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URMĂTORUL NUMĂR AL FLAP VA APĂREA PE 15 IANUARIE 2021

Sfântă Noapte de Crăciun,
Noaptea sufletului bun,
Ziuă sus şi noapte jos,
S-a născut Iisus Hristos.

Pentru morţi şi pentru vii,
Noaptea asta e o zi,

Vin în căni şi nuci în blid,
Multe ceruri se deschid.

Nu au pâine cei săraci,
Dar miroase-a cozonaci,

Nu-i dreptate pe pământ,
Dar se naşte Pruncul Sfânt.

Şi, în fiecare an,
Lăcrimează mame-n van,

Să se-ntoarcă înapoi
Prizonierii de război.

Noaptea rugilor fierbinţi,
Se-ntorc fiii la părinţi
Şi părinţii la străbuni,

Sfântă Noapte de Crăciun.

Adrian Păunescu
Decembrie 1995

SFANTĂ NOAPTE DE CRĂCIUN



• Ana-Maria Păunescu

Ca în fiecare an, ne propu-
nem să fim mai buni, în prag de
Crăciun, în prag de sfârșit de
an. Trimitem mesaje cu
fetișoare cu inimioare în loc de
ochi acelora pe care încă îi mai
ținem minte, să fim siguri că nu
ratăm șansa de a fi optimiști (a
fi pozitivi nu se mai poate spune, nu se mai
poate implora Divinitatea să te ajute să fii...
pozitiv). Trimitem urări de mai bine peste
drum, peste umăr, ferindu-ne de boli și de ma-
rele necaz. Credem, în naivitatea noastră de
fiecare secundă, că, doar pentru că o zi ne con-
centrăm pe trimisul de mesaje și de scrisori im-
aginare către bătrâni care fac miracole, peste
noapte (chiar peste noapte, dintr-un an în
altul), se va schimba ceva, ca să fim mai
frumoși, mai ascuțiți la față, mai buni cu
ceilalți și mai buni cu noi în oglindă. 

Urmează sărbători fără sărbătoare. Nu au
voie oameni cu oameni, e interzis – subtil, des-
igur, la nivel mondial, să te iei în brațe cu bu-
nicul, să mergi din casă în casă cu colindul, să
iei dragostea de-a gata și să o consumi la timp,
să-ți privești imaginea din retrovizoare și să te
vezi fără mască, să duci, accidental, mâna la
nas – în drumul dintre frunte și piept, când faci
semnul crucii, să crezi în vindecare și în viața
de după (de după Covid), să aștepți să sune te-
lefonul ca să mai afli și o veste bună printre
zeci, sute, mii de alarme și alerte.

Sărbători fără noi înșine.
Și, totuși, oamenii aleargă după cadouri,

cu gurile acoperite de cele mai ieftine fulare
de până acum, și, totuși, oamenii mai au forța
să-și alinte copiii și să le promită că va veni Moș
Crăciun. Apropo de Moș, cică pe undeva, prin
Europa marilor speranțe, s-a făcut un „clip de
conștientizare” cu un bătrân care semăna izbi-
tor cu bătrânelul iernilor noastre, îmbolnăvit,
desigur, de virusul care se pare că e mai puter-
nic decât orice: decât cultura, decât dreptul la
învățământ, decât propria noastră libertate,
decât forța de a alege și de a fi responsabil pe
cont propriu, pentru a ajuta la consolidarea bi-
nelui din cont... comun. Revenind la Moș Cră-
ciun. Totuși, OMS a emis un decret, menit să-i
liniștească pe cei mici: Moș Crăciun rămâne ne-
muritor. E imun la Covid, nu se va duce în cer
nici de data asta, așa cum nu a cedat gripelor
sezoniere, dezastrelor naturale și răutății arti-
ficiale. Doamne, ajută! Măcar Moș Crăciun.

Revista noastră? Flacăra noastră? E și ea un
Moș Crăciun al anului 2020. Nu am plecat, nu
ne-a doborât pandemia, nu ne-au îngenuncheat
semnăturile din vârful palatului, nu ne-a spe-
riat dreptul de a rămâne independenți și, atât
cât ne dați voie, nici șansa de a conta pentru
cei care ne citesc. Ca în fiecare an, la final de
ediție, mulțumesc. Vă mulțumesc! Colaboratori
permanenți, colaboratori ocazionali,
corespondenți ai rubricii de poezie („Poezia
spre întoarce spre Flacără”, de care mă mân-
dresc ca de un copil născut deja matur, cu răb-
dare să aștepte să vadă, după fiecare întuneric,
zorii), cititori care trimit către noi materiale și
întrebări, cititori care citesc și tac, aprobându-
ne, prin liniște, demersul. 

Sunt 10 ani de când am crezut că această
„Flacără a lui Adrian Păunescu” trebuie să ră-
mână în picioare. 10 ani care m-au făcut și pe
mine să cresc, să-mi înving doruri și neputințe,
să-mi restabilesc prioritățile. Mergem în
vacanță, în camera cealaltă. Și rămânem oa-
meni liberi. Ne regăsim aici, în paginile FLAP,
la jumătatea lunii ianuarie. 2021. Dar ce mai
contează anul? Se vor strânge până atunci
multe de povestit. Nu uitați să înnoiți abona-
mentele, nu uităm nici noi să ne exersăm sem-
năturile. 

Sărbători cu speranță, dragii mei colegi
de lume. Vor veni înapoi vremurile normale.
Vor veni?
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Naivitate şi
sfârşit

 
   

Ecouri remanente
Dintr-o Noapte de 

Decembrie și alta din
Iulie 

Craiova, 25 Decembrie 2018.
Născută în Ziua lui Iisus… O clipă, o zi
și o noapte de liniște pare să fi cuprins
Pământul. Biciuită de fulgerele
internaționalizării (globalizării), de
consecințele satrapice ale metamorfo-
zării Terrei într-un umil sat global/ pla-
netar -, creștinătatea adevărată pare să
fi îmbrăcat, instantaneu, nu doar haina
zăpezilor de altădată, dar și Hlamida de
hermină imaculată pe care, cu litere in-
vizibile, scrie: bună voire, pace și armo-
nie, Lumină, Iubire, Iertare…

Zile și nopți de liniște par să fi cu-
prins Pământul, imediat după solstițiul
de iarnă. Sau, poate, este numai un vis
(vis în vis?!) în care ne-am înălțat simul-
tan primele ecouri de colinde XXI: 

Lerui-Ler până la cer
Unde vulturii nu pier,

Ci doar Pruncul Dalb tresare
Printre raze moi de Soare… ;

…sau: 
Lerui-m-aș, căci am cui,
Lerui-m-aș Pruncului…

…Și, totuși, cei ce n-au …postit nici
de Net, nici de TV ne pot da peste nas,
surâzând a zeflemea, că – vezi, Doamne
! – : 

1. Donald Trump a decis și a
anunțat retragerea trupelor americane
din Siria (într-o convorbire telefonică
purtată cu omologul său din Turcia: Er-
dogan); 

2. compania Airbus, bănuită de
corupție, este anchetată în SUA;

3. cancelarul Austriei amenință Ro-
mânia că firmele austriece ar putea să-
și strângă …efectele/ catrafusele și să
plece din țara noastră;

4. Ion Iliescu (în pragul vârstei de
89 de ani) este inculpat în dosarul lovi-
turii de stat din 22 decembrie 1989;

5. directoarea Muzeului Iulia Has-
deu din Câmpina: Jenica Tabacu a fost
găsită spânzurată în casă;

6. au fost revocate cererile de ex-
trădare (din Costa Rica) pentru Elena
Udrea și Alina Bica…

Dincolo de aceste efemeride, cu
valențe de droguri, pentru spălarea cre-
ierelor, se cuvine, parcă, să amintim că
Andreea Marin (prima soție a lui Ștefan
Bănică jr.), jurnalistul Cornel Nisto-
rescu, actorul Marian Râlea, marii
interpreți de folk Vasile Șeicaru, Mircea
Vintilă, năzdrăvana cu voce astrală
Paula Seling (de pe plaiurile lui Ștefan
Hrușcă) și maestrul internațional al
sporturilor Costică Donose (component
al Campioanei unei mari iubiri, cum de-
finea Adrian Păunescu echipa de fotbal
Universitatea Craiova din anii 1973-
1983)  tocmai și-au serbat zilele de
naștere.

Bârca, Dolj – 20 Iulie 2019…
Reverberații cu totul aparte au, pen-
tru noi, alte și alte realități telurice,
persoane, personalități și evenimente
având legături directe cu însuși Dumne-
zeu.

Strănepoată întru spirit a celui
mai proaspăt filosof francez, Blaise Pas-
cal -, se dovedește Trestia gânditoare
care se întrupează necontenit, zi de zi,
întru infinire, aici, la noi, pe vatra
daco-română (în București, pe străzile
Dionisie Lupu 84 și Vulturilor 1), în toată
creația – cu pecete de purpură fierbinte
– ce poartă duhul darului unic de a se fi
născut în Sfânta zi de Crăciun.

Destinul său se plasează, așadar,
sub același crug ceresc, sub aceeași
configurație astrală din ale căror lumini
s-a întrupat Iisus Hristos. 

Sub semnul Cuvântului – care a
fost, dintotdeauna, la Dumnezeu, Cu-

vânt care este însuși Dumnezeu - a
văzut lumina acestei lumi teribile. Sub
heraldica maiestuos-imperială a Logo-
sului: botez și pavăză de etern, de
amurg, binecuvântare și bucurie, Cruce
grea de tâlcuri și blestem. Dar Cruce,
de purtat cu osârdie și spirit jertfelnic.

…Incredibil de suav și, paradoxal,
câteodată aspru, cu prospețimea cu
care susură izvorul tainic ori cuibul ro-
titoarelor ape este poemul în proză,
poemul în vers clasic ori liber, cu
incandescență wolframică trăit și cu
vibrație serafică scris de Ana-Maria Pău-
nescu, publicat instantaneu, săptămână
de săptămână, pe prima coloană a pa-
ginii a doua din revista „Flacăra lui
ADRIAN PĂUNESCU”, pe care – cu
delicatețe de Floare de Colț și tenaci-
tate aprigă marca Vitoria Lipan - o rea-
lizează, în solitudinea ei celestă. De
una singură. 

O, Doamne, îmi cer iertare: nu de
una singură, ci împreună cu mlădița-i
încântătoare, fiica sa, Alexandra
Șerban, care, acum mai bine de 444 de
zile - din pragul vârstei de nici doi ani -
a început să gângurească poeme într-un
vers, insolite haiku-uri cu scânteieri
feerice, țintind bolta metafizicii. Pe ur-
mele Bunului său, Adrian. Pe urmele
mamei sale, Ana-Maria.

Doamne, dăruiește-le sănătate,
Lumină, Iubire, Armonie – cu sine, cu
lumea, cu Dumnezeirea !

Și șoptește-le să țină cont, tot-
deauna, că incandescența wolframică
vine de la lup, de la Marele Lup Alb
(Wolf) și de la Marele Urs Polar, tot Im-
aculat (Fram).

În fiecare zi, să le dăruim gândul
cel bun, împreună cu urarea tainică: La
mulți ani, Alexandra ! La mulți ani, Ana-
Maria ! Întru înveșnicirea Spiritului Ab-
solut al UNICULUI ADRIAN PĂUNESCU.

DAN LUPESCU

18 decembrie 1993: se stingea Gheorghe Cozorici, 
actor român de teatru și film (n. 1933)

18 decembrie 2010: se stingea Rodica Tapalagă, 
actriță română (n. 1939)

19 decembrie 1989: se stingea Alexandru Mitru, 
prozator roman (n. 1914)

19 decembrie 2013: se stingea Nae Lăzărescu, 
actor român de comedie (n. 1941)

20 decembrie 1808: se năștea Andrei Șaguna, 
mitropolit ortodox al românilor din Ardeal (d. 1873)

20 decembrie 1852: se năștea Ion Mincu, arhitect, 
întemeietorul școlii naționale românești de 
arhitectură (d. 1912)

20 decembrie 1944: se stingea Nicolae Cartojan, 
academician, istoric literar, pedagog român (n. 1883)

20 decembrie 2014: se stingea Erzsébet Ádám, actriță 
română de etnie maghiară (n. 1947)

21 decembrie 1597: se năștea Petru Movilă, teolog și om 
de cultură român, mitropolit al Kievului (d. 1646)

21 decembrie 1935: se năștea Stela Popescu, actriță 
română de teatru și film (d. 2017)

21 decembrie 1938: se năștea Adela Mărculescu, actriță 
română de teatru și film

22 decembrie 1889: se năștea Nichifor Crainic, eseist și 
poet român (d. 1972)

22 decembrie 1940: se năștea Cristina Deleanu, actriță 
română

22 decembrie 1956: se stingea Nicolae Labiș, 
poet român (n. 1935)

23 decembrie 1823: se năștea Alexandru Flechtenmacher,
compozitor român (d. 1898)

24 decembrie 1949: se năștea Mircea Diaconu, actor român
de teatru și film

25 decembrie 1939: se năștea Emil Brumaru, poet român
25 decemrbie 1941: se năștea Ioan Alexandru (n. Ion 

Șandor Janos), poet, eseist, publicist și politician 
român, membru fondator și vicepreședinte al 
Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (d. 2000)

25 decembrie 1963: se stingea Tristan Tzara (n. Samuel 
Rosenstock), poet și eseist român de etnie 
evreiască (n. 1896)

25 decembrie 1978: se năștea Paula Seling, 
cântăreață română

25 decembrie 1990: se năștea Ana-Maria Păunescu, 
fiica poetului Adrian Păunescu și a lui 
Carmen Păunescu. Poetă, la rândul ei, păstrătoare 
de cultură (moștenită, dar și creată), Ana este cea 
care duce mai departe Flacăra lui Adrian Păunescu,
a înființat Centrul cultural A. Păunescu – a cărui 
redeschidere fizică o așteptăm cu bucurie – și 
coordonează Librăria Păunescu. 

26 decembrie 1868: se stingea Francisc Serafim Caudella, 
compozitor român de origine germană (n. 1812)

27 decembrie 1897: se năștea Tudor Vianu, poet, 
estetician și filozof român, membru al Academiei 
Române; a fost director general al Comisiei 
Naționale pentru UNESCO, director general al 
Bibliotecii Academiei Române, director al Teatrului
Național din București (d. 1964)

28 decembrie 1903: se năștea Nicolae Kirculescu, 
compozitor român de muzică ușoară, de film și 
teatru (d. 1985)

28 decembrie 1955: se năștea Magda Cârneci, poetă 
română

28 decembrie 1957: se năștea Laurențiu Cazan, 
muzician român

28 decembrie 1997: se stingea Corneliu Baba, 
pictor român (n. 1906)

29 decembrie 1843: se năștea Carmen Sylva, 
poetă și regina Elisabeta a României, soția 
regelui Carol I al României (d.1916)

30 decembrie 1931: se năștea Teofil Vâlcu, 
actor român de teatru și film (d. 1993)

31 decembrie 1842: se năștea Iacob Negruzzi, 
scriitor român (d. 1932)

31 decembrie 1889: se stingea Ion Creangă, 
scriitor român (n. 1839)

31 decembrie 1903: se năștea Ilarie Voronca, 
poet român (d. 1946)

31 decembrie 1956: Oficial, TVR transmite prima emisiune
de televiziune din România.

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Măcar în
CALENDAR
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• Nicolae Dabija

Unii indivizi tentați să re-
scrie istoria Mișcării de Eliber-
are Națională afirmă că
pentru limba română și alfa-
betul latin nu s-au dus niciun
fel de lupte la sfârșitul anilor
‘80, că aceste victorii nu ne
aparțin, că meritul cel mare
în faptul ca limba noastră să redevină de
stat și alfabetul latin să fie oficializat n-
au fost decât niște inițiative ale partidului
comunist.

Dar așa să fie oare? 
„Crinii noștri latinești” au fost

obținuți cu mult sânge, cu jertfa unei
generații întregi. 

La 1 decembrie 1988 Procurorul Gen-
eral al RSS Moldovenești N.C. Demidenco
dă în judecată săptămânalul „Literatura
și arta” și pe „cetățeanul” Dumitru Trifan,
drept motiv servindu-i o caricatură din nr.
49 a publicației, care „ar ofensa alfabetul
chirilic ca valoare spirituală inestimabilă
de importanță mondială, jignind milioane
de oameni atât din țara noastră (URSS –
n.n.) cât și din afara ei, care folosesc de
veacuri în scrisul lor alfabetul chirilic”.

Conform articolului 24 al Legii URSS
„Cu privire la Procuratura URSS”,
procurorul cere „pedepsirea neîntârziată
a celor vinovați de apariția acestei
publicații obraznice”.

Cel „vinovat” era pictorul care efec-
tuase șarja – Dumitru Trifan, iar „vinovat
de apariția” ei pe paginile săptămânalului
era subsemnatul.

Protestul procurorului general
apăruse în ziarele de partid „Sovetskaia
Moldavia” (din 10 decembrie 1988) și
„Moldova Socialistă” (de la 11 decembrie
1988) sub forma unei adresări „redacției
ziarului „Literatura și arta” și
„cetățeanului Trifan” (ca și cum ar fi fost
inculpat – n.n.) prin care eram atenționați
că prin  acest gest procurorul republicii e
nevoit să apere „onoarea și demnitatea
persoanelor și organizațiilor (de pe glob
– n.n.) care folosesc alfabetul chirilic”.

Protestul a fost publicat în presa
oficială la 10 zile de la apariția carica-
turii, în ziua deschiderii Conferinței XXV
orășenești de partid, care avea ca subiect
discuția tezelor anti-limbă și anti-alfabet
lansate de c.c. al p.c.M., de la tribuna
căreia desenul a fost comentat
desfășurat de către procurorul general al
republicii, apoi săptămânalul „L.A.” a de-
venit subiect de „analiză” pentru mai
mulți vorbitori. 

Fiind invitat în mod special la
Plenară, ca să fiu pus la zid în fața con-
ducerii de vârf a republicii și a
comuniștilor orașului, am fost nevoit să
argumentez și să explic desenul, dar sala,
în majoritatea ei rusofonă, nu mi-a dat
voie să vorbesc, locuitorii Chișinăului –
cum lucrările Conferinței erau difuzate în
direct la radio – își mai amintesc probabil
cum o parte din sală aplauda, iar cealaltă,
în frunte cu Biroul c.c. al p.c.M., prezent
in corpore, ca să-l condamne pe D. Trifan,
Uniunea Scriitorilor și „Literatura și arta”
– bătea din picioare, în semn de dezacord
cu argumentele mele privind necesitatea
trecerii la alfabetul latin, decretarea lim-
bii populației băștinașe ca limbă de stat
și caracterul inofensiv al desenului lui D.
Trifan.

În cuvântarea de totalizare a
Conferinței Simion Grosu, prim-secretar
al c.c. al p.c.M., menționase că „Liter-
atura și arta”, deși și-a schimbat stilul de
lucru, continuă să publice materiale cu
greșeli politice grosolane”.

La lucrările acesteia fusese prezent
și E. Feklistov, lucrător de răspundere la
c.c. al p.c.u.s., care sosise de la Moscova
să vadă în original caricatura pictorului
nostru. 

Chemarea în judecată a
săptămânalului „Literatura și Arta” și a
pictorului D. Trifan de către Prorurorul
General N. Demidenco a fost publicată
imediat în toate ziarele raionale și pusă
în discuție – cum era moda atunci – în

toate colectivele și organizațiile de partid
din republică, inclusiv la Școala Medie din
orașul Cimișlia, pe care o absolvisem. La
Plenara raională a partidului comunist
unul din foștii mei profesori, Efim Roșca,
va pune la stâlpul infamiei săptămânalul
condus de fostul lui elev și pe poetul Grig-
ore Vieru. El întreba conducerea de vârf
a republicii: „De ce se împacă organele
ideologice ale republicii cu asemenea au-
tori ca Grigore Vieru, cu săptămânalul
„Literatura și arta”, cu concepțiile lor
naționaliste? Să luăm desenul lui Dumitru
Trifan apărut în „Literatura și arta” la 1
decembrie 1988. Nu pot să tac și spun de-
schis: eu așa ceva condamn, nu accept
nici după forma batjocoritoare, nici după
conținut. În cazul cu desenul indicat eu
socot că e batjocoritor și înjositor în
primul rând pentru autori și pentru cei
care-l publică” și fiindcă cu acest „inci-
dent” se ocupă procuratura republicană,
ei (Vieru și subsemnatul – n.n.) poate vor
regreta pe viitor”.

(Citat după ziarul raional „Zorile
Moldovei” din 27 decembrie 1988, pag. 2).

Acest discurs l-a inspirat pe Grigore
Vieru să scrie poezia „Glontele
internaționalist”, care are ca epigraf pre-
cizarea „Pedagogul P.E. Roșca a cerut la
Plenara comitetului raional Cimișlia să
fiu împușcat”.

Am spus că am avut și noi cultură
Cultură veche, nu de festival.
Ce rău făcutu-ți-am, lepădătură, 
De-ți tot ascuți cuțitul criminal?!

Că nu-i la cale tot ce se întâmplă
Cu limba, cu istoria, cu noi.
De ce vrei să-mi înfigi un glonț 

în tâmplă,
Turcitule prăsit de vremuri noi?...

Ci eu mă uit la fiii mei, la casă
Și caut un răspuns în ochii lor
Și-atâta suferință mă apasă
Și nu de glonte, ci de jale mor. Etc. 

Cu ajutorul lui N. Romanenco și a
secretariatului Uniunii Scriitorilor din
URSS la 12 decembrie 1988 obțin o
audiență la procurorul general al URSS
A.I. Suharev, căruia i-am înmânat o
scrisoare prin care ceream ca protestul
procurorului Demidenco să fie recuzat:
«Пpoшy npoтеста npoкypopa
Moлдавской  CCP H. K. Демиденко
отозвать и обязать принести
извинения газете „Литература ши
арта” на страницах газет «Coвeтcкая
Moлдавия» и «Moлдова Сочиалистэ”,
где этот протест опубликован” («Rog
ca protestul procurorului RSS
Moldoveneşti N. C. Demidenko să fie re-
cuzat, iar acesta să fie obligat a-şi
prezenta scuzele de rigoare
săptămînalului «Literatura şi arta» pe
paginile ziarelor «Sovetskaia Moldavia» şi
«Moldova socialistă», care au publicat
protestul»).

Procuratura Generală a Uniunii Sovi-
etice ne va expedia răspunsul, prin care
ni se va spune că noi avem dreptate, abia
la 23 februarie 1989:

„Tov. Dabija N.T.
Cererea Dumneavoastră, depusă per-

sonal în cadrul unei audiențe, a fost
examinată.

S-a stabilit că procurorul RSS
Moldovenești a avut motive pentru a
reacționa la apariția desenului satiric al
lui D. Trifan în publicația „Literatura și
arta” de la 1.12.88. Desenul respectiv are
un caracter duplicitar, evidențiind
tendința de a contrapune un alfabet, care
poartă un caracter superior-exclusiv, în
timp ce celălalt alfabet s-ar deosebi prin
caracteristici lipsite de orice calități,
ceea ce vine în contradicție cu stipulările
art. 36 al Constituției URSS și art. 34 al
Constituției RSS Moldovenești.

Șef interimar al Direcției de
supraveghere generală I. Gh. Valcov”

Procuraturile (de la Moscova și
Chișinău) cer pedepsirea lui D. Trifan și a
redacției.

La 20 decembrie 1988 am o primă
audiere la procuratura republicii, prin

care mi se fac cunoscute învinuirea, dar
și zecile de proteste ale „oamenilor
muncii” organizate de Interfront, prin
care se cere pedepsirea pictorului și a
redactorului-șef, care a permis publicarea
caricaturii. 

Procuratura RSSM îmi trimite
scrisoare după scrisoare: la 12.12.1988
(semnată de C. Gîlca și E. Ivanenko,
lucrători ai procuraturii), la 14.12.1988
(semnată de N.C. Demidenko), la
23.12.1988 (semnată de N.C. Demi-
denko), la 26.12.1988 (semnată de N.
Demidenko), la 28.12.1988 (semnată de
N.C. Demidenko), la 26.12.1988 (semnată
de N. Demidenko), la 28.12.1988
(semnată de N. Demidenko), la
17.01.1989 (semnată de N. Demidemko),
prin care ne chema ultimativ să ne cerem
scuze „milioanelor de cetățeni de pe
glob” care scriu cu alfabetul chirilic, in-
clusiv de la A.S. Pușkin, care s-a folosit de
același alfabet, și să recunoaștem că am
greșit.

Se implică cititorii, „LA” publică zeci
de scrisori de susținere. Se implică oa-
menii de cultură: în „LA” din 22 decem-
brie 1988 Alexei Marinat, Victor Prohin,
Mihai Grati și Glebus Sainciuc îl
reproșează procurorului N. Demidenko, că
acesta „n-are habar pe ce lume trăiește”.

Vladimir Beșleagă și Andrei Strâm-
beanu îi scriu procurorului general al
URSS, luându-ne apărarea și menționând
că procurorul general nu  cunoaște limba
republicii „care i-ar permite să se
pronunțe în probleme lingvistice”.

În același timp mi se înmână cópii ale
protestelor „oamenilor muncii”, sosite la
procuratură. 

O oarecare M. Annenkova, membru
al PCUS din 1949, locuitoare a oraşului
Cahul (str. Ceapaev 37, ap. 6), insistă ca
Dumitru Trifan să fie judecat «conform
art. 219 al Codului penal al RSSM pentru
huliganism», concluzionând «A главный
редактор этой газеты тоже
является не менее опасным
преступником («redactorul-şef al aces-
tui ziar fiind şi el un criminal la fel de
periculos»).

Lucrătorii Fabricii «Bucuria» Dragoi,
Uzun, Popa, Vitcovschi, Popenciuk, Mask-
ina, Mamalîga etc., în total 68 de
semnături, cred că «desenul lui D. Trifan
ofensează naţionalităţile care locuiesc în
Moldova frăţească: «Просим привлечь к
ответственности редактора газеты
и художника» («Rugăm să fie traşi la
răspundere redactorul-şef gazetei şi pic-
torul»), menţionîndu-se că la Conferința
orăşenească de partid a fost condamnată
caricatura respectivă, dar «tov. N. Dabija
a încercat să se apere, negăsind în ea
nimic ofensator» («Тов. H. Дабижа не
увидел в ней оскорбления и пытался
оправдаться»), zic autorii adăugând:
«Mы хотим чтобы у нас была одна
нация – Советский Союз» („Dorim ca la
noi să existe o singură națiune – Uniunea
Sovietică). 

Colectivul Uzinei de Finisare a Mate-
rialelor de Construcție din Chișinău, în nu-
mele cărora protestează Gh. Erostenko, I.
Balabai, R. Recester, L. Kaț etc., susţin
«din toată inima acţiunea procurorului N.
Demidenko», «Mы возмущены и
оскорблены карикатурой на
письменость «кирилицы»  («Sîntem
revoltaţi şi ofensaţi de caricatura ce are
ca subiect alfabetul chirilic»).

Un I. Karlikov scrie despre perioada
de după război: «Mы, русские, ехали в
Молдавию в 1944-1945 гг. Не ради
удовольствия, а потому что нас
посылала партия. Что же касается
«кирилицы» или «латиницы», то
бессарабскому населению они были
вообще безразличны т.к. в своем
большинстве люди были абсолютно
неграмотны и им было не до языков»
«Noi, ruşii, am venit în Moldova prin anii
1944-1945 nu din plăcere, ci pentru că ne-
a trimis aici partidul. În ceea ce priveşte
alfabetul chirilic sau cel latin, populaţiei
basarabene îi era totuna care să fie
folosit, deoarece aceasta în marea ei ma-
joritate era necărturară şi nu-i ardea de
problema limbilor».

Observaţi minciuna!
Şcoala medie profesională tehnică nr.

5 din Tiraspol trimite o scrisoare semnată
de directorul V. Gherasimciuk, L. Chistol,
profesor de «limbă moldovenească», I.
Kozar, secretar al organizaţiei de partid,
etc.: «Протест прокурора MCCP нa
публикацию рисунка Д. Трифана в
еженедельнике «Литература ши

Арта» одобряем и поддерживаем, а
действия ее автора и редактора,
считаем ндопустимыми».

Iar M. Stoianova din Chişinău îi scrie
alarmată lui N. Demidenko, procurorului
înfuriat, că moldovenii au prins să-i taie
delaolaltă pe nemoldoveni, făcând din
carnea acestora «frigărui», pe care le vînd
tot ruşilor.

«Eсли раньше избивали за
незнание молдавского языка, то
теперь режут; подходят,
спрашивают по-молдавски, не
отвечаешь, получаешь нож в бок.
Разве можно русских убивать только
за то, что человек не знает
молдавского? Ha городской
праткоферениции выступил  Дабижа –
редактор газеты «Литература ши
арта», 15 минут говорил, но, это,
извините, недружелюбное было
высказывание, а отнюдь даже
враждебное, антисоветское. И вот,
Виеру сочиняет стихи, Дабижа их с
удовольствием печатает в газете, а
где же советско-партийные органы,
где же  Главлит и все те, кто должен
контролировать, визировать,
разрешать, зачем же засорять прессу,
туманить людям головы? Должен же
кто-то пресекать этих
антисоветчиков, применять к ним
меры; или официально объявить
чтобы русские уезжали из Молдавии,
заранее, пока нас не поубивали здесь”
(«Dacă înainte vreme ruşii erau bătuţi
pentru că nu cunoşteau limba
moldovenească, azi aceştia sânt
înjunghiaţi; sânt acostaţi şi întrebaţi în
moldoveneşte, şi dacă nu răspunzi în
moldoveneşte, ţi se înfige cuţitul în burtă.
E admisibil oare ca ruşii să fie omorâţi
numai din motivul că nu cunosc limba
moldovenească? La Conferinţa
orăşenească de partid a vorbit Dabija –
redactorul-şef al gazetei «Literatura şi
arta», 15 minute a vorbit, dar ceea ce a
rostit, iertaţi-mă, sânt afirmaţii
duşmănoase, chiar răutăcioase, antisovi-
etice. Şi, iată, Vieru compune versuri, iar
Dabija le publică cu plăcere în ziar, dar
unde sînt organele sovietice de partid,
unde e Cenzura şi toţi aceia care trebuie
să controleze, să vizeze, să permită, de
ce să fie îngunoioşată presa, întunecate
minţile cetăţenilor? Trebuie ca cineva să-
i stârpească pe aceşti antisovietici, să ia
măsuri contra lor; sau anunţaţi-ne oficial,
ca ruşii să plece din Moldova, cât nu-i
târziu, până nu ne-au omorât aici pe toţi
delaolaltă»).

În timp ce procurorul Demidenko ne
bombarda cu scrisori sosite de la «oamenii
muncii», la mitingurile cu participarea a
sute de mii de oameni, care scandau
«Limbă, alfabet!», ce aveau loc la
Chişinău, se cerea încetarea persecuţiilor
la cate erau supuşi săptămînalul «Liter-
atura şi arta» şi pictorul D. Trifan din
partea Procuraturii Republicii.

Între timp orheienii mă aleseseră cu
94,6% deputat în Sovietul Suprem al URSS
și mă bucuram de imunitate
parlamentară, pe când pictorul Dumitru
Trifan mai era amenințat de tăișul
ghilotinei partidului.

În alte vremuri procurorul ar fi pro-
cedat altfel, mai categoric, acum însă tov.
Demidenko era nevoit să acţioneze ceva
mai precaut.

El obţine şi o telegramă de la
«specialişti»: secretariatul Uniunii
Artiștilor Plastici din URSS condamnă car-
icatura membrului Uniunii lor, apărută în
săptămânalul «Literatura şi arta», fără să
o fi văzut sau să fi știut despre ce e vorba.

Şantajul procurorului Demidenko a
continuat până la 31 august 1989, când,
la Sesiunea a 13-a a Sovietului Suprem al
RSSM, domnia sa se resemnase şi aproape
că susţinuse trecerea la alfabetul latin.

N-a mai apucat însă să-şi facă
semnătura cu noul alfabet, fiindcă chiar
a doua zi, la insistența noastră, a
deputaților în Sovietul Suprem  al URSS,
Gr. Vieru, M. Cimpoi, L. Lari, I. Hadârcă,
I. C. Ciobanu, D. Matcovschi și N. Dabija,
procurorul general Nicolae Demidenko a
fost demis, el plecând la Donețk, unde s-
a dus să activeze întru crearea unei re-
publici autonome, separate de Ucraina.

Limba Română și Alfabetul Latin au
învins, ca să le avem cu noi acum și-n
veacul veacurilor. 

prin e-mail de la Chişinău

„Literatura și arta” pe
banca acuzaților
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Amprenta unui gând 

Omul Adrian
Păunescu

• ion Andreiţă

…Ca să vezi! ce mică-i lumea – și ce puternic ecou
are! Mă aflam, cu ceva timp în urmă, la Slatina, invitat
de către consăteanul Dumitru Nica, periețean get-beget
și profesor de elită (matematician) al Liceului (azi Co-
legiu) „Radu Greceanu” (al cărui elev fusesem și eu; ca
și el, de altfel) la lansarea cărții sale, „Bijutierul de ca-
ractere”. La încheierea festivității – pe când autorul
dădea autografe la un colț de masă iar eu, la celălalt
colț, îmi odihneam picioarele obosite și bastonul
neastâmpărat – observ că vine spre mine o doamnă
înaltă, elegantă, de o vărstă apreciabilă dar cu
frumusețea intactă pe chip, adresându-mi-se: „Eu vă cu-
nosc, vă recunosc, deși au trecut zeci de ani de atunci.
Și eu sunt din Perieți. A lui Mișu lui Pârvănică. Pârvan
mă cheamă, mă chema adică, până să mă mărit,
Gheorghița. Ați ajuns odată la Slatina, cu un grup de
scriitori, la Casa de Cultură. Ați recitat și
dumneavoastră. Eu eram elevă la „Greceanu” – și-am
venit cu tata, care nu știu cum aflase, ori era
înrâmplător prin oraș. N-am mai găsit loc, am stat
rezemați de un stâlp al sălii. Când ați recitat
dumneavoastră poezii, tata mi-a zis: Vezi, așa ajung co-
piii deștepți din satul nostru, ia aminte. Tata ne dădea
mereu exemple de băieți și fete din sat care realizaseră
ceva în viață. Momentul acela nu l-am uitat niciodată.
Și iată că azi, după vreo cincizeci de ani de atunci, ne-
a fost dat să ne întâlnim”. 

O privesc cu atenție, o invit pe un scaun lângă mine
și încerc să nu par atât de uimit, pe cât eram. Sigur, îl
cunoșteam bine pe taică-său (dacă aș mai putea-o în-
treba pe bunica, mi-ar fi spus că eram și rude) îmi aduc
perfect aminte: om de vază, neam de moșneni, om cu
carte; vorbeam de câte ori reveneam pe-acasă – de una,
de alta, puneam țara la cale și politica la răscruce. Dar
despre fata aceea de șaisprezece ani, azi doamna
impunătoare din fața mea – tabula rasa. Legăm însă
vorbă, și vorba curge ușor. Știa că sunt ziarist; mai ci-
tise, mai aflase de pe la alții, că așa este la olteni: știe
unul, află tot satul. Întrebându-mă cu ce mă ocup în ul-
timul timp, dacă mai scriu, îi spun că de mai mult timp
colaborez statornic la revista „Flacăra lui Adrian
Păunescu”. Când aude de Păunescu, fața i se luminează
brusc și o umbră aducătoare de amintiri freamătă pe
frunte. „Îl cunosc – zice – pe poetul Adrian Păunescu,
dar mai ales pe omul Adrian Păunescu, era prieten cu
bărbatu-meu. Ne bucuram să-l avem din când în când în
ospeție; poasuri scurte, în drumurile dumnealui prin
țară, mai ales spre Craiova, spre Bârca”. 

Aflu astfel că vechea mea consăteancă și cu soțul
ei, Florea Tolea, oltean și el, dețineau/dețin complexul
turistic „President”, de la marginea pădurii Scornicești,
în buza drumului național Pitești-Slatina-Craiova, ca și
un spațiu economic, „La Fermă”, în apropiatul sat
Mărgineni, lângă Potcoava, pe unde am trecut adesea,
cu mașina, scurtând drumul (ocolitor prin Slatina) spre
Perieții mei natali. Aici poposea câteodată, la un pahar
de vorbă, la un ceas de meditație, poetul Adrian
Păunescu. Și așa s-a împrietenit cu poetul, cu omul
Păunescu, familia Gheorghița și Florea Tolea. 

Nu-i ușor de făcut monografia acestei prietenii
care, cu fiecare an, s-a amplificat, s-a temeinicit. Nici
nu voi insista, desigur. Voi aduce, însă, în sprijin, ca într-
un fotoreportaj, câteva imaginii elocvente. Iată-i într-
un moment de bună dispoziție (foto 1) închinând
paharul unor bucurii viitoare. „Nici unul nu era băutor –

ține să-mi precizeze Geta (alias Gheorghița). Domnul
Păunescu parcă oficia un cult când bea sau când vorbea
despre vin, despre vie; nici bărbatu-meu nu era om al
paharului. Stăteau mult de vorbă despre ce se întâmplă
cu lumea, cu noi. Domnul Păunescu avea totdeauna ure-
chea atentă la glasul țării. Vedeți cele două telefoane
de pe masă, erau nelipsite; pemanent informat. Uneori,
Poetul recita, iar noi îl ascultam vrăjiți. Alteori, mai rar,
cântau împreună. Erau clipe de neuitat”. 

Mari iubitori de fotbal (Păunescu împătimit; să nu
uităm „Campioana unei mari iubiri”, Imnul Universității

Craiova) iată-i împreună (foto 2) pe stadionul din
Pitești, la ultimul meci al lui Dobrin cu lumea.

Următoarea imagine (foto 3) are o poveste aparte.
„S-a petrecut în casa noastră din Pitești. Domnul
Păunescu, aflat în trecere, se oprise pe la noi să ne sa-
lute. Stăteam cu
toții de vorbă, cu
televizorul deschis.
La un moment dat –
coincidență! – pe
ecran apare domnia
sa rostind nu mai
știu ce cuvântare.
Mihăiță, nepotul
nostru de câțiva
anișori (azi, Mihai
Tolea, student în
anul V la Facultatea
de Medicină din
București, prin in-
termediul căruia
primesc aceste ima-
gini – n.n.) se uită nedumirit pe ecran, se uită și la dom-
nul Păunescu de pe fotoliu, din nou la chipul de pe
ecran, și exclamă, spre hazul tuturor: „Nene, te cunosc
de undeva!”. Nu mai rețin care din noi l-a și fotografiat.
Atât de mult i-a plăcut domnului Păunescu întâmplarea,
încât a publicat fotografia în revistă (foto 4). 

Se înțelege că,
într-o astfel de
r e l a ț i e
prietenească, fami-
lia Tolea s-a bucurat
de multe cărți, ofe-
rite (cu autograf) de
însuși autorul (foto
5 și 6). Transcriu
p e n t r u
dumneavoas t ră ,
stimați cititori, ura-
rea-autograf dăruită
de către poetul
Adrian Păunescu fa-
miliei Tolea, la fina-
lul anului 2000 (foto
7). „Înaintea
Crăciunului 2000.
Prietenului meu
Florea Tolea, în a
cărui inimă mi s-a
părut uneori că-
ncape o jumătate

de lume, cealaltă purtând-o noi, pe-aici, prin Sudul
zbuciumat, acest omagiu de final de an, de final de
veac și de final de mileniu, pentru sine și pentru fa-
milia sa, cu fraternitatea lui A(drian) Păunescu”. 

…Ne aflăm, astăzi, tot la final de an: la finalul
anului 2020. An ce marchează, din păcate, un dece-
niu de la implacabila despărțire de poetul Adrian
Păunescu. De doi ani, a urcat la Cer, să-i țină com-
panie, și Florea Tolea. Memoria marelui Poet și me-
m o r i a
Prietenului-
companion
rămân, mai
ales pentru
cei ce le-au
fost alături,
a m i n t i r i
care le
luminează

calea și viața. Căci oamenii iau întotdeauna cu ei la
drum amintirile, ceea ce nu se poate uita. 

Post-scriptum 

Cultura? – rămâne cum am vorbit
Încheiam amprenta precedentă cu întrebarea:

„Oare ce ne va rezerva – în condițiile unui nou guvern
– ziua de 15 ianuarie 2021, Ziua Culturii Naționale,
care se apropie cu pași repezi?”. Deocamdată (până
când aceste rânduri pleacă la tipar) nu avem un
răspuns, deoarece guvernul încă nu s-a alcătuit; este
momentul bătăliei pe ciolan/ministere (sanchi, trata-
tive în coaliție). Boșii bat putineiul să umfle cât mai
multă smântână și cât mai ușor fraudabilă. Nu s-a găsit
încă acel papă lapte (de care vorbeam) care să ac-
cepte Ministerul Culturii și să devină dacă nu papă
miere, măcar un linge miere. Dar se va găsi, vă asigur.
Până atunci, actualul/vechiul Minister funcționează cu
motoarele din plin. Și se ocupă tocmai de ceea ce ne
ardea pe noi la suflet: Ziua Culturii Naționale. Cum?
Iată ce citim înt-un ziar de provincie – cele centrale n-
au timp de cultură; stau la pândă la ușa bătăliei poli-
tice – ziarul „Curierul de Vâlcea”, din 11-12 decembrie
2020, pagina IV – pagină consacrată fenomenului cultu-
ral. Articolul „2.000.000 lei – finanțare proiecte și
acțiuni culturale dedicate Zilei Culturii Naționale
2021”, care debutează abrupt, clar, fără echivoc:
„Având în vedere art. 2 (al. 1) din Legea 238/2010 pri-
vind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii
Naționale, Ministerul Culturii alocă suma de 2.000.000
de lei pentru sprijinirea derulării proiectelor și
acțiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naționale în
anul 2021. Valoarea maximă a sprijinului financiar pe
proiect/acțiune culturală acordat de Ministerul Cultu-
rii este de 100.000 lei”. În continuare, rezum.
Solicitările se transmit online la adresa de mail direc-
tiacultura@cultura.ro până la data de 21 decembrie
2020, orele 22. Fișierul transmis, pe lângă niște acte
scanate, copii, certificate „conform cu originalul”,
trebuie să conțină și un opis cuprinzând 13 docu-
mente, răspunsuri la întrebări etc. pentru care ți-ar
trebui cel puțin o lună de zile să le aduni. Totul, până
la 21 decembrie! desigur. Apoi, formalitățile eveni-
mentului se precipită astfel – la nivel central: 22 de-
cembrie – selecția administrativă a ofertelor; 23
decembrie-4 ianuarie 2021 – evaluarea ofertelor selec-
tate; 5 ianuarie 2021 – publicarea pe site-ul Ministeru-
lui Culturii a ofertelor evaluate; 6 ianuarie –
transmiterea online a contestațiilor; 7-8 ianuarie –
soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor
finale; 11-14 ianuarie 2021 – semnarea contractelor de
finanțare. Iar pe 15 ianuarie – hai gugumani la jubi-
lieu! (vorba lui Nenea Iancu). 

Întrebarea mai veche rămâne: Când și cum se va
sărbători Ziua Culturii Naționale – 15 Ianuarie 2021 – în
aceste condiții draconice, dacă și puținii banii se dau
(cum se dau, cât se dau) în preziua evenimentului?
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Calculele 
Craiovei
• Ovidiu ioanițoaia

Acest UTA –
Craiova a stârnit un
interes deosebit
deoarece formația
olteană putea de-
veni, după eșecul su-
ferit în Gruia de
FCSB, liderul Ligii 1.
Cum se va și întâm-
pla la capătul unui duel contondent, cu
avertismente și accidentări. Bătrâna
Doamnă a exagerat uneori, prestația ei si-
tuându-se la granița dintre înfipt și agre-
siv.

Și gazonul a contribuit la scăderea ni-
velului, Marius Mărgărit numindu-l în cro-
nica din Gazetă, plastic și corect,
„mlaștina arădeană”. Noi reușim să
construim stadioane sau să le modernizăm
pe bani serioși, 15 milioane de euro s-au
băgat la Arad, dar nu suntem în stare,
chiar nu suntem!, să le dotăm cu suprafețe
de joc rezonabile. E stilul nostru, de-acum
tradițional în materie, de a ne da cu stân-
gul în dreptul și invers.

În altă ordine de idei, abia începută
partida, arbitrul Marius Avram a trebuit s-
o oprească din cauza fumigenelor lansate
de fani din afara arenei. Pare o glumă, dar
nu e, să întrerupi un meci din pricina spec-
tatorilor când accesul acestora în stadion
e strict interzis!

Tot respectul pentru suporterii
Bătrânei Doamne, a căror foame de fotbal
e de înțeles. Au așteptat 12 ani ca favorita
lor, a doua cea mai galonată (după CFR)
echipă provincială din analele fotbalului
nostru, cu șase titluri și două Cupe, să pro-
moveze, iar când li s-a împlinit visul,
porțile arenei s-au închis. Nu-i plăcut, de
acord. Numai că aruncând cu petarde nu
ajuți. Dimpotrivă, creezi probleme. Neca-
zuri.

Întâlnirea propriu-zisă mai degrabă a
dezamăgit, fiind de nivel mediocru spre
slab. În special în repriza secundă. Într-
adevăr, gazdelor le-au lipsit, suspendați,
Roșu, Hora și Morar, dar pe UTA am văzut-
o jucând mult mai bine. Chiar dacă Albu
putea egala în prelungiri, Craiova a meri-
tat victoria. Deși n-a convins în final, când
a lăsat-o mai moale.

Succesul ei a fost înlesnit și de elimi-
narea lui Benga, înaintea căruia „centra-
lul” trebuia să-l fi trimis însă la vestiare
pe C. Rus. În minutul 48, s-ar fi cuvenit ca
acesta să încaseze al doilea cartonaș gal-
ben pentru o intrare fără milă pe glezna
lui Vlădoiu, obligat să iasă după un sfert
de ceas. Toleranța față de căpitanul
arădean a constituit singura eroare comisă
luni seară de arbitrul bucureștean.

Craiova n-a strălucit, dar și-a atins
scopul. A luat 3 puncte, grație cărora o va
primi vineri pe FCSB din poziția de lider.
Cicâldău, „fotbalist care a costat un milion
de dolari”, citat din Laszlo Balint, a tras
echipa după el. A animat-o. Iar autorul go-
lului de 2-1, ex-botoșăneanul Ofosu, a de-
monstrat de ce e preferat tânărului și
talentatului Baiaram. Ca de obicei, Nistor
a alergat mult. A și greșit des, inclusiv
mingi simple.

Trupa lui Papură și Papură însuși se
află înaintea unor probe de foc în acest
final de an, acasă cu FCSB și în deplasare
cu CFR, examene ce vor decide atât
configurația clasamentului, cât și, proba-
bil, soarta antrenorului.

Altfel, în ciuda victoriei fără glorie de
la Arad, suporterii alb-albaștri sunt
optimiști. Nu-i supără ca, la o adică, U să
mai și dezamăgească, dar să ia titlul. În
fond, calculează ei, CFR a câștigat 3 cam-
pionate la rând fără să impresioneze și nu
i-ar deranja, chiar deloc, dacă istoria s-ar
repeta la Craiova. Cam au dreptate, nu?

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

FuGĂ în Do maJor 

• Mihai Maxim
La fundaţia „Nicolae Titulescu”, la

centre culturale şi la cenacluri au loc frec-
vent lansări de carte ale unor foşti diplo-
maţi care  au reprezentat România în ţări
de pe toate continentele şi de toate reli-
giile, civilizate sau exotice, cu obiceiuri,
tradiţii şi reguli diferite de ale noastre.
Acestea sunt, desigur, atuurile care stâr-
nesc interesul cititorului, dar valoarea li-
terară o dă talentul autorului. Este şi cazul
lui Ovidiu M. Curea, colegul nostru de pa-
gină.

Pentru cei care i-au urmărit activita-
tea publicistică şi participarea activă la
manifestări  literare, apariţia primului
volum de proză scurtă „SIEMPRE
CUBA”(Ed. NORA, Bucureşti, 2014), despre
care am publicat cronica cu acelaşi titlu în
numărul  nr. 3/6 februarie 2020 din FLAP,
nu a fost o surpriză. Nici pentru cei care i-
au citit prin reviste literare sau i-au ascul-
tat cu încântare poeziile la şedinţele
cenaclului „Ileana Vulpescu” al UZPR,  nu
a constituit o surpriză recenta apariţie  a
volumului de versuri „FUGĂ  ÎN  DO
MAJOR”  (Ed. NEUMA, Cluj, 2020).

Fugă în accepţie muzicală înseamnă o
imitare  de voci într-o succesiune la anu-
mite intervale muzicale. Vocile ţâşnesc de
parcă s-ar alerga una pe alta după princi-
piul imitaţiei, frecvent  folosit ca regulă de
compoziţie în muzica preclasică. Secţiunile
fugii – expoziţia, divertismentul  şi repriza
sau încheierea - îşi găsesc corespondenţe
în etapele existenţei umane, respectiv pre-
zentarea aspectelor principale ale vieţii,
lupta pentru existenţă, şi vârsta senectuţii
cu satisfacţia omului pe planul împlinirii in-
dividuale. La fel cum în divertismentul din
fugă  în planul tonalităţilor se obţine dina-
mizarea genului muzical, în viaţă   maturi-
tatea  reprezintă perioada cea mai fecundă
a vârstei; acum omul obţine prin luptă cele
mai mari realizări pe toate planurile – so-
cial, moral şi personal.

Nu numai titlul, ci şi coperta cărţii su-
gerează în mod inspirat fuga continuă a in-
dividului pentru asigurarea existenţei,  dar
şi fuga în căutarea eului său. Porneşte vi-
guros, trece în goana sa  prin viaţa clădită
strâmb şi înclinată  precum Turnul din Pisa,
anunţând inevitabilul, dar îşi continuă dru-
mul spre împlinirea destinului.

Volumul adună selectiv şapte zeci şi
opt de poezii, fiecare  devoalând  atitudi-
nea  poetului faţă de fiinţă şi de nefiinţă.
Omul este într-o cursă  contra cronometru.
cu sine însuşi, îşi trăieşte viaţa într-o aler-
gare continuă, care devine simbol al cău-
tării neîntrerupte a sensului existenţei..

Noutatea şi frumuseţea poeziilor sale sunt
transmise printr-o artă poetică modernă.
Artistul foloseşte metafora la poezie, dar
şi metafora la vers. Astfel, „Alergătorul”
este omul, viaţa lui care se scurge impla-
cabil, este destinul său. 

Versul modern  sare  peste organiza-
rea clasică a poeziei în strofe cu măsură,
ritm şi rimă, permiţând să irumpă  şuvoiul
sentimentelor care izbucnesc cu sincerita-
tea şi mărturia artistului.     Folosit uneori
în exces de către poeţii contemporani, in-
gabamentul, procedeu de versificaţie ce
constă în continuarea ideii poetice în ver-
surile următoare, fără marcaje ortografice,
este strunit cu măsură  de către  Ovidiu M.
Curea, conferindu-i  valenţe sugestive. 

Tumultul creator este sugerat prin fo-
losirea verbelor la prezentul etern („Acum
eu vin acasă” - plec, mă duc, vin, nu mă
aştepta, gândesc). Aici însă verbul exprimă
şi zbuciumul conştiinţei şi proiectează exis-
tenţa într-un infinit necunoscut. Totul e vis,
dorinţă, durere şi sete de sfârşit. Î n
schimb în Alergătorul prin verbe ni se dez-
văluie mişcarea ca modus vivendi.

Fiecare aspect particular surprins se
plasează în aria existenţei universale. Este
prezentată astfel  natura cu miracolul ano-
timpurilor, cu frăgezimea, răcoarea şi im-
petuozitatea primăverii, cu arşiţele verii,
cu farmecul domol şi înţelept al toamnei
sau cu iernile căzând contradictoriu, cu
ploile bacoviene, cu micile vietăţi - fluturi,
pescăruşi care  trăiesc cu intensitatea ato-
milor ce gravitează în jurul nucleului pen-
tru a sorbi picătură cu picătură  viaţa (Să
vină primăvara)  sau se pierd ca firele de
nisip pe plaja mării.

Bucureştiul cu locurile lui emblema-
tice, Cişmigiu, Şosea, Domenii, Herăstrău,
Parcul Operei, Bulevardul 6 Martie, cu pro-
blemele sale mai vechi sau mai noi, tră-
ieşte şi palpită odată cu poetul.  

Citind şi recitind aceste bijuterii poe-
tice, descoperi  sensibilitatea poetului, fru-
museţea şi unicitatea mijloacelor de
expresie.                                                 

Tip meditativ, poetul Ovidiu M. Curea
are capacitatea de a  dialoga cu tot ceea
ce îl înconjoară, cu interlocutori imaginari,
şi de a ne plasa într-o lume atemporală.

Poeziile sale intră în sfera universali-
tăţii pentru că trăirile  individuale - ceea
ce simte, ceea ce spune, ceea ce vede,
ceea ce aude el - le trăiesc şi eu, omul te-
luric.  

Concluzionând, parcă, trăirile citito-
rului, cunoscutul scriitor Horia Gârbea,
preşedintele Filialei Bucureşti - Poezie a
Uniunii Scriitorilor din România, face un
scurt comentariu, înserat pe coperta IV, din
care cităm: Ca în muzică, simpla mecanică
a lovirii clapelor, se preface în inefabilul
unor acorduri dintr-o fugă aptă să mişte,
nu corzile instrumentelor, ci simţirea as-

cultătorilor, prin meditaţii semnificative.
Nu e de prisos să recunoaştem că Staros-
tele poeţilor bucureşteni confirmă, astfel,
cu semnătura sa, valoarea  literară a ver-
surilor lui Ovidiu M. Curea.                                                    

SSPPOOrrTT

Colțul spiritual
Binecuvântare femeii credincioase

Vă spun adevărat, că a fost odată ca
niciodată o femeie bună, vecină cu un om
necredincios. În fiecare zi,  necredincio-
sul o putea auzi pe femeie cum se ruga şi
de fiecare dată îşi spunea: „Sigur e
nebună. Toată ziua să se roage aşa… Nu
ştie că nu există Dumnezeu?” 

De multe ori când femeia se ruga,
necredinciosul se apropia de casa ei şi o
necăjea: 

-Femeie, ce te rogi tot timpul? Dum-
neata nu ştii că nu există Dumnezeu? 

Dar femeia noastră nu se lăsa
intimidată.

Într-o zi, sărmana femeie a rămas
fără alimente. Ca de obicei, s-a rugat şi
i-a spus lui Dumnezeu toate problemele
ei, şi I-a mulţumit pentru tot ce avea să
facă pentru ea. Ca de obicei,  necredin-
ciosul a auzit şi şi-a spus. „Hmm... las’ că
i-o fac eu!”

A plecat necredinciosul la magazin,
a făcut cumpărături, o plasă plină şi, pe
toate le-a dus pe veranda casei unde lo-
cuia femeia, a sunat la uşă, după care s-
a ascuns după gard, de unde putea vedea
ce are să se întâmple. De cum a deschis
uşa şi a văzut cumpărăturile, femeia a în-
ceput să-L laude pe Dumnezeu din tot su-
fletul, sărind şi strigând de bucurie.
Îndată necredinciosul s-a arătat de după
gard şi i-a zis: 

-Femeie nebună! Nu Dumnezeu ţi-a
cumpărat toate acestea, ci eu! 

Atunci femeia a ieşit pe stradă, sărind
şi strigând şi lăudând pe Domnul şi mai şi! 

-Ştiam eu că Dumnezeu îmi va dărui
alimente, dar nu credeam că are să-l
trimită pe dracul să le cumpere şi să mi
le aducă!

Părintele Gheorghe 
Nicolae Șincan, 

Târgu Mureș

LIBRĂRIA
PĂUNESCU

www.apaunescu.ro
Pentru cei care mai cred în poezie,

pentru cei care mai cred în
vindecare, acum există un loc de
unde puteţi comanda volumele lui
Adrian Păunescu. Comenzi pot fi

trimise şi direct pe adresa  
adrianpaunescuro@yahoo.com

Coletele vor pleca spre
dumneavoastră prin curier rapid

sau colet poştal, în funcţie de oraşul
din care ne trimiteţi comanda. 

Îmbulzeala 
socială

• Doina Dabija

Când a început
această pandemie m-am
întristat. Iar această
tristețe și nesiguranță
au simțit-o probabil
mulți dintre noi. Pentru
că fiecare virus e diferit
și se comportă în felul
lui. Acesta însă, a băgat în oameni mai
multă frică decât oricare altul, pentru că
a reușit într-un timp foarte scurt să
îmbolnăvească și să omoare multe rude,
prieteni și alte cunoștințe dragi nouă.
Dar așa cum încercăm să găsim și-un bine
în fiecare rău, am fost convinsă că din
această pandemie va ieși și ceva totuși,
folositor. 

Învățându-ne să prețuim clipa, su-
fletul, sănătatea și nu în ultimul rând
timpul petrecut cu cele mai importante
ființe din viața noastră. Dar, m-am bu-
curat într-un fel și de această
distanțare socială impusă de autorități,
fiind convinsă că oamenii se vor
dezobișnui să se mai înghesuie în

troleibuze, maxi-taxi sau chiar în mag-
azine. 

Însă spre surprinderea mea, nu
toată lumea s-a speriat de acest virus
și continuă cu toată dragostea să-și
sufle fiecare-n ceafa altuia, așa încât
ai impresia că respirația pe care o simți
după cap, funcționează exact ca aerul
cald al unui uscător de păr.

Și chiar dacă te-ntorci și încerci să
atenționezi cu privirea, fiind deranjat
de această apropiere exagerată, cel
care stă la rând în spatele tău, nu te
vede, nu te-aude, dar continuă să te
ghiontească cu mâna, cu cotul, cu
punga, lăsându-ți impresia că își
dorește să „sară” undeva peste tine.
Pentru a te ajuta, cine știe, să-ți pui
cumpărăturile-n pungă sau chiar să le
plătească-n locul tău. 

Însă cel mai mult mă miră că
această distanțare pentru mulți
înseamnă să nu dai nici bună ziua, as-
cunzând după masca obligatorie și cei
șapte ani de acasă, de parcă a fi distant
social înseamnă să-ți uiți acasă și
educația. 

Dar, sunt convinsă că va trece și
această pandemie, așa cum au trecut și
altele, fiecare cu consecințele ei, iar
viața își va reîncepe cursul ei firesc. Iar
noi vom învăța să păstrăm, cel puțin în
spațiul public o oarecare distanță între
noi, care nu înseamnă decât să ne
respectăm unul pe altul.
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• Cristiana Crăciun
...Cu prea mulți boi boureni, risipiți printre mi-

reni! Știu, varianta oficială patru ori doișpe prevede,
numai că la noi totul se poate, se permite să fie puși
de „modele” la utilajele care le deservesc interesele,
„fără număr, fără număr” ca în manele; nu ară în folos
public ogoarele, nu își împlinesc normele, doar își
umflă buzunarele și stau ca beșnițele prin toate foto-
liile, care-n camere parlamentare, care-n ministere, în
comisii și comitete de ți se face lehamite! Și acum, că
încheiarăm explicațiile, să purcedem să facem urările...

Aho, aho, dragi cititori, că îmi sunteți frățiori,
ocupați comode locuri, nu vă grăbiți să mânați – bine,
nici că aveți unde vă duce, acu-n plină pandemie și-o să
stați cu toții-n case, nu mai bateți drumurile (la ce ne
trebuie autostrăzile, dacă nu-i voie să se mai
circule?!?) –, așadar vă așezați și urarea-mi ascultați:
Parlamentul mâine se-noiește, pe aleșii țării (?!?) cu
drag îi primește; legal sunt reprezentanții celor care
i-au votat (cm vreo 33 % din electorat). Dar, pân’ s-or
urni la treabă, la legiferat mai avem de așteptat! Ce
„arat”, ce „semănat”?!?... Pentru brazda de sub plug..
Zău, că-mi vine să și plâng! Cum știu ce votează agri-
cultorii, nu-i iau în seamă liberalii, piețele în nas le-
nchid, îi umilesc și-i desfid, că nu se coace la noi tomata
din Olanda, ca de carton, cu gust mai... ba!, nici
castraveții nu sunt drepți ca rigla, ba ne iese strâmbă
până și vânăta, așa că... nici la anul nu prea vom mânca
legume din România, vom exporta grâu și vom importa
pâinea, vom toca pădurea și vom lua mobila surcele de
la Ikea. O să vă fie bine, dragi țărani... La anul și la
mulți ani! 

În campanie ați aflat că e de stânga agricultura și
pe-așa ceva dreapta nu prea pune gura?!? Nu, că papă
tot... din import, de la supermarket, nu de la țăranul
nostru, tratat de proclet, scos în stradă cu taraba, să
înghețe el, și marfa! Zic așa: să tragem frâna, să stăm
nițeluș colea să ne gândim la ce-a fost asta? Doar un
arătat de mușchi modest, un penibil și necugetat gest
(total imputabil GuWernerului, lui Loțike Alzaibăr și PNL-
ului) ori au testat piața, și-au făcut mâna pentru ce va
urma, când se va închide economia, dar firmele stră-
ine vor funcționa și vor prospera? Zic să avem în vedere
și asta, să fi fost un fel de „bate șaua, să priceapă
iapa”... o încercare, reușită, de manipulare, o verifi-
care dacă ține: așa făcură și cu alte cele, bunăoară când
manevrară voturile cu rucsacii, doar nu credeați că ga-
fează, ca niște nevinovați copii! Aș, făceau exerciții, să
vadă lumea că pot oricând șunta voturile, dacă o cer
interesele și lor nu le fac nimic organele – nu mai zic
de Justiție, că n-avem, domne!, e clar, se vede! –

Iarna nu-i prea grea, dar... chiar și așa, tot sur-
prinde-administrația! Apa caldă e nemțească, dinții-
ncep să clănțănească, iar căldura...  ca la turci: ioc

căldură - avem... altele, deși Mucușor promitea că-
ndat’ după alegerea sa o să bage, o să dea, numai să-l
scăpăm de Firea, care ținea piciorul la canea și nu lăsa
să curgă apa. Acuma s-a sucit un pic, de vină-i vechiul
inamic... PSD, PSD, se știe!, de mii de ani la primărie!
Sincer nu am ce ura pentru cei care au plecat urechea,
au pus augustul lor bot la gluma asta și n-au văzut cum
conducta că se ia la-ntrecere cu stropitoarea, care are
mai multe găurele: stropi, picuri, picurele! Problema
se va rezolva, odată și-o dată, cândva... La anul și la
mulți ani! Omătu’... a venit vreo două zile și n-a fost
bine, că a prins dormitând plugurile și sărărițele! (Dacă
în Sectorul 1, ajuns de poveste, unde guadalupeza Clo-
cotilda primăriță este nu se ridică din stradă gunoiul,
oți fi vrut să se ia fulgul! Nu, că la prostii vă duce
capul!...) Și, ce, așa se vine, în liniște?!? De ce sosirea
nu și-o anunță coana zăpadă c-un țiuit ca de trâmbiță,
cum urlă sirenele și fac telefoanele când Arafat ne
anunță pericolele, în loc să ne scrie că deja le-a înde-
părtat!? Cine naibilor să o audă că  se așterne așa,
rece, udă și mută?!? Plugușorul are bici, are buhai, iar
neaua vine pe tăcute, aiurea în tramvai – cică în acelea
vechi ca de pe vremea celor trase de cai, chiar ninge,
ninge, ninge!, dar nimeni nu se plânge, toată lumea
strigă într-un glas că vrea să aibă parte de White Chris-
tmas, din acela cu oameni de zăpadă pe stradă, nu
ținuți închiși în casă...

Semne bune anul... n-are! Infectarea-i tot mai
mare, chiar și cu cifrele bine temperate (a se citi de
Manciu palmate), vaccinurile toate sunt numai...
anunțate, promise, fluturate și programate pentru...
La anul și la mulți ani! Vă mai amintiți, zicea s(m)inis-
trul Tătaru, doar nu dădea cu parul, sărmanu’!, că nici
nu se gată bine anul și vin seruri cu toptanul, să răpu-
nem virusul?... Bine, și Loțike zicea că O Să... multe și
ne va face cu GuWernerul... numai bine! Dar au venit
alegerile și iar au ițit capul cei de la...PSD, PSD!, așa
că s-a văzut nevoit să demisioneze, dar nu din funcția
de la partid, cum v-ați fi gândit, ci acuși, când zburdă-
n voie pandemia, și din Coreea în Suedia, via Germania
se carantinează omenirea, el s-a dat dus de la Palatul
Victoria! Ce să zicem... nema responsabilitatea, dacă
la greu lași tu țara și fără guvernare, proastă, așa cum
era ea! Nu era destul criza infecțioasă și a economică,
ne mai trebuia și una politică! Urmașii Brătienilor, în
râs, pe Câțu Premier l-ar vedea pus! Doar că USR-II și
cei din PLUS de acord nu-s, l-ar vrea pe Cioloș iarăși uns!
Lor le e dor de Guvernul Zero ca de mama, pe noi ne
răpune teama! Și cât se bat între ei partenerii de
coaliție – nu are rost să sunați la poliție, Barna și Orban
vor cădea... și pe bune, dar mai întâi la pace, că le
trage Iohanis câteva capace! –, PSD se face că plânge,
ca și cum cineva l-ar mai crede, iar AUR câștigă pro-
cente... Asta e, sătuli de circ fără pâine, oamenii își
pun nădejdea-ntr-un „mâine” cu alte mutre, mai noi,
mai dinamice, oricum, altele... Așa ca Lavric ori
madam’ Șoșoacă – v-am prezis că de Cozețica tare dor o
să vi se facă! - Iar UDMR face ce știe mai bine de trei
decenii (și un secol și!) încoace: călărește! Ba caii, ba
partidele, totul e să fie stăpân pe situație, și după cum
Hunor a anunțat, ar putea ajunge... Președinte la Senat,

deci al doilea om în stat! Dacă nici noi nu mai știm să
fim  băieți salon cu minoritățile!... Lăsăm în Parlament
să ocupe fotoliile cei care n-au legătură cu acea etnie
pe care-ar trebui s-o reprezinte: avem albanez care n-
a auzit de... Shqipërisë, ilalian „cari habar n-ari  cum
sî grăiești pi talieniești”, și tot așa! Noroc cu doamna
Varga, că e singura adevărată, care nu mănâncă pâine
furată, cum fac mulți dintre cei șaptișpe parlamentari
minoritari, cu Hartan Pambuccian, care-i și întrece,
ajungând la optsprezece, votanți disciplinați, ai puterii
„abonați”, într-o pârdalnică cârdășie, devenită „bună
tradiție”! Ia mai mânați, măi, flăcăi... și fugiți de-aci...
hăi, hăi, hăi!!!

Totuși, la alegeri nițel ne-am reparat: de ex-prezi-
dentul Traian am scăpat, (și Petrov, și bețivan!, cu tot
cu Tolomacii și Robert Pupincureștii din populara-i
mișcare pe dansuri jitane); dar și de cuplul de Premieri
Tăriceanu & Ponta, ne-am mai ușurat... Numai că bidi-
viul, numit în colindă Graur, are șaua de AUR! Ne pri-
copsirăm și cu ei, chit că ne ajungea tit(r)anul pe care,
să ne fie clar, l-au făcut cum este presa și poporul! E
vina noastră că la cap i s-a urcat: ziarele-l numesc „șef
de stat”, se fasolesc reporterașii când e la întrebat, și
întreg natul în pânze i-a suflat, de vreme ce mizeriile i
le-a tolerat!!! Acuma, Pas cu pas, cu voioșie, calcă pe
Constituție, strivește fragila democrație, și tare-mi e
că pune la pământ sărmana Românie. Nu văd eu ro-
mânu-n stare să pună mâna pe frâul cela de mătase
împletit în șase, ca să-i tragă hăis ori cea, după cum
cere situația! Nu cred că peste câmpuri să o se ridice,
soarta să-și revendice... Ia pocniți din bice, măi și
sunați din zurgălăi! Tot ce știm să facem este...
hăăăăiiiii!

Acesta-i PLUGUȘORUL de la noi, cu prea mulți
boi! Atâta e urarea noastră pentru voi... Nu vă zic „și
la anul când venim, tot așa să vă găsim!”, fiindcă vă
iubesc; doar mă iscălesc !

Colonelul era ...
frizer

• Ovidiu Marian

Un prieten vechi din orașul copilăriei mele, Ocna
Mureș, avea porecla de Colonel , ceea ce nu-l deranja
deloc, mai cu seamă pe doamna lui, când lumea pe
stradă, i se adresa cu apelativul de „doamna Colonel” .
Cu această poreclă s-a potcovit într-o seară la restau-
rantul lui preferat, unde muzicanții localului îi cântau
de mama focului  unui maior bine ferchezuit. La un mo-
ment dat, lăutarii au încetat să mai interpreteze melo-
diile preferate ale ofițerului pe motiv că le-a făcut semn
domnul Colonel și îl arată pe prietenul meu. Pe loc, ma-
iorul și-a cerut scuze colonelului. Întreaga poveste am
prezentat-o pe larg în una dintre cărțile mele. Dar,
această poreclă i-a adus omului și multe belele. Așa se
face că, pe la începuturile anilor ‘50 ai veacului trecut,
fiind activist raional de partid, datorită poreclei de Co-
lonel a fost luat la ochi de securitate, aceasta crezând
că frizerul nostru face parte din categoria ofițerilor su-
periori, de dinainte de anii ‘40. Nu după mult timp este
vizitat de doi ofițeri veniți tocmai de la regiune și supus
unui tir de întrebări care vizau perioada cât a fost con-
centrat în armată. Întrebările erau de genul: îl cunoști
pe căpitanul cutare, dar pe colonelul cutare, amintindu-
i numai nume de cadre militare cu funcții din perioada
celui de-al doilea război mondial. Prietenul meu, Colonel
nu uita să-i întrebe la rându-i ce mai știu despre fiecare
nume declinat de anchetatori, el  având numai cuvinte

de laudă la adresa celor de care auzise. Toată perioada
războiului am fost trup și suflet alături de acești ofițeri,
acești patrioți adevărați, dar mai ales luptători în prima
linie a frontului, mai întărește Colonel aprecierile la
adresa celor citați. La cele auzite unul dintre ancheta-
tori sare ca ars și îl întreabă pe cel din fața lui: De unde
îi cunoști așa de bine? Înseamnă că ai colaborat cu ei, ai
avut funcții de răspundere în armată etc, etc. Calm, Co-
lonel își aprinde o mărășească și privindu-i cu superiori-
tatea omului simplu, dar și cu un oarecare dispreț le
spune: „ Cum să nu-i cunosc, cum să nu-i respect ca pe
frații mei deoarece eu le-am fost frizer. Frizer de război,
tundeam și bărbieream și pe cei vii și pe cei morți”. La
cele auzite de cei doi ofițeri ai poliției secrete, fără să
mai scoată o vorbă și-au luat tălpășița. Frizerul poreclit
colonel nu i-a mai văzut niciodată. Dar și el și-a încheiat
munca de partid și s-a întors în orașul natal devenind
operator chimist la secția de sodă caustică a Combina-
tului chimic de pe malul Mureșului. Peste treizeci de ani
s-a îngrijit de funcționarea la parametri optimi a căldă-
rilor de preparare a sodei caustice. De aici s-a și pensio-
nat. Dar, la meseria de frizer nu a renunțat toată viața.

În orășelul nostru cu vechi tradiții în minerit și în
fabricarea sodei, cei mai cunoscuți și apreciați oameni
ai urbei în acele vremuri erau casierii celor două unități
economice. Casierul minei de sare era de departe cel
mai de bază nume fie numai și pentru faptul că în fie-
care dimineață era luat de acasă din vila minei de sare
cu trăsura, iar seara se întorcea cu aceiași birjă. Era
finanțistul care încasa și distribuia banii unei întreprin-
deri miniere recunoscută în toată țara și chiar în afara
ei. 

Într-o zi plăcută de vară de prin anii ‘70 ai veacului
trecut îi fac o vizită prietenului meu Colonel în aparta-
mentul său din cel mai vechi bloc  de locuințe situat sub
Dealul Banța și pădurea cu  același nume. La intrare am
avut marea surpriză să-l revăd după ani buni pe casierul

minei de sare. Venise la Colonel să-l tundă. Stătea liniștit
pe scaun cu fața la fereastră fără să mă vadă. Cunoștințe
vechi, cei doi, discutau despre anii tinereții dar mai ales
despre activitatea domniilor lor. Din vorbă în vorbă ajung
să discute și despre copii. Când colonelul îl întreabă des-
pre băieți, vechiul casier își dregea glasul printr-o tuse
seacă și apoi grăiește: 

Mulțumesc Celui de Sus, amândoi s-au căsătorit.
Sunt bine. Cel mai mare mi-a băgat grajdul în casă ( se
căsătorise cu o veterinară). Când vine de la fermă tre-
buie să-i băgăm hainele în chimniță (pivniță) până a
doua zi. Cel mai mic, după cum lipsea nopțile de acasă
în timpul studenției, mi-am zis în sinea mea: no, ăsta
seamănă cu mine! Ști tu, zicala aia , așchia nu sare de-
parte de trunchi. Da de unde Colonele dragă. S-a însurat
și el cu una miculiță care nici grumaz nu  are, lucru bun
pentru că abia nu-i cumpără iarna șal(fular). Așa că, încă
o dată mulțumesc Domnului că amândoi feciorii mei o
duc bine. Eu cu doamna mea, la pensie fiind, am rămas
în vilă plătind chiria stabilită de administrația minei.
Aceasta ca o recunoaștere pentru cei aproape patruzeci
de ani de făcut plăți minerilor, șefilor, colaboratorilor. 

La rându-i colonelul se destăinuie și el spunând că
după treizeci de ani de muncă grea în secția de sodă
caustică stă în apartamentul de două camere primit de
la fabrică și că o dată cu ieșirea la pensie îndeplinește
funcția de președinte de bloc dar și cea de om de
întreținere. Și apoi continuă: „ Cât am lucrat în caustică
n-am primit niciun premiu, cât de mic, nu m-a băgat ni-
meni în seamă. Dar, de când sunt președinte de bloc nu
trece o sărbătoare de 1Mai sau de 23 August să nu fiu in-
vitat în tribuna oficială alături de conducerea orașului”.
După aprecierile făcute pentru funcțiile deținute de Co-
lonel, casierul minei îi mulțumește acestuia de pentru
tunsoare, asigurându-l  că-i mai trece pragul casei peste
o lună.

PLUGUȘORUL...
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• Nicolae Dan Fruntelată

La sărbătorile de iarnă, fiecare îşi merită colindul
lui. Folclorul nostru, înţeleptul nostru – câteodată îmi
vine să-i zic „singurul nostru înţelept” – a ţinut
întotdeauna seama de acest lucru.

Vremea minunilor trecuse de mult pe acest pământ
carpato-danubiano-pontic. Primisem de la istorie şi
geografie nenumărate lecţii. Învăţasem că e important
să ne apărăm „sărăcia şi nevoile şi neamul”. Că fratele
nostru cel mai bun e codrul care ne încălzeşte şi ne
ascunde şi ne apără. Că singurul vecin pe care ne putem
baza e Marea Neagră. Un cântăreţ mai laş din fire ne-a
spus: „capul ce se pleacă, sabia nu-l taie”, dar a venit
îndată şi altul mai răzvrătit şi a adăugat: „dar cu
umilinţă lanţu-l înconvoaie”.

Zilele Naşterii Domnului, zilele Crăciunului au adus
nenumărate colinde. Pentru gospodari, pentru sporul
casei, pentru fetele nemăritate, pentru flăcăii care-şi
aşteptau ursita, pentru cei bolnavi, pentru înstrăinaţi,
pentru cei duşi în altă lume, pentru fiinţele mici, pentru
copii, pentru animalele credincioase ale casei şi curţii,
ce mai, pentru tot ce vieţuia sub soarele îngheţat al
iernilor getice.

Numai un fel de colinde n-am întâlnit, totuşi, în
cărţile mele de student al cursurilor bătrânului profesor
Mihai Pop, în biblioteca mea de acum, când sunt eu
însumi un bătrân scriitor: colinde pentru surzi şi muţi.

Să fie clar, nu pentru oamenii loviţi de marile
neputinţe ale auzului şi vorbirii, prin naştere ori prin
întâmplările vieţii. Pe ei i-am considerat întotdeauna
oameni întregi, care-şi suportă cu demnitate durerea şi
au dreptul la toate cele de care ne bucurăm noi toţi.

La surzii şi la muţii indiferenţi la soarta ţării lor, la
viaţa semenilor lor, la surzii ascunşi în egoismul lor
fioros, pe care nu-i preocupă decât burta proprie, şi la
muţii care nu crâcnesc nici când sunt călcaţi în picioare,

când li se rânjeşte în faţă, când sunt trataţi ca nişte slugi
proaste. Adepţii lui „capul plecat, sabia nu-l taie” şi
Doamne, mulţi mai sunt în ţărişoară, pe aici şi pe afară!

„Masa Mută”, cum îi spun firoscoşii contemporani,
care înghite voluptuos gogoaşa cu politically correct,
care merge la vot ca la o tăiere de moţ (moţul fiind
mereu al altuia), care se îmbată cu promisiuni ca o
cămilă tânără cu iluzia oazei.

Pentru ei scriu acest colind târziu, deşi ştiu că n-o
să-l audă, n-o să le trezească nicio reacţie, fie şi măcar
o înjurătură, pentru că ei, colindaţii postmodernismului,
de-o vârstă cu mine, dar, mai ales, mult mai tineri, nu
trăiesc în realitate, ci „băltesc” în societatea de consum
călărită ca o iapă beteagă de marile corporaţii mondiale.

Îmi adaug vocea la aceea, mult mai adâncă, a
fratelui meu de la Podarii Doljului, Tudor Gheorghe,
îngheţ şi eu în suflet la porţile vilelor care nu se vor
deschide pentru colindători, dar şi la porţile prostiei
care a curs ca o maree neagră peste malurile vieţii
noastre.

Scriu aceste rânduri în ziua de Sfântul Andrei,
marele sfânt care a creştinat ţara mea creştinată de fapt
dinainte, din vremea dacilor mândri, monoteişti,
luptători şi înţelepţi.

Suntem în preajma zilei de 1 Decembrie, Ziua Astrală
a României Mari, singura zi la care pot să privesc precum
la o icoană supremă a naţiei mele. Este ziua în care îmi
scot, în balconul apartamentului meu din oraşul aproape
carantinat de pandemii şi de prostii politice, steagul
tricolor din dotarea proprie şi-l privesc printre lacrimi. 

Şi în ţara tristă, dar atât de plină de umor a
eternului Bacovia, aud iar glume care mă înfioară. Cică
doi mari comandanţi ai acestor vremuri (unul general,
altul doar colonel) stau de vorbă. Colonelul zice: „Şefu,
văd că, deşi le-am pus masca pe nas, ăştia tot mai
respiră. Propun să trecem la nivelul următor şi să le
punem şi vată în nas!” Noi râdem în hohote şi nici măcar
nu ne întrebăm, conform sloganului electoral: „Ciiine-i
generalul? Ciiine-i colonelul?” Pentru că ştim toţi.

Iată că poporul meu a votat iar, cu masca pe figură,
cu tot arsenalul de „numărători” specializaţi în
butonade şi înlocuiri de voturi, cu tot deşertul de
candidaţi de dreapta, de stânga, de centru, de nişe, de
pastişe, cu plevuşca de caţavenci între care nu e nimeni
capabil să ne scoată la liman.

Nu ştiu de ce, dar am simţit rezultatul acestui vot
mai bine decât orice institut de sondaje păstorit de
sociologi bine orientaţi.

Ai mei cu adevărat, din Bucureşti, din Bălăciţa mea
natală, din Moldova, din Transilvania care se pregăteşte
să ne dea cu tifla, din Valahia şi Dobrogea, încă dorm.
Poate hibernează doar. Poate că asta e o lecţie de
supravieţuire a ursului carpatin căruia nu i s-au pus
suficienţi cărbuni sub tălpi. Dansează ori hibernează
ursul românesc?!

Eu am plecat cu colindul. Colindul meu pentru surzi
şi muţi. Nu sunt singur, mai aud şi alte glasuri cântând.
Dar suntem, probabil, prea puţini. Dar ni se va închide,
probabil, gura noastră păcătoasă.

Mă uit la steagul meu din balcon. Ninge decembrie,
mi-e frig, începe un alt deceniu. 

Pentru toţi ceilalţi, care nu intră în sfera colindului
meu special, pentru prieteni, pentru fraţi, pentru
ultimele picături de speranţă din inima mea obosită,
cânt şi un colind de trezire într-un viitor care va mai fi.

Dacă va mai fi!
La mulţi ani!

P.S. Iarna acestui covid ticălos este şi un anotimp în
care îmi pleacă, rând pe rând, mulţi prieteni. S-a stins
de bătrâneţe, de boală şi de covid, profesorul Aurelian
Bondrea, omul care a gândit şi a înfăptuit o idee în haină
românească: universitatea la distanţă. Acum, mulţi
dintre ticăloşii care l-au înjurat şi l-au târât prin
tribunale se căznesc fără folos cu învăţământul online
ca formă de rezistenţă.

A plecat şi prietenul şi colegul meu de facultate, de
an şi de grupă, gazetarul, graficianul de clasă Octavian
Andronic – Ando.

Dumnezeu să-i odihnească!

Colind pentru surzi şi muţi

Boabe de piper crud

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI
Pietrari

(de la Radu Paisie la Eugen Sârbu)

• Dimitrie Sorin Pană

Nu trebuie să ajungi la Pietrari pentru a afla că
această localitate - situată nu departe de „ruinurile
Târgoviștei“ lui Cârlova, între dealuri împădurite cu fo-
ioase și livezi de pomi fructiferi ce se oglindesc în apele
repezi ale Râului Alb - are o semnificație aparte, dat
fiind faptul că aici s-au născut: Eugen Sârbu - unul dintre
cei mai de seamă violoniști ai lumii, menționat alături
de George Enescu în celebra publicație „Oxford
Dicționary of Music“, Constantin Șontea - ultimul solist
de muzică populară promovat de către Ion Dolănescu, și
poetul Iosif Dumitrescu-Pietrari. Se pare că numele sa-
tului - pe al cărui areal s-au găsit două monede dacice
(imitații după cele care circulau în anii de domnie ai lui
Filip al II-lea și ai lui Alexandru cel Mare) - este strâns
legat de vechiul meșteșug al cioplirii pietrei, extrasă din
carierele de piatră situate în locul numit Cheile Pietra-
rului, despre care s-a vorbit încă de la 1686. Fosta moșie,
cunoscută sub numele de Pietrărești, a fost pomenită
pentru întâia oară în urmă cu aproape jumătate de mi-
leniu (1542), într-un hrisov domnesc ce poartă semnă-
tura voievodului Radu Paisie, cel care înstărea - pentru
loialitate - pe jupân Dragu Culcer (cu moșia vornicului
Oprea din Pietrari), moșie care, nu peste mult timp, avea
să intre în posesia lui Tatu Postelnic din Lazuri și, mai
apoi (sec. XVII), a boierului Hrizea. Grec la origini, Hri-
zea a ținut în căsătorie pe Maria, una dintre fiicele ma-
relui ban Gheorghe Băleanu, fiind cunoscut ca unul
dintre dregători cu nume ai vistieriei lui Radu Leon
(+1669), fiul lui Leon Tomșa. Tot în decursul acestui secol
moșia a fost în stăpânirea logofătului Radu Cocorăscu și
a fiilor săi, care au vândut-o ulterior unui anume medel-
nicer Ilie, din Comișani. Până în 1864, când au fost îm-
proprietărite mai bine de două sute de suflete, în urma
reformei domnitorului AI Cuza, moșia Pietrari s-a mai
aflat sub stăpânirea mănăstirii Mărgineni (sec XVIII), vea-
cul următor însemnând, în mare parte, păstrarea
majorității proprietăților de către moșnenii locului. Din
punct de vedere administrativ, în urma aplicării Regula-
mentului Organic (1831) - care presupunea împărțirea
județelor în plase, comuna devine reședința plasei
Dâmbovița până în 1849, când rolul îi este preluat, pen-

tru o scurtă perioadă de timp, de către actualul oraș
Fieni. Pe teritoriul comunei Pietrari au funcționat până
în 1968 - an din care a trecut de comuna Bărbulețu, îm-
preună cu satele aflate astăzi în componență (Pietrari,
Aluniș, Șipot, După Deal și Valea)  - două biserici, o
școală și trei mori de apă. Învățământul s-a desfășurat
la început, ca în multe ale locuri, pe lângă biserică,
școala luând ființă abia la 1840, așa cum reiese din do-
cumentele de arhivă în care este pomenit numele unui
anume învățător Gheorge Diaconescu, fiu al satului.
Condițiile vitrege în care a funcționat, vor fi cunoscut o
îmbunătățire substanțială în perioada comunistă, în spe-
cial între anii 1970-1989, regresul postdecembrist con-
ducând la creșterea ratei analfabetismului funcțional, în
pofida redobândirii statutului de comună (2004).  

Galeria personalităților locului începe cu Iosif Du-
mitrescu-Pietrari (1899-1986), poet născut la finele se-
colului al XIX-lea în casa Filofteiei (n. Coman) și a
notarului comunei, Constantin Saru (devenit Dumitrescu,
în urma schimbării numelui). După copilăria petrecută în
satul natal, acesta urmează Școala Normală din
București, la finele căreia ocupă una dintre catedrele
fostei Școli Domnești din Târgoviște - cunoscută ulterior
ca Școala Normală, instituție unde au mai predat Miha-
lache Drăghiceanu, Dimitrie Condurățeanu, Alexandru
Vlahuță și ID Petrescu, printre foștii elevi numărându-se
Virgil Drăghiceanu și I. Al. Brătescu Voinești. Cu timpul,
Iosif avea să devină un împătimit evocator al figurilor is-
torice emblematice ale neamului românesc, dar și al
evenimentelor dramatice care s-au pogorât peste anii
care au urmat celor două războaie mondiale. Debutează
editorial cu volumul de versuri „Scrisori de primăvară“
în 1934, urmat - la numai un an distanță - de alte două
volume, „Amintiri“ și „Depărtări“, apărute, ca și cel din-
tâi, la Târgoviște, ultima sa carte, intitulată „Din țara
lui April“ - care conține versuri dedicate copiilor - fiind
publicată în anul 1972. În plan publicistic, ID Pietrari a
colaborat cu o serie de ziare și reviste, mai mult sau mai
puțin cunoscute, între care pot fi amintite „Curentul li-
terar“, „Orientări“, „Ancheta“, „Universul literar“,
„Gorjanul“, „Luceafărul“, „Transilvania“ și „Graiul
Dâmboviței“ - revistă cu apariție lunară care aparținea
Asociației Corpului Didactic Primar al județului
Dâmbovița. Profilul fostului poet - plecat la ceruri în
1986 - (care a mai activat ca revizor și inspector școlar),
avea să fie evocat în lucrările unor mânuitori ai conde-
iului, precum juristul Theodor Nicolin și profesoara Flo-
rica Deftu - care ne-au oferit șansa de a-l cunoaște mai
îndeaproape pe cel căruia, între anii 1957-1962, i-a fost
scris să trăiască drama închisorilor comuniste. 

Tot aici, în zona de contact a Subcarpaților Ialomiței
cu prelungirea munților Leaota, s-a născut Eugen Sârbu
(septembrie 1950), unul dintre cei mai renumiți
violoniști ai lumii - care a început studiul viorii (de la

vârsta de cinci ani) sub îndrumarea tatălui său, cu numai
un an înainte de prima ieșire în public. Absolvent al Li-
ceelor de muzică din Galați și București, unde a avut
onoarea de a studia cu reputații profesori S. Nachmano-
vici și G. Avachian, E. Sârbu urmează Conservatorul „Ci-
prian Porumbescu“, la clasa profesorului Ionel Geantă,
cu rezultate dintre cele mai bune, nu întâmplător la re-
comandarea lui Yehudi Menuhin - cel mai reprezentativ
elev al lui George Enescu - primește, în 1970, o bursă în
Statele Unite. Aici are privilegiul de a studia cu reputatul
profesor Ivan Galamian, la două dintre institutele de pro-
fil din Philadelphia și New York, „Institutul Curtis“ și
„Juilliard School“. 

Personalitatea violonistică i-a fost marcată de către
Nathan Milstein, cu care a studiat la Londra și Zurich,
numele apărându-i în presa de peste ocean la doar do-
uăzeci și șapte de ani, când, „The New York Times“ des-
cria în termeni laudativi momentul debutului - petrecut
pe scena de la „Metropolitan Museum of Arts“. În același
an (1978) câștigă, la Genova, concursul „Paganini“, pri-
lej de a cânta pentru întâia oară pe vioara marelui Pa-
ganini, construită la 1742 de către Guarnieri del Ges.
Momentul avea să se repete în 1994, cu ocazia concer-
tului istoric de la New York, prefațat de intervenția
avută, pe lângă câțiva oficiali de marcă, fără de care
vioara „Il Canone“, păstrată la Genova (sub un clopot de
sticlă) prin grija conducătorilor Fundației „Tursi“, nu ar
mai fi putut ajunge peste ocean. Până să devină posesor
al celebrei viori Stradivarius, („Innes“ - fabricată în
1729), cu care s-a identificat în momentul achiziționării,
artistul a mai avut un Tomasso Balestrieri, la fel de spe-
cial, despre care se spune că ar fi aparținut lui Fritz Krei-
sler, violonist de origine evreiască născut în 1875 la
Viena. Numărul impresionant de medalii de aur cucerite
la marile concursuri internaționale de vioară din lume -
printre care se numără Premiul „Rokefeller“ pentru mu-
zică, desfășurat în Statele Unite și  „Paganini“, care a
avut loc la Geneva - nu fac decât să creioneze o carieră
de geniu (potrivit publicației „Daily Telegraph“ din Lon-
dra) care aparține unui român ce își merită locul, alături
de alți mari violoniști ai lumii, în volumul criticului bri-
tanic Margaret Campbel, apărut la Londra în 2004, sub
titlul „The Great Violinists“. Director de onoare al Or-
chestrei Naționale Radio și fondator al unei burse „Eugen
Sârbu“  - în cadrul Universității de Muzică din București,
celebrul muzician stabilit pe malurile Tamisei, care timp
de douăzeci de ani (1970-1990) s-a aflat (potrivit celor
mărturisite) „într-un fel de exil“, continuă să trăiască cu
gândul la cei de acasă, dar în special la locurile copilăriei
pe care le vizitează ori de câte ori concertează în Româ-
nia, țară care și-a arătat recunoștința față de contribuția
deosebită adusă promovării culturii românești în lume,
prin acordarea Ordinelor „Steaua României“ în grad de
Comandor și „Meritul Cultural“. 
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• Tudor Nedelcea

Simona Cîrlugea-Pîrvu: Ce știți
despre venirea lui Ion D. Sîrbu la Cra-
iova?

Tudor Nedelcea: I.D. Sîrbu este
eliberat prin grațiere, la 6 februarie
1963 (arestat  la 16 septembrie 1957
pentru „omisiune de denunț”), a omis
să-l denunțe pe Doinaș. Sîrbu nu a fost
supărat pe Doinaș pentru că a făcut
pușcărie pentru el și a fost anchetat.
Doinaș  a spust niște bancuri în redacția revistei „Tea-
tru”, unde erau colegi și s-a făcut o anchetă în urma că-
reia Doinaș a făcut doar câteva luni de închisoare, iar
Gary Sîrbu, aproape șapte ani. Revenind, nu a fost supă-
rat pe Doinaș că a făcut pușcărie din cauza lui, dar a fost
supărat pentru că, după ieșirea din pușcărie, a apelat la
el și nu l-a jutat. După ce a ieșit din pușcărie nu avea
drept de publicare, foarte târziu a primit acest drept
când Doinaș era deja mare scriitor, avea o funcție și
putea să-l ajute, dar a refuzat. Gary, toată viața, în Cra-
iova, a stat cu bagajele la ușă, voia să plece în București,
dar nu l-a ajutat nimeni. Când a pătruns la televiziune,
la lift, s-a întâlnit cu Tudor Vornicu, celebrul realizator
de emisiuni, care a fost torționarul lui în pușcărie. Într-
o scrisoare notează că l-au deranjat vorbele acestuia:
„Cum, trăiești?”. După eliberare, este trimis obligatoriu
la Petrila (deși avea buletin de București), angajându-se
ca vagonetar, apoi șef serviciu producție la Teatrul de
Stat „Valea Jiului” din Petroșani la 3 ianuarie 1964. La 1
august 1964 se transferă ca secretar literar la Teatrul
Național din Craiova, directorul adjunct al Naționalului
craiovean, Al. Dincă, având un rol decisiv.

S. C.P.: Au existat și alte personalități care l-au de-
zamăgit?

T.N.: Mare dezamăgire a avut și cu altă persoană din
Craiova care i-a furat bursa. El voia să meargă peste ho-
tare, să călătorească, dar din cauza dosarului politic nu
avea voie și intenționa să meargă pe linia Uniunii Scrii-
torilor, însă acolo concurența era mai mare. Un prieten
i-a spus lui Gary Sîrbu să facă cerere prin Ministerul
Învățământului care trimitea lectori la universitățile din
străinătate. Gary era cunoscător de limbă germană, deci
era îndreptățit, iar lectoratele de limba germană nu erau
atât de solicitate din cauza învățării limbii. A făcut ce-
rere, dar în locul lui s-a dus altcineva din Craiova, Florea
Firan, care nu cunoștea germana, dar care a schimbat
ulterior lectoratul pentru italiană. Există o scrisoare alui
Gary Sîrbu, către Eta Boieriu din 23 ianuarie 1983 în care
relatează acest episod, că „Un bou de învățător s-a dus
în locul meu!” Foarte multă lume s-a întrebat de ce a
considerat Craiova un Isarlâk. Pentru că nu a dus-o foarte
bine aici, nu se simțea în largul lui, nu avea oameni cu
care să discute. Cel mai bun prieten al său a fost Grigore
Traian Pop care era redactor la revista „Ramuri”. Făcuse
Filozofia la Cluj, unde studiase și Sîrbu, și era profesor
de filozofie, deci avea cu cine să discute. 

S. C.P.: În ce context l-ați cunoscut pe I. D. Sîrbu?
T.N.: L-am cunoscut prin Grigore Traian Pop cu

care eram prieten. De multe ori am mers împreună la un
pahar cu Gary Sîrbu pentru că l-am cunoscut și în pe-
rioada în care el mai consuma băuturi alcoolice. După
prima operație nu a mai consumat deloc. Nu vorbea des-
pre ororile din pușcărie. Odată a răbufnit spunând cât
este de greu și ce viață grea a avut acolo. La multe în-

tâlniri am fost alături de Gri-
gore Traian Pop, dar ulterior și
Gary Sîrbu se orienta către
mine. Avea nevoie de mine,
căci eram directorul Bibliotecii
Județene, iar când aduceam o
personalitate scriitoricească,
de pildă pe Ion Alexandru,
Nina Cassian, Alexandru Mitru,
îl chemam și pe el. De aseme-
nea, cu mitropolitul Nestor
Vornicescu i-am făcut
cunoștință.

S. C.P.: Prin funcțiile pe
care le aveați, i-ați facilitat
anumite evenimente?

T.N.: La un moment dat l-
am întrebat dacă n-ar vrea să
se întâlnească și cu elevii.
Imediat a izbucnit: „Cum?!
Asta și vreau! De când
așteptam!?” Am organizat o în-
tâlnire la Liceul nr. 3 (Colegiul
Național „Elena Cuza”) cu ele-
vii. N-am apucat să-l prezint pe Gary Sîrbu, el a luat mi-
crofonul și a pus prima întrebare elevilor. A intrat direct
în dialog cu elevii. Era un orator desăvârșit, stăpânea
sala într-un mod nemaiîntâlnit, iar prima întrebare a
fost: „Măi copii, voi mai scrieți scrisori de dragoste sau
folosiți doar telefonul?” A intrat într-un dialog formida-
bil. După această întâlnire l-am întrebat dacă vrea să
realizăm întâlniri și cu muncitorii. Mi-a răspuns: „Asta
vreau! Să văd realitatea, să pulsez de viață, să simt.” El
a crescut într-o colonie minieră, vorbea foarte frumos de
mineri. Am încercat să organizez după program întâlnirile
cu muncitorii și nu am reușit. Directorul Clubului Elec-
troputere, un om deosebit, Ion Șerban, mi-a spus că oa-
menii cum termină se duc după alimente, nu stau la
astfel de întâlniri, nici el cu spectacolele lui nu poate să-
i atragă. Atunci am găsit altă soluție. Se desființase Radio
Craiova și toți redactorii de acolo, o echipă extraordi-
nară, au fost repartizați la stațiile de radioamplificare
din intreprinderi: Electroputere, Avioane, Combinatul
Chimic. A luat legătura cu ei și, prin aceste stații, avea
Gary Sîrbu dialog cu muncitorii. Așa a reușit să pătrundă
și în viața muncitorilor. La Fabrica de Avioane, cu stația
de radioamplificare se ocupa Toma Velici și l-am prezen-
tat, într-adevăr a făcut mai multe emisiuni. Velici a de-
venit ulterior poate cel mai apropiat de el și i-a fost loial
și după moarte, ocupându-se de opera lui în totalitate,
inclusiv de obținerea documentelor de la CNSAS, ca și
Mihai Barbu, de altfel. 

S. C.P.: Dintre intelectualii craioveni, de care era
cel mai apropiat?

T.N.: Gary Sîrbu avea o curiozitate în toate dome-
niile, voia să afle din toate specialitățile și îi prezentam
diverși oameni. De pildă, profesorul universitar Ion Ca-
lotă avea o teză de doctorat despre graiul rudarilor. A
spus: „Adu-l la mine, sunt curios, mă interesează ruda-
rii!” L-am adus și au stat de vorbă. Avea relații cu Oliviu
Gherman, fost profesor. Nu mai vorbesc despre artiștii
de la Teatrul Național din Craiova, cu Emil Boroghină, I.
Colan, Natașa Raab, cu secretarul literar Firescu. De la
„Ramuri”, cunoștea toată redacția și era în relații foarte
bune cu Jana Murărescu, care era un foarte bun critic de
teatru, o femeie foarte deșteaptă, scria foarte bine și
purta un dialog pe teme de teatru. Cu Lucian Cherata,
care știa limba țiganilor și a scris despre ei. Era un do-
meniu care îl interesa. De asemena, Dumitru Velea, care
a fost student aici și poate că el a făcut cel mai mult
pentru Ion D. Sîrbu, pentru că i-a adunat toate articolele
din presă, foarte multe volume din opera lui Gary Sîrbu.
D. Velea s-a stabilit la Petroșani și a reușit să dea denu-
mirea teatrului de acolo Teatrul Dramatic I. D. Sîrbu. Cu
pictorii Vasile Buz și Viorel Penișoară. Gary Sîrbu a parti-
cipat la vernisajele pictorilor și vorbea excepțional des-

pre picturile respective. Țin minte că
avea o interpretare sui-generis. De pildă,
aflându-ne la el acasă întreaba: „Uite!
Tabloul acela ce îți spune ție?” Era ta-
bloul lui Vasile Buz la care el ținea foarte
mult, iar eu îi spuneam: „Nea Gary, nu
prea mult.” El răspundea: „Nu vezi în
spate cum cade zăpada în întunecime?”
Într-adevăr, avea interpretări care și pe
criticii de artă îi impresiona. Cu Paul Re-
zeanu, directorul Muzeului de Artă, avea
o relație foarte bună. Acesta a avut o
relație foarte bună și cu Marin Sorescu,
pentru că acolo se organiza Cenaclul „Ra-
muri”, la Muzeul de Artă, în Sala Oglinzi-
lor și veneau multe personalități cum ar
fi Eugen Simion. Și lui Sorescu îi plăcea
să se ducă la muzeu pt că el și picta; îi
plăcea și să stea pe scanul lui Paul Re-
zeanu, scaunul de director. Există și o
poză inedită pe care am publicat-o. Sîrbu
era prieten și cu Gabriel Bratu, cu Clau-
diu Moldovean, Marian Barbu, Tudor Ghe-
orghe, Ilie Purcaru. Pe Ilie Purcaru l-a dus
la Gary Sîrbu înainte de Sfintele Paști, cu
câteva luni înainte să moară, ca să facă
un interviu. Nu a mai apucat, pentru că
Gary Sîrbu, din cauza cancerului din cerul

gurii, n-a mai putut să vorbească. A fost o ratare extra-
ordinară, în schimb, un interviu de excepție a făcut Ion
Jianu. Fiind extrovertit, îi plăcea să stea de vorbă cu oa-
menii.

S. C.P.: În perioada în care ați fost directorul Bi-
bliotecii județene, venea des pentru a se documenta?

T.N.: Venea la bibliotecă ca un autentic cărturar, să
se documenteze pentru cărțile lui, mai ales pentru Dan-
sul Ursului. În autograful pentru mine  scrie că eu, ală-
turi de Ovidiu Ghidirmic, am fost „lectorul inteligent și
avizat al manuscrisului meu”, „op neînțeles în Craiova”,
l-am citit în manuscris. Venea și lua cărți de la fondul
documentar. La un moment dat, a venit colonelul de se-
curitate care răspundea de Cultură, Vâlceanu, un om
care n-a făcut rău, și m-a întrebat ce cărți consultă
Sîrbu. I-am arătat fișa, nu era nicio problemă, nu erau
cărți legionare sau interzise. Colonelul a spus: „Tovarășe
director, când îi mai dați cărți, faceți în așa fel ca să nu
se ajungă la noi!” Cineva din bibliotecă l-a turnat...

S. C.P.: Îi dădeați și alte cărți în afara celor de pe
fișă.

T.N.: Nu, doar ce era pe fișă și ce solicita  el, dar l-
a turnat că citea cărți de la fondul documentar, unde nu
erau cărți interzise.  Atunci am luat hotărârea să-i îm-
prumut  cărți pe fișa mea ca să nu mai fie controlat de
Securitate. Când nea Gary Sîrbu a adus cărțile nu și-a
găsit fișa, nu m-a găsit nici pe mine și mi-a lăst un bilet
în care îmi spunea că nu știe ce s-a întâmplat. L-am luat
deoparte și i-am explicat: „Lasă, nea Gary, iei pe fișa
mea ca să fie bine!” A venit altădată la mine supărat,
nervos: „Nedelcea, numai tu mă poți salva! Dacă nici tu
nu mă aperi, sunt un om terminat.” Avea spaima închi-
sorii. L-au reclamat alții de la editură (avea un manuscris
acolo, dar l-au respins) că a făcut politică legionară. De
fapt, el a scris într-un ziar din Sibiu, „Țara” (nr. 2, 1941)
un articol care lua apărarea muncitorilor și greviștilor,
deci era de stânga atunci și voia să-i găsesc acest ziar.
Nu le-am găsit la noi în fondul bibliotecii; în schimb, l-
am rugat pe directorul adjunct al Bibliotecii Naționale,
Gheorghe Bondoc, și mi-a făcut mulaj (pentru că nu se
xeroxa atunci), pentru articolele respective. Reieșea că
nu a fost legionar, ba, dimpotrivă. I le-am dat și l-au sal-
vat în sensul acesta, ca să se știe adevărul despre el. 

S. C.P.: Cum ați aflat despre trecutul său și despre
motivul venirii la Craiova?

T.N.: Am aflat pentru că el spunea. Era vorbăreț Era
plăcut să-l asculți pentru că era de o cultură incredibilă.
Vorbea tot timpul și noi stăteam și-l ascultam pentru că
aveam ce să aflăm. De pildă, odată (nu eram de față,
dar s-a comentat treaba asta) la  restaurantul „Minerva”
el vorbea despre Blaga, idolul său. Alții, doi din Craiova,
au început să vorbească ei despre Blaga. Gary s-a enervat
(era în perioada în care el mai și bea), avea un baston
pentru că tocmai căzuse pe gheață și n-a putut să-i po-
tolească decât cu bastonul. 

În legătură cu Blaga mai circula o poveste. O familie
nobilă din București, în perioada războiului, l-a invitat
pe Blaga la ei acasă. Blaga nu s-a dus singur pentru că
nu-i plăcea să vorbească și l-a luat pe Gary, care era un
orator desăvârșit. Acesta a făcut spectacol, iar la sfârșit
gazda i s-a adresat lui Gary spunându-i „Domnule Blaga,
ne-a făcut deosebită plăcere!”

S.C.P.: I s-au jucat unele piese la Teatrul Național
din Craiova. Se implica în punerea în scenă a acestora?

T.N.: L-am asistat pe Gary Sîrbu în comisia ideolo-
gică pentru că a a pus în scenă câteva piese aici. Îl inte-
resa jocul actorilor, dar mai ales cum regizorul
interpretează opera. Era atât de atent, nu voia să apară
un cuvânt greșit sau să pună un accent pe altceva. Era
de o fidelitate extraordinară, s-a jucat o piesă la Oradea
și era nemulțumit: „Nu, că trebuia aici să nu ridici
vocea!” Până și de amănuntele acestea se ocupa. La Tea-
trul de Păpuși din Craiova se juca o piesă și  a fost invitat
să-și spună punctul de vedere. A făcut o adevărată lecție
de estetică, a vorbit ca un profesor universitar; marea
lui durere și dezamăgire a fost că n-a reușit să vorbească
și studenților, să pătrundă la Universitatea din Craiova,
să țină măcar o conferință. Ținea conferințe doar la Tea-
trul Național din Craiova. →

La taifas despre I.D. Sîrbu
cu Simona Cîrlugea-Pîrvu 
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S. C.P.: Sunteți de acord cu afirmația domnului Emil
Boroghină care spune că nu ar fi fost Craiova un loc de
exil pentru Sîrbu întrucât conferințele pe care le ținea
la teatru îi ofereau libertate, că au fost un câștig atât
pentru Sîrbu, cât și pentru instituția respectivă?

T.N.: Emil este o fire împăciuitoare. El nu a fost de
acord cu Isarlâkul, dar pot spune că Sîrbu nu s-a  simțit
bine aici, nu a fost în mediul lui. El nu a scris toată opera
în Craiova, a scris-o și la Rânca. Îi plăcea să călătorească,
mergea cu desaga în spinare și de la Novaci lua camioa-
nele armatei până la Rânca. Stătea singur și scria într-o
pensiune a cooperației, cabana Cooperației.

S. C.P.: Știm că dosarul de urmărire al lui I.D. Sîrbu
este foarte bogat, deși afirma că poate să-i recunoască
ușor pe turnători. Se pricepea sau încerca, în felul
acesta, să îi țină departe pe turnători?

T.N.: Eu cred că se lăuda pentru că era naiv, de o
naivitate incredibilă. Chiar dacă ar fi aflat că cineva l-a
turnat, cred că îi zâmbea, îi dădea o bere. 

În ultima perioadă făcea demonologie. L-am între-
bat când s-a îmbolnăvit de cancer și știa că această boală
este neiertătoare: „Nea Gary, ți-e frică de moarte?” Mi-
a răspuns: „Nu, tu nu știi că eu noaptea fac demonologie,
citesc nu știu ce cărți?” Când s-a apropiat sfârșitul, îmi
spunea Lizica, soția lui, că nu mai vrea să mai primească
pe nimeni și că i-a fost frică de moarte.

Gary Sîrbu a fost un om, nu dificil, ci un om al scri-
sului și al anturajului. Lizica este o femeie pe care Gary
Sîrbu a introdus-o în literatură, a apreciat-o enorm de
mult. Puține soții sunt atât de apreciate. Altele au fost
turnătoare la securitate. Îm povestea Gary multe, chiar
și cum a cerut-o în căsătorie în 1965. I-a spus că o ia de
nevastă, ea nu l-a băgat în seamă, a crezut că glumește.
Ea era la radio, el se ducea pentru că se făceau înregis-
trări și când a văzut-o a spus: „Tu vei fi nevasta mea!” S-
a dus să  o ceară de nevastă la Turnu Severin. El abia
venise din pușcărie, era slab, găsise un costum de la re-
cuzita teatrului, stătea sacoul pe el ca pe cuier. Când a
ajuns acolo, a fost primit cu mâncare și bătură și a uitat
scopul vizitei. Tatăl Lizicăi i-a zis: „Gary, să știi că ai
făcut o alegere foarte bună, face Lizica o colivă nemai-
pomenită!” Îmi spunea Gary: „Ia, auzi, face
mehedințeanca ta colivă!” Lizica îl contrazicea însă: „Te
iei după Gary?” 

O altă scenă reală care apare în opera sa este aceea
legată de faptul că Lizica alerga pe la cozi pentru apro-
vizionarea cu alimente. Într-o seară, Gary se enervează
și zice: „Lizica, dă-mi și mie o friptură! Aduc bani în casă
și  nu primesc și eu o friptură.” El avea completare de la
Uniunea Scriitorilor pentru că pe timpul lui Ceaușescu
completa pensia până la suma de 4.500 lei. El a ieșit cu
2000 pensie, iar 2500 îi dădea Uniunea Scriitorilor. Deci,
avea o pensie respectabilă, dar ce putea să facă cu banii
dacă nu se găseau ouă, carne etc. Lizica, o femeie de
spirit, i-a zis: „Da, Gary, ai dreptate. Imediat!” S-a dus
în bucătărie, a pus un șervețel, pe o farfurie iar peste
șervețel a pus o sută de lei și i-a spus: „Gary, bani aduci,
bani mănânci!”

S.C.P.: În „Adio, Europa!” a pus-o într-o lumină fa-
vorabilă, este femeia cu inițiativă. Așa era doamna
Sîrbu?

T.N.: Cu nimic nu a exagerat. El era mai greu de su-
portat. 

S.C.P.: Moartea eroinei din finalul romanului ar
putea simboliza faptul că doamna s-a sacrificat pentru
dânsul?

T.N.: Da, este recunoașterea lui. El a recunoscut
frecvent acest aspect, nu doar în carte. Și nouă ne spu-
nea același lucru.

Îmi amintesc că odată Grigore Traian Pop mi-a pro-
pus să mergem la Sîrbu, pentru că nu crede că s-a lăsat
de băutură. Ne-am dus, nu era Lizica acasă, a căutat
peste tot și nu a găsit nimic. Nu credea că nu mai are
băutură. A găsit o sticlă, dar era veche, se acrise. A venit
Lizica cu bagajele și din hol a întrebat ce s-a întâmplat.
Gary, naiv, a spus: „Lizica, uite, ei nu cred că m-am lăsat
de băutură.” Deși a părut supărată, a depășit momentul
și ne-am așezat la discuții.

Lizica a păstrat vie memoria, s-a ocupat de editarea
și reeditarea operei luiși este mare lucru pentru că se
poate întâmpla ca, după moarte, un scriitor să intre într-
un con de umbră, cum este cazul scriitorului Ioan Alexan-
dru. 

S. C.P.: Afirmă în Jurnalul unui jurnalist fără jurnal:
”miros a sârmă ghimpată, a teren minat.” Este posibil
să se fi referit la Marin Sorescu? Este aceasta o formă de
asumare a trecutului sau este indignat din cauza lipsei
de curaj a apropiaților săi?

T.N.: Nu, aceasta este o discuție neprincipială a
unora. Unii spuneau că n-a fost o relație bună între Sîrbu
și Sorescu. Ei locuiau în același bloc, scări diferite. Când
am editat la Scrisul Românesc Jurnalul unui jurnalist fără
jurnal i l-am dat lui Eugen Simion și după ceva timp m-
am întâlnit cu el pe stradă și m-a întrebat: „Cine-i Sîrbu?
Marin nu mi-a spus multe despre el.” Era impresionat de
Sîrbu, a și scris despre el că este un mare disident român,
i-a reeditat opera în celebra colecție „Opere fundamen-
tale” a Fundației Naționale pentru Știință și Artă, a con-
sacrat nr. 10-12/1995 din „Caiete critice” (244 p.) în
totalitate lui I.D. Sîrbu. Practic, Eugen Simion l-a impus
în literatura română. Erau firi diferite: Sorescu era intro-
vertit, Sîrbu era extrovertit. Nu-i plăcea să stea de vorbă,
nu era era expansiv Sîrbu. În schimb, după ce a murit
Gary, Sorescu îmi cerea mereu să merg la Lizica să iau
scrisori ca să le publice. A publicat multe scrisori în re-
vista Literatorul de la București. A scris o postfață la Jur-
nalul unui jurnalist fără jurnal. Îmi amintesc că, la un
moment dat, Lizica mi-a dat o copie după o scrisoare în
care Sîrbu îi scria, cred că lui Negoițescu, despre Sorescu
că este turist cultural și că nu-și ajută colegii. Era o scri-
soare nu prea plăcută. Constatând greșala, Lizica a zis:
„Ce gafă am făcut! Cred că se supără Sorescu.” Nu s-a
supărat, nu i-a publicat-o, firește, dar nu s-a supărat. Am
și discutat cu Sorescu treaba asta. Sorescu i-a intuit și i-
a respectatat genialitatea, deși era și el dramaturg, erau
în concurență, dar a avut o părere bună, dovadă și
postfața cărții. 

S.C.P.: Pentru cei care l-au cunoscut – nu mă refer
aici la cei cărora le făcea unele mărturisiri prin scrisori,
ci la ceilalți – au constituit o surpriză „Adio, Europa!” și
„Jurnalul unui jurnalist fără jurnal”?

T.N.: Nu, noi toți știam că lucrează, dar nu-l tră-
geam de limbă. Știți de ce? Ca să nu vină „alții” să mă
întrebe. Așa spuneam că nu știu. Știam ceva, dar nu vă-
zusem nimic. Discuțiile pe care le aveam cu Gary Sîrbu,
înainte de a nu mai putea vorbi, erau despre comunism,
și despre reformele lui Gorbaciov, la el în casă, era și Ion
Colan, actorul, iar Gary spunea: „Băi, cade comunismul!”
Noi spuneam: „Cade, nea Gary, dar peste o mie de ani.” 

S.C.P.: Despre activitatea de la Scrisul Românesc ce
ne puteți spune?

T.N.: A avut o relație proastă cu editura Scrisul Ro-
mânesc, din păcate. L-au ținut cu cărțile foarte mult
timp. Unele le-a publicat la edituri din București. Eu am
ajuns la Scrisul Românesc la sfârșitul anului 1988 și atunci
se făceau planurile cu doi ani înainte, deci în 1988 fă-
ceam planul pentru 1990. Când stabileam planul, i-am
spus directorului Ilarie Hinoveanu să începem cu Gary
Sîrbu. „Nu, că nu are nimic să dea.” Am pus mâna pe te-
lefon și am întrebat: „Nea Gary, nu ai nimic să ne dai la
Scrisul Românesc?” S-a mirat foarte tare și ne-am dus
acasă la el, eu cu Ilarie Hinoveanu și Florea Miu. Am luat
și o floare pentru Lizica, în ghiveci, și toate aceste as-
pecte apar în cartea lui Mihai Barbu despre Ion D. Sîrbu
cu documente din arhiva securității (Memoriile lui Ioan
D. Sîrbu. O reconstituire, Craiova, Editura Autograf MJM,
2011). Deci, și scena aceasta cineva a raportat-o, dar co-
rect. Într-adevăr ne-a dat Nuvele petrilene. N-au apucat
să fie tipărite, a venit Revoluția, iar pentru el a venit
sfârșitul. La înmormântare a vorbit frumos Doinaș, dar și
Ovidiu Ghidirmic. Eu, cu Emil Boroghină și cu doi mineri
am dus sicriul de la biserica din Sineasca până la mor-
mânt. Sunt și poze în acest sens și cu cei de la „Ramuri”.
Când s-a făcut pomana, în spate la Jiul, despre Sîrbu s-
au spus numai pe care le-a făcut în timpul vieții. A fost o
veselie foarte mare. De exemplu, ne-am amintit o întâm-
plare după ce s-a mutat din blocul de la „Romarta”,
dintr-o garsonieră într-un apartament. În timpul când mai
bea, uitacă se mutase și spre dimineață ajungea la gar-
sonieră peste noua locatară. Aceasta îi spunea: „Domnu
�  Sîrbu, v-ați mutat!”, „E, m-am mutat! De unde știi tu?”
Se ducea și se trântea în pat, iar biata femeie stătea pe
un scaun până dimineața când se trezea Gary Sîrbu.

Era un om care, în peisajul Craiovei, era extraordi-
nar, dădea o „culoare” aparte. 

S.C.P.: Când ați citit „Adio, Europa!” și „Jurnalul
unui jurnalist fără jurnal” ați desoperit multe aspecte
pe care nu le știați, v-au surprins?

T.N.: Da, da, m-au surprins. Cel mai mult m-a sur-
prins faptul că jurnalul a fost cenzurat după 1990. Eram
la editură, simplu redactor, am văzut jurnalul dactilogra-
fiat, iar prima ediție a fost cenzurat masiv. Când am con-
dus destinele editurii, am spus: „Domnul Sorescu, nu se
poate așa ceva, să mai apară Gary Sîrbu cenzurat!” Când
a apărut primul volum cenzurat, revista „22” l-a lăudat
pe autor. Când volumul doi a apărut mai puțin, cenzurat,
sub îngrijirea soției, Elisabeta Sîrbu și a sorei lui, aceeași
revistă, l-a criticat. Ce spunea Gary Sîrbu? Că în 1947 a
fost nevoit să plece din Cluj pentru că a cerut ca românii
să aibă drepturi egale cu maghiarii. A plecat la București
și de acolo a cerut să aibă drepturi egale cu evreii, era
perioada bolșevică și a intrat în pușcărie și spera ca în
Oltenia să i se acorde drepturi egale și lui.

S. C.P.: Și i-au acordat oltenii drepturi egale?
T.N.: Sigur, i-au acordat, dar nu era în elementul lui.

Nu a găsit ce își dorea. Universitatea era la început, nu
a găsit oameni cu care să discute, în afară de Grigore Tra-
ian Pop.

S.C.P.:Dacă ar fi avut un post la Universitatea din
Craiova, probabil că și-ar fi schimbat părerea. Ce
credeți?

T.N.: Categoric. El a și tânjit după un post. Era
conferențiar în 1949, când a fost reforma învățământului,
avea un dar de a vorbi extraordinar. Asta l-a durut cel
mai mult. Nici conferințe nu a avut voie să țină în Uni-
versitate, i-au fost interzise, pentru că el avea obiceiul
să spună și lucruri adevărate. Le-a fost teamă.

S.C.P.: Curajul acesta venea, oare, și din convinge-
rea că făcând odată închisoare era lăsat în pace, consi-
derând ceilalți că era suficient de speriat?

T.N.: Da, era speriat de închisoare.
S. C.P.: Cu toate acestea nu s-a oprit.
T.N.: Nu s-a oprit. Eram odată în gară cu fiica mea

cea mică, Diana, pentru că o duceam să vadă trenul.
Gary Sîrbu era în gară cu haina pe umăr, era vesel și l-am
întrebat unde se duce. A cumpărat ziarul „Scânteiea” și
mi-a spus să citesc pagina a doua, că să discutăm când
se întoarce de la București. Mi-a spus că se duce într-un
cerc select. Nu a spus mai multe. A plecat și i-a dat fiicei
mele 50 de lei. Iubea foarte mult copiii, dar, din păcate,
nu a avut copii. L-am așteptat să se întoarcă și să discu-
tăm, l-am sunat, dar m-a refuzat. Abia după trei săptă-
mâni l-am reîntâlnit și l-am întrebat ce s-a întâmplat.
Mi-a spus doar că nu mai vrea să facă pușcărie. Nu a spus
mai mult. Am găsit mai târziu o scrisoare în care spunea
că s-au întâlnit la Ambasada Olandei, la ambasadorul
care a manipulat Revoluția din 1989, cu personalități din
țară, așa-zișii disidenți și, după cum spunea Gary, cu am-
basadorul RFG-ului cu amanta. Nu a vrut să participe,
pentru că acolo s-a pus la cale culisele Revoluției, cu
foștii securiști, iar el a plecat. Atunci a băut și la Hotelul
Dorobanți a dormit cu țigara aprinsă. E un moment în
care el s-a speriat. Târziu mi-a spus, iar apoi am desco-
perit și scrisoarea. Despre ziarul „Scâteia” l-am întrebat:
„Era pagina de agricultură, ce să citesc?” A răspuns: „Toc-
mai asta este. Dacă tu nu înțelegi, țăranii ce să
înțeleagă?” Avea o intuiție formidabilă și voia să îndrepte
lucrurile, dar era urmărit. Toți cei care au făcut închi-
soare erau obligați ca periodic să dea o informare la se-
curitate, la ofițerul la care era arondat pentru a spune
ce au făcut în ultima perioadă. Este adevărat că pe lângă
datele superficiale, unii au dat și amănunte, cu profesio-
nalism. Depinde de personalitatea fiecăruia.

S.C.P.: Corespondența aceasta bogată pe care o re-
găsim în volume, precum „Traversarea cortinei” a ținut-
o doar din nevoia de a comunica sau vrea să lase
mărturii?

T.N.: Nu. În felul acesta se exterioriza. Nu avea cu
cine să comenteze. Toate înâmplările le scria prietenilor.
Avea foarte mulți prieteni, mai ales de la Cercul de la
Sibiu, unii plecați din țară, și le scria. Era felul lui de a
se exterioriza. 

S.C.P.: Întenționa să le publice? Știu că dactilografia
întotdeauna în două exemplare.

T.N.: Da, le păstra. Un creator, în special, le păs-
trează pentru că nu se știe când sunt necesare. Firește,
îninte nu se putea acest lucru. Rămân foarte surprins de
faptul că scrisorile au trecut peste hotare. Eu am lucrat
o vreme la Direcția Presei și atunci controlam și vama,
adică ce corespondență mergea dincolo. La un moment
dat, Gary Sîrbu îi scria lui Ștefan Baciu în Honolulu. Am
rămas uluit. Vă dați sema? În 1972, era ceva incredibil,
fantastic, ireal...Am vorbit cu Gary. A rămas surprins, m-
a întrebat de unde știu. I-am spus că eu sunt la serviciu
acolo și am văzut. Eram consultați, dar nu se deschideau
scrisorile. M-a întrebat când sunt de serviciu ca să știe
când să trimită. Avea corespondență și în țară, cu marii
scriitori. Cu Marin Preda, de pildă, a fost foarte bun prie-
ten. Îmi amintesc că, la Mogoșoaia, Marin Preda se
plimba cu barca, iar Sîrbu înota pe lângă barcă. Preda i-
a dat lui Gary romanul lui Moromeții să i-l dea lui Blaga
pentru că îl interesa foarte mult opinia lui. În acea zi l-a
întrebat ce a zis Blaga, iar Sîrbu a răspuns: „A zis că ăștia
nu sunt români, că sunt vizigoți.” Supărat, Preda a plecat
și l-a lăsat în lac. 

S.C.P.: Când a apărut «Cel mai iubit dintre pămân-
teni» și s-a recunoscut  e adevărat că s-ar fi supărat pe
motivul că nu ar fi avut cum să scrie Preda despre închi-
soare din moment ce nu trecuse prin experiența aceasta.
El e de părere că a fost cumva înfrumusețată și că nu e
chiar așa cum a trăit-o el.

T.N.: Nu s-a supărat. Firește că aici e și ficțiune, dar
prototipul este Sîrbu, cu unele elemente din viața lui Ion
Caraion. Mi-a confirmat asta și actorul filmului, Dorel
Vișan. Viața lui Ion D. Sîrbu, complexă și pilduitoare, a
fost o viață de roman și de film. 
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Pamflet de criză

Mascarada
pentru ciolan!

Motto: „Pentru a deveni un stăpân,
politicianul pozează ca un servitor.”

Charles de Gaulle

• ion Predoșanu

După negocierile eșuate – sâmbăta și
duminica trecute – dintre așazisa coaliție
ce încearcă a forma un guvern de dreapta,
au urmat consultările de la Palatul Cotro-
ceni, la care s-au propus mai mulți posibili
candidați la demnitatea de prim-ministru.

Primul partid invitat la consultări a
fost, cum se știe, câștigătorul alegerilor
parlamentare – Partidul Social Democrat.
Care cunoștea faptul că nu i se va da drep-
tul să formeze un guvern în jurul PSD sau
un guvern minoritar în ultimă instanță.
Totuși, având oameni deosebit de capabili
profesional și politic, prin Marcel Ciolacu,
președintele PSD și al Camerei Deputaților,
au venit cu o propunere de prim-ministru
în persoana eminentului prof.univ.dr. Ale-
xandru Rafila, Senator PSD și reprezentan-
tul României la Organizația Mondială a
Sănătății(OMS).

Ideea a fost ascultată cu multă
înțelegere și chiar cu o bunăvoință ce nu
se mai manifestase până atunci de Preș.
Klaus Werner Iohannis, care-a apreciat
propunerea ca o variantă onorabilă. În

plus, PSD a propus un guvern de uniune
națională, din care să facă parte
profesioniști din toate partidele parlamen-
tare.

Dacă această idee strălucită bate, de-
ocamdată, pasul pe loc, nici despre „pro-
gresele” așa-zisei coaliții „de dreapta” nu
se-ntâmplă să avem vești bune.

Marțea trecută fu una neagră de tot
dacă ne uităm la PNL, USR-Plus și UDMR.
De unde nu recunoșteau că blocajul de du-
minică s-a produs din pricina
neînțelegerilor dintre PNL și USR pentru
funcția de Președinte al Camerei
Deputaților, motiv pentru care după numai
două ore Orban Ludovic și-a luat jucăriile
și a plecat acasă, marți ne-am lămurit.

Cele trei-patru partide
necâștigătoare ale alegerilor parlamentare
– inclusiv Preș. Klaus Werner Iohannis i-a
felicitat de trei ori pe cei de la PSD pentru
câștigarea acestora! – nu au discutat chiar
deloc despre niscaiva măsuri pentru oame-
nii necăjiți și afectați de cumplita situație
pandemică ori de criza economică în care
se află România! Nu, nici vorbă. Nici des-
pre șomajul propriuzis – de peste 1,6 mi-
lioane de români – ori despre șomajul
tehnic nu s-a vorbit până cum. De un pro-
gram de guvernare nici cât negru sub un-
ghie – în schimb, PSD a mers luni la Palatul
Cotroceni și cu un  Program de guvernare
-, așa că treburile serioase și posibila in-
trare a României într-o incapacitate de
plată curând sau în viitor datorită imense-
lor împrumuturi făcute de „genialul” Flo-
rin Câțu mai mult pe sub masă nu se zice
o vorbuliță măcar.

În marțea neagră, în vreme ce slugar-
nicul Orban Ludovic se afla la Cotroceni,
de unde a ieșit trist și parcă tăvălit în fosta
lui glorie, USR a ieșit la rampă.

Și ne-am lămurit. USR renunță la șefia
Camerei deputaților pentru Dan Barna, li-
derul USR, unde l-ar vrea pe Cătălin Drulă,
dar propunea ca Orban Ludovic, Dan Barna
și Kelemen Hunor să fie viceprimminiștri!
Orban Ludovic a luat foc. Adică, s-a făcut
foc și pară! Bașca faptul că s-a autopropus
prim-ministru după ce cu două săptămâni
în urmă demisionase!

Așa că, din partea PNL, USR și UDMR,
liderii au participat la negocieri în trei la
Vila Lac 1. Nu se știe dacă s-au împăcat și
nici ce-au discutat exact.

Cum marți, 15 decembrie, la Amba-
sada SUA din București, prim-ministrul in-
terimar Nicolae Ciucă a primit, într-o
ceremonie la care-a fost prezent și Preș.
Klaus Werner Iohannis, Legiunea de
Merit(în grad de ofițer), fiind lăudat atât
de Excelența Sa Ambasadorul SUA la
București, Adrian Zuckerman, cât și de
președintele Iohannis. Explicația ar fi că
din anul 2017 a propus ca România să cum-
pere rachete Patriot în valoare de 4 mi-
liarde dedolari, plată ce s-a efectuat în
decembrie 2019, pe când Nicolae Ciucă
ajunsese ministru al Apărării în Guvernul
Iohannis-Orban, marca PNL!

P.S. Marțea cu trei ceasuri negre i-a
reunit pe liderii PNL -USR-Plus și UDMR la
Vila Lac 1. Gurile rele și bine informate
susțin că varianta de prim-ministru Florin
Câțu va fi abandonată, fiind preferat iarăși
slugoiul de Orban Ludovic, ori omul parte-
nerului strategic SUA – Nicolae Ciucă, sau
acesta va fi preferatul Cancelarului Ger-
maniei, Angela Merkel, anti-românul de-
clarat Siegfried Mureșan, europarlamentar
PNL.

-Ioane, m-am lăsat de băut şi
parcă m-am născut din nou: mă
mir de toate, nimic 
nu înţeleg.

Pamflet
RĂZBUNAREA FURNICILOR
Infatuat de parc-ai fi un rege
Pe șapte mări și pe un continent,
Sfidezi poporul, calci pe orice lege,
Ne râzi în față   – ce impertinent !

N-ai Dumnezeu în calea de-nălțare
Spre cât mai sus, s-acaparezi tu tot,
Te-nalți prin ură și prin răzbunare,
Și ne consideri un popor netot !

În fața ta cu-apucături hibride
Suntem mai mici decât niște pigmei,
Ne-ai vrea  săraci, să ciugulim din blide,
Noi, care-am fost cândva și pui de lei !

Noi te-am primit cu pâine și cu sare,
Poporul nostru-i foarte primitor,
C-am vrut să facem România Mare
Dar n-ai fost om, ai fost un trădător !

Cu vorbe dulci, aproape incantații, 
Ai păcălit o parte din popor.
Dar tu erai făcut din meditații
Și din strânsuri de case cu mult spor.

Și-aveai în cap să-ți protejezi averea
Subordonându-ți Statul pe ani buni,
Nu-ți mai ajung domnia și puterea,
Nu te mai saturi laude s-aduni.

Te-au decorat străinii pentru fapta
Că le-ai dat România ca la troc,
Și c-ai trimis pînă-n pustiu Armata
Să piară prin nisip, fără noroc.

Ai împărțit poporu-n baricade
Inoculându-i gândul tău perfid:
Cel care e cu mine nu mai cade,
Îl apăr eu și cu al meu partid !

Dar ai greșit tot socotind nemțește,
Crezând în mintea ta că ne cunoști,
Iată, eșecul nu te ocolește,
S-au deșteptat românii, nu sunt proști.

Oi fi tu elefant fără-nțelegeri,
Ca președinte, însă - un ratat !
De-aceea, în decembrie, la alegeri,
Furnicile s-au răzbunat ! S-au răzbunat !

GEO CiOLCAN

MiNi-GLUME
de Kolea Kureliuk

O.K.! Numai că lor nu  prea le-a
ieşit chestia cu  ...epilatul.

****
Satul natal este o stare de spirit.
Celelalte sunt  simple localităţi.

*****
Poezia - un amalgam de cuvinte şi

tăceri.
*****

În materie de artă, contemporanilor
le vine  întotdeauna foarte greu să
deosebească stelele  de planete.

-Culmea crizei: n-avem bani, dar îi
depunem la bancă.
-Cine are vârsta de 65 de ani, 35 ani
vechime, Ministerul Muncii şi Protec-
ţiei Sociale îi acordă un loc de veci
gratuit cu singura condiţie să-l ocupe
în cel mult 6 luni, altfel îl plăteşte.
Din bucata mea de câine, am mâncat
un om cu pâine.

țOPELi
POLiTiCE

de Pompiliu Comșa

AFOriSME DE 
VASiLE GHiCA

De-ale vieţii
Soacra la vreme i-a murit,
Şi rea era, s-o arză focul!,
Apoi, nevasta i-a fugit,
Că nu l-a ocolit norocul.

Ginere milos
El are pentru soacră slăbiciuni
Şi suferă când ştie câte-ndură,
Din milă, ieri pe seară, nu-s minciuni,
Cu mâna lui i-a scos trei dinţi din gură.

Tristeţi de primăvară
Să scape de a iernii grea teroare
Şi să înfrunte frigul curajos
S-a cam grăbit caisul către floare
Şi-i plâng acum petalele pe jos.

DE TOATE CULORILE
de Nicolae Dragoș

Aşii imaginaţiei
Procuratura – aşa cum e
Ca să rămână sus pe creste,
Face o sută de volume
Din ceea ce de fapt nu este!

Economia subterană
Economia „pitulată”
Cu vehemenţă combătută
Şi de aceiaşi ajutată
Nu o să intre în bancrută!

Epigrame de
GHEOrGHE GH. POPESCU

OPINIE SPRE
OPINIE
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artiştii nu au drept judecător decât
propria lor conştiinţă

- interviu cu Franncois Rastier (Fr. Vaucluse),
președintele de onoare al Festivalului Internațional

al Aforismuluial din Tecuci,2020

François Rastier, Director al Centrului Naţional de
Cercetare Știintifică, este un lingvist specializat în se-
mantica textelor. După o perioadă de învăţământ, el s-
a îndreptat exclusiv spre cercetare, începând cu 1983,
mai întâi într-un laborator de inteligenţă artificială, apoi
la Institutul Naţional al Limbii Franceze, în sfârşit, la
Institutul Naţional de Limbi Orientale, pentru a trata
corpuri numerice multilingvistice.

Lucrează, de asemenea, în domeniul ştiinţelor cul-
turii şi epistemologiei lor, ca şi în discursurile identitare
(de la nazism la decolonialism). Ultimile lucrări: în 2018
la Classiques Garnier, «Faire sens de la cognition à la
culture» şi o lucrare de analize literare, «Mondes à l’en-
vers. De Chamfort à Samuel Beckett» la editura « Le
Bord de l’eau». Heidegger, Messie antisémite. Ce que
révèlent les Cahiers noirs. En 2019 «Exterminations et
littérature. Les témoignages  inconcevables» .(PUF)

Proiectul său intelectual se situează în cadrul ge-
neral al unei semiotici a culturii. A publicat 17 lucrări
personale, a condus sau codirijat 23 lucrări sau numere
speciale ale unor reviste. Este autorul a 588 de articole
și capitole de lucrări.

Este preşedintele Institutului Ferdinand de Saussure
şi al Comitetului ştiintific al Observatorului european
pentru plurilingvism. Printre distincţiile sale: medalia
CNRS (1989), premiul Fundaţiei Auschwitz (2005) etc.

François Vaucluse (pseudonim literar), scriitor şi
traducător specializat în literatura italiană a Renaşterii,
stabilit la Merano (Haut -Adige). Genurile sale de
predilecţie sunt aforismul şi poemul. După ce a publicat
sub pseudonim poeme în diverse reviste, de la sfârşitul
anilor 1960 până la începutul anilor 1980, a preferat afo-
rismul. Ultimile sale volume sunt : «L’amitié des pein-
tres» (2008),  «Le Bandeau d’Eros» (2012),   «Mondes
menacés» (2018) și «L’Art du peu»  (2019), bilingv
franco-român, tradus de Creola Thenault Băltăreţu,
Bucureşti, Coresi.

DACĂ NU-I CITIM PE CLASICI, VOR DEVENI ILIZIBILI 

Vasile Ghica: -Stimate D-le Profesor, vă mulțumim
din suflet pentru atenția pe care o acordați Festival-
ului nostru, încă de la prima ediție din 2017. Suntem
bucuroși că ați acceptat, anul acesta, învestitura de
Președinte de Onoare al manifestării noastre și, în
această calitate, v-ați exprimat bunăvoința să
realizăm împreună acest dialog.

Pentru început, o chestiune extraliterară: lumea
actuală este îngrozită de pandemia Covid 19. Credeți
că acest mizerabil virus este natural, ori poate fi
creația diabolică a unor savanți? Vor reuși marii
cercetători să ne scape definitiv de acest coșmar?

Fr.Rastier : -Vă mulţumesc mai întâi dumneavoastră
și tuturor organizatorilor acestui festival pentru onoarea

pe care mi-o faceţi. Mulțumesc, de asemenea, pentru
încrederea dumneavoastră: eu vă asigur, nu am nimic
dintr-un medic infecționist, știu totuși consensul oame-
nilor de știință pentru a confirma că materialul genetic
al virusului nu poartă nici o urmă de manipulare, contrar
celor afirmate de diverşi  conspirationişti. Mai mult ca
niciodată, avem nevoie de sânge rece, spirit critic și
raționalitate.

-O altă megaprovocare a civilizației actuale o
constituie mișcările fasciste de extrema stângă din
SUA și din alte colțuri ale planetei. Sunt în pericol
uriașele împliniri artistice ale omenirii? Există un ra-
port de cauzalitate între cele două nenorociri? Vor
reuși forțele binelui să le pună stavilă în timp util ?

- Recunoaștem realitatea după complexitatea sa și
este dificil de a găsi aici determinări univoce. Fascismul
nu se pretinde nici de dreapta nici de stânga ci
«înainte». El recuza opoziția între dreapta și stânga
moștenită din parlamentarismul pe care îl refuza. Istoria
ultimului secol a arătat că antifasciștii constituiau o
salvgardare și nu un pericol; noi le datorăm încă mult.

- Se îndepărtează omul contemporan de cultură?
Se poate vorbi despre o criză a literaturii de astăzi ?

- Numeroase forțe ar vrea să extermine cultura,
căci ea cere o distanță critică, ceea ce nu pot să ac-
cepte grupurile identitare și fundamentaliștii religioși.
Mai mult decât o criză  a literaturii, se constată în țările
noastre un recul al cititorilor; dar în timpul închiderii la
domiciliu, ca altădată în timpul războaielor, se citesc
clasicii. E datoria noastră să-i citim, fară de care ei vor
deveni ilizibili. E datoria noastră să scriem noi lucrări
clasice, deci cărți care nu vor putea fi niciodată complet
înțelese. Eu cred că artele nu au drept judecători decât
propria lor exigentă. Cercurile de cunoscători o știu. În-
trebarea publicului rămâne secundară. Chamfort spu-
nea: «Câți proști trebuie pentru a forma un public?»
Proust a fost editat în profitul autorului.

- Sunteți unul dintre cei mai valoroși urmași ai
marelui Ferdinand de Saussure. Vă rog să le explicați,
pe scurt, cititorilor români, în ce a constat uriașul
beneficiu adus, în folosul omenirii, de curentul struc-
turalismului ?

- Aceste discipline sunt indispensabile pentru a
înțelege umanitatea, de aceea toate tiraniile doresc să
le reducă la nimic. Ar fi păcat ca umanitatea să dispară,
precum multe specii înaintea ei, fără să fi fost descrisă
complet. 

-Sunteți un remarcabil om de știință, dar și scri-
itor. Este, pentru dvs., literatura un hobby, ori o pa-
siune, tot atât de puternică precum e știința?

- Nu aș ști să răspund în locul pseudonimului meu.
Totuși, acum câteva secole, era perfect admis de a prac-
tica creația artistică și cercetarea științifică. Acest
echilibru a fost rupt cu brutalitate, educația literelor
fiind abuziv separată de științe.

- Ce știți despre cultura și literatura română ?
- De la Ionescu la Cioran, noi am avut în Franța «Ro-

mânia de la noi». Dacă îi cunosc, în mod divers pe Is-
trati, Fondane, Tzara, pe care îi apreciez, astăzi mă
gândesc la Butulescu, în special pentru aforism, la
Cărtărescu pentru o formă de povestire fantastică. Dar
aș vrea să cunosc noua generație, noii tineri.

AFORISMUL ESTE O DOMNIŞOARĂ DE ONOARE 
A LITERATURII

- Deși aforismul românesc are o veche și
puternică tradiție, există voci (asociații, reviste, edi-
turi) care consideră că, în prezent, această specie
literară nu există. Poate fi culpabilizat aforismul în to-
talitate ?

- De ce ar trebui să fie transformată literatura în
concurs de frumusețe ? Proza mare de foileton va câștiga
întotdeauna coroana de Miss Lumea și maxima nu va fi
decât cel mult o domnișoară de onoare. Eu nu știu dacă
instituțiile literare și-au epuizat misiunea lor istorică.
Dacă vreodată ele ar descuraja creația, ar încuraja bar-
baria. Să încurajezi creația nu înseamnă să stimulezi ge-
nurile care se vând cel mai mult. Nu se mai vând decât
romanele, aceste cărți mari cu coperta gofrată, pe care
le poți citi pe marginea piscinei și să le uiți acolo. Am
propus să se deromantizeze literatura, dar ar trebui să
se deromantizeze: aforismul prin scurtimea sa, uitarea
sa de personaje, lipsa sa de interes pentru sentimentele
lor copleșitoare. Ar trebui să fie pentru continuarea
marii tradiții a aforismului. Să nu existe, este o opinie a
celor cu vederea slabă. Ca și poemul, aforismul trece
frontierele prin frauda memoriei.

-Cum apreciați temerara noastră încercare de a or-
ganiza acest festival pentru românii de pretutindeni ?

- Literatura este în principiu o artă mondială. Ro-
mânii de pretutindeni au bucuria să se întâlnească și să
se cunoască aici. 

- Avem doi lingviști de talie internațională: Iorgu
Iordan, care este chiar tecucean, și Eugen Coșeriu. V-
ați intersectat cu creațiile lor ?

-Desigur. Ambii au apreciate lucrări de lingvistică
romanică. Felicitări poporului român pentru asemenea
ambasadori ai spiritului.

- Omenirea manifestă o atracție deosebită față de
esențe.  În aceste condiții, credeți că aforismul poate
deveni principala hrană spirituală a viitorului ?

- Aforismul actual nu are mai nimic din cugetare,
din maxima de altădată. El nu mai exprimă adevăruri
esențiale, ci paradoxuri: când încărcate de poezie, când
de umor și distanța sa critică îl îndepărtează de gându-
rile identitare. Romaniștii din Iena, de la Novalis și Fr.
Schlegel au conferit aforismului o funcție de revelație
spirituală, un pic ca un koan în zen. Dar în zilele noastre
poate am avea nevoie de o revelație materială pentru a
discerne mai clar lumea care ne înconjoară.

Vă mulțumesc dinainte pentru colaborarea dvs. De
care sunt într-adevăr foarte încântat. 

-interviu realizat de scriitorul V.Ghica,președintele
manifestării.

traducerea din limba franceză a fost realizată de
prof.Lidia Costea

P.S. Interviul de mai sus a fost înregistrat în luna
august 2020. Din cauza pandemiei, lucrările Festivalului
s-au desfășurat online, pe data de 10 octombrie a.c. În-
registrarea discuțiilor cu d-l Rastier se află pe Youtube,
la adresa Ateneul Tecuci, Fundația Pelin.

Dorel Vidraşcu

Istorie netrucată
românia pe drumul pulberii

• Mihai Sultana Vicol
România este cel mai evident eșec din punct de ve-

dere politic din Uniunea Europeană. Președintele Klaus
Werner Iohannis încalcă Constituția și aduce mar preju-
dicii țării. I se poate pune o întrebare care îl vizează di-
rect: „Ce diferență este între el și un dictator sud
american din secolul al XIX-lea sau din prima jumătate
a secolului XX?” Nici în romanele Scriitorilor sud ameri-
cani nu întâlnim un exemplu negativ pentru țara lui, așa
cum este chiriașul de la Cotroceni. Limba lui de lemn
rostește numai trei litere PSD! El și pseudoliberalii lui
vor să facă din romani niște cobai pe care să-i supună la
tot felul de experiențe politice. A ajuns să sfideze până
și legea bunului-simț românesc. El vede modelul perfect
în Hitler. El aruncă țara într-o criză politică și economică
fără precedent. Țara sub conducerea sa și a liberalilor
de ocazie au militarizat țara de teama răzvrătirii popo-
rului. Repet, Klaus Werner Iohannis duce politica de as-
censiune a nazismului.

Oamenii din preajma sa, yesmenii, sunt niște slugoi
cu ifose de stăpâni. Avem cel mai neprofesionist guvern
din istoria țării. La fel va fi și cel pe care chiriașul de la
Cotroceni vrea să-l impună împotriva oricărei legi. Ac-
tuala guvernare și președintele au un aliat de nădejde
în Covid-19. Spuneam mai sus că România a devenit un

stat polițienesc cu tot felul de structuri militare. Poliția
Locală, Politia, Jandarmeria plus cele șapte servicii se-
crete de urmărire a populației. Această structură mili-
tarizata este mai rea decât Miliția comunistă a
deceniilor 50 – 60 a secolului XX. Actuala guvernare a
găsit un aliat de nădejde în presa audiovizuală și scrisă.

Iohannis și liberalii sunt cei mai controversați indi-
vizi din politica românească. Țara se află sub perma-
nenta teroare a Coronavirusului. Nu mai avem nimic, nu
mai avem dreptul la cuvânt, ni s-au pus botnite forțate.
Boala nu este atât de înspăimântătoare, cum o suprali-
citeaza Iohannis și Arafat. Sursa degradării actuale este
înaintașul lui Iohannis, Traian Băsescu. Alegerile au dat
un câștigător PSD. Este revoltătoare atitudinea UDMR
car, de 30 de ani, joaca alba neagra cu românii. De ce
nu înțeleg politicienii romani ca UDMR este caverna po-
litică a România. UDMR nu există ca partid. Ce partid ro-
mânesc exista în Ungaria? Îl întreb de asta dată pe Klaus
Werner Iohannis să răspundă pentru atitudinea antiro-
maneasca  a UDMR-ului și îl somez în numele românilor
sa nu accepte noțiunea de Ținut Secuiesc chiar dacă a
primit ordine de la Paris și Berlin. În țară, teroarea
Covid-19 a făcut ca România să devină un cimitir și un
spital când zilnic se anunță mii de îmbolnăviri și sute de
morți.

Tiranul Covid-19

M-au obligat să port mască,
Mi s-a ordonat s-o port! 
M-au amenințat că mă vor în-
chide 
În întunericul unei ierni siberiene

De nu mă voi supune ordinelor 

În jurul meu e o noapte de cimitir profanat
O atmosferă terifianta
Peste tot se aude tropait de cizme
Și zornăit de cătușe

Înspăimântătoare sirene ale mașinilor groazei
Gonesc spre iad

Mi se ordonă să port mască
Mă împotrivesc ordinului lor
Sunt târât spre eșafodul
Din piața publică a imperiului groazei
Un tribunal inchizitorial îmi dă sentința:
Vinovat de nesupunere aud scrasnete, încrâncenari, ură 

Trupul îmi este o inimă mare
Durerea o simt ca pe o glorie

Masca o calc în picioare
Privirea lor scurma adânc 
Pământul de sub picioarele mele 

Așa cum sindromul SIDA s-a răspândit 
Așa se răspândește și tirania Covid-19 
Tânăr ca piatra îmi este viitorul
Tiranul Covid-19 e o jivina 
Întunecată ca o moarte 

o p i n i i  s t r i c t  p e r s o n a l e
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rOMÂNiA  DE  
LÂNGă  DUNărE  (XLiV)

TULCEA – ORAȘUL DE PE
ȘAPTE COLINE (3)
• Geo Ciolcan

O deltă într-un muzeu
Așa cum am descris Tulcea încă

din prima parte a ceea ce am numit
în titlu ”Tulcea – orașul de pe șapte
coline”, posibilitățile acestei încân-
tătoare așezări de la punctul de
despărțire a Dunării în trei brațe, în
materie de atracții turistice și cultu-
rale permanente sunt multiple și va-
riate. Pentru că în acel episod al
plimbării prin Tulcea le-am enume-
rat pe toate, încercând să dezlegăm
misterul care  s-a țesut de-a lungul vremii asupra unor
evoluții spectaculoase imprimate ca rezultat al
influenței multor veacuri stratificate peste pământul do-
brogean, astăzi ne vom opri pe larg într-un anume loc –
un loc de o atracție specială, tot în apropierea falezei
Dunării.

Privită din exterior clădirea în fața căreia am ajuns
într-o zi de toamnă cu soare văratic prezintă o arhitec-
tură futuristă, croită din planuri care formează unghiuri
drepte, lipind între ele cuburi și alte forme geometrice
în căutarea unui echilibru urban și totodată artistic. Ne
aflăm în fața unuia dintre cele mai interesante și capti-
vante muzee din Țară, de fapt un complex muzeal, de-
numit ”Centrul Muzeal ecoturistic Delta Dunării”.

Deși cu o istorie tânără, prin atribuirea și a rolului
de secție componentă a Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, acest Complex muzeal
a căpătat noi dimensiuni ca instituție muzeală, având și
rol de cercetare în domeniul atât de complex cum este
eco-sistemul Deltei Dunării. Instituția pe care o prezen-
tăm este o creație locală, realizată prin efortul comun
al Consiliului Județean Tulcea și a Institutului de Cerce-
tări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, în cadrul unui proiect
derulat prin Programul de Vecinătate România-Ucraina
2004-2006, proiect cu o investiție totală de aproape 15
milioane lei. Oficial a fost inaugurat la 14 aprilie 2009.

Structura expoziției de bază cuprinde : Istoricul
Deltei Dunării (geneza și evoluția, succesiunea locurilor
în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, impac-
tul antropic asupra zonei); Rezervația Biosfera Delta Du-
nării (caracterizare și statut de conservare, unități
morfo-funcționale); Arii protejate din nordul Podișului
dobrogean; Organisme din ihtiofauna și hepertofauna
Rezervației Biosferei Delta Dunării; Ocupații tradiționale
ale locuitorilor din zonă.

După ce urci cele 20 de trepte în evantai,
despărțite în două printr-o construcție metalică de
parcă ar sugera cele două circuite de acces semnalizate
pe timpul pandemiei, în față ți se deschide, decupată
pe săli și pe niveluri diferite, panorama genezei și
evoluției Deltei Dunării într-o suită de imagini, diorame,
tablouri și multe înscrisuri de-ți taie respirația. Pășind
în mijlocul acestor aranjamente chiar dacă ai fi un om
al Deltei, trăitor într-un colț de rai din acest habitat na-
tural, tot ai rămâne uimit de ceea ce îți prezintă Muzeul,

diversitatea și autenticitatea exponatelor reprezentînd
întregul areal al Deltei te copleșesc și-ți reamintesc un
lucru pe care tu, om al Deltei, nu îl credeai posibil : încă
nu cunoști Delta în amănunt, iat-o, cunoaște-o acum !
Dacă aceasta este surpriza pentru localnici, ce să mai
spunem de impactul acestui complex muzeal asupra
bucureșteanului care poate n-a fost pișcat niciodată de
țânțarii din Deltă !

Itinerariul muzeal ne poartă într-un decor ce redă
cu fidelitate habitate specifice Deltei Dunării și Comple-
xului Lagunar Razim-Sinoe, dar nu numai atât, aici ești
și în alte arii protejate de importanță națională din
Podișul Dobrogei, cum ar fi Parcul Național Munții Măci-
nului (despre care ați putut citi într-un episod anterior).

Mâini dibace și minți documentate au plămădit, în
miniatură, copia Deltei Dunării, aducând  în fața vizita-
torului o mie și una de fațete ale Deltei, în care crezi că
te afli aievea. Peste 50 de specii de plante, 3 specii de
reptile, aproape 50 de specii de păsări și 12 specii de
mamifere ”plantate” în mediul lor natural, în diferite
ipostaze și relații ecologice, ne  însoțesc în acest periplu
prin mirifica Deltă a Dunării. O metodă interesantă în
arta de a facilita accesul direct la informații al vizitato-
rului și de a percepe ca atare mobilul expoziției perma-
nente este trecerea graduală prin etapele formării și
existenței unui areal atât de greu de cunoscut așa cum
este Delta Dunării. Astfel, după ce de pe o planșă facem
cunoștință cu județul Tulcea, o alta, intitulată
Rezervația Biosferei Delta Dunării, în culori distincte
semnificând uscatul, Marea, Delta, printr-o legendă pe
culori ni se prezintă obiective concrete, de cunoscut
pentru  oricine ajunge în Deltă, cum ar fi : zone de
protecție integrală, colonii de păsări, trasee turistice pe
căi navigabile, și alte elemente de ajutor, explicate și
în limba engleză, cum de altfel, se procedează cu toate
înscrisurile. Alt panou ne familiarizează cu ”Etapele de
locuire a Deltei Dunării”, trecându-ne prin 10 asemenea
etape, între epoca paleolitică ți epoca modernă.

Pentru elevii de gimnaziu, pentru studenți cât și
pentru specialiști, Muzeul pune la dispoziție, pentru stu-
diu, 8 colecții specifice , acest lucru definind unul dintre
rolurile pe care și le-au asumat inițiatorii și organizatorii
acestui complex Muzeal, în afara aceluia, general, de a
prezenta,într-o clădire din oraș, habitatul Deltei Dună-
rii, rolul de ”catedră” de învățământ.

Universul acvatic al Deltei constituie partea din
acest Complex Muzeal cea mai atrăgătoare și spectacu-
loasă,  care este și  atracția de magnet a vizitatorilor,
indiferent de vârstă. Această atracție se compune din
două elemente: acvariul  și tunelul de apă. Să le descriu
pe amândouă : prima - Acvariul este o realizare care te
lasă cu gura căscată ! Imaginați-vă că stați lângă un  ”re-
cipient” de sticlă umplut cu 150 de tone de apă prin care
înoată o droaie de pești de forme și mărimi diferite, unii
având înfățișări care îți dau fiori pe șira spinării atunci
când se lipsesc de peretele de sticlă și par că te privesc
înfricoșător. Dar stați că nu e totul ! Oamenii deștepți
care au construit acest acvariu și în care au adunat o
colecție de 24 de specii de pești indigeni din Delta Du-
nării și Marea Neagră, 23 de specii de recif, 8 specii de
nevertebrate marine și 6 specii de corali de Indonezia,
le-au dat drumul în cele 150 de tone de apă, dar nu ori-
cum. Printr-un sistem ingenios – două acvarii cilindrice
dispuse concentric – tu, vizitator, pentru câteva minute
trăiești sub impresia că faci parte din acest mediu acva-
tic, în mijlocul unui recif, înconjurat de pești și corali
cu forme ciudate și culori de curcubeu. Brrr ! Și-acum
mă zgribulesc în așteptarea să mă ”pupe” mustăciosul
care se zgâia la mine, lipit de sticlă, sau celelalte care
l-a gonit pe primul, să-mi trântească peste față o dita-
mai coada solzoasă !

Dincolo de această metaforă jurnalistică rămâne
realitatea întâlnită la Tulcea – realizarea, ca noutate
pentru acvariile din România – a unui acvariu cu specii
de pești și nevertebrate întâlnite în recifele de corali.

A doua realizare majoră din domeniul acvariilor în-
tâlnite în acest Complex Muzeal este tot o surpriză plă-
cută pentru vizitatori  - un tunel, de fapt un labirint de

tuneluri acvatice de-a lun-
gul unor coridoare ce par

interminabile, prin care înoată multe specii de pești
printre care sturionii (considerați a fi printre cei mai pri-
mitivi pești ce mai trăiesc pe glob), și anghilele (pește
migrator, în formă de șarpe, cu o reproducere foarte in-
teresantă : adulții migrează în Marea Sargasselor, unde,
după depunerea icrelor, mor. Larvele, purtate de Golfs-
trom, ajung după 2-4 ani în fluviile Europei, unde se
transformă în adulți. Pătrunde și în Marea Neagră și în
Dunăre). Ce poveste de viață subacvatică, ce metamor-
foză ciudată și, totodată, ingenioasă, pentru perpetua-
rea speciei.

Dar, ce-ar fi toată această faună de rechini, corali,
pești, broaște țestoase, pelicani, gâște sălbatice, rațe,
cormorani, vulturi, vulpi, mistreți, hermine, câinele
inot, vidre, nurci, pisica sălbatică și ce s-o mai găsi prin
Deltă dacă n-ar fi oamenii, factorul principal care do-
mină, punându-și amprenta pe evoluția întregului eco-
sistem.

Populația Deltei Dunării este prezentată și ea în
mediul ei natural, prin diorame de mari dimensiuni, cu
reprezentări specifice oamenilor Deltei. Iată o gospodă-
rie cu două bărci pescărești, la una dintre ele un lipo-
vean lucrând de zor. Altă dioramă, alt aspect luat din
viața oamenilor Deltei, în speță a pescarilor – un pescar
cântărește cele două știuci de mărimi apreciabile, în
timp ce un altul notează într-un catastif greutatea pe
care o arată cântarul. Studiind obiectele din peisaj (toc
de scris din pană de pasăre, călimara cu cerneală de pe
masă și felinarul din colțul mesei), putem încadra în
timp această activitate de predare a peștelui la un fel
de cherhana. Oricum, priveliștea – de o autenticitate
fără tăgadă, ne face să fim un pic nostalgici, jinduind
după frumusețea naturală și liniștea acelor timpuri.

Alte montaje și reprezentări aduc lumea Deltei în
fața vizitatorilor răscolindu-le amintirile despre viața din
Deltă sau născând în mintea lor dorul de a ajunge măcar
odată în viață în împărăția Deltei Dunării. Iată, de pildi,
o masă rotundă, cu 3 picioare, cu scăunele de lemn în
jurul ei, iar pe masă, în străchini de lut, pare că
aburește borșul de pește, mâncare specifică Deltei, fapt
explicat și pe un înscris alăturat, care chiar așa poartă
titlul : ”Borș de pește ca în Deltă”. O altă gospodărie ne
introduce în ”secretul” pregătirii peștelui pentru a fi
consumat pe timpul iernii : jos, pe podea, o covată și o
masă pentru sărarea peștelui, apoi vase – putini – în care
peștele era pregătit să stea un timp la saramură; spân-
zurate în sârme prinse de tavan, carcase de pești în sa-
ramură, puse la uscat. Ca un laitmotiv al acestor
locuințe din Deltă este stuful – material de bază folosit
la pereți și la acoperișul caselor.

Pentru încheierea acestei vizite într-un loc de o
atracție reală, adaug și alte facilități oferite vizitatorilor
: spațiul de joacă destinat copiilor, infoteca cu compu-
tere conectate la internet și programe interactive, wi-
reless. Pentru persoanele cu dezabilități există rampă și
lift interior.

Acesta este Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Du-
nării, din Tulcea, unde poți lua contact direct cu  uni-
versul acvatic al patrimoniului natural și socio-cultural
al Deltei Dunării. Dacă treceți prin Tulcea nu-l ocoliți !

(va urma)

Reportaj
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• ilie rad
– Cum de nu aţi mai fost atacat de

Literaturnaia gazeta, pentru felul în
care aţi prezentat Armata Roşie în ro-
manul Pasajul, aşa cum s-a întâmplat la
apariţia romanului Pumnul şi palma?

– Nu s-au mai supărat, poate, pe
mine sovieticii, fiindcă nu mai contam ca
persoană, și nici opinia mea.

– Există în roman o discuţie între
ofiţerii armatei române (e vorba de un
moment ulterior întoarcerii armelor),
care nu ezită să îşi exprime “antipatia
faţă de aroganta armată germană”, cu
care soldaţii români avuseseră conflicte
pe front, soldaţii români fiind foarte
loiali Regelui Mihai. “La Antonescu –
spune naratorul – nu se referea nimeni,
într-un consens tacit, preferându-se un
echilibru mut între condamnare şi elogiu,
din care Ilarie deduce că el e considerat
o necesitate istorică, şi în rolul de
conducător al luptei antibolşevice, şi în
acela de ţap ispăşitor, arestat şi blamat,
al eşecului alianţei cu Germania nazistă”
(p. 178). Sunteţi de acord că Antonescu a
fost un persoaj tragic al istoriei noastre? 

– Evident, tragic. A sperat că va
recâștiga Basarabia și, fiindcă n-a reușit,
a fost executat. Probabil să românii n-ar
fi făcut-o, fără ruși, fiindcă mareșalul se
bucura de o anumită autoritate. Și,
totuși, eu cred că sovieticii l-au urât mai
mult pe Ceaușescu decât pe Antonescu,
în ciuda faptului că primul a intrat în con-
flict cu URSS de pe poziții de apărare
(apărarea de ingerințele sovietice), în
timp ce al doilea, de pe poziții de agresor
militar.

– Citim în roman o discuţie între
preotul Milică, cumnatul lui Ilarie, şi
acesta, privind sensul existenţei. Dacă
preotul este convins că Dumnezeu ne-a
făcut “ca să-l urmăm şi să-l slăvim pe
el!”, Ilarie îl întreabă: “Şi merită să
trăim pentru atâta lucru, Milică?”, Ilarie
spunând apoi: “Eu nu ştiu dacă există un
sens în viaţa noastră trecătoare. […] Ne
naştem, gustăm câţiva stropi din savorile
vieţii şi pierim. Ştiţi cum spune Emi-
nescu: <<De e sens în asta, e-ntors şi e
ateu, pe palida-ţi frunte, nu-i scris Dum-
nezeu>>” (p. 384). 

Care-i sensul nostru pe pământ,
Domnule Popescu? 

– Fiecare om are în viață sensul lui,
domnule Rad! După mine, nu există un
sens universal valabil, confirmat și însușit
ca atare de toată lumea. Sensul meu, de
pildă, este acela de a scrie cărți de
literatură. Nimic nu egalează satisfacția
terminării unui roman, în adevărul căruia
cred și în care am pus toată puterea de
judecată și sensibilitatea estetică. 

Fără falsă modestie, acum, la
sfârșitul vieții, știu că n-am trăit chiar
degeaba, că am reușit să găsesc un sens
în stare să-mi galvanizeze resursele
umane.

Nimic nu egalează satisfacția
terminării unui roman, în adevărul căruia
cred și în care am pus toată puterea de
judecată și sensibilitatea estetică.

– Ilarie mai credea că “superioritatea
creştinismului, ca şi a altor religii, stă în
înţelepciunea faţă de drama omenească –
boală, moarte, sărăcie – [pe care] o
priveşte cu linişte şi împăcare, ceea ce
anulează stresul existenţial” (p. 396). 

Plecând de aici, cum judecaţi
crimele care se comit azi, în numele unei
anumite religii? 

– Da, nimic nu ne oblojește mai bine
rănile sufletești decât religia, cu pildele
și parabolele ei, cu privirea metafizică
îndreptată spre misterele existenței,
exprimată în credințe și rugăciuni. Au însă
și religiile crizele lor de ură, de furie, de
cruzime. Să cercetăm mai atent ce
făceau cruciații, ca să înțelegem ce fac
teroriștii de azi.

– În toate romanele Dvs. am întâlnit
cuvinte rare, învechite, populare, region-
alisme, mai rar neologisme etc. Câteva
din romanul Pasajul: berjeră, boi, calin,
canotieră, caşa, chinghea, crupă,
goma, misit, ţiplă etc. Căutaţi “cu
lumânarea” aceste cuvinte sau ele fac

parte din fondul Dvs. lexical, preluat din
Oltenia sau din diverse lecturi? 

– Nu le caut. Am fost foarte atent,
din fragedă copilărie, la ce spun oamenii
și am adunat o mulțime de cuvine plastic,
care abia în scris îmi devin utile.

În al doilea rând, provincia mea nu
este Oltenia. Oltenia începe după cele
două Olturi, de la Izlaz încolo. E drept,
aveam rude în Izlaz, dar acesta nu este
încă Oltenia. Pe atunci, comuna ținea mai
mult – și economic, și administrativ, în
special juridic – de Turnu Măgurele.
Izlăzenii nu se considerau olteni și mama
îmi spunea că prin bunicii ei (familie de
popi de țară) ne înrudim cu Popa Șapcă.
Dar nu mă încântau înrudirile istorice. Mă
înrudesc, mai ales nefamiliar, cu atâția
oameni!

– Tot din discuţia celor două person-
aje (Preotul Milică şi Ilarie) rezultă şi
semnificaţia titlului roamnului: ”De unde
venim? Răspuns: De nicăieri. A doua:
Unde ne ducem? Răspuns: Nicăieri!”. […]
Suntem într-un simplu pasaj, spuse Ilarie.
Ca păsările migratoare, pe care le vezi
apărând de sub arcul orizontului şi
dispărând tot sub arcul orizontului, în
partea opusă“ (p. 418) Deci pasajul ar fi
locul de trecere de la viaţă la moarte,
chiar dacă Ilarie mai spune că “nu se
poate reduce la atât sensul pasajului” (p.
419). Este corectă interpretarea? 

– Cred că da.
– Dacă romanele Dvs., apărute

înainte de 1989, au beneficiat de cel
puţin zece cronici fiecare, cele apărute
după “răsturnarea” din decembrie 1989
nu au fost aproape deloc comentate. Nu
aţi avut ecouri nici de la cititori, de la
prietenii cărora le-aţi trimis cele două
romane? 

 – Puține, puține. Nesemnificativ.
Poate nu o fi vorba că oamenii, cititorii
vreau să spun, ar avea ceva anume cu
mine, ca să mă ignore ca scriitor. Poate e
o schimbare de umoare culturală în țara
aceasta bântuită de atâtea molime –
anatomice, de moravuri, sufletești. Poate
mi-am scris cărțile într-o epocă nefastă –
deși văd că în Occident și acum cartea se
afirmă cu mare rezonanță. Nu știu ce să
mai zic.

– Nu este demoralizant pentru un
scriitor să vadă că o carte în care a pus
atâta muncă, energie, suflet, talent şi
spirit de observaţie nu are niciun ecou,
nici la critică, nici la cititori? 

– Firește că e demoralizant.
Ce vă determină să mergeţi mai de-

parte cu scrisul? 
– O încăpățânare de a-mi duce până

la capăt acest destin.
– Vă rugăm să ne oferiţi o succintă

prezentare a acestui roman, aşa cum aţi
făcut şi cu alte cărţi ale Dvs.!

– Este ruptura relației de sânge din-
tre oameni: copilul crește fără părinte,
iar tatăl și-a pierdut urmașul de sex mas-
culin.

– Ce deosebiri şi asemănări credeţi
că există între Procesul de la Nürnberg şi
procesul celor din CPEx?

– Mai multe deosebiri ar fi de obser-
vat. Acolo, o mână de judecători de înaltă
conștiință adunau material, pentru a

dovedi vinovăția unei ideologii și a unui
sistem – rasiste, agresive –, ce-și proiec-
tau crime de masă la dimensiunile unei is-
torii. Dar vinovăția țineau să o probeze
individual, nu să o deducă pentru fiecare
acuzat din vina generală, cum s-a proce-
dat la noi. A fost o școală din care justiția
noastră, n-a învățat nimic.

– În volumele Dvs. de memorii, aţi
vorbit adesea despre Marin Preda. Am să
reproduc un pasaj din cartea lui Vasile
Băran, Aceşti scriitori minunaţi şi
conştiintele lor zburătoare: “Când a
apărut romanul lui Preda, Moromeţii,
mai toate discuţiile se duceau în jurul
acestei cărţi excepţionale şi, probabil că
din pricina asta decanul Asănăchescu a
făcut tot ce i-a stat în putinţa să-l aducă
pe autor la noi. Târziu, peste ani, când
Dumitru Popescu fusese supt pe-o ţeavă
invizibilă  şi aşezat deasupra, în lumea
rece a nomenclaturii, Marin Preda
tresărea tulburat când i se amintea că
datorită lui ajunsese acolo! <<Ei, cum,
monşer?  Eu nu l-am recomandat
niciodată, nimănui şi nicăieri!>> <<Păi
cum aşa?>> îi explicam noi cum se
petrecuseră lucrurile. Şi Marin Pread îşi
clătina capul cu regret: <<Îmi pare rău!>>
Fiindcă iată cum se stârniseră
întâmplările: Marin Preda a venit la noi
însoţit de Aurora Cornu şi decanul
Asănăchescu, imediat după masa de
prânz (prezenţă masivă, sala clubului
arhiplină, încât Preda, mai târziu,
spunea: <<N-aş fi crezut că o să vină
atâţia politruci!>>) şi n-a reuşiut să plece
decât după miezul nopţii! Nu ştiuse că
avea de-a face cu ziarişti şi decanul nici
nu i-a spus. Ne-a recomandat ca studenţi,
în favoarea prestigiului întregului insti-
tut. Bineînţeles că fiecare a vorbit in-

teresant, dar Dumitru Popescu a avuta
supra romanului o asemenea privire,
încât Marin Preda l-a rugat să se
întâlnească undeva în mod special şi să
discute împreună despre evoluţia person-
ajelor în volumul următor. Asănăchescu a
rămas înmărmurit. La aşa ceva nu se
aşteptase! Îl preţuia pe Dumitru Popescu,
îl admira, dar ca un scriitor de talia lui
Preda (şi cu firea lui Preda) să-i ceară
păreri privind o creaţie viitoare, era
peste închipuiri. Aşa că, atunci când la
Scânteia tineretului a fost nevoie de un
redactor-şef şi, de la Comitetul Central,
Sion Bujor va venit la cursul de
perfecţionare ziaristică să i se facă prop-
uneri, decanului Asănăchescu nu i-a tre-
buit decât timpul în care avea să-i
rostească numele: Dumitru Popescu! M-
am bucurat peste margini, cum s-ar
putea spune, dar în aşa fel încât nimeni
să nu-mi vadă lacrimile, deşi pe vremea
aceea n-aş fi avut de ce să mi le ascund.”
(apud Am fost şi cioplitor de himere, p.
58-59). 

Întrebare: Vă amintiţi de acel
episod? V-aţi mai întâlnit cu Marin Preda
ulterior momentului, pentru a discuta
evoluţia personajelor din volumul II? 

– Firește, țin minte ce i-am spus
atunci lui Preda. Că el a inventat un nou
limbaj literar, exploatând vorbirea
curentă a țăranului român din sud. Și că
acest limbaj conține un univers intelec-
tual, o psihologie și o experiență socială
acumulate în secole de-a rândul. Limbajul
acesta dezvăluie bogăția sufletească,
inteligența și subtilitatea unui „Ion” total
diferit de cei ai lui Sadoveanu și Rebre-
anu.

Nu, n-am mai simțit nevoia să reluăm
acest subiect.

– Cum vă explicaţi faptul că, în vol.
II al Moromeţilor, Marin Preda a făcut din
Niculae un tânăr activist, care se întoarce
în satul natal, pentru a înfăptui cooper-
ativizarea agriculturii?

– Poate a vrut să ne ofere un model
pozitiv de activist-comunist sătesc. După
cum știți, el n-a funcționat numai în
Moromeții, este și protagonistul romanu-
lui Marele singuratic, dar titlul acestuia
din urmă te duce cu gândul în altă
direcție.

– În 1975 apare romanul Delirul, în
care s-a văzut un fel de reabilitare a lui
Ion Antonescu. A apărut atunci un articol
de protest în Literaturnaia gazeta
(dreptul la replica a fost dat de Ovid S.
Crohmălniceanu, care nu prea a ţinut
partea lui Preda), au apărut voci critice
la Europa Liberă şi chiar în Der Spiegel.
Se spune că Preda ar fi avut acces la doc-
umente secrete, aflate în arhiva CC. De
aceea apare în carte un tânăr
revoluţionar, care este dus de jandarmi
din post în post şi în care cititorii l-au
văzut pe tânărul Nicolae Ceauşescu. Să fi
fost aceasta o concesie a lui Marin Preda,
făcută regimului, pentru că i-a permis
apariţia romanului şi accesul la fonduri
secrete de documentare? 

– Cred că a beneficiat de acces la
arhiva CC. Nu avea decât să ceară, pentru
că Nicolae Ceaușescu deschisese cale
liberă. Într-o cuvântare ținută în mediul
artistic, promisese că pune la dispoziția
creatorilor documente edificatoare pen-
tru cărți, piese de teatru, opere muzicale
etc. 

Motivația introducerii unui nou per-
sonaj în Delirul mi-a servit-o chiar el,
Preda. Înainte de apariția ediției a doua
a romanului, m-a vizitat, pentru a cere un
onorariu egal cu cel primit la ediția prin-
ceps. Ediția a doua, spunea, va conține
completări substanțiale – printre altele și
un personaj reprezentând altă secvență
politică din eșichierul epocii, și anume,
stânga socialistă.

(va urma)

Convorbiri cu Dumitru Popescu (XVI)
(acum pe marginea romanului “Pasajul”, Editura AGER-Economistul, Bucureşti, 2002 – partea a doua)

“Eu cred că sovieticii l-au urât mai mult
pe Ceaușescu decât pe Antonescu, 

în ciuda faptului că primul a intrat în
conflict cu URSS de pe poziții de

apărare (apărarea de ingerințele 
sovietice), în timp ce al doilea, de pe

poziții de agresor militar”
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• Andrei Păunescu

• „Cu toții am stat acasă
și am desfășurat cur-
surile în sistem online.
Acolo unde nu a existat
această posibilitate,
unitatea de învățământ
a asigurat materiale de
lucru pentru copii în așa
fel încât să continue
învățarea. Mai mult
decât atât, Ministerul Educației a real-
izat în parteneriat cu televiziunea
română programul tele-școală, prin care
am continuat pregătirea elevilor pentru
examenele naționale.” (Monica Anisie,
Realitatea Plus TV, 20 octombrie 2020)
Recidivista doamnă ministru al Educației
fusese întrebată ce soluție a găsit pentru
școlarizarea online a copiilor defavorizați,
care locuiesc în case neracordate la elec-
tricitate. N-a stat mult pe gânduri, parcă
avea pregătită noua perlă, obținută prin
șlefuirea pepsiglasului. Dorim un filmuleț
în care doamna Anisie să ne arate cum se
uită domnia sa la televizorul al cărui cablu
e băgat în fund (în fundul curții) și cum își
încarcă bateriile tabletei și telefonului
mobil dacă n-are priză. La deget? La
cocoșelul de pe vârful casei bunicii? La
termoenergia cerebrală care produce con-
tinuu trăznăi? Noi o bănuim, deci, că
rezolvă totul foarte simplu, conectând
încărcătoarele și alte electrocasnice la
puterea gândului său, care emite atâta
complexitate intelectuală, încât poate lu-
mina un oraș și poate ilumina o națiune.
După cum s-a văzut.
• „Președintele și Prima Doamnă se sus-
trage din anchetă.” (Rareș Bogdan, Real-
itatea Plus TV, 13 august 2020)
Nu vă speriați, nu leșinați, respectivul n-
a cutezat să se lege de Klaus și Carmen Io-
hannis. S-a referit la perechea
prezidențială americană, Donald și
Melanie Trump. Doar că a făcut-o printr-
un dezacord între subiect și predicat. Păi
frumos îi, pentru un fost jurnalist? Mai
șmecher ar fi fost dezacordul invers:
perechea se sustrag.
• „Fără ajutorul unui localnic care
cunoaște zona, este imposibil să ajungi
în vârful dealului și să ajungi să te
rătăcești.” (Asta-i România, Kanal D, 18
octombrie 2020)
Ce să pricepem, că localnicii se ocupă cu
inducerea în eroare și-n oroare a
turiștilor, pe care-i fac intenționat să se
rătăcească?
• „Ni se răpesc bucurii datorită acestei
nenorociri numită Covid.” (Eugen Cris-
tea, Art Maraton cu Lavinia Șandru, live
pe Facebook, 18 octombrie 2020) 
Greșeala e dublă: trebuia spus din cauza,
nu datorită, fiind vorba de ceva de rău.
Apoi, trebuia făcut acordul în caz, la
Dativ: numitE.
• „Aș vrea să avem un maraton de cul-
tură și aici, la Hunedoara, pentru că cam
ducem lipsă, din păcate.” (Raluca Bug-
nar, Art Maraton cu Lavinia Șandru, live pe
Facebook, 18 octombrie 2020) 
Așa e, se simte până aici lipsa de cultură.
Chiar miroase urât. Ce-ar fi să începem
treaba (mare de tot) cu luminătorii, ce-
rându-le să nu se mai cacofonească în ure-
chile noastre?
• „Pe un teren ca ăsta nu mai e vorba de
tactică. Am jucat așa, din dăruință.”
(Prima TV, 19 octombrie 2020)
Nu știm exact ce-a vrut să spună jucătorul
de la Petrolul Ploiești, după marea victo-
rie a fostei campioane, care acum joacă
în Liga a doua și a reușit să bată cu 2-1
formidabila echipă Comuna Recea, ba
încă la aceasta acasă. Dăruință ne sună și

a dăruire, și a străduință, și a stăruință.
Poate vorbim la Academie, să bage în
dicționare simpaticul termen.
• „A fost o partidă pe care nu m-
așteptam să se întâmple în prezent.”
(Raul Rusescu, Digi Sport 3 TV, 19 oc-
tombrie 2020)
Fostul atacant stelist s-a aflat într-o
dilemă șexpiriană, jucând pentru Acade-
mica Clinceni contra fostei sale echipe
FCSB, scor 0-2. Din această dilemă a ieșit
nu cu un șut, ci cu un anacolut (dezacord
- aici, în caz - cauzat de schimbarea
construcției gramaticale în timpul frazei).
• „Cum e posibil ca în țările din jurul
nostru să se întâmple? În Ungaria -
13000 de spectatori la un meci, în Noua
Zeelandă…” (Mihai Mironică, ProX TV, 21
octombrie 2020)
Chiar ne gândeam ce bine e că avem și
vecini ca neozeelandezii, că, dacă atacă
ungurii și rușii, are cine să ne sară în aju-
tor de peste gard. Dacă nu-i suficient,
apelăm și la vechii și bunii noștri vecini
australieni, paraguayeni și papuași. Ăia
sunt adevărați luptători, pentru că au
învățat tainele războiului la hotarul lor cu
dacii, romanii, Menumorut, Glad și Gelu
Voican Voiculescu! Revenind la geografie,
dacă este să explicăm sofistic această
bazaconie, putem accepta că Noua
Zeelandă, aflată exact în cealaltă parte a
globului, cumva, tot în jurul nostru este,
căci Pământul e rotund și se mai rotește
și ca fraierul în jurul cozii sale.
• „Rușii sunt cei mai puțini doritori să se
vaccineze, dacă ar apărea un vaccin contra
COVID-19.” (Digi24 TV, 22 octombrie 2020)
Corect era cel mai puțin doritori, nu cei.
Cât de doritori? Cel mai puțin!
• „Revenind la doamnele care vor lu-
cruri lucrate manual...” (Ana-Maria
Ștefan Georgescu, Nu există nu se poate,
TVR1, 22 octombrie 2020)
Alo, poliția tautologiei? Veniți repede!
• „Acești grași nesaturați, acizi, reduc
sinteza.” (Cristian Bărbulescu, România
TV, 24 octombrie 2020)
Invitat al lui Florin Condurățeanu, remar-
cabilul doctor s-a încurcat în propriile de-
talii științifice și ne-a dat o imagine
amuzantă, aproape umană, a acizilor, care
- întâmplător sau nu - seamănă și cu
parveniții leneși și obezi din politică, și cu
parveniții cu cefe groase din cercurile care
fac bani mulți cu efort puțin și nu ard su-
ficiente calorii. Important e că afirmația
are sens corect: grașii nesătui stau în
cârca celor mulți și slabi, chinuindu-i.
• „Tu te-a mâncat, tu ai tras.” (Romică
Țociu către Adriana Trandafir, Te cunosc
de undeva, Antena 1, 24 octombrie 2020)
Acordul în caz se aplică și la trasul la ru-
letă. Corect era: pe tine te-a mâncat.
• „Pentru uz rectal cu acid hialuronic”
(reclamă la Proctinum Hemoroizi, Antena
3, 25 octombrie 2020)
Amuzanta și confuza formulare a apărut
și pe ecran, și pe ambalajul produsului.
Ce mult ar fi contat o virgulă după cuvân-
tul rectal! Dar n-au... băgat-o!
• „Societatea va reacționa independent
de măsurile pe care se iau din partea
autorităților.” (Octavian Jurma, Digi24
TV, 26 octombrie 2020)
Cunoscutul medic a făcut exces de prepoziția
„pe”, când cei mai mulți au un grav deficit
de „pe” la cazul acuzativ „pe care”.
• „Jandarmii au încercat să îi averti-
zeze, să le dea doar un avertisment.”
(Știrile ProTV, 27 octombrie 2020)
Nu vă deranjează repetiția? Pe noi, da!
• „Nu inventăm noi apa caldă și nu sunt
românii mai delaționiști decât alți
cetățeni din lumea aceasta.” (Raluca
Turcan, Digi24, 27 octombrie 2020)
Când Raluca Turcan va ajunge, în fine,
premier, ministru al Culturii și Educației
în același timp, poate ne va explica
semnificația termenului încă necunoscut
pe care l-a folosit. Are vreo legătură cu
delațiunea și delatorii? Poate o ajută
Laura Codruța Kovesi cu un răspuns.
• „Eu imediat mă ia frigul.” (reclamă,
Digi Sport 1 TV, 27 octombrie 2020)
Anacolutul le este permis doar lui Ion

Creangă și clasicilor, nu făcătorilor de
reclame inepte pentru TV.
• „Cam aproximativ cei vreo 50 de oa-
meni.” (Gabi Vlad, Antena 3, 27 oc-
tombrie 2020)
Miracolele există, nu deznădăjduiți!
Obișnuiți cu pleonasmele banale, obținute
din două componente, iată că avem
revelația aproape mistică a pleonasmului-
trinitate: cam, aproximativ, vreo. Dacă
se mai străduia un pic și zicea și circa,
aveam toate cele patru vârfuri ale
crucificării limbii noastre. Dumnezeu să-i
ierte, că noi nu-i iertăm pentru cum
vorbesc.
• „Din nou iarăși contraatacul celor de
la Borussia.” (Borussia Mönchengladbach
- Real Madrid 2-2, Digi Sport 1 TV, 27 oc-
tombrie 2020)
Nasol și nașpa pleonasmul!
• „Cântăreața a ținut să îi ureze și un
mesaj emoționant soțului său.” (Antena
Stars, 31 octombrie 2020) 
Vocea de la Star News urează mesaje cu
lejeritate, la fel cum unii prezentatori
urează la revedere iar unii copii promit că
și-au făcut toate temele. E vorba de fap-
tul că nu sunt chiar totuna a ura și a
transmite, a asigura și a promite.
• „Crimă șocantă, incendiată și băgată
în valiză” (pe ecran, Focus, Prima TV, 31
octombrie 2020)
Virgula și concizia exagerată ne fac să
înțelegem că (pardon!) crima a fost incen-
diată și pusă-n geamantan.
• „În urmă cu doisprezece zile… După
doisprezece zile, autoritățile au găsit
fragmente osoase umane.” (Ana-Maria
Bujor, Antena 3, 1 noiembrie 2020)
Ați auzit de acordul în gen, obligatoriu și
aici? Doisprezece pot fi anii, dar nu zilele,
care sunt douăsprezece.
• „Totul se datorează persoanelor care
se îmbolnăvesc… Dacă persoanele care
se îmbolnăvesc sunt persoane care au și
alte boli sau vârste înaintate, boala
afectează mult mai tare aceste per-
soane. Se și vede pe statisticile legate
de decese că cele mai multe decese
sunt provocate de COVID pentru per-
soane care au alte boli, alte afecțiuni și,
în general, care au o vârstă mai ridicată.
Asta este.” (Ludovic Orban, Radio Europa
Liberă, 1 noiembrie 2020)
Dincolo de cinismul premierului de a pune
toată răspunderea pe spatele
îmbolnăviților care au vina (sau meritul?)
de a avea și alte boli sau de a fi în vârstă,
să subliniem exprimarea plină de greșeli:
confuzia dintre „din cauza” și „datorită”,
cacofonia (că-cele), repetiția cuvântului
persoane.
• „Pe vremea aia, era un primar care îi
plăcea sportul.” (Florin Prunea, Digi
Sport 1 TV, 1 noiembrie 2020)
Degajând acest dezacord în caz, fostul
portar al Naționalei se referea la fostul
primar de la Iași.
• „Nicuțescu iar la fel vine după o
pauză.” (Emil Săndoi, Digi Sport 1 TV, 2
noiembrie 2020)
Zău pe bune? Chiar fix identic întocmai și
similar? Gata, suficient, destul, ajunge cu
pleonasmele!
• „63 de paturi la ATI în județul Cluj e
un număr derizoriu de mic… derizoriu
de mic.” (Mircea Badea, Antena 3, 4
noiembrie 2020)
Pleonasmul repetat e clar și limpede ca
apa distilată: nu există derizoriu de
imens, pentru că derizoriu conține ideea
de mic, de nesemnificativ.
• „Opt mii șase sute cincizeci și una de
cazuri.” (Antena 3, 4 noiembrie 2020)
O caz, doi cazuri? Corect este exact invers:
masculin la singular, feminin la plural, ca
la orice substantiv de genul neutru. Altfel,
ar însemna că, dacă e bun femininul „o”
pentru singularul cuvântului caz, atunci e
bun și masculinul „doi” pentru plural.
• „Nu s-a întâmplat doar la Deveselu... În
Statele Unite, un candidat votat mort…”
(Radu Tudor, Antena 3, 4 noiembrie 2020)
Pentru a nu se crea confuzii, trebuia spus
invers: un candidat mort a fost, totuși,
votat, pentru că trecuse termenul legal
de modificare a listelor.
• „Cine ne plătesc ratele? Punem mor-
covii online” (Antena 3, 6 noiembrie 2020)
Doar subliniem stridentul dezacord în
număr, nu ironizăm, Doamne ferește,
necazul mucalitei vânzătoare din piață,
căreia liberalii lui Iohannis i-au închis
taraba (pe motiv de aglomerație în pan-
demie), interzicând, în fond, accesul la
locul amărât în care producătorii își mai
puteau vinde propriile produse românești.
Ce ne facem, însă, cu buluceala din mall-
urile și supermarketurile străine, lăsate
deschise fără nicio problemă, să vândă
mai ales mărfuri de import? 
• „Dăm semnale cu fum, să le-auzi de

departe.” (Sorin Bontea, Chefi la cuțite,
Antena 1, 7 noiembrie 2020) 
Formula nu e în regulă, pentru că fumul
se vede, nu se aude. Sorin Bontea fredona
piesa trupei Paraziții, care, în original,
are sens: „Dăm semnale cu fum, să le vezi
de departe”. Ar merge și cu auzitul doar
dacă fumul s-ar degaja prin frecarea asur-
zitoare a spatulelor de lemn sau a tigăilor
încinse cu chef mare.
• „O lucrare la care Joe Biden a dat o
foarte mare mână de ajutor.” (Breaking
News, Digi24, 7 noiembrie 2020)
Suntem curioși cum se dă o foarte mică
mână de ajutor. Greșeala e cauzată de
dorința de-a ieși în evidență prin formu-
lări extreme.
• „Mulțumesc echipei de la Matei Balș pen-
tru tot suportul depus în această perioadă.”
(Simona Halep, Facebook și Instagram, citată
și televiziuni, 9 noiembrie 2020) 
N-a fost potrivit amestecul de-aici dintre
ce se oferă (suportul) și ce se depune
(efortul). Bine că există al doilea serviciu.
• „Patriarhul și Biserica a fost ignorat.”
(Liviu Mihaiu, Realitatea Plus TV, 9 noiem-
brie 2020)
Dezacordul crâncen (în număr și, pe cale
de consecință, și în gen) a fost făcut în
cunoscutul stil ciobănesc de către invi-
tatul lui Oreste Teodorescu, rafinatul Liviu
Mihaiu, fost ziarist-șef cațavenc, fost gu-
vernator al Deltei Dunării, cel pentru care
Sorin Ovidiu Vântu a intrat la pușcărie
(printre altele) pentru că ar fi dat un mil-
ion de euro cui decidea numirea în funcția
administrativă.
• „Pentru că partidul lor scade în son-
daje, Președintele și bufonul lui, susțin
sus și tare că alegerile trebuie neapărat
făcute pe 6 decembrie.” (Florin
Călinescu, Facebook, 10 noiembrie 2020)
Așa firavă cum e, virgula pusă aiurea aici
între subiect și predicat poate genera un
tsunami ortografic.
• „Nu mai am durerile care le-am avut.”
(reclamă la Renarthro Gel, România TV, 10
noiembrie 2020)
Unde e durerile mele care le-am avut?
Durerile s-a mutat în mizerabila strategie
a autorilor de materiale publicitare în
care se lasă cu bună știință sau chiar se
încurajează greșelile de exprimare, ca să
se dea un aer autentic zicerilor, sugerând
ideea că omul simplu e credibil în reclame
doar dacă e neapărat un analfabet. Prob-
lema este de ce actorii, profesioniști sau
nu, se lasă înjosiți astfel și mai ales de ce
permit televiziunile asemenea materiale
pe care ar trebui să le trimită înapoi la
corectat, cu huiduielile de rigoare, dacă
ar avea ceva cohones (testicoole,
boashe), să poată cârti în fața celor ce
plătesc publicitatea.
• „Dacă mai sunt lucruri pe care simțiți
că trebuie lămurite...” (Denise Rifai,
Kanal D, 14 noiembrie 2020)
Denise Rifai a reușit, odată cu noua emi-
siune de la televiziunea unde s-a mutat,
să se uite mai mult la interlocutor decât
la ea însăși, în monitorul din studio. Ceea
ce e un lucru bun, pentru că nu mai are
tendința să-și țuguie buzele o dată pe
minut, ci doar o dată la câteva minute.
Dialogul cu marele cuceritor de trofee la
tenis și de femei, Ilie Năstase, ar fi fost și
mai bun dacă nu ar fi avut loc acest abuz
de prepoziție „pe”, exact când nu era
nevoie decât de pronumele relativ
„care”. Probabil că sunt remușcările sau
reparațiile din alte situații „care” le-a
trăit mult încercata parte de vorbire din
„pe care”.
• „Nu știm încă cauzele.” (Cristian Bușoi,
Antena 3, 14 noiembrie 2020)
Cauzele or fi înseși miresmele candânde
(sau candinde?) ale cacofoniei?
• „În județul Timișoara sunt localități
carantinate.” (Ludovic Orban, România
TV, 16 noiembrie 2020)
Cetățeni, vă dați seama că omul acesta,
care a fost de mai multe ori premier al
României în numai un an, adică adminis-
trator-șef al banilor și treburilor țării, nu
știe că Timișoara e localitate și nu județ?
Cu siguranță, celălalt premier Orban (Vik-
tor, de la Budapesta) știe mult mai multe
lucruri despre România reală în general și
despre Ardeal și Banat în special.
• „Moderatorul a rămas mască când l-a
văzut (pe Mike Tyson la bustul gol).”
(ProX TV, 16 noiembrie 2020)
O fi rămas ăla mască de la un bust gol de
campion la box, dar noi știm că adevărata
mască care i-ar trebui ar fi una contra
agramatismelor.
• „Sunt în jur de aproximativ 30 de per-
soane care fac cercetări… Se va cere din
nou documente.” (România TV, 16
noiembrie 2020) →
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Decât 30 de investigatori după dezastru,
mai bine era un singur electrician serios
care să fie chemat la timp să pună prize și
cabluri bune la Spitalul din Piatra Neamț.
Acolo au murit 10 oameni neajutorați, care
erau internați la Terapie Intensivă când
secția a luat foc. Revenind la limbajul re-
porterilor, avem aici un pleonasm devasta-
tor și un dezacord sinistru în număr, care
dau foc la limba română.
• „Tacticos, tâlharul îi înmână casierei un
bilet.” (România TV, 17 noiembrie 2020)
Corect era îi înmânează, dar n-avem ce
face când prezentatorul nu stăpânează
bine limba. Nu e valabilă scuza că ar fi fost
un perfect simplu, cântă vreme accentul a
fost pe „â”, iar contextul - de prezent.
• „Pentru ea, teatrul și filmul a fost un
altar laic.” (Dorel Vișan, Antena 3, 18
noiembrie 2020)
Frumoasa declarație a marelui actor a fost
făcută telefonic, după moartea marii actrițe
Draga Olteanu Matei. Atât doar, că are
formă și sonoritate de dezacord în număr.
• „Este foarte probabil ca ele să fie posi-
bile… De aceea e important votul din 6 de-
cembrie… Majoritatea pesedistă și-a
schimbat haina, dar năravul nu… Speranța
mea… este ca după alegeri să se constituie
o nouă majoritate parlamentară, o majori-
tate parlamentară în jurul Partidului
Național Liberal, care împreună cu mine
poate să se apuce la modul cel mai sereos
de reforme… Din păcate, încă PSD-ul
controlează o majoritate în Parlament…
dicuțe… imedeat… opinea…” (Klaus Iohan-
nis, Antena 3, 12 și 19 noiembrie 2020)
Despre vaccinurile anti-COVID-19 știam și
noi că sunt probabile, dar nu aveam idee
că sunt și posibile în aceeași frază, la modul
pleonastic. Dincolo de formularea
tautologică supărătoare, ordinea logică este
inversă: un lucru este întâi posibil și abia
apoi probabil. Posibilitatea este prima fază,
mai vagă, fiind urmată de probabilitate,
care aduce mai aproape faptul respectiv.
Despre ortoepia prezidențială deficitară și
despre campania electorală făcută cu orice
prilej public (necesar sau provocat tocmai
de aceea) de către tonomatul Klaus pentru
PNL, obsesiv, ineficient și anticonstituțional,
ne-am săturat să tot vorbim. Doar facem
sublinierile: pe Werner cel cu o singură idee,
dar fixă, tare îl mai deranjează poporul ăsta
care și-a permis să voteze în 2016 altfel
decât a vrut Trântorul Solemn.
• „O afirmație un pic nerumegată, nu toți
suntem de vină. Sunt de vină cei care au
fost la guvernare… Marele PSD este vino-
vatul moral.” (Klaus Iohannis, Antena 3, 19
noiembrie 2020)
Prin acest răspuns abracadabrant și plin de
tupeu, dat unui jurnalist, ingenuul
președinte ne-a lămurit că tot PSD-ul din
antichitate va fi de vină pentru orice, chiar
dacă PNL și guvernul meu vor sta la putere
10 ani de-acum încolo Dar nu ne-a lămurit,
ba chiar ne-a confuzionat rău de tot, în
privința speciei din care face parte Nelu
Tătaru. Ce fel de rumegătoare este, deci,
ministrul Sănătății, în viziune iohannistă?
Bou? Berbec? Țap? Antilop? Căci taur, cerb sau
antilopă nu e, cu siguranță. Recapitulând, ca
să ne intre bine în cap: vina pentru cele
făcute azi de gașca lui este numai a celeilalte
găști, care a făptuit ieri. Cum altfel?
• „Aportul de sănătate care-l aduce
peștele.” (Kanal D, 21 noiembrie 2020)
Alo, peștele? Te rog, adu un aport de
vitamină-prepozițională Pe, dacă nu cumva
ai înghițit-o matale. În acest fel, rezolvăm
a) prima chestiune dintâi, pleonasmul tau-
tologic că peștele sunt bun și sănătos pen-
tru vigoarea zdravănă a sănătății
noastre; b) a doua problemă secundă: lipsa
prepoziției pe, la fel de necesară ca orice
componentă nutritivă esențială.
• „Chindriș nu doar să vămuiască
mingile.” (FC Botoșani - Universitatea Craiova
0-0, Digi Sport 1 TV, 21 noiembrie 2020)
Cum adică să vă-mu-ias-că Chindriș? Ce,
unde, pe cine mai exact? Desigur, să
confiște mingile adversarilor.
• „Moaștele Sfântului Ioan de la Suceava
vor cutreiera județul Suceava” (pe ecran,
Intermedia TV, 23 noiembrie 2020) 
De orice le credeam în stare pe sfintele
moaște, dar nu să hălăduiască prin județ.
Ar mai fi și aliterația va-vor, și repetiția, dar
astea sunt jucării față de rămășițele plim-
bânde creanga prin Bucovina.
• „Periuța de dinți are o nouă inovație.”
(reclamă, Antena 3, 24 noiembrie 2020)
Știm, știm, vor sări unii să justifice contex-

tual pleonasmul, că kikiri-mikiri, că boul
bălții, că bilibistrocizarea clopostroțelilor
cu piku-paku, că, de fapt, aici se spune că
a apărut o inovație recentă care le face
vechi pe nenumăratele anterioare
ețeterașamaideparte... Orice explicație de
acest fel nu șterge impresia de repetare
supărătoare: inovația e nouă prin natura ei.
Proba inversă nu dă greș: vă sună bine o
veche inovație? Nu! Atunci e inutil și
greșitissim să spunem o nouă inovație. Ne-
am adus aminte de un caz celebru de acum
o jumătate de secol, când scriitorul Titus
Popovici (sperăm să nu greșim), dorind să
se mute la curte sau într-un bloc spațios,
antebelic, i-a cerut unui mare lider comu-
nist o repartiție de locuință într-o casă
veche, răspunsul ministrului fiind: Ne pare
rău, tovarășe, dar noi nu mai construim
case vechi.
• „Partidul Social Democrat este princi-
palul vinovat… Corupția și incompetența
guvernelor PSD… Un singur partid și-a
asumat responsabilitatea guvernării țării…
PNL… România a fost scoasă de pe lista
rușinii în care ne-a inclus PSD… Ne putem
lesne imagina catastrofa sanitară în care
am fi ajuns cu o guvernare pesedistă…
Votul de pe 6 decembrie este esențial…
PSD a demonstrat că nu este capabil să se
schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cos-
metiza imaginea, rămâne aceeași
formațiune retrogradă, a baronilor roșii,
tributară unui mod de a face politică pe
care cetățenii nu îl mai tolerează și nu și-
l mai doresc… PSD nu a înțeles nimic și
acționează strict în interes de partid…
Pesediștii tot încearcă să treacă scutiri de
taxe…  Așa acționează în Parlament un
partid nociv, care numai la beneficiul și la
nevoile oamenilor nu se gândește! Ei
bine, acest lucru trebuie să înceteze! Pe
6 decembrie, îndepărtarea PSD de la bu-
toanele puterii poate să fie, în sfârșit,
definitivă!... O parte dintre aceste
proiecte au fost elaborate deja de Guver-
nul PNL, dar niciunul nu a putut avansa în
Parlament din cauza acestui obstacol per-
manent în calea dezvoltării care este
PSD… Dacă nu facem pasul decisiv acum,
la alegerile parlamentare din 6 decem-
brie, ar fi în zadar tot efortul nostru
comun… PNL este partidul care, la finalul
anului trecut, a avut curajul… PSD a plasat
numeroși incompetenți… Doar cu un Gu-
vern de dreapta, în jurul PNL… putem să
continuăm schimbările… Voi lucra alături
de viitorul guvern, pe care îl văd consti-
tuit în jurul PNL…!” (Klaus Werner Iohan-
nis, TVR 1, 24 noiembrie 2020)
Așa-zisa declarație de presă a celui ce
ocupă funcția de președinte al României a
fost, în fapt, un nou pretext pentru
susținerea electorală fățișă, chiar
disperată, a PNL prin demonizarea
„PeSeDe”, deși Constituția îl mandatează
să fie echidistant și îi interzice să fie parti-
zan politic. În cuvinte mari și nepotrivite
unui președinte de republică europeană,
K.W.I. face pe prezicătoarea-ghicitoare și
vorbește în avans despre ce și cum vor vota
românii, dând sentințe definitive, ca un aia-
tolah pamfletar fără talent, care ar vrea să
condamne la dispariție pentru totdeauna
adversarul politic al unui PNL pe care,
constituțional, președintele ar trebui să nu-
l mai poată conduce. De unde știi matale
ce vor, ce tolerează și ce nu tolerează
românii? Ai vorbit cu toți, ți-au dat mandat
notarial să faci declarații în numele tuturor?
Răspunsul a venit exact la alegerile din 6
decembrie, ca o palmă peste bot, dată în
sâc și scârbă unui tupeist anticonstituțional.
• „Dați-ne voie și noi, ăstora care nu sun-
tem nivelați pe creier.” (Mircea Badea, An-
tena 3, 24 noiembrie 2020)
Stop! Amendă și puncte de penalizare! Cum
de ce? Ați condus în gura presei sub influența
dezacordului. Corect era nouă, ăstora.
• „Haaland are 16 goluri în doisprezece
partide.” (Gavrilă Pele Balint, Digi Sport 1
TV, 24 noiembrie 2020)
Adică tânărul fotbalist norvegian are o
medie bună de tot la ultimii meciuri.
Corect era douăsprezece, la feminin.
• „Borussia Mionhenglanbah - Șahtior 4-
0… Mionhenglanbah.” (Digi Sport 3 TV, 25
noiembrie 2020)
Biata fătucă! Suntem siguri că abia și-ar
putea citi bine numele din buletin, iar la
propriul CNP s-ar bloca de tot, că e un
număr de ordinul trilioanelor, când ea a
învățat doar numerele de la 1 la 9 care sunt
la calculator… Revenim. Săraca de ea! Au

obligat-o să înregistreze vocea la o știre din
fotbal, cu circumstanțe agravante de nume
german, și încă lung. Nasoală idee pentru o
formă de viață care nu e poliglotă, ci mai
degrabă poligloată sau chiar poligloabă!
De ce-au chinuit-o șefii cu acest cuvânt
greu de lecturat corect până și de către
cunoscători? Desigur, numele localității ger-
mane este Mönchengladbach, cu D, nu cu
N, iar pronunția este un fel de
Meonșengladbah, nu cum a zis prăpădita,
aruncată în fundul gol în groapa cu sulițe
Krupp a ortoepiei niemțăști.
• „Duminică când am vizitat Institutul
Clinic Fundeni am spus că numărul de pa-
turi la ATI din martie până acum s-a
dublat… Încă n-am ajuns la limita
superoară.” (Klaus Werner Iohannis, Digi 24
TV, 25 noiembrie 2020)
Conferința de presă a ocupantului fotoliului
de la Palatul Cotroceni a fost plină, din nou,
de aroganțe, în sceneta în care șeful statu-
lui aproape că a lipit afișe cu PNL, în direct,
la toate televiziunile de știri, de pe rampa
Președinției. Au fost și obișnuitele greșeli
de exprimare, din care extragem un
eșantion de cacofonie gerunzială defecativă
(că-când) și unul de prigonire a vocalei „i”
(superoară). În privința cacofoniei, e
amuzant de observat că scribii de la
Președinție, în transcrierea de pe pagina
oficială de internet, au pus virgula firească
și salvatoare (crede Werner), sperând să an-
uleze sau să atenueze tardiv formula
cacofonică printr-un iluzoriu semn or-
tografic, care mai spală de rușine doar
cacografia: duminică, când. Noi comentăm
ce-am auzit, nu ce s-a transcris.
• „Au apărut niște informații în presă
apropo legate de cumpărarea Eximbank.”
(Anca Alexandrescu, Realitatea Plus TV, 30
noiembrie 2020)
Când credeam că e închisă lista cu
pleonasme, iată cum vin noi invenții, căci
creativitatea jurnaliștilor noștri este
infinită și fără sfârșit, deși se spune că
orice limită are o margine la capăt, unde
e epilogul.
• „Am avut resurse din partea Metro, oa-
meni care mă puneau la curent cu ce aș
putea aduce și valorifica cât mai bine în
comunitate. Eu și Metro, partenerul meu,
am o relație win-win.” (Teodor Dan Tică,
reclamă TV, noiembrie 2020)
Iată încă o reclamă plină de greșeli: o ca-
cofonie, un dezacord în număr (corect era
avem o relație) și neapărat un barbarism
rudimentar, de sezon (win-win, în loc să
spună pe românește: toți câștigăm).
• „Întreaga cabană a fost complet
distrusă.” (România TV, 30 noiembrie 2020)
Dragă reporteriță Iuliana, dacă ai spus în-
treaga, nu mai e nevoie și de complet, că
iese un pleonasm. De ce? Hai să ne gândim.
Ar fi fost posibil ca întreaga cabană să fie
distrusă parțial? Nu! Deci? În al doilea rând,
evită alăturările cacofonice ga-ca. Toate
cele bune!
• „Bună ziua tuturor! Domnule Prim-min-
istru, domnilor miniștri, parlamentari,
constructori, dirijori de constructori,
onorată asistență, îmi face mare plăcere
să particip astăzi, aici, la inaugurarea aces-
tui drum, care deocamdată este Centura
Bacăului.” (Klaus Iohannis, televiziunile de
știri și pe internet, 2 decembrie 2020)
Nimeni n-a văzut vreun dirijor printre cei
adunați pe bucățica de asfalt inaugurată,
să-l asculte pe președintele republicii cum
mai inventează încă un prilej mediatic pen-
tru a face o ultimă tură de cosmetizare a
PNL. Dincolo de ridicolul situației de a-l
vedea pe șeful statului plimbându-și
pupitrul de colo-colo și tăind panglici la
ciosvârte de drumuri noi care nici nu sunt
funcționale încă, intrăm în cheie
paranormală și în paradigme jenante auzind
cum cel ce a avut nenumărate mandate de
primar la Sibiu, iar acum conduce o țară,
confundă diriginții de șantier cu dirijorii
de constructori.
• „Pe primul loc este PNL, ceea ce este
un lucru bun. Și eu îmi doresc să câștige
PNL.” (Klaus Werner Iohannis, Realitatea
Plus TV, 3 decembrie 2020)
Aflat și la Romexpo la inaugurarea unui cen-
tru-pilot de vaccinare anti-COVID-19,
președintele găștii sale a mai făcut o ultimă
încercare de a atrage neconstituțional voturi
pentru partidul său, fiind îngrijorat de son-
dajele pesimiste. Alt pretext scremut, altă
sfidare a Constituției, altă dovadă de inabil-
itate, care aveau să se dovedească tare con-
traproductive pentru cel în cauză, după

votul de sancțiune, dat în mod neașteptat
de români, doar trei zile mai târziu.
• „Klaus Iohannis, vizită la un centru de
vacinare.”(pe ecran, Antena 3, 3 decembrie 2020)
Ori lipsește un C din vaccinare, ori la cen-
trul respectiv se fac proceduri pentru vaci.
• „Cei care sunt încarcerați închiși în
spatele gratiilor.” (Roxana Ciucă, Antena 3,
5 decembrie 2020)
Nu era nevoie de trei elemente de identifi-
care pleonastică a pușcăriei. Era suficient
unul, încarcerați, de pildă, și gata, ne-am
fi prins, oricât de proști ne cred unii.
• „Un călugăr care nu mânca carne… Cor-
pul acesta… Cum dă Dumnezeu forța și put-
erea.” (Eugen Mîrț, B1 TV, 5 decembrie 2020)
Dar ce mânca călugărul? Cacofonii, liga-
mente? În timpul ăsta, pe ecran scria ceva
despre purificarea spirituală, dar nimic de-
spre curățenia lingvistică care era lovită
grav, chiar atunci, de pleonasmul puternic
și forțos.
• „Sunt colegi de-ai noștri care mie nu-mi
plac oamenii bogați… Mai degrabă am
apărat oameni pe care n-am avut nicio
legătură cu ei… Mie am o viziune ușor
învechită.” (Ion Cristoiu, Kanal D, 5 de-
cembrie 2020)
E vie emisiunea lui Denise Rifai cu 40 de
întrebări. E un bun interlocutor, ca de obi-
cei, și marele ziarist, care, printre constan-
tele memorabilei sale exprimări orale
verbale pe gură, are și aceste derapaje
anacolutice, cauzate de faptul că începe
construcțiile într-un fel și le schimbă pe
parcurs. Dar asta nu-l împiedică să fie ex-
presiv, simpatic, și să transmită clar ce are
de spus. Culmea! Vorbește dezacordat și
peltic, dar e foarte elocvent. Mare lucru și
paradoxal efect, de la un anti-orator sâsâit.
• „Orașe cum e Timișoara sau Cluj.”
(Vasile Dâncu, România TV, 6 decembrie
2020)
Pentru acest dezacord crâncen, nu există
nicio portiță de justificare pentru cel con-
siderat de unii, mai ales de el însuși, un
mare intelectual, mare ideolog, mare soci-
olog, profesor universitar
ecceterașamaideparte. A început clar la
plural (orașe), a terminat clar la plural
(Timișoara sau Cluj). Și-atunci, ce-i cu acel
„e” analfabetissim, la singular?
• „PNL și USR se vor mânca ca șoarecele
și pisica.” (Dumitru Pelican, România TV, 6
decembrie 2020)
Poftă bună tuturor, chiar și Pelicanului vor-
bitor, pe care-l salutăm și-l sancționăm cu
prietenie pentru măiastra cacofonie.
• „Forțele democratice euroatlantiste.”
(Ludovic Orban, România TV, 6 decembrie
2020)
N-am mai auzit acest cuvânt. Euroatlantic
- da! Euroatlantism - da! Atlantic și chiar
Atlantis - da! Ce trebuie să bem, ca să ni se
pară normal acest atribut? Probabil, o li-
coare din UE și din NATO, deși am prefera
ceva din Atlantida, că e mai veche.
• „Viața unui parlamentar de muncă în-
cepe lunea.” (Antena 3, 6 decembrie 2020)
Topica defectuoasă ne-a dus cu gândul, în
mod aiuritor, la construcții de felul: cal de
povară, animal de muncă, om de treabă…
De ce e aiuritor? Pentru că între aceste for-
mule și portretul parlamentarului român nu
este aproape nicio legătură.
• „Va fi 4 ani de guvernare PNL.” „Avo-
catul poporului și CCR ne-a anulat de-
cizia.” (Rareș Bogdan, Antena 3, 6
decembrie 2020, și Digi 24 TV, 7 decembrie
2020)
Specialistul - tot specialist! Se cunoaște că
actualul vicepreședinte al PNL a fost timp
de decenii om de presă, slujitor al cuvân-
tului și superspecialist în comunicare.
Numai un om cu asemenea calificare și
experiență poate slobozi dezacorduri între
subiect și predicat cu atâta siguranță de
sine, de te întrebi dacă nu cumva am
învățat noi greșit regulile de bază, în
clasele mici.
• „Doisprezece clase.” (Ionuț Cristache,
TVR 1, 6 decembrie 2020)
Nasol e că dezacordul a fost rostit exact
într-o discuție despre incultura politicie-
nilor. Lasă, că nici jurnaliștii nu se lasă mai
prejos. Corect era douăsprezece, că
clasele e la feminin! În avalanșa de cifre
din noaptea alegerilor parlamentare, ne-au
rupt urechile dezacordurile de acest fel, din
care mai extragem unul, de aur: „AUR -
doisprezece procente.” (auzit la Antena 3,
tot în 6/7 decembrie  2020).



16                                                                                    flacãra lui Adrian Pãunescu                                                   18-31 decembrie 2020

 
• Cristiana Crăciun

O știm din declarațiile pe carele fac în presă, o știm
de la rude și cunoscuți – dorul de casă al românilor
risipiți pretutindeni în lume este mare și cât se poate
de real în tot anul, dar mai ales de sărbătorile naționale
sau religioase acest sentiment de acutizează, iar singu-
rul mod de a și-l mai ostoi îl constituie vizitele acasă.
Anul acesta însă, din pricina pandemiei, călătoriile sunt
pentru cei mai mulți doar un vis. Firmele de curierat,
atâtea câte mai funcționează și reușesc să lege oamenii
de pe planeta răvășită de molimă, abia mai prididesc să
transporte darurile celor plecați pentru cei rămași în
țară și respectiv bunătățile tradiționale de acasă pornite
către „fiii rătăcitori”... Și totuși, este o situație tare
grea căreia românii, renumiți pentru petrecerile și
tradițiile lor bogate, îi fac cu greu față. 

Mă gândeam dacă va fi existând printre cititori ci-
neva care să nu fi fost măcar o singură dată colindat de
o ceată adevărată de urători, cum erau până mai an cele
din Maramureșul nostru, din Maramureșul Istoric ori cele
din Transcarpatia – azi cele două zone incluse în Ucraina.
Ca să aflăm cum stau lucrurile în acel paradis al obice-
iurilor și tradițiilor de Crăciun, am apelat la o bună prie-
tenă, jurnalistul Georgeta Marina, Corespondent
la Centrul Media BucPress Cernăuți, originară din Slatina
Transcarpatiei, localitate numită pe limba ucraineană
Solotvino. Știam că în anii trecuți Georgeta Marina era
mereu în mijlocul cetelor de colindători, scria despre
ele, făcea transmisiuni, așa că am sperat ca măcar acolo
să se poată perpetua frumoasele obiceiuri românești.
„Anul acesta românii din Transcarpatia nu vor avea po-
sibilitatea de-a împărtăși bucuria Nașterii Domnului
alături de frații din stânga Tisei - ne mărturisește cu
evidentă tristețe această luptătoare pentru păstrarea
identității noastre etnice într-o Ucraină care pare să
treacă cu tăvălugul peste suflarea minorităților istorice,
cărora li s-a luat dreptul la școală de stat în limba ma-
ternă, abuz imens pe care Europa se face a nu-l observa.
„Pandemia și-a făcut regulile ei care ne afectează tu-
turor existența și din cauză că cei din dreapta Tisei nu
pot călători în UE; anul acesta nu pot nici măcar parti-
cipa la diferite evenimente tradiționale. Dar, prin înre-
gistrări video, au fost auziți și văzuți în diferite
proiecte și emisiuni din țară mamă.

În Transcarpatia de asemenea anul acesta nu se vor
organiza nici un fel de festivaluri și concerte de Cră-
ciun. La școli nu se vor serba baluri, au fost rugați oa-
menii să nu se adune în alaiuri și grupuri mari pentru a
umbla cu colindatul... Crăciunul anul acesta este în fa-
milie cu cei ai casei, colindele vor răsună prin telefoane
și de la televizor. Numai că, așa cum e pe la sate, toate
regulile sunt scrise, dar nu și respectate. Colindătorii
vor umbla din case în case, rudele se vor întâlni și cu
toții se vor bucura că iar ca an de an Domnul se naște.
Domnul se naște în suflet și gând prin colind. Vom co-
linda cu toții neapărat, din casele noastre, dar mai ales
din inimi.

Crăciun luminat din Transcarpatia!”

Poate părea o laudă de sine lipsită de temei, dar vă
jur, am ajuns în cele trei decenii de când mă ocup de
românii din lume, de când am ajuns să cunosc personal
un număr uriaș de români, prin intermediul rețelelor de
socializare și mai mulți!, să simt lacrima din colțul
ochiului și, chiar dacă românii din Bucovina, din Trans-
carpatia sau Maramureșul Istoric, din Sudul Basarabiei
ori Regiunea Odessa sunt oameni destul de puternici,
dacă în pofida tuturor vicisitudinilor nu și-au lăsat limba,
portul și întregul patrimoniu cultural și popular, am
simțit că Georgeta Marina se grăbea să încheie această
corespondență nu sub presiunea treburilor casnice care
o așteptau... Și pentru ea, ca pentru mulți dintre noi,
aceste vremuri nefirești ne aduc în suflet multă tristețe
care aproape că umbrește aceste sfinte sărbători. Încer-
căm să disimulăm, doar că pe noi înșine nu ne putem
păcăli! 

Dar, așa cum observam nu o dată, românii din lume
sunt inventivi! La o cană de ceai să aflăm povestea unei
românce, cu multe idei fanteziste, din Canada... cea
care în aceste vremuri dificile a lansat un proiect cât se
poate de interesant, intitulat „Romania Mea” pe haine
si tablouri... Și, cum veți vedea din ilustrații, chiar și
în decorațiunile din bradul de Crăciun!

„Mă numesc Teodora Strynatka, prietenii îmi spun
Teo... Născută şi crescută în oraşul Bacău, am început
a picta de la vârsta de 6 ani, am urmat cursurile de pic-
tură de la Centrul Elevilor din Bacău sub îndrumarea
Doamnei Profesoare Calin... La vârsta de 9 ani am dat
examen la Liceul de Artă “George Apostu” din Bacău
unde am continuat cursurile de pictură şi respectiv scul-
ptură în anii de liceu sub îndrumarea Domnilor Profesori
Ioan şi Nataşa Lăzureanu. După terminarea liceului am
studiat Biologia la Universitatea de Stat din Bacău şi,
după licenţă, am plecat în Atlanta, Statele Unite ale
Americii unde am locuit timp de 4 ani. Momentan locu-
iesc ba în Canada, ba în Statele Unite, dar revin în fie-
care an cu drag în ţara mea natală România. Anul acesta
însă, așa cum probabil bănuiți, nu este posibil să călă-
torim. 

În 2007, la insistenţele soţului meu, am reluat ac-
tivităţile artistice și am reînceput să pictez. Stilul meu
s-a schimbat de-a lungul anilor, am început să fiu foarte
pasionată de Istoria Medievală, , de rădăcinile mele ro-
mâneşti, de tradiţiile româneşti, de portul românesc şi
de trecutul României... într-un cuvânt de viaţă la ţară.
Prima mea cusătura a fost pe o pânză de tablou, mă-
rime mică, un fel de broderie. Discutând acest aspect
cu mama mea, a început să râdă şi să îmi spună: «tu nu
ai cusut nici măcar un nasture la viaţa ta... cum crezi
că ai să coşi un tablou?» Avea dreptate, dar nu m-am

descurajat, ba, dimpotrivă, spusele
mamei m-au îndârjit? «lasă că îţi voi
arăta că pot». Şi am reuşit! După o că-
lătorie în Islanda, aducând cu mine în
Canada lână islandeză, mi-a venit
ideea să cos pe pânză de sac un mic co-
voraş în cusătura în cruce. Și așa am
prins curaj, lucrările s-au tot
înmulțit... În 2017 am dezvoltat, cu
ajutorul unui ONG din Canada, un pro-
gram în care aducem voluntari din
America de Nord să lucreze cu tineri şi
copii orfani de la Baia Mare, România,
fapt pentru care am cusut semne de
carte cu motive tradiţionale româneşti
pe care le-am dăruit celor care au avut
bunătatea să zboare mii de km să pe-
treacă puţin timp cu tinerii din Baia
Mare. Iar acum 2 ani mi-a venit ideea
să cos pe etamină şi să aplic pe tricouri
mici fragmente de cusături românești. 

→

suntem Peste tot acasĂ
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În vara anului 2019 aflându-mă

în România, oraşul natal Bacău, la o
întrunire cu foşti colegi şi profesori
din liceu, fosta dirigintă m-a întrebat
de ce nu încerc să cos direct pe ma-
terialul tricoului, iar întrebarea
aceea mi-a rămas în minte. Acest
gând îl aveam de mulţi ani însă nu
am avut curajul şi încrederea că pot
realiza aşa ceva. Sfârşitul anului
2019 şi începutul anului 2020 a adus
o schimbare în viaţa mea, faptul că
a trebuit să mă mut iar în Statele
Unite. Mi-am spus că am să profit de
acest nou început şi am să mă dedic
full time artei mele. Picturile mele
(ulei pe pânză), peisaje româneşti,
scene din viaţa simplă din România,
tradiţiile, erau deja cunoscute. M-am
gândit să combin aceste două aspecte
pe care le iubesc, cusătură şi pictura.
De aceea am lucrat 2 luni de zile la o
pânză de 1 metru pe 1 metru pe care
am numit-o România Mea, în care
am vrut să recreez frumuseţea ţării
noastre şi frumuseţea românilor, atât
sub cusătura tradiţional românească, mozaic pictat în
acril cât şi peisaje pictate în ulei.

Şi totuşi ideea de a coase direct pe tricou şi a re-
creea tradiţionalismul iei pe suportul textil modern al
tricoului nu îmi ieşea din minte! Fiind autodidact în cu-
sătura românească în cruce, a trebuit să descopăr sin-
gură secretele acestei activităţi. Am creeat o colecţie
pe care am numit-o tot România Mea. Folosesc modele
tradiţional româneşti trimise de prieteni şi familie, gă-
site online sau printate, fac combinaţii de modele. Tri-
courile le fac la comandă pentru că îmi place să ascult
clientul şi să îi fac ceva unicat. Nu fac modele în serie,
nu fac modele identice, fiecare tricou este semnat de
către mine, are un număr şi un logo. Am avut un client
care a dorit o cabană, i-am spus că nu îi cos o cabană (
nici nu doresc să trec în cusătură de goblen) însă i-am
pictat pe un hanorac o cabană şi i-am adăugat o cusă-
tură românească lângă... În acest moment mă ocup de
cusut tricouri/hanorace/cămăşi la comanda atât pentru
femei, bărbaţi cât şi pentru copii. Timpul de lucru este

de 30-100 de ore la un tri-
cou, câteodată şi mai mult...  Când am nevoie de puţin
respiro, creez tablouri, fac numai peisaje în general,
combinaţie de cusătură şi pictură în ulei sau mozaic pic-
tat în ulei. Cu această colecţie atât cusăturile de pe
haine cât şi tablourile vreau să reamintesc românilor
frumuseţea ţării, istoriei şi tradiţiilor lor, să le readuc
mândria în suflet, şi totodată să invit străinii să vadă
aceste frumuseţi prin creațiile mele şi, când va fi posibil
-  sperăm  cât mai curând -, călătorind în minunata
noastră Românie. Tot ceea ce creez este încărcat de
multă pasiune, de iubire pentru frumuseţile ţării şi da-
tinilor noastre şi bucurie că am inspiraţia şi şansa să îm-
part aceste minunăţii cu întreaga lume.

Așa cum vedeți, nu am intervenit în povestea Teo-
dorei Strynatka. Cei care doresc, o vor putea contacta
în mediul online și vor  putea purta veșmintele decorate
cu un colț de Românie. Iar pentru că acum deja este des-
tul de târziu, la anul își pot comanda și podoabe pentru
pomul de iarnă, pentru că de curând Teo creează și mi-
nunate „decorații de Crăciun cu motive naționale

românești!”, cum ne mărturisește cu o nedisimulată
mândrie.

Nu se cuvenea să încheiem acest periplu de Crăciun
la românii din lume, care găsesc soluții să treacă și peste
încercările acestui an, fără un popas la Bruxelles, acolo
unde Arthis, asociația condusă de neobositul Liviu Ho-
pârtean – căruia îi urăm  un sincer „La mulți ani”pentru
cei 7 ani de radio pentru românii din diaspora belgiană
–, și distinsa doamnă Carmen Drăghici Hopârtean au
reînviat o străveche tradiție românească: realizarea
măștilor vesele care au readus, odată cu Moșul, zâmbe-
tele pe chipurile copiilor români din capitala Belgiei și
inimă a Uniunii Europene.

Tuturor românilor din lume, de mai aproape sau
de mai departe le dorim să se bucure de Nașterea
Pruncului Iisus, a Mântuitorului nostru și să își amin-
tească: darurile cele mai de preț se află și se pun în
suflet, nu sub brad! 

La mulți ani, speranță și bucurii, dragi români,
oriunde v-ați afla.

MI-AM SLUJIT ŢARA CU ARMELE MELE:
PANA, VIOARA ŞI BAGHETA (II)
(George Enescu)

• Nicolae Nicoară
● Despre George Enescu – omul şi creaţia sa – s-a scris

mult, dar nu atât de mult pe cât ar fi meritat...Şi merită.
Întregim paginile care s-au scris până acum despre

marele nostru muzician cu două mărturii ale unor con-
temporani ai săi, mărturii necunoscute cititorului din
ţara noastră.

Prima dintre ele aparţine Majestăţii Sale Regelui
Carol I.

Într-o scrisoare trimisă din Bucureşti, în ziua de
6/18 martie 1889, mamei sale Josefine von Hohenzoller,
născută ducesă de von Baden, Carol I, scria:

„La ora actuală avem aici un tânăr muzician român
pe care eu l-am trimis la studii la Paris. N-are mai mult
de 16 ani şi va fi categoric un Mozart al secolului urmă-
tor. Cu patru săptămâni în urmă a dirijat la Paris prima
sa mare compoziţie cu orchestra Conservatorului de
acolo (este vorba despre debutul de compozitor al lui
George Enescu în cadrul concertelor „Collonne” din
Paris, cu suita simfonică „Poema română”op.1, la 6 fe-
bruarie 1898 – n.n)

Succesul a fost enorm şi profesorul său a spus că
are un talent extraordinar. Duminica trecută, orchestra
de aici (100 de persoane) a cântat sub bagheta sa – el
pare să fie încă un copil – grandioasa şi splendida sa
compoziţie...Entuziasmul şi ovaţiile din sala Ateneului
au fost de nedescris. Interpretările sale la pian şi vioară
sunt extraordinare. Mai târziu l-am chemat la Palat ca
să-l decorez cu Medalia de Aur a Artelor şi Ştiinţelor, în
pofida tinereţii sale. În curând se va întoarce la Paris ca
să-şi continue studiile. I-am dublat bursa şi am cerut ca
statul să-l sprijine. Numele său este Enescu şi provine
din nordul Moldovei; părinţii săi sunt oameni simpli.”

George Enescu a fost alături de soprana Elena Teo-
dorini (1857-1926), una dintre gloriile teatrului liric ro-
mânesc şi internaţional, cel mai tânăr cetăţean român
decorat de către Regele Carol I. Bursele în străinătate
ale celor doi au fost susţinute de Casa Regală.

Într-o altă scrisoare către mama sa, trimisă de la
Palatul Peleş, în ziua de 4/19 noiembrie 1898, Carol I
scria: ”... tânărul Enescu a fost aici până acum câteva
zile şi a realizat o compoziţie măreaţă care urmează să
fie reprezentată la Viena. Este un geniu şi va fi o cele-
britate mondială”.

● Marele violonist american Yehudi Menuhin a fost
unul dintre elevii maestrului George Enescu, de care l-
a legat un sentiment de profundă veneraţie. Rareori re-
cunoştinţa şi admiraţia au vibrat cu atâta sinceră emoţie
ca în aprecierile la adresa lui Enescu exprimate de fostul
său elev. Ori de câte ori vorbea despre profesorul său,
Menuhin scotea în evidenţă rolul fundamantal pe care
George Enescu  l-a avut în formarea lui artistică, sfatu-
rile, îndrumările, dragostea filială pe care i-a insuflat-
o personalitatea fermecătoare a maestrului.

Când l-a ascultat pentru prima oară pe Enescu cân-
tând la vioară, Menuhin avea opt ani. Se afla cu  părinţii
săi într-o sală de concerte din San Francisco.

Iată-l povestind cele întâmplate atunci, dar şi ul-
terior, aşa cum ele au fost destăinuite criticului muzical
R.Magidoff şi pe care acesta le-a publicat în volumul
„Yehudi Menuhin”, apărut în anul 1955, la New York:

„Mi-am dat seama atunci că voiam să studiez numai
cu Enescu. Nu că aş fi dorit să mă îndepărtez de Persin-
ger (profesorul lui de atunci – n.n.), dar în faţa mea se
afla cineva cu care aveam afinităţi atât de profunde,
încât nu puteam întrezări viitorul meu fără vreun con-
tact cu dânsul. Voiam să fug în culise şi să stau aproape
de el. Acest lucru mi se părea suficient pentru a-mi în-
tregi fericirea din acea seară, dar ştiam că părinţii nu-
mi vor da voie şi de aceea nu am spus nimic. Nu l-am
mai uitat însă niciodată pe Enescu.”

● Din seara aceea, micul Menuhin nu a încetat să
le ceară părinţilor să-l prezinte lui George Enescu. Oca-
zia sa ivit trei ani mai târziu, la un recital dat de Enescu
la Paris. La sfârşitul recitalului, Menuhin a intrat în ca-
bina maestrului, care era înconjurat de admiratori. Nu
s-a apropiat de el decât atunci când au rămas singuri.
Între cei doi s-a infiripat următorul dialog:

-„Doresc să studiez cu dumneavoastră...
- Trebuie să fie o greşeală, eu nu dau lecţii parti-

culare.
- Dar trebuie să studiez cu dumneavoastră! Vă rog

să-mi acordaţi o audiţie!
- Este imposibil. Plec într-un turneu şi iau trenul la

şase şi jumătate, mâine dimineaţă.
-Pot veni cu o oră mai devreme şi să vă cânt în

timp ce dumneavoastră împachetaţi.Se poate?”
● Impresionat de stăruinţa băiatului, Enescu l-a as-

cultat în dimineaţa următoare, înainte de plecare. A
fost suficient pentru ca maestrul să accepte a-i deveni
profesor. Vorbind despe studiile făcute sub îndrumarea
compozitorului român, Menuhin povesteşte scoţând în
evidenţă remarcabilele calităţi de pedagog ale marelui
nostru muzician:

„Enescu, aflându-se în largul lui în toate şcolile,
era sensibil la necesitatea unui stil potrivit pentru fie-

care compoziţie. Rareori îşi permitea să teoretizeze
despre muzică, îndreptându-mi în schimb atenţia asupra
pasajului sau frazei din studiu. El găsea totdeauna cu-
vântul, imaginea, simbolul potrivit, capabile să mă facă
să înţeleg. Precizând un lucru, el se referea adesea la
viaţa compozitorului, insistând să citesc cărţi despre el
şi despre operele lui.

Criticându-mă şi îndreptându-mi greşelile,
Enescu nu-mi provoca niciodată durere sau umilinţă, ră-
mânând totdeauna curtenitor şi prietenos, oricât de se-
veră ar fi fost semnificaţia cricitii sale. El întrunea în
fiinţa sa forţele primitive ale naturii, împreună cu un
simţ extrem de fin al stilului, simplitatea  melodică a
cântecelor populare, împletită cu cele mai rafinate tra-
diţii ale marilor maeştri. Oricât de subtilă ar fi fost mu-
zica pe care o cânta,  ea devenea, în mâinle lui,
pământească, plină de vitalitate şi vigoare. Această ca-
litate a sa părea să răspundă cerinţelor mele interioare
şi m-a legat de el.”

● Cât de impresionat a fost Menuhin de maestrul
său o mărturiseşte într-o scrisoare din aceeaşi perioadă,
reprodusă în amintitul volum:

„Săptămâna aceasta domnul Enescu mi-a dat patru
lecţii, şi mâine îmi va mai da una. Este un om minunat.
Este un violonist admirabil şi un fin pianist, ca şi un
mare compozitor. Îl iubesc şi sper să-l am pentru multă
vreme...El e mândria României.”

●  Şi mai târziu, după ce a devenit una dintre figu-
rile marcante ale vieţii muzicale internaţionale, Menu-
hin a continuat să vorbească cu aceeaşi emoţie, în
aceiaşi termeni plini de admiraţie, de veneraţie faţă de
maestrul său:

„Îmi plăcea să-l privesc: figura – cea mai frumoasă
şi mai expresivă din câte am cunoscut vreodată – reflec-
tând atmosfera muzicii pe care o cântam împreună, pă-
trunsă se un lirisim senin sau transfigurată de extaz şi
suferinţă, dar păstrând întotdeauna trăsătura ei carac-
teristică de nobilă sinceritate...

Fiecare muzician care a cântat vreodată cu Enescu,
fiecare persoană care a venit vreodată în contact cu el
a rămas cu sentimentul că a avut o revelaţie. Capacita-
tea lui Enescu de a declanşa în fiecare individ propria
sa inspiraţie latentă i-a făcut pe toţi să-l iubească şi să-
l respecte.”

● La final, o memorabilă sentinţă a marelui George
Enescu, demnă de luat în seamă şi de ţinut minte: „Ti-
nereţea nu este o  perioadă a vieţii, este o stare de spi-
rit, o calitate a imaginaţiei, o intensitate emotivă. Nu
îmbătrâneşti din pricina anilor, ci pentru că dezertezi
de la idealul tău; anii îţi brăzdează faţa, dar renunţarea
la ideal îţi brăzdează sufletul.”
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Suprarealistul 
secolului  XXI: 

VIOREL FORȚAN
Opțiune pentru barocul 

vizual (III)

• Dan Lupescu

Jurnalist cu fler subțire, inginer cu
vocația matematicilor sacre, inițiat în nu-
mărul cheie a/ al cercului:  3,14 (PI) și în
cel de aur (șirul lui Fibonacci), locuit ar-
dent de morbul, de nestins, al iubirii de
istorie, antropologie și mitologie, gnoseo-
logie, ontologie, epistemologie, bântuit
de vectorii științelor comunicării și culti-
vării relațiilor publice,  veritabil globe-
trotter, a colindat, cu interese multiple,
toate cotloanele Europei, în misiuni ezo-
terice, de taină și des-tăinuiri, uneori nici
de el știute. 

A monitorizat, alte și alte orizonturi
ale cunoașterii, de pe varii continente. A
iubit cu dragoste de furnal, încă de la vâr-
sta pubertății, Teatrul. Teatrul Național
din Craiova, pe a cărui scenă a și debutat,
la 10-11 ani, în roluri fulgurante, cu și fără
replici, alături de Valer Dellakeza, de
vreun deceniu triplu laureat al Premiilor
UNITER.

Cu o atât de bogată tolbă de
experiențe și expertize, modelate în ma-
rile muzee, biblioteci și catedrale conti-
nentale, Viorel Forțan ne-a avertizat, pe
noi, contemporanii săi, începând încă de
acum zece ani, că vor veni vremuri și vre-
muiri grele. 

*
*        *
Acorduri din moda minimalistă
Cutia neagră a celor trei volume de

referință ale sale, girată de Editura Scrisul
Românesc din Craiova, stă mărturie. Pen-
tru a furniza maximum de informație în
minimum de spațiu, reproducem detaliile
concentrate pe spatele copertelor inte-
rioare: 

„Prietenul psiholog Toma Voiculescu
este de departe cel care a determinat
apariția acestui volum.

copyright: VIOREL FORȚAN
editor – prof. univ. dr. florea firan
concepția și prezentarea artistică –

viorel forțan
redactor – livia mădălina forțan

- jose antonio merida
dtp – cristina cornelia marcu
gabriel tache
corectura – livia mădălina forțan

Descrierea CIP a Bibliotecii
Naționale a României:FORȚAN VIOREL

Cutia neagră/ Viorel Forțan; editor
Florea Firan – Craiova: Scrisul Românesc,
2011 3 vol. ISBN  978-973-38-1020-6 (...)

Elementele de tehnoredactare ale
casetelor tehnice de mai sus, ca și volu-
mele în prea plinul lor, ca atare, sunt grăi-
toare asupra asumării modei minimaliste,
totalmente necunoscută pe vremea pri-
melor trei valuri (fluxuri și refluxuri) avan-
gardiste, modă efemeră, facilă și infantilă
(ca orice modă: acum fu, acum se duse…
), care a sufocat, în zorii mileniului al
treilea, până și genericele filmelor artis-
tice de lung metraj (filme de artă, nu co-
merciale!), făcând, deseori, aproape de
necitit sarabanda șirurilor șerpești fu-
goase de cuvinte abia împușcate și de li-
tere puchinoase, nedemne nici măcar de
solzii …petit, petit, petit, din penarele ti-
pografilor de altădată – zețari ai semnelor
de lumină, apostoli cu aureole surâză-
toare, din cel mai ultra-fin praf din pul-
bere de stele și nano-pigmenți de plumb.

Volumele lui Viorel Forțan nu cad în
asemenea extreme, ele fiind destul de li-
zibile la propriu – adică și din acest punct
de vedere, al literelor cu solzi viperin-or-
bitori. Creațiile sale impun și se impun,

înainte de toate, din perspectiva proiec-
tului inspirat și bine chibzuit, a
construcției trainice, jocurilor volume-
trice, vibrațiilor cromatice și, uneori,
chiar a muzicii de sfere, infuzată grațios
și halucinatoriu, cu pași micuți, aproape
bizantini (paradoxal?!) de gheișă mignonă,
din porțelan viu de Kyoto, Nagasaki sau
Hiroshima -, ci, repet, și a broderiei fine
implementată în/ prin prezentarea poli-
grafic-artistică. Cărțile sale sunt, și din
aceste puncte de vedere, pe cât de fra-
pante și incitate, pe atât de provocatoare
întru spirit și persuasiv captivante.

Dincolo de unduirile de tangou argen-
tinian ale unei evidente (poate, prea evi-
dente) concepții inginerești vizând,
parcă, tectonica plăcilor ante- și meta-fi-
zice -, suflul și standardul liric sunt sal-
vate, aproape sigur, de realitatea că
autorul NU și-a deflorat candoarea sufle-
tului de copil năzdrăvan, Gavroche de
stradă, de cartier deocheat și de cimitir
cu porți spre lumi necunoscute, copil
dedat la toate cele fragede.

*
Pe urmele Meridianului lui Tiberiu Iliescu

A te încumeta la  citirea atentă a
poemelor lui Viorel Forțan - adulmecând
tonuri și ritmuri, sonuri și sensuri, muzi-
calitate, punct-contrapunct/ armonie,
artă și știință a compoziției – implică asu-
marea unor provocări și riscuri nebănuite
deloc ori abia întrezărite după primele
pagini… Pentru că, în cazul lui, nu este
vorba de simple, grăbite culegeri de poe-
zii, alăturate mai mult sau mai puțin rigu-
ros, cu ori fără prea mare grijă pentru
unitatea ansamblului -, ci de a fi, conco-
mitent, atent la structura și arhitectura
întregului edificiu liric, ca volum de sine
stătător, bine, foarte bine articulat, dar și
a tripticului/ triadei, trinității/ troiței
cărților sale, dimpreună/ laolaltă.

Intitulate devastator de simplu (în
aparență): poeme, imagopoeme, non-
poeme (cu inițiale mici!) cele trei volume
pot fi asemuite cu seducătoarele câmpii
unduitoare de maci fascinanți, cu licăriri
psihedelice, dar care ascund capcane ini-
maginabile, fiind în fapt (Faptul Creației,
ca proces/ facere)  ample desfășurări ale
armoniei indefinibile – puterea și esența
poeziei, conform teoriei lui Paul Valery -,
candide și bizare, ispititoare, dar nu mai
puțin letale „ambuscade” în inocența in-
candescentă a pânzelor lor de painguri de
o subtilitate hulpavă, pe cât de ademeni-
toare, prin lăstărișul labirinturilor lor în
expansiune vulcanică, eruptivă, de
reacție în lanț, multiplicându-se în pro-
gresie geometrică, pe atât de mortală.
Numai că moartea (să NU ne lăsăm pradă
atacurilor ateist-nichiperciene!) în-
seamnă, neabătut, înviere, naștere, întru-
pare într-o nouă, mult mai înaltă, corolă.
A Spiritului, ci nu a materiei carcerale. 

Primul impuls și, se subînțelege, cel
mai la îndemână, dar cât se poate de
facil, este să fugi cu gândul la Baciul Ne-
cuvintelor (apropo de nonpoeme), Ni-
chita Stănescu, și la oricare dintre
capodoperele lui Ion Barbu (Dan Barbilian)
cufundate în mister/ misterii oniric-ma-
tein-matematice, precum Din ceas,
dedus, adâncul, Oul dogmatic, Ritmuri
pentru nunțile necesare și (de ce nu ?)
Isarlâk. Mare, mare greșeală ai comite
dacă, fugind cu gândul doar  până la Ni-
chita și la „incalificabilul” Ion Barbu, te-
ai opri la acest pârleaz dintâi.

De ce? Pentru că volumele lui Viorel
Forțan – plasate, deloc întâmplător, sub
zarea numărului cu virtuți divine și divi-
natorii 3 – te obligă, dacă ești, firește,
inițiat în domeniu, să continui cursa re-
gresivă spre cele trei valuri de poeți
avangardiști români (afirmate în anii
1912-1946), după care să-ți prelungești/
adâncești călătoria măcar cu încă un secol
și jumătate mai înainte, dincolo de Al Ma-
cedonski, iar pe plan european - până la
Paul Valery, Charles Baudelaire, Arthur
Rimbaud, Edgar Allan Poe…

La toate aceste bucle în timp te
obligă autorul craiovean pentru că el are
temeritatea, cutezanța (necesară?, uto-
pică?) de a reinventa suprarealismul, a-l
relansa, a-l re-întemeia, re-ctitori – nu
prin poeme răzlețe, ci prin autentice edi-
ficii de vaste dimensiuni, altitudini spiri-
tuale și amplitudini intelectuale

comparabile cu strania catedrală SA-
GRADA FAMILIA, începută de arhitectul în-
gerilor: Antonio Gaudi, la Barcelona, în
anul 1882. Și la care construcția va mai
continua, probabil, încă o sută de ani. În
treacăt fie zis, întrebat fiind de ce du-
rează atât de mult înălțarea sfântului
locaș, Gaudi a răspuns surâzător: „Deoa-
rece clientul meu nu se grăbește…”.
Clientul fiind nimeni altul decât Dumne-
zeu. 

Este foarte posibil ca Viorel Forțan,
poet autentic și original, poet în toată pu-
terea cuvântului, să fi avut în vedere – în
opțiunea sa atât de fermă pentru Supra-
realismul ca baroc vizual pluridimensio-
nal, nu redus la cota zero sau 1 D/
unidimensională, a textului imprimat pe
hârtie – că trăiește, muncește și creează
de o viață nu în orice metropolă din
spațiul românesc și european, ci exact
în aceea în care Constantin Nisipeanu și
Tiberiu Iliescu constituiau un pol viguros
al avangardismului românesc, în pe-
rioada interbelică, scriind opere origi-
nale, simultan cu conceperea,
realizarea și tipărirea, din postura de
redactori șefi a câte unei reviste de
avangardă: Radical, respectiv, Meridian
(din care au apărut 34 de ediții, în răstimp
de 12 ani: 1 mai 1934 – 1 iunie 1946). 

În numărul din luna mai 1934 al re-
vistei Meridian (Craiova), căreia îi era re-
dactor șef, Tiberiu Iliescu publică o
fulgurație de două fraze. „Flori de frig”
în care, oricât de stupefiant ar părea, îi
anticipa, cu trei sferturi de veac, profilul
creației lirice a poetului-geolog de acum,
Viorel Forțan: „Inaugurarea unui gând ver-
tical și absolut ca o procesiune spre un
mister, cu toată pietatea sură, cu toată
cutezanța minerală (s.n.) cuprinde o ezi-
tare anticipată ca o presimțire de denie
întreruptă. Nici petală de crin, nici armă
de cruciat. Fiecare silabă – insignă scrisă

pe nisipuri mari și vânturile ude de tot-
deauna…”.

De reținut că, la un moment dat, lui
Tiberiu Iliescu i s-a alăturat, la Meridian,
însuși Constantin Nisipeanu. Cei doi erau
apropiați, ca stare de spirit, aplomb și
rezonanță cu virtuți noi și înnoitoare, de
cel ce avea să se consacre, postbelic,
drept anglist de mare calibru, născut în
Bănie, în familia unui celebru librar, pe
str. Madona Dudu (ca prin miracol, casa
respectivă supraviețuiește), însă răsădit
în Capitală: Mihnea Gheorghiu, consacrat,
peste ani, ca prim traducător impecabil al
Integralei Shakespeare, dramaturg și sce-
narist solid, celebru în juriile festivalurilor
internaționale de filme artistice de lung
metraj și, în genere, în lumea cinemato-
grafiei mondiale. 

La vremea respectivă, Mihnea Gheor-
ghiu (n. 5 mai 1919 – d. 11 decembrie
2011) se impusese fulgerător prin suita se-
ducătoare de poeme eruptive Anna-Mad
, adunate în volumul omonim, la Editura
Cadran, în 1942. În anii 1960-1978, Al. Piru
îi va rezerva lui Mihnea Gheorghiu (înhu-
mat în cimitirul Ungureni din Bănie) spații
binevenite în revista pe care Magistrul, în-
temeietor al Facultății de Filologie din
Craiova și decan al acesteia, o conducea,
concomitent, Ramuri, impunând-o rapid
drept cea mai autoritară și de temut
publicație de critică literară din țară. 

În Cetatea Băniei, dar într-un singur
număr, a mai văzut lumina tiparului, la 14
septembrie 1931, o a treia revistă avan-
gardistă din Oltenia, intitulată Ostașii lu-
minii.

De reținut, că, tot la Craiova, avea
să apară, din 1990 până prin 1993, și seria
a doua a revistei de impact novator Meri-
dian, prin osârdia tridentului Marian
Barbu - Nicolae Petre-Vrânceanu - Jean
Băileșteanu.

(va urma)

(continuare din pagina 15)

• „Sennat: PSD 29%, PNL 24%.” (pe
ecran, TVR 1, 7 decembrie 2020)
În nicio limbă nu am găsit scris sennat, cu
doi „n”, să zici că și-a făcut de cap vreun
program de autocorectare. Senna a fost
unul, Ayrton, dar marele campion din For-
mula 1, care a  murit la Imola în 1994, n-
are nicio legătură cu instituția care ar
trebui să fie impecabilul sfat al bătrânilor
legislatori, nu cloaca și troaca
tranzacțiilor jegoase ale puturoșilor
răsplătiți cu vreo 10.000 de euro lunar per
cap parlamentat.
• „Așteaptă inclusiv și cei din PSD.” (An-
tena 3, 7 decembrie 2020)
Pleonasmul a fost lansat în eter când se
vorbea de așteptarea rezultatului (insufi-
cient al) PMP, partidul lui Traian Băsescu,
pentru atingerea pragului de 5%, necesar
intrării în Parlament. Nivelul, finalmente,
nu s-a atins, cu toate sforțările de a se
găsi o soluție din computere și din saci-
minune, ca la Localele de la Sectorul 1 din
septembrie 2020.
• „Nu părem o clasă politică
schizofrenică care nu este atentă?” (Dan
Barna, Antena 3, 9 decembrie 2020)
Liderul USR s-a scăpat pe el, dar nu în
pantaloni, ci pe gura cu care pilduia
poporul la TV, vorbind mai demult despre
desemnarea ca premier a ministrului de
Finanțe, Florin Cîțu, cel ce și-a depus
mandatul și a fugit înainte de vot, când
abia fusese desemnat prima dată de K.W.
Iohannis să alcătuiască executivul.
• „Nu existam în sondaje și brusc dintr-
o dată avem 9%.” (Sorin Lavric, Reali-
tatea Plus TV, 10 decembrie 2020)
Autorul pleonasmului este scriitorul-politi-
cian, cel dat afară recent din Uniunea
Scriitorilor, imediat după intrarea în Par-
lament pe listele AUR. Motivul: desigur, că
e misogin, cel puțin așa ar trebui să se in-
terpreteze citatele oferite rapid opiniei
publice din cărțile incriminate. O fi, n-o fi
așa, nu știm și nici nu ne interesează
(mare vorbă werneristă!), n-am citit și
chiar nu cunoaștem dacă respectivul e un
îngeraș sau un monstru. Dar cum de și-au
dat seama intransigenții de chestiunea
misoginismului abia acum, și nu când au

apărut cărțile? De ce s-a descoperit vina
respectivă doar după ce omul a ajuns în
tabăra care-și zice naționalistă (căci, până
la fapte bune pentru națiune, e cale lungă
și e greu de străbătut când sunt atâția
oportuniști și excesivi peste tot)? Deci,
habar n-avem cine și cum e el, poate chiar
scrie prostii și monstruozități, poate că
AUR e o mare păcăleală, poate nu, dar nu
asta contează acum. Pe de altă parte, ni-
meni nu le zice nimic drăgălașilor
scatofagi finanțați de stat să-și publice se-
cretele secrețiilor, persiflatorilor de neam
(ca Patapievici, care a fost pus un fel de
ministru de externe al Culturii românești,
după ce scrisese într-o carte că tot ce-i
românesc e un cur, o fecală, iar cele 23 de
milioane de români sunt ființe patibulare
- adică bune de dus la spânzurătoare).
Câtă vreme laudă străinii și își înjură țara,
sunt OK tot felul de trădători, de atenta-
tori la identitate, distrugătorii de monu-
mente naționale și onaniștii care se
autodenunță în cărți și publicații finanțate
de stat. Ba chiar, de decenii, sunt
premiați și lăudați oficial. Atâta doar: să
stea în gașca șoroșistă politicăli corect și
nu cumva să sară în partea aia câh, care
mai zice de bine și de patrie, și de orto-
doxie, și de familia tradițională. 
• „PSD joacă cartea lui Rafila.” (pe
ecran, realitatea Plus TV, 11 decembrie
2020)
O asemenea cacofonie nu e admisă nici în
formă medicamentoasă, nici pe cale
orală, nici în direct, darmite când e scrisă
pe ecran.
• „Părțile să ajungă la un consens
comun.” (Daniel Ionașcu, Antena 3, 12
decembrie 2020)
Din prea multă dorință de elocvență,
cunoscutul avocat cu ton preoțesc și
veleități politice a spus acest pleonasm ca
pe o sentință fără drept de recurs. Sigur,
problema redeschiderii școlilor, închise de
la începutul pandemiei, deși în alte țări
sunt deschise, este o mare, corectă și
necesară cauză. Dar, revenind la ale noas-
tre, ne întrebăm dacă există, oare, și un
consens divergent.

Andrei Păunescu

EMISIUNILE TRECE, PERLELE RăMâNE
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Doamne, ferește! 

• Ovidiu M. Curea

Așa, deci!!! Extraordinar! De neima-
ginat! Un român l-a indicat verbal pe un
negru dintr-un grup de oameni,
menționându-i tonul coloristic al epider-
mei cu care l-a înzestrat natura, acela de
”negru”, pentru a-l deosebi de ceilalți din
jur. Vai, nu se poate! Așa ceva este inad-
misibil! Toată lumea sare în sus: sacrile-
giu!, rasism ordinar (nu de oricare),
românul să fie târât în fața Tribunalului de
la Nuremberg! Ce, nu mai e, s-a desființat?
Nu-i nimic, să se înființeze altul. Nu, nu e
posibil așa ceva, ca pe un negru să îl faci
negru. E obrăznicie, e sfidare, e lipsă de
educație, contravenție, infracțiune! Poli-
ticaly total incorrect.

Marți 8 decembrie 2020, stadionul
Parc des Princes din Paris, meciul de fotbal
dintre Paris St.Germain și Istanbul Basake-
hir, arbitrat la centru de românul Ovidiu
Hațegan, iar arbitru de rezervă, Sebastian
Colțescu, tot român și el. În timpul
desfășurării partidei, arbitrul Colțescu ob-
servă cum de pe banca de rezerve a echi-
pei Istanbul Basakehir, antrenorul secund
al acesteia, Pierre Achille Webo., fost in-
ternaţional camerunez, protestează în
mod constant, vocal și prin gesturi, la
orice decizie a arbitrului de centru, dic-
tată împotriva echipei turce. Ca urmare,
Colțescu îi vorbește prin microfon centra-
lului Hațegan despre infracțiunea care se
cerea sancționată, conform regulamente-
lor fotbalistice, cu cartonaș roșu. Hațegan
ia notă de semnalare și se apropie de
banca de rezerve a echipei turce, ce-
rându-i lui Colțescu să i-l arate pe infrac-
tor. Din grămada de jucători de rezervă și
personal tehnic aflați pe banca echipei Is-
tanbul Basakehir, Colțescu i-l indică pe
Pierre Achille Webo, precizându-i, pentru
mai exactă localizare, în limba română, că
este vorba de ”tipul ăla negru”. Odată
identificat, acesta primește cartonașul
roșu din partea arbitrului de centru și este
trimis în tribune. 

Jucătorul turc Demba Da, aflat și el
pe banca de rezerve și de asemenea negru,
venit din Senegal, prinde din zbor cuvântul
”negru”, iar de aici se declanșează tot
scandalul. Demba începe să vocifereze la
adresa arbitrului Colțescu și să strige la el:
„De ce ai zis negru? De ce? Te-am auzit
spunând asta! De ce nu spui , când vorbești
despre el, doar acest tip?”

Degeaba cei doi arbitri români au ex-
plicat că în limba română cuvântul
”negru” nu are nimic peiorativ. Meciul s-a
oprit, echipa turcă a ieșit de pe teren, în-
călcând grav regulamentul UEFA, în semn
de protest, echipa adversă (Paris St. Ger-
main) s-a solidarizat cu turcii și a părăsit
terenul, încălcând și ea regulamentul. Me-
ciul s-a suspendat și a fost reluat a doua zi
cu altă brigadă de arbitri, iar UEFA a anun-
ţat că o anchetă amănunţită va fi dema-
rată imediat în legătură cu incidentul,
adică cu acuzația pe temă semantică și nu
cu cea privind încălcarea regulamentului
de fotbal, care pentru părăsirea terenului
fără încuviințarea arbitrului prevede
amenzi consistente și pierderea partidei
cu scorul de trei la zero.. Nici nu-și dă
seama UEFA ce precedent periculos s-a
creat. De acum încolo orice echipă care
vede că pierde partida poate înscena un
incident așa zis rasial și părăsește terenul.

Reacțiile de condamnare la adresa ar-
bitrilor români au început să curgă din
toate părțile. Dacă cele venite din partea
turcilor nu au constituit o surpriză
(președintele turc, Regep Erdogan, minis-
trul turc de externe care a vorbit chiar de
crimă împotriva umanității, diferitele
echipe de fotbal din Turcia), neașteptate
au fost cele venite din partea românilor.
Ministrului delegat al sporturilor din
Franța, fosta înotătoare născută româncă
Roxana Mărăcineanu, a scris pe Twitter „În
această seară, sportivii au luat o decizie
istorică în fața unei atitudini pe care au
considerat-o inacceptabilă. O expresie a
unui rasism ordinar. Așteptăm rezultatele
anchetei, dar nu pot decât să salut simbo-
lismul puternic al gestului lor și solidari-
tatea lor”. De asemenea, fostul mare
arbitru internațional Ion Crăciunescu, de-
clara la Digi sport, referindu-se la cei doi
arbitri români, că ”Este o gafă atât de
mare, încât au pus o pată mare asupra
țării. Ei, în nepregătirea lor, în
inconștiența lor, ne-au adus un mare des-
erviciu”.

Deci, trăgând linie rezultă, în primul
rând, că cei doi arbitri români au păcătuit
că au vorbit între ei în limba română și au
folosit cuvântul ”negru”. În al doilea rând,
un păcat la fel de mare, dacă nu și mai
mare, demn de înfierat, este că limba ro-
mână păstrează cu nerușinare printre cu-
vintele sale și rușinosul cuvânt ”negru”,
cuvânt care sună apropiat de americănis-
mul ”negro”, un peiorativ folosit la adresa
negrilor, ceva sinonim cu românescul
”cioară” sau ”cioroi”. Dacă Colțescu ar fi
folosit cuvântul ”cioară” sau ”cioroi” în
loc de ”negru”, atunci toate ar fi fost în
regulă, pentru că nici Demba Da nici altci-
neva de pe banca de rezerve a echipei
turce n-ar fi înțeles nimic și nimeni n-ar
mai fi sărit de fund în sus. 

Nu se poate nega nici pe departe fap-
tul că de idioți lumea nu a dus lipsă nicio-
dată și nici nu va duce vreodată. Pentru a
nu ne ieși vorbe și de aici fac trimitere la
”The Concise Oxford Dictionary”, care la
articolul ”idiot” oferă două definiții, una
”person deficient în mind” (persoană cu
deficiență mintală) și cea de a doua ”ig-
norant person” (persoană ignorantă). 

Uite așa avem parte de idioți și aici,
idioți care ignoră, adică nu știu și dacă nu
știu ei sunt convinși că nici nu există, că
unele cuvinte dintr-o limbă pot exista și în
altă limbă, dar cu sensuri total diferite
(omofone). De exemplu românescul ”fac
un business” sună ca dracu în engleză sau
”trabuco” în limba spaniolă vorbită din
Cuba numai trabuc nu însemnă, ci exact
ceva de rușine bărbătească, ca să nu mai
vorbim de faptul că astfel de omofone pe-
nibile există chiar în cadrul aceleiași limbi
vorbite în zone diferite. Limba engleză ca
și limba franceză sau spaniolă, datorită
ariilor mari de răspândire oferă numeroase
exemple de acest gen. Astfel ”joder” în-
semnă una în Spania (verbul binecunoscut
folosit de români la înjurături) și alta în Ar-
gentina (a bate la cap) sau ”tomar”, care
înseamnă ”a pili”, ”a bea”, în America de
Sud devine ”a lua”, în America Centrală și
Spania, iar exemple pot continua mult și
bine. Acum câte ceva despre înfieratul
cuvânt ”negro”. În limba engleză, tot Ox-
ford Dictionary ne spune ce înseamnă:
1.n. Member, especialy male, of black-
skinned, woolly-haired, flat-nosed, thick-
lipped African people. 2. adj. Of this race,
black-skinned. (1. subst. Membru al
populației africane, de obicei bărbat, cu
pielea neagră, părul lânos, nasul turtit,
buze groase. 2. adj. Aparținând acestei
rase, cu pielea neagră.) Cu aceleași
semnificații este definit și cuvântul ”nig-
ger”, formă derivată de la ”negro”, mai
ușor de pronunțat pentru un vorbitor de
limbă engleză.

Definiții asemănătoare le dă și Mer-
riam Webster Dictionary, dicționar al en-
glezei americane. Deci nimic de rușine,
nimic de peiorativ, nimic de ură de rasă,
de crimă împotriva umanității. Atunci de
unde sensul peiorativ al cuvântului
”negro”? Din argoul cartierelor mărginașe
ale New York-ului din sec. XVIII - XIX, pre-
luat de la emigranții latino-americani,
care în limba lor, spaniola, aveau cuvântul
”negro” ca atare, fără să fi avut atunci așa
cum nu are nici azi vreo conotație peiora-
tivă. A fost folosit inițial de către vagabon-
zii, mafioții, răufăcătorii și, în general, de
către cei din lumea interlopă, care l-au
pronunțat englezit, ”nigrou” sau ”negăr”.
Cu timpul sensul argotic al cuvântului s-a
răspândit și a cuprins sfere tot mai largi din
publicul newyorkez, intrând în limbajul
obișnuit al americanului de rând, subliniez,
americanului de rând, cel fără cine știe ce
educație. Culmea este că în SUA acest ”ni-
grou” sau ”negăr” este folosit mai ales de
către membrii simpli ai populației de cu-
loare între ei, în sens autoironic și de soli-
daritate rasială, populație care, însă, ia foc
dacă un alb o desemnează cu acest cuvânt.
Și atunci unde este discriminarea și cine o
manifestă? 

Sigur, se știe că în lume, pentru a te
remarca modern, democratic,”cool” și
mai ales ”politicaly correct”, mulți indivizi
caută să îi imite pe americani și cum în
America (SUA) este la modă dictonul
”Black Lives Matter”, ei caută să își acor-
deze vocea la notele cântecului zilei pe
care caută să îl adapteze și să îl folosească
în interes propriu. Păi, domnilor indivizi
din Africa, din Europa, inclusiv din Româ-
nia, și de oriunde altundeva, dacă vreți cu
orice chip să îi imitați pe americani, de ce
să vă uitați numai în mahalalele lor de
unde să vă extrageți exemplele și nu
răsfoiți puțin și o carte a lui Poe,  Whit-
man, Emily Dickinson, Mark Twain, T. S.
Eliot, Fitzgerald, Faulkner, Tennessee Wil-
liams, Arthur Miller, Hemingway sau John
Steinbeck? 

Pe noi, străinătatea ne-a arătat nu o
dată cu degetul și ne-a pus în banca rușinii
că foloseam cuvântul ”țigan” cuvânt care
nu era ”politicaly correct” și ne-a indicat
să-l înlocuim grabnic cu echivocul ”rom”,
dar pe stadioanele de fotbal din Europa
echipele de fotbal românești sunt în con-
tinuare gratulate de tribune cu ”îndem-
nul” ”țiganii”, ”țiganii” și nimeni nu se
mai dă cu fundul de pământ și nu strigă
”rasism”, ”sfidare”,  ”contravenție”,
”infracțiune”, ”crimă împotriva
umanității”. Vreți exemple? Am să vă dau
câteva pentru că toate, prin mulțimea lor,
este imposibil să fie menționate în rându-
rile unui singur articol. Iată exemple:

La meciul din 2002 dintre Franța și
România spectatorii francezi au scandat
minute întregi ”țiganii”, ”țiganii” la
adresa jucătorilor români.

În timpul partidei din turul I al tur-
neului de la Charleston, Carolina de Sud,
tenismana franceză Carolina Garcia, într-
o discuție cu staff-ul ei s-a pronunțat la
adresa jucătoarei române Irina Begu cu
prieteneasca frază ”Pierd cu brio în fața
acestei țigănci nenorocite.”

După ce Simona Halep a câștigat în
2018 turneul de tenis de la Roland Garros,
revista franceză Charlie Hebdo, care își
face un titlu de glorie din a-și bate joc de
ceea ce unii au mai sfânt și frumos, a pre-
zentat-o pe jucătoarea noastră într-o ca-
ricatură care o înfățișa pe campioana
română sub chipul unei țigănci care ridica
deasupra capului cupa și striga ”Fiare
vechi, fiare vechi!” 

În sezonul 2009-2010, înaintea meciu-
lui cu Poli Timișoara – VfB Stuttgart, antre-
norul elvețian al echipei germane,
Christian Gross, își atenționa jucătorii:
”Aveți grijă că vom întâlni niște țigani, la
fel ca Marica”, Marica fiind unul dintre ju-
cătorii săi.

În octombrie 2011, înaintea meciului
de fotbal dintre Maccabi Haifa și Steaua,
presa din Israel scria „Steaua se bucură de
simpatia a 40% din fanii din România. În
București, denumit și „Micul Paris”, fanii
rapidiști reprezintă cea mai joasă clasă so-
cială a orașului, aproape fiecare fan al Ra-
pidului fiind țigan și provenind din zonele
sărace ale Bucureștiului. Sunt numiți „ciori”
de către rivalii de la Steaua și Dinamo.”

Și exemple de acest gen pot continua
cu cehii de la Slavia Praga, cu italienii de
la Napoli care în 2010, cu ocazia meciului
dintre Napoli și FCSB au afișat un banner
pe care scria ”Românii sunt un neam de
rahat, o rasă de țigani”, cu ungurii de la
Csikszereda etc. Și nimeni în aceste cazuri
nu s-a mai sesizat, nu s-au mai inflamat,
isterizat, nu s-au mai făcut anchete, iar
jucătorii români nu au ieșit de pe teren în
semn de protest.

Și atunci cine este rasist? Cine discri-
minează pe motiv de rasă? Românii? Româ-
nii, pentru că au ajuns de râsul lumii,
repetenții clasei, proștii satului, și pentru
că așa le-a plăcut lor. În loc să se revolte
și să se încordeze la cei care-și băteau joc
de ei, s-au mulțumit să râdă tâmp și să
lase capul în jos. Pentru că mai întot-
deauna, atunci când un român intră într-
un bucluc cu un străin, la noi întotdeauna
se găsesc mai multe voci care să-i dea
dreptate străinului nu românului. Iată, în
cazul de față Facebook-ul adună și postări
ale unora de pretinsă înaltă moralitate și
de neutralitate seniorală care declamă
ritos că ”nu e frumos să faci ce a făcut
Colțescu”, ”dacă ar fi folosit un alt cuvânt
ar fi evitat toată această tevatură” etc.
Îmi amintesc de meciurile de Cupă Davis
care se jucau la București, cu Ilie Năstase
și cu Ion Țiriac, despre discuțiile stârnite
la deciziile controversate ale arbitrilor cu
privire la valabilitatea unei mingi, dacă ea
a aterizat în teren sau dincolo de tușă.
Dacă decizia era dată în favoarea lui Năs-
tase, se găseau mai întotdeauna câțiva
prin tribună care să mormăie cu o căutată
înțelepciune supermorală ”Ei!, n-a fost
chiar așa, a fost cam afară”. De ce vrem
noi să ne dăm mai catolici decât Papa? Ca
să ne aprecieze străinii? Chiar credem că
străinii se prăpădesc de dorul nostru sau
dacă ne văd pe noi atât de politicaly
corecți ne mângâie pe creștet și ne iau o
înghețată? Iată de ce am ajuns proștii sa-
tului. 

Eu n-am avut niciodată nimic cu ne-
grii, ba chiar mi-au fost simpatici, cum
simpaticii îi sunt românului toți cei care
nu sunt ca el. I se par interesanți, îi
privește cu atenție și curiozitate, cum
arată, cum vorbesc, cum gândesc. E atât
de curios și de interesat românul de nou-
tatea străinului că îi uită pe ai săi și-i dă
una peste scăfârlie ăluia mic să tacă din
gură ca să se audă mai bine ce zice ăla,
străinul. Am văzut pe la televizor că avem

și noi câțiva actori români negri, născuți
în România, veseli, simpatici și apreciați
atât de public cât și de realizatorii de pro-
grame. Să-i întrebăm dacă s-au simțit
vreodată discriminați în România. Alți
sportivi negri legitimați la cluburile
românești, s-au simțit vreodată
discriminați?

Ziceam că n-am și n-am avut nimic ni-
ciodată nimic cu negrii, și nici cu străinii
(am trăit mulți ani printre ei), i-am consi-
derat oameni cu ale lor, și mai bune și mai
rele, ca și românii, dar cred că ar trebui
să încep să îmi iau seama. Dacă îmi inven-
tează mie vini pe care nu le am, dacă mă
acuză de lucruri reprobabile care mie nici
nu mi-au trecut prin cap, înseamnă că, în
schimb, ei s-au gândit la ele și s-ar putea
să le comită împotriva mea, iar exemple
am văzut că sunt și nu puține. Câte mai
trebuiesc până să îmi iau și să ne luăm
seama?

Ce-ar fi ca odată pentru totdeauna să
căscăm și noi mai bine ochii la ceea ce
este și se petrece în jurul nostru, la cei
care sunt în jurul nostru? Să fim mai soli-
dari cu noi și cu ai noștri, așa cum fac toți,
dar absolut toți din afară, mai ales atunci
când avem dreptate, când suntem atacați
și acuzați pe nedrept,? Da, ei știu să fie so-
lidari, ei știu să își aleagă conducătorii din-
tre cei care pot și vor să îi apere de nevoi,
de atacuri și amenințări. Îi aleg dintre ai
lor, nu dintre străini, nu dintre alogeni,
dintre vânduți și trădători. Ei știu să caște
ochii. Noi căscăm doar gura a mirare și așa
rămânem, cu ea căscată.

Să vedem câți dintre românii noștri
aleși sau sus puși or să îi sprijine, or să îi
apere pe arbitri Ovidiu Hațegan și Seba-
stian Colțescu, care nu s-au făcut cu nimic
vinovați față de nimeni, și câți dintre ei îi
vor pune la zid, doar și mai ales, pentru că
sunt români. 

Noroc cu rețelele sociale unde majo-
ritatea românilor manifestă că simt
românește și gândesc drept, lucid și logic.
De la autorități semnalele sunt aceleași,
aceleași cu care ne-au obișnuit de ani
buni: „Condamnăm cu fermitate orice fel
de exprimare sau declaraţie care poate fi
considerată rasistă sau discriminatorie.
Îmi cer scuze în numele sportului româ-
nesc pentru acest incident nefericit”, zice
nimeni altul decât Ionuț Stroe, ministrul
sportului, la Digi24. De acord cu tine, mi-
nistrule român, s-a produs un incident ne-
fericit. Un jucător obscur de culoare
neagră (că așa l-a făcut maică-sa, nu noi),
cu antecedente rasiale postate de el sin-
gur pe Facebook, își face reclamă nu cu
mingea, ci cu gura, și îi acuză pe alții de
rasism, adică hoțul strigă ”hoții”, iar
adormiții din jur se iau repede după el
pentru că strigătele lui se auzeau cel mai
bine și acopereau discuțiile cumpătate. De
acord cu tine, ministrule român al sportu-
lui, s-a produs un incident nefericit care a
dus la încălcarea gravă a regulamentelor
de fotbal ale UEFA, două echipe se retrag
de pe teren fără încuviințarea arbitrului.
Cere-ți scuze, dar de ce ”în numele spor-
tului românesc”? Cu ce a greșit sportul ro-
mânesc, ministrule român al sportului?

Alte autorități române, Ministerul de
Externe Român, în diplomația-i găunoasă
postează repede pe pagina sa de Facebook
sloganul și imaginea folosită de UEFA în
campania sa anti-rasism, “No to racism.
Respect”. Ca să vezi, hodoronc-tronc le-a
venit așa, din senin, să se trezească și ei
din somn cu ”No racism” și cu ”Respect”,
fără nici un apropo, fără nici o implicare,
dovedind că au citit cu sârguință Noul Tes-
tament și au luat notițe din episodul cu
Pilat din Pont. Adică ”noi nu..., nimic...”,
”băieții răi de la noi... poate... dar noi
nu...” Deci dacă cineva zice că Sebastian
Colțescu a avut o atitudine rasistă, noi, Mi-
nisterul de Externe Român, nu avem nimic
de zis, noi ne băgăm după ușă unde avem
treburi mai serioase. Bravo, ministerule,
tot așa ai reacționa și într-o situație de
genul celei petrecute la Viena în 30 august
1940, când ai făcut tot cam la fel, Mihail
Manoilescu, ministru român de externe din
acea vreme, în loc să refuze semnarea tra-
tatului și să-și dea pe loc demisia, a sem-
nat rușinosul act și pe urmă a leșinat?

Nu vă este rușine? Nu-ți e rușine,
Ionuț Stroe, ministrul român al sportului?
Nu-ți este rușine Bogdan Aurescu, minis-
trul român de externe?

Aceștia sunt miniștrii noștri care ne
apără și se bat pentru noi? Vă dați seama
ce s-ar putea întâmpla în caz de război cu
astfel de miniștri?

Doamne ferește!

Opinii strict personale
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• George V. Grigore
Cred că se întâmplă foarte rar ca într-o familie din

România să nu existe un membru care să nu fi vizitat Mu-
zeul Antipa din București. Cu școala, sau în cadrul unor
excursii organizate, românii au trecut pragul Muzeului
Național de Istorie Naturală și s-au minunat de superbele
diorame existente aici. Grigore Antipa este biologul
român căruia i se datorează toate acele minunate dio-
rame biologice de la muzeul ce-i poartă numele. La în-
ceputul secolului XX, acesta renovează și instalează
Muzel Național de Istorie Naturală și amplasează aici dio-
ramele create de el, spații de expunere / vitrine tridi-
mensionale ce reconstituie mediul natural și modul de
viață al animalelor. Acestea prezintă animalele în diverse
habitate, relațiile dintre ele sau dintre ele și mediu,
felul în care acestea sunt organizare, precum și strate-
giile acestora de vânătoare și felul în care își amplasau
cuiburile și vizuinele. Diorama este un „tablou” de mari
dimensiuni (alcătuit din mai multe planuri), așezat într-
o sală obscură și care, sub efectul unui joc de lumini, dă
spectatorului impresia realității. Este o reprezentare
spațială a unei porțiuni de ecosistem, în care se expun,
în muzee, animale împăiate, manechine, etc.. Grigore
Antipa a mai fost recunoscut și datorită descoperirilor
sale în domeniul hidrobiologiei. Savantul Grigore
Antipa s-a născut la 27 noiembrie 1867, în  Botoșani și a
decedat pe 9 martie 1944, la București. A fost un natu-
ralist, biolog darwinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, ocea-
nolog și profesor universitar român. Este savantul care
a reorganizat Muzeul Național de Istorie Naturală în noua
clădire care astăzi îi poartă numele, proiectată de arhi-
tectul Grigore Cerchez, edificată în anul 1906 și inaugu-
rată de Carol I al României în anul 1908. Și-a petrecut
copilăria la Botoșani, într-un cartier locuit de mulți ar-
meni și evrei, care l-au deprins cu limbile străine. Tatăl
său era avocat, dar și-a pierdut devreme părinții și a fost
crescut de mătuși, într-un mediu modest. Mulțumită fra-
telui său mai mare, Nicolae, care era  parazitolog, a
obținut o bursă regală și a făcut studii universitare
la Jena (Germania), cu celebrul naturalist Ernst Haec-
kel (1834-1919), inventatorul ecologiei. Și-a continuat
cercetările științifice în Franța și Italia. Din această pe-
rioadă datează un studiu al său asupra evoluției timusu-
lui la pești. În apropierea insulei Capri (Italia), Antipa a
descoperit o nouă specie de meduză fixă, Capria stur-
dzii. El s-a consacrat studierii Dunării și Mării Negre, par-
ticipând în 1893  la o expediție în jurul acestei mări,
expediție organizată de țările riverane și care a durat
nouă luni. Regele Carol I  i-a pus la dispoziție, pentru
această expediție,  crucișătorul Elisabeta. Cu această
ocazie a întreprins primele cercetări de biologie marină.
Cele mai semnificative rezultate au fost obținute în do-
meniul hidrobiologiei, el fiind considerat ca un precur-
sor, în acest domeniu, atât în știința românească, cât și
în cea mondială. Antipa a înființat în 1932  Institutul
Biooceanografic din Constanța, cu cele două rezervații

și stațiuni de cercetări, cea de la Agigea (creată de Ioan
Borcea) și cea de la capul  Caliacra  (azi în Bulgaria).
Prima este azi departe de mare, iar rezervația a fost dis-
trusă, a doua este în ruine, dar rezervația mai există.
Institutul Biooceanografic din Constanța a fost transfor-
mat în 1949 în Stațiunea de Cercetări Maritime și Pro-
iectări Piscicole, înglobată în 1970 în Institutul Român
de Cercetări Marine. Grigore Antipa a pus la cale, cu
sprijinul regilor Carol I și Ferdinand, un plan de exploa-
tare rațională a pescăriilor din lunca și delta Dunării, și
de la limane (limanele Basarabiei și ale Dobrogei de la
nordul și sudul gurilor Dunării). Conform principiilor eco-
logice ale lui Haeckel, acest plan a dublat în zece ani
producția de pește și de icre negre, fără să distrugă me-
diile și îndeosebi locurile de înmulțire ale peștilor. Cher-
hanalele cooperative au îmbunătățit situația pescarilor,
astfel că sistemul Antipa, foarte avansat pentru timpul
său, a fost preluat de regimul comunist în 1947 și dez-
voltat până în anii 1965. Dar ulterior a fost înlocuit cu
sistematizarea desecărilor, a îndiguirilor și a canalizări-
lor. Politica ecologică de optimizare a fenomenelor na-
turale, numită de Grigore Antipa  geonomie a fost
înlocuită cu una de contrariere a lor, care a dus logic la
accelerarea curentelor pe canale, la eutrofizarea zone-
lor stagnante, și la prăbușirea productivității peștelui
(parțial compensată astăzi prin piscicultură). Antipa a
fost director al  Muzeului Național de Istorie
Naturală (1892 - 1944). Principiile și inovațiile sale mu-
zeologice, privind organizarea acestui muzeu, modul de
expunere, aranjamentul și explicarea colecțiilor, au stâr-
nit interesul specialiștilor străini, care i-au solicitat o lu-
crare referitoare la organizarea muzeelor de istorie
naturală, care a fost publicată în  1934, purtând
titlul Principes et moyens pour la réorganisation des mu-
sées d’histoire naturelle. Pornind de la reorganizarea
muzeului bucureștean, în 1907 apar, pentru prima dată,
dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă
în evoluția și organizarea muzeelor de istorie naturală.
Primele diorame prezentau viața de pe piscurile
munților Carpați, din regiunea colinelor, din Bărăgan,
precum și din zona inundabilă a Deltei Dunării. De ase-
menea, în Muzeul de Istorie Naturală există și numeroase
diorame care înfățișează fauna din regiunile de tundră,
prerie, savană sau din deșertul Sahara. Datorită acestei
prezentări deosebite, numeroase muzee europene și
americane au solicitat sprijinul savantului român pentru
organizarea colecțiilor lor muzeistice. Grigore Antipa a
fost membru al Academiei Române și a mai multor aca-
demii din străinătate. A întemeiat școala românească de
hidrobiologie și ihtiologie. L-a recomandat ca șef de

secție pe oceanologul și biologul Mihai C. Băcescu. Cu-
noscând evoluția Muzeului Antipa de-a lungul timpului,
cu ocazia aniversării a 150 ani de la nașterea
savantului, conducerea muzeului și agenția de publici-
tate Armada a invitat publicul la expoziția „O Prietenie
Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892-1944”, un
eveniment în cadrul căruia s-a încercat transpune în im-
agini a prieteniei dintre membrii Casei Regale a Româ-
niei și celebrul om de știință. Grigore Antipa, savantul
care a inaugurat în 1908 Muzeul Național de Istorie Na-
turală în propriul său lăcaș din București, a fost de-a lun-
gul timpului sprijinit și promovat de Casa Regală a
României. Totul a început la Peleș, în octombrie 1892,
când Grigore Antipa, tânăr eminent, școlit la o presti-
gioasă universitate din Germania, are deosebita onoare
de a-i prezenta Regelui Carol I planurile sale de viitor.
Cucerit de tânărul zoolog cu abilități aparținând dome-
niului economic, suveranul îl reține la dejun și, mai
mult, îi devine acestuia de-a lungul anilor „un adevărat
părinte care m-a sprijinit și povățuit până la sfârșitul
vieții sale”, fragment preluat din „Câteva amintiri des-
pre Regele Carol I”, din volumul „Din viaţa Regelui Carol
I. Mărturii contemporane şi documente inedite culese de
Al. Tzigara Samurcaş”, Bucureşti 1939. Expoziția „O Prie-
tenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892-
1944” a fost deschisă începând cu data de 22 Noiembrie
2017 și a putut fi vizitată până pe 4 Martie 2018. În ca-
drul ei au putut fi admirate numeroase fotografii, dar și
o serie de obiecte reprezentative, ilustrând această
prietenie. „Prietenia dintre Grigore Antipa și Casa Re-
gală are o frumusețe aparte. Este interesant să desco-
peri ce era în spatele întâlnirilor oficiale. Dincolo de
aparențe erau oameni deosebiți care se bucurau de tim-
pul petrecut împreună. Vorbim despre o prietenie care
a rezistat în timp, indiferent de evenimentele din acea
vreme, vorbim despre susținere și încurajare pe termen
lung, lucruri fără de care Grigore Antipa nu și-ar fi dus
la bun sfârșit planurile și ideile. Este o prietenie din
care fiecare poate învața câte ceva.” spunea Aura So-
rescu-Alboiu (Creative Director Armada). 

Au răman pentru posteritate și lucrările lui Grigore
Antipa, dintre care amintim: Despre necesitatea intro-
ducerii unei pisciculturi sistematice în apele Româ-
niei (1892); Studii asupra pescăriilor din
România (1895); Proiect de lege a pescuitului (1896);
Die Fischerei-Verlaltnisse Rumaniens (1899); Fauna ih-
tiologică a României (1909); Pescăriile și regiunea inun-
dabilă a Dunării în cadrul economiei naționale și
mondiale (1932); Iconographie des Sturions et Clupeides
de la Mer Noire (1934); Marea Neagră și ihtiologia
ei (1941).

In memoriam Muzeul Național de Istorie
Naturală din București poartă numele savantului, pre-
cum și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Ma-
rină „Grigore Antipa” din  Constanța. Unul
dintre  premiile anuale  acordate de  Academia
Română poartă numele lui Grigore Antipa. De aseme-
nea, nava de cercetări marine „Grigore Antipa”, care
aparține Centrului de Scafandri din Constanța, îi poartă
numele. →

Grigore Antipa – savantul şi muzeul său
miraculos
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În anul  1992  Banca
Națională a României  a emis
o bancnotă de circulație, cu va-
loarea nominală de 200 de lei,
care are pe avers portretul lui
Grigore Antipa. Banca Națională
a României a pus în circulație,
la 4 decembrie 2017, o monedă
comemorativă de aur, cu valoa-
rea nominală de 100 de lei, cu
ocazia împlinirii a 150 de ani de
la nașterea lui Grigore Antipa.
Moneda are titlul de 900‰, are
greutatea de 6,452 grame, dia-
metrul de 21 mm, are marginea
zimțată și a fost emisă în 250 de
exemplare, toate de
calitate proof.

D i n t r e
toate, la înde-
mâna tuturor
este Muzeul,
acolo unde te
poți „teleporta”
în alte zone ale
acestei planete,
acolo unde poți
„întâlni” specii
de pe toate con-
tinentele și îți
poți satisface
a n u m i t e
curiozități. Căl-
când în acest
spațiu „al vieții”,
al evoluției și al
cercetării, simți
energia care l-a
purtat pe savan-
tul nostru Gri-
gore Antipa spre
împlinirea unui
vis: să intrăm cu
toții în lumea sa,
minunată!

Surse: antipa.ro; wikipedia.org; superbebe.ro; lu-
puldacicblogg.worldpress.com; radioromaniacultural.ro

Bibliografie: 
Mihai Băcescu și Alexandru Marinescu, Grigore An-

tipa și Academia Română în Analele Muzeului de Istorie
Naturală « Grigore Antipa » nr. 20, 1979 pars 2: 623-629.

Alexandru Marinescu,  In memoriam Grigore
Antipa în Analele Muzeului de Istorie Naturală « Grigore
Antipa » nr. 32: 553-554.

Colectiv, Grigore Antipa, savant și organizator în
Noesis nr. 20: 139-146 ; Grigore Antipa, omul pe teren în
Analele Muzeului de Istorie Naturală « Grigore Antipa »
nr. 34: 589-590.

Personalități românești ale științelor naturii și teh-
nicii, Editura Științifică și enciclopedică, București,
1982.

Alexandru Marinescu și Ștefan Negrea, Pe urmele
lui Grigore Antipa, 1990, ISBN: 973-41-0108-0.

Sărbătoare culturală
bucovineană
• Kolea Kureliuk

Respectând întru totul dispozițiile legale din vre-
mea pandemiei, membrii consiliului director al Societății
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina s-a în-
trunit în ședința sa lunară. Gazdă ne-a fost Biblioteca
Municipală „T. Flondor” din Rădăuți.

La ordinea de zi au fost planificate mai multe
puncte, printre care amintim dezbaterea pentru clarifi-
carea structurii revistei Societății ”Septentrion” pentru
anul 2020. Sar putea , totuși, ca această revistă , din
cauza multor motive subiective ( deh ! așa sunt unii oa-
meni) să apară în prima lună a anului 2021.

Ordinea de zi propusă de președintele Consiliului
Director a fost aprobată în unanimitate. S-a propus su-
marul revistei în 16 puncte, dintre care amintesc:
Personalități bucovinene, Excurs prin amintiri,  Lirică bu-
covineană, Noi apariții editoriale, Note de lector,
Monumente bucovinene, Dialogul artelor și Revista
Mesager bucovinean ( prezentare).

Toate rubricile au fost aprobate în unanimitate,
doar la cea „ Monumentelor s-a propus de către
maestrul Emil Ianuș să fie prezentat monumentul în-
chinat revoluției din decembrie 1989. Totodată a
propus să apelăm la Primăria din Rădăuți pentru a
dispune să se ridice reclama care obturează acest
monument, știrbindu-i din importanța sa istorică.
Totodată a propus să prezentăm în revistă și monu-
mentul care dăinuiește la intrarea în comuna
Sucevița, pe partea dreaptă a drumului care vine
dinspre Marginea.

Domnul Ghiță Aga a propus să apelăm tot la pri-
mărie pentru a găsi o soluție pentru a scoate din
umbra unor reclame unele busturi ale domnitorilor
moldoveni care sunt amplasate pe „Aleea voievozi-
lor ” din fața BCR.

Pentru scrierea de materiale pentru revistă s-
au anunțat: Aga Ghiță, Ion Burciu, Gheorghe Do-
linski, Angelica Andronachi,Ianuș Emil. Unii au spus

că au materialele gata, pe care le vor prezenta condu-
cerii revistei în câtva zile. La conducerea revistei sunt
trimise mai multe materiale, printre care de Victor Iosif,
dr. Vasile Diacon ( Iași), Paraschiva și Ioan Abutnăriței și
Jenica Romanică ( Vatra Dornei), Alina  Andruhovici (
Câmpulung Moldovenesc),părintele prof. dr. Constantin
Hrehor ( 3 materiale), Pandelica Radeș ( Iași), Lenuța
Rusu (Fălticeni), Nicolae Suciu (Gherla), precum și 10
pagini de cari-
caturi ale maes-
trului PIM (
pentru rubrica
„Dialogul arte-
lor). Mai sunt
așteptate mate-
riale și din alte
județe ale țării,
inclusiv de la in-
telectuali din
Cernăuți.

La punctul
„ D i v e r s e ” ,
doamna direc-
tor Angelica An-
dronachi a
vorbit despre
c a r t e a
„Interpreți și

ansambluri folclorice din Bucovina”, autor prof. Gh.Do-
linski. Printre altele, doamna director a arătat: „ Cărțile
joacă un rol semnificativ în viața noastră. Se spune că,
atunci când deschizi o carte, dechizi o lume”. Cred că
toți sunt de acord cu această afirmație, deoarece cărțile
au devenit inevitabile pentru  omenire, făcând parte din
viața de zi cu azi a fiecăruia. O carte este bunul prieten,
care nu te părăsește niciodată ! Lectura lărgește orizon-
turile, ajută oamenii să înțeleagă ce este posibil și ce
nu, oferind un strop de speranță spre bine. V-ați gândit
vreodată ce s-ar întâmpla dacă intelectualii nu și-ar fi
documentat niciodată studiile? Cunoștințele de astăzi
despre strămoșii noștri, cultură, civilizație ar fi i-ne-xis-
ten-te. Tocmai de aceea alături de noi se află domnul
profesor Gheorghe Dolinski care ne va împărtăși
experiența sa în redactarea acestei cărți cu un titlu
foarte incitant. Cartea este valoroasă tocmai prin aceea
că prezintă personalități culturale ale Bucovinei.

Vă recomand să citiți această carte.”
Despre carete au mai vorbit, în cuvinte elogioase,

domnii Emil Ianuș ,Aga Ghiță și Marcel Halus. Dar
discuțiile au continuat și după terminarea acestei mani-
festări. Întotdeauna sunt foarte folositoare schimburile
de impresii.

Apoi autorul a dăruit celor prezenți câte o carte,
pe care le-a așternut și câteva cuvinte.

Text și foto- GHEOrGHE DOLiNSKi
din ARBORE, SUCEAVA
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Scurte istorioare

Răzbunarea lui Dante
Poetul italian Dante Alighieri

(1265-1321), trecând pe o stradă
din Florenţa, auzi un fierar care, în
timp ce lucra, cânta unele versuri
din „Divina Comedie”, pocindu-le.
Fără să-i spună ceva, Dante intră în
fierărie şi, apucând tot felul de
unelte ale fierarului, le aruncă în
mijlocul străzii.

Văzând privirea mirată a bietu-
lui fierar, îi spuse:

Tu-mi distrugi opera mea cea
mai de preţ şi eu mă răzbun pe tine
distrugându-ţi uneltele!

În sensuri diferite
Scriitorul italian Massimo

d’Azeglio (1798-1866) pe cât a fost
de fericit în prima căsătorie cu Giu-
lia, fiica lui Alessandro Manzoni, pe
atât de nefericit a fost cu a doua
soţie a lui, Luisa. Când intra el în
casă, ea pleca şi viceversa. Luisa
pleca mereu în străinătate în cău-
tare de aventuri. Auzind că Massimo
era pe moarte, ea se grăbi să revină
acasă. Când Massimo o văzu, îi
spuse:

Bine ai venit, Luisa, După cum
vezi, nimic nu s-a schimbat: tu ai
venit şi eu mă duc!

Gheorghe Braşoveanu

VISUL UNEI NOPŢI
CAMBRATE
Centaurii-n refugiu, cu stinse şoapte
merg zâmbind.
De visuri claustiaţi vibrează sălbaticii
platani.
Zborul păsării înjugă iubire de ceruri,
cântărind infinitul.
Ţâşneşte Circe nebuna! Râuri de
gelatină supură pe lucruri
Copilandre diafane pribegesc sub
rugăciune căprioarelor în zori.
Trosneşte-n creieri lumina astrală,
otravă de gânduri…
Şi tainic caută despărţiri ce-mpreună.
Femei , destine de şoareci în câmp de
păpădii,
Se prind în situaluri de dezlegări
destine
Năluca străvezie a vieţii de-apoi alene
cade.
Tristeţea te-mbată în veşnica Castalie
Adio, zâne prostituate!

Tănase Grosu

PRECUM
Te încruntai ca un buştean la joagăr.
Te sărutam ca pruncul sânul mamei
şi te iubeam ca un fugit din lagăr;
tu mă urai ca raza bezna cramei.

Te încruntai ca mielul la cuţit.
Te sărutam ca roua firul ierbii

şi te iubeam ca vântul ce-a murit;
tu mă urai ca vânătorul cerbii.

Te încruntai ca roata la piron.
Te sărutam ca fluturele-o floare
şi te iubeam ca pasărea un pom;
tu mă urai ca un nisip o mare.

Daniel Grosu

Se moare vinovat, se moare sec!...
Venit-au anotimpuri blestemate,
Zâmbim în plânsul sângelui bolnav,
Ne-a fost furat cuvântul Libertate,
Trăim în spasmul lanțului de sclav.

Se moare unanim, se moare-n pripă,
De-atâta moarte scânduri nu ajung,
Se rupe zaua vieții într-o clipă,
Se-nvârt sicrie revene la strung. 

Își plimbă coasa lama-n voia sorții,
Sirene-i țin isonul intrinsec,
Se ceartă semafoare-n bezna nopții,
Se moare vinovat, se moare sec!

Sibiana Mirela Antoche

poeziile se întorc spre Flacără

Luminița Zaharia
POEZII
foaie verde pălărie  
am cîștigat un gps dar n-am mașină
(uite că economisesc benzină!)
merg fudulă cu gps-ul la pălărie
cum ar purta poetul poezie
haute-couture sau baba minijupă
premiul se dă, întotdeauna, după
cînd mă rătăcesc îmi scot pălăria
trag cu ochiul la ea
– bună ziua pălăria mea!
zic ca să nu par nebună
holbîndu-mă așa aiurea

am cîștigat un căprior dar nu mă vrea pădurea
că n-o mai văd din cauza copacilor 
că amanetez luna vîrcolacilor 
nici nu mă crede că sunt de sorginte umană
castanul îmi trage fix între ochi o castană
salcia nu-mi mai plînge aspirina pe rană
cucuveaua nu-mi prevestește, blazată, nimic
am cîștigat marele premiu
la lozul în plic
la ușa mea e coadă și mai mare
bugetarii îmi cer de mîncare
cățeii găuri de covrigi
mămăligarii – mămăligi

am cîștigat o inimă
dar n-am piept pe măsură
sufletul îi face respirație gură la gură
(asta pînă la mult visatul implant!)
indecis unde să își declare rezidența

(și între timp acceptă penitența
de-a fi, în lumea fizică, un răzleț de gigant):
în inima cîștigată atît de ușor
în creierul poemovor
sau mai degrabă în hulpavul stomac?... 
am cîștigat o cafea cu caimac
dar trebuie să mă apuc și de fumat
și de sex, în tandem
de mîța blîndă
să nu mă mai tem
cum suma viciilor e o constantă
voi compensa zburînd cu-o parapantă
am cîștigat stima voastră – și mîndria
cînd îmi strigați în cor: jos pălăria!
se face drojdie repede crescătoare
(cum ce e aia?! fermentație alcoolică în mediu
zaharos!)
nu-i așa că la soare 
vă puteți uita?!...
– pălăria mea, șezi frumos!
am cîștigat de cînd mă știu
un ochi mai plîns un șold mai durduliu
certată consecvent cu simetria
(pe toate le rezolvă pălăria!)
viața cu două luni mai devreme
ușa cam des deschisă la poeme
o cusătură pe rotulă
în fața evidenței o cagulă

acum îmi tivesc pălăria cu aur
o-mpodobesc cu os de brontozaur
pană de vulpe-i atașez, discret
să nu se vadă pana de poet
încerc din răsputeri s-o-nvăț sanscrită
ea-mi zice să fiu și mai zăpăcită
monștrii cu mîini de rouă să-i dezmierd

învață-mă, pălărie, să pierd!

GâNDURILE CARE-MI 
FURă SOMNUL

de Nicolae Nicoară
„Pas cu pas” sau, în tra-
ducere  românească pen-
tru cei care nu cunosc
germana, casă cu casă...

●
Ce ţară-i aceea în care
un civil rătăcit într-un
guvern de alţi rătăciţi,

fără stagiul militar satis-
făcut – o fi tras vreodată
cu puşca? – dă ordonanţe

militare!
●

Ţara arde şi soţul doam-
nei Carmen ne bate la
cap de dimineaţa până
seara să ne spălăm pe

mâini!

●
Involuţie simptomatică în
rândul locatarilor cu viză
de flotant în Palatele Bu-
cureştiului: de la cultul
personalităţii la cooltul

personUlităţii!
●

Amatori, proşti la înce-
put de carieră, eroii lui

Ion Creangă: ţăranul care
se căznea să bage în casă
cu oborocul pocitul cela

de soare, cel care voia să
arunce nucile în pod cu
ţăpoiul...Dar şi femeia

care îşi căina odrasla că-i
cade în cap drobul de

sare de pe horn...
●

Mici copii aceşti proşti
simpatici pe lângă proştii

cu patalama la mână,
care ne conduc astăzi

spre dezastru! Toţi unu şi
unu, cu studii care mai
de care, glorioşi absol-

venţi de colegii 
electorale!.. 

Alţii, buni gospodari, au
construit pieţe acoperite
în care producătorii agri-
coli să-i vândă în mod ci-
vilizat mărfurile, după

care au venit ei, proştii,
şi le-au ferecat cu lacăte
grele, iar pe ţăranii i-au

alungat în stradă!
Că pe trotuar, în ger, ac-
cesul coronavirusului la
nasul şi gurile românilor

este cu desăvârşire inter-
zis prin ordonanţele de
urgenţă ale lui Velea!

Să te ferească 
Dumnezeu de 

„înţelepciunea” 
proştilor!

Pe pragul așteptării...
Te-am îmbrăcat cu razele iubirii
Și te-am zidit în  lacrima de dor,
Apoi din marea cupă-a fericirii,

Ți-am dat să bei cuvântul ‘te ador’.

Din șoapte dulci ți-am împletit cunună
Când vara se scălda în flori de tei

Iar spre amurg în loc de noapte bună
Ți-am dat iubirea-n ploaie de scântei.

Când zorile striveau divinul nopții,
Roletele ferestrei le-am închis

Și am lăsat pe pragul dimineții,
Cuvintele: Încă nu am deschis!

Cu un sărut furat din vraja mării
Ți-am aromat cafeaua și apoi,

M-am ghemuit pe pragul așteptării
Și-n trupul meu se adunau fiori!

Dar dintr-o dată am simțit o teamă
Ce încherba în mine îndoieli

Și sufletul a început să geamă
La gândul că primește doar spoieli. 

Iar disperarea se plimba agale
Prin umbra nopții fără nicio stea

Și s-a pornit o ploaie în rafale
Pe inima ce devenise grea.

Singurătatea s-a grăbit să vină 
Și am impins-o supărată foc,

Spre usa-n care cu o floare-n mână
Sosise iar iubirea-n acel loc.

Dorina Omota

Contractuală

Mai ieri m-am întâlnit cu Dumnezeu,
La piață, cumpăram garoafe,
Lua și El tot flori, dar n-avea portmoneu,
Nici vreo cravată sfintă cu agrafe.

L-am invitat la crâșmă-n dosul străzii,
Să bem o bere, două, fac eu cinste,
Să nu mai clevetească toți nerozii
La cenușiul ăstor fețe triste.

L-am întrebat de-i bine, sănătos,
De nu cumva și Lui îi este greu
Pe-acest pământ întors cu susu-n jos
Unde-i e dat să fie Dumnezeu .

Mi-a zis că-i obosit și că n-ajunge
Să dea la toți din ce nici El nu are
Și simte că de mâine Îl înfrânge
O moarte ce-i sclipește-n buzunare.

Și mi-a plecat tăcut din încăpere
Cu inima-n genunchi și ochii-n soare,
Dar la tejghea mi-a mai plătit o bere
Și-n colțul mesei... mi-a lăsat o floare.

remus Stoian

Porunca a XI a
Să-i alungăm pe poeţi
pigmeii din iarba timpului
prezenţi,
să alungăm din cetăţi
aceste periculoase vietăţi
căci noi, adevăraţii stăpâni,
trebuie să ne creştem fioroşii
câini
să ne apere de desculţi
pe noi, cei mai de ispravă
năimiţi,
pe uliţa sărăciei cu lăcate 
să ne înălţăm până la cer
palate…

Deci alungaţi-i pe poeţi
pe aceşti pierde-vară desueţi
noi suntem viitorul acestei
naţii
cei care ştim cum e cu
argaţii,
ce nevoie avem de poeţi

dacă nu cântă imnuri de
slavă pe la porţi
pentru noi, cei care am 
jefuit o ţară
din singura vatră milenară ?
Aşadar alungaţi-i pe poeţi
aceşti neisprăviţi inocenţi,
închideţi tot ce e de închis
până vom ucide şi ultimul vis.

Trezeşte-te omenire ascunsă
sub măşti
nu-ţi vezi libertatea
negociată de găşti ?
cheamă-i din iarba timpului
pe poeţi
cei care au pierit sub negri
nămeţi                                    
visând la o patrie şi pentru
desculţi,
cei iubitori de ţară, cei
mulţi…

Mihai Pali

BRAD!
O, ce brad frumos!
A trecut un an
De când cresc
Un brad

Pe ramul de sus
Clopoţelul pus
Clinchetul lui dulce
Peste ierni se duce

Aşteptăm puţin...
Sania-i pe drum,
Vine Moş Crăciun!
Vine sigur azi
Cu daruri sub brazi!

Este lună lină
Şi seara senină
De cadouri plină!

Bradu-i lângă tine
Are luminiţe,
Băieţi şi fetiţe.
Unii cântă-n cor,
Alţii spun pe rând
Versuri din colind.
Sunt mai mulţi copii,
Multe jucării – 
Câte bucurii!

Sania din drum
E cu Moş Crăciun!
Să vedem cu drag
Ce a pus sub brad?!
O, ce brad frumos!
Printre rămurele
Lumină din stele...
Şi noi printre ele.

Drăghici Min
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Inimi de lupi
• Dumitru Avram

Vin sărbătorile şi alta ar fi trebuit
să fie starea noastră de spirit. Mi-e
dor până şi de copilăria mea stalinistă.
Măcar atunci eram numai sub ruşi.

Am cunoscut de-a lungul vieţii fel
de fel de oameni cu gură mare, dar nu
mică mi-a fost surpriza să constat că,
dincolo de aparenţe, aceştia aveau
nişte inimi curate. Îi port cu grijă pe
toţi într-un colţ al sufletului meu.

A plecat dintre noi Octavian Andronic, scumpul nos-
tru Ando, coleg de facultate şi de cămin studenţesc. În
1989 şi-a ales calea lui, a înfiinţat ziarul „Libertatea” şi
erau ani de zile de când nu-l văzusem. L-am reîntâlnit
la un pahar de vin în jurul decanului de vârstă al
gazetăriei româneşti, Carol Roman, care tocmai îşi
lansase o carte. Venise împreună cu soţia şi cu fiica sa.
Tavi Andronic rămăsese acelaşi om cald şi cumsecade,
uşor sfios, aşa cum îl cunoscusem în anii primei noastre
tinereţi. Era preocupat de soarta lui Ion Iliescu. Trecuse
şi el prin multe şi ajunsese chiar la un moment dat vic-
tima unuia dintre îmbogăţiţii tranziţiei. A fost un ziarist
de talent şi de curaj şi un caricaturist de excepţie, cu o
imaginaţie surprinzătoare, apropiat de un alt prieten de-
al meu şi coleg de cătănie, Crăiţă Vasile Mîndra. Dum-
nezeu să-l odihnească în pace pe Tavi Andronic şi cele
mai sincere gânduri de încurajare pentru fiica şi soţia
sa! 

Rămas pe drumuri imediat după decembrie 1989,
m-am pomenit chemat undeva prin apropierea bulevar-
dului Kiseleff, într-o clădire ocupată de puterea instalată
atunci şi unde se punea la cale înfiinţarea unei gazete a
Capitalei. Un tânăr, despre care am aflat că se numea
Ralu Filip, şi un fost redactor-şef al „Informaţiei
Bucureştiului” mi-au cerut să scriu despre cei care, în
opinia lor, duseseră România la dezastru şi care se aflau
atunci în puşcărie. Am plecat mâhnit şi n-am mai trecut
pe acolo. Îl văzusem pentru o clipă pe Dan Iosif, pe care
aveam să-l cunosc mai bine în Parlament, descoperind

în el un om cumsecade şi respectuos cu toată lumea. Mi-
aduc aminte cum se implicase el în aducerea în ţară a
ziariştilor luaţi ostatici în Irak (pe Marie-Jeanne Ion o
urmăresc acum la Euronews), până în clipa în care
cineva i-a făcut un semn sever cu degetul, iar fostul
mare revoluţionar nu s-a mai ridicat din bancă. Se punea
în discuţie eliberarea celor trei oameni în schimbul re-
tragerii trupelor române din ţara lui Saddam Hussein.

Suntem în plină zbatere politică, iar impresia este
că preopinenţii tratează astfel, încât să facă orice ne-
gociere imposibilă. Toţi sunt excitaţi şi vorbăreţi şi iată
cum una dintre variantele care se prefigurează acum
este aceea a reîntoarcerii lui Ludovic Orban la Palatul
Victoria, după ce se pare că a eşuat în tentativa sa de a
ocupa scaunul de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Ne-
gocieri ciudate, unele făcute chiar prin bileţele, aşa cum
comunicau Churchill şi Stalin în 1944, când îşi împărţeau
influenţa în Europa de Est, sub privirile îngăduitoare ale
lui Roosevelt. Nişte tineri ridică pretenţii
disproporţionate în raport de statura lor, vor cele mai
înalte dregătorii în stat, fără să se gândească un pic ce
au făcut ei pentru România, ce autoritate morală şi
profesională îi îndreptăţeşte să se creadă justiţiarii
naţiei. Apropiaţi de-ai lor se numără printre aceia care
au bătut averea ţării la tălpi, ca să nu mai vorbim că şi
unii dintre ei au probleme cu legea. De unde au apărut
aceşti copii de bani gata, cine i-a propulsat în prima linie
şi pe ce se bazează ei de-şi permit să se certe cu toată
lumea? Nu o duc rău, iar cei ca mine, care au fost
educaţi în spiritul modestiei - sărac şi curat, spunea bi-
etul tata - şi care au trecut şi ei pe lângă mese întinse,
fără să se lase ademeniţi de mirosul bucatelor, au tot
dreptul să le pună astfel de întrebări. Lor şi acestor
şmecheri care au ocupat posturile de televiziune şi care
nu se ştie în virtutea cărui drept dau sentinţe şi cer
sancţiuni. Au tăbărât cu tot ce le-a venit la gură pe nişte
oameni care abia au sosit în lumea politică, iar faptul că
ei promit să fie altfel decât ceilalţi enervează din ce în
ce mai mult. Sper ca aceştia să-şi păstreze rangul şi să
onoreze încrederea de care s-au bucurat din partea a
sute de mii de români, să nu cadă în păcatul acelora care
se pricep să se hrănească la toate ospeţele.

Trăim vremuri în care metresele vor să fie văzute
în lume, iar cocota pariziană îl învinge, cum se spunea
pe vremuri, pe institutorul german. Bătrânul crai Petre
Roman joacă în clipul soţiei sale, iar un penibil modeta-
tor se arată mai mult decât entuziasmat, cerând detalii
peste detalii despre felul în care a venit pe lume o

asemenea capodoperă. S-a dovedit ştiinţific că mo-
mentele de cădere din istoria omenirii apar ca rezultat
al pierderii iubirii şi a recunoştinţei, a echilibrului moral
al societăţii. Aşa s-a prăbuşit Cartagina, aşa s-a întâm-
plat mai apoi cu Imperiul Roman sau cu Franţa
cosmopolită. Se pare că Joe Biden a fost declarat
câştigător oficial al alegerilor din Statele Unite. Numai
că la Vatican bradul de sărbători a fost adus din Slovenia.
Ţările care se consideră vârful democraţiei se confruntă
cu represiuni greu de imaginat, comparabile cu
apucăturile statului poliţienesc perfect. Imaginile sunt
repetate obsesiv pentru ca lumea să asculte de mai-
marii zilei. Cu cât restricţiile sunt mai severe, cu atât
mulţimile sunt mai de neoprit. Nici în timpul marilor
demonstraţii ale sindicatelor europene din anii ’70 n-am
văzut astfel de scene. Ba mai mult, poliţia îi proteja pe
cei ieşiţi în stradă. Văd femei încătuşate cu mâinile la
spate pentru nimic, ceea ce nu ţi-era dat să întâlneşti
nici măcar în perioada pe care o renegăm cu atâta
uşurinţă.

Revin la tinerii ghiftuiţi şi gălăgioşi care cred că li
se cuvine totul. Cei mai mulţi dintre ei nu numai că n-
au cunoscut vreuna din privaţiunile trecutului, dar au
profitat din plin de darurile tranziţiei. O ascultam
aproape seară de seară pe Monica Lovinescu şi simţeam
că uneori era nedreaptă faţă de realităţile româneşti.
Până într-o zi când am aflat un lucru care m-a uluit. Ple-
case din ţară în 1948. La 23 mai 1958, mama sa, Ecate-
rina Bălăcioiu, fusese arestată împreună cu Vasile
Voiculescu şi alţi prigoniţi ai regimului, unii având peste
70 de ani, fiind condamnată la 18 ani de închisoare.
Datorită curajului şi ingeniozităţii acelei doamne au fost
salvate şi trimise în străinătate, după cum povesteşte
fiica sa, caietele Jurnalului, ca şi manuscrisul original al
Mălurenilor, ale soţului său, astfel încât cele două des-
tine despărţite prin lege în 1934 să se unească din nou
prin operă. A fost hărţuită de colonelul Francisc Butika,
directorul general al anchetelor pe ţară, şi de adjunctul
său, Dominic Butika - or fi fost rude, şeful recrutărilor
dintre condamnaţii politici. Un alt satrap, Sever Bistran,
îi făcuse fostei soţii a lui Eugen Lovinescu dosarul de spi-
onaj. Era bolnavă, iar gardiana Mariţa îi striga prin
vizetă: „Nu mai tuşi, babo! Nu te mai sclifosi, că nu le
laşi să doarmă pe bietele fete!” Ecaterina Bălăcioiu a
murit la 4 iunie 1960, iar fiica sa, aflată departe şi în im-
posibilitatea de a o veghea măcar în ultimele clipe ale
vieţii, avea tot dreptul să se revolte. 

Însemnări dintr-un lan de grâu

Gânduri
Motto:

„Nu trăi în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ţi
toate eforturile în prezent”.

(Buddha)

• Petru Mărculescu
În general oamenii, sau cel puţin mulţi dintre ei, obiş-

nuiesc, uneori chiar fără să-şi dea seama, să-şi facă un bi-
lanţ al vieţii, mai ales după întâlniri cu alţi prieteni la o
cafea, o bere, o zi onomastică sau în alte împrejurări.

Este desigur dificil să te împingă cugetul, cu totul
nemotivat, în oricare moment prilejuit de trăiri pe care
le-ai avut sau le ai şi să nu fii tentat să te bucuri, să te
întristezi sau să tragi concluzii pripite, ce pot lesne să-ţi
amplifice „Eul”, descoperit sau nedescoperit încă.

Mintea omului îşi scoate din tolba vieţii, mai ales
când această tolbă este din ce în ce mai încărcată de
trăiri, transformate în analiza propriilor gânduri,tot ce în-
seamnă perioade grele sau uşoare, urâte sau frumoase
peste care ai trecut, uneori cu nonşalanţa celebrei zicale
filozofice mai mult sau mai puţin „aşa a fost să fie”, al-
teori, mai mult ca sigur, conform unei ziceri a celui mai
mare prieten ardelean, Ghiţă, care, într-o discuţie avută
cu el despre aşa zisele întâmplări din viaţa unui om, glă-
suia astfel:

– Apăi, Petrule, după ce ţi-am povestit multe din trăi-
rile mele, ale familiei mele, în frumoasa noastră Transil-
vanie, concluzia mea învăţată de la tatăl meu, de care te
sfătuiesc să ţii seamă câte zile oi avea, este că “niciodată
n-o fost să nu fie oarecum”!?!

Râsul lui Ghiţă, după ce spunea această constatare,
pe care eu o denumesc şi astăzi, după peste patruzeci de
ani de când am aflat-o, ca pe un fel de pregătire pe care
Ghiţă încerca să mi-o facă pentru tot restul vieţii mele,
s-o consider ca şi o direcţie pe care acest brav ardelean
m-a făcut s-o găsesc în toate împrejurările în care viaţa
m-a plimbat de atunci.

În relaţiile interumane pe care orice om le cunoaşte
de-a lungul vieţii sale, având în vedere conţinutul ei,
apare ca implacabilă această vorbă a lui Ghiţă, din care
eu am înţeles că pentru multe din trăirile noastre, trecu-
tul respectă, ca şi întâmplări şi evenimente, sub influenţa
acestei constatări, fireşti de altfel, trimiţând pe orice om
ajuns la o vârstă când se poate vorbi şi despre o perioadă
mai veche de viaţă, adevărul existenţial. Gândurile mă
trimit şi la o altă comparaţie a trecutului nostru şi fără
alte considerente pentru noi, oamenii, putem da şi un alt

sens altei zicale: „ce e val ca valul trece!”, care ne în-
deamnă la ceea ce înseamnă ca importanţă o trezire, în
special, pentru cei care pot vorbi despre acest timp tre-
cut, doar punctându-l şi dacă se poate considerându-l ca
pe un timp din gramatica limbii române, atât.

Unii dintre oameni, şi mă tem că poate majoritatea,
obişnuiesc să vorbească despre această perioadă de timp,
preaslăvind, pentru unii de înţeles, pentru alţii nu, întâm-
plări, funcţii, putere de muncă şi nu numai, ca şi un fel
de autolaudativ, şi tot din nenorocire îşi continuă susţi-
nerea poziţiei pe care au deţinut-o crezând şi, totodată,
sperând că-şi va impresiona auditoriul sau că, în afară de
părerea transformată în certitudine pentru „Eul” lor, ar
putea să-şi considere drept un factor important pentru
cei cu care vine în contact într-un moment sau altul!

Cam în aceeaşi situaţie se află şi cei care trăiesc în
viitor, din speranţe în speranţe de mai bine, majoritatea
nedovedindu-se, până la urmă, realizabile decât în pro-
cente nesemnificative pentru devenirea lor ca şi reali-
tate, datorită verbului „a vrea”, combătut adeseori de
opusul „a putea”!

Îmi amintesc, în acest sens, că într-o după-amiază,
surprinzându-mă o ploaie pe câmp, unde se scurgeau pe
frunţile muncitorilor care recoltau porumbul boabe mari,
de fapt stropii de ploaie, am avut parte de un spectacol
care m-a dus cu gândul la dârzenia truditorilor din agri-
cultură, care nu s-au oprit din lucrare pentru a servi masa
binemeritată. Şeful de fermă dădu la un moment dat or-
dinul încetării lucrului în vederea servirii mesei, a uneia
dintre mâncărurile bine apreciate pe câmp, respectiv ves-
tita varză călită cu carne de berbec sau de oaie.

Era un inginer tânăr care avea acel entuziasm tine-
resc în care, după „numai” cinci ani de meserie, era în
faza în care gândul vârstei zbura la un viitor pe care şi-l
gândea şi-l exprima cu voce tare.

Îl priveam curios, chiar cu plăcerea că nu îl întrista
niciun pic ploaia şi totodată pentru faptul că acest om le
spunea muncitorilor că o să apară cât mai curând, în viitorul
apropiat deci, multe alte mijloace mai tehnice de a recolta
porumbul, mai repede şi mai bine. Gândurile îmi fură oprite
de intervenţia unui muncitor agricol, care îi adresă o între-
bare destul de normală şi curajoasă după mine:

– Bine dom’ inginer, şi noi ce o să mai facem? Credeţi
că ne este uşor să părăsim, goniţi de tehnica agricolă,
combine sau ce-o să mai apară, izgonindu-ne astfel de la
viaţa noastră de zi cu zi, plină de speranţe că vom asigura
porumbul atât de necesar la nemâncatele „fiare” din cur-
ţile noastre. Ce-o să facem cu porcii, săracii, care nu-şi
dădeau seama cum că porumbul îi ajută să ajungă la Cră-
ciun în ceaunele „criminale” sau viţeluşii care puneau pe
ei carne, negândindu-se la abatoarele de „baby-beef” sau
curcanii îngâmfaţi care urmau să pregătească majoritatea
preparatelor de Sfintele Paşti, piftiile mai nobile decât
cele de porc, care se adresau atunci, ca şi azi, copiilor

sau nepoţilor care-şi trăiau viaţa prin oraşele ţării noas-
tre. Şi, în final, pe lângă ouăle date de găinuşele atrase
de glasurile cu miros de porumb ale bunicelor, dar mai
mult ca orice, acel „Piri-piri” cu care erau chemate la
masă?!

Îl priveam discret pe tânărul şef de fermă, care des-
coperindu-şi gândurile despre ceea ce se cheamă meca-
nizarea agriculturii, grăi cu convingere:

– Păi majoritatea dintre voi, mai ales ăi tineri, veţi
deveni mecanizatori, care vor mânui combinele care deja
au început să apară şi care recoltează porumbul într-o vi-
teză de negândit.

Ploaia încetă brusc şi atunci, chemându-l la mine, îi spusei:
– Măi domnule inginer, să ştii că te-ai dus cam de-

parte în viitor, nu pentru că nu vor apărea combinele de
care vorbeai. Nu pune căruţa înaintea cailor. Nu i-ai lă-
murit mai clar cu ce se vor ocupa ei, pentru a câştiga
banii atât de necesari, că uite cum se dezvoltă tehnica
cu o viteză de nebănuit, îngrijorându-i pe aceşti minunaţi
muncitori agricoli. În privinţa unei dezvoltări complexe,
în care omul nu va fi înlăturat de nicio maşină agricolă
performantă!

Discuţia aceasta am continuat-o la birou cu toţi şefii
de fermă, punându-le câteva întrebări la care, în mod
sigur, gândeau şi ei despre relaţia om-maşină şi spunându-
le că bineînţeles viaţa merge înainte şi va rezolva echili-
brarea raportului menit să îmbunătăţească şi să uşureze,
în prezent, performanţele viitoare.

În general, poporul român a fost dotat, fizic şi inte-
lectual, să echilibreze, uneori mai greu, alteori mai uşor,
raportul între om şi maşină, pentru mai toate lucrările
mixte din sectorul agricol.

Spre seară, noaptea îşi trimitea stelele luminate de
lună să vegheze asupra satului, să mângâie lanurile de
floarea soarelui, porumb, sfeclă, furaje şi mă rog, toate
vietăţile mai mari sau mai mici, îndeplinindu-şi astfel prin
aceste micuţe vietăţi rolul de stabilizare a solului fertil,
în perioada în care, prin încetarea vieţii, descompunându-
se, îmbunătăţeau structura materiei organice a cernozio-
mului, caracteristică acestei zone a Bărăganului şi nu
numai.

Această poveste pe care v-am spus-o este valabilă în
orice meserie se practică pe globul pământesc, pe care
eu aş sistematiza-o în trei gânduri, sigur influenţat în ceea
ce mă priveşte de marele Buddha:

1. Iubeşte trecutul, ţinând cont de învăţămintele
pe care le-ai reţinut de la el.

2. Ai în vedere că viitorul îţi poate oferi deopotrivă
lucruri adevărate, dar limitate de neputinţa îndepărtării
prea mari de realizarea şi realitatea imediată.

3. Ţinând cont de cele două gânduri budiste despre
viitor, fi întotdeauna cu mintea, cu gândul şi cu fapta în
prezent!



La Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din
Cluj-Napoca a apărut, recent, un nou
volum semnat de Ilie Rad: America din
Cortland. Volumul de faţă continua, prin
conţinut şi formă, volumele sale ante-
rioare cuprinzând note de călătorie din
străinătate (Peregrin prin Europa. File de
jurnal: Viena, Praga, Varşovia, Bu-
dapesta, 1998; De la Moscova la New
York. Note de drum din Federaţia Rusă şi
fragmente de jurnal american, 2005; O
călătorie în Ţara Kangurului, 2012; O
călătorie la capătul lumii, 2019 – în colab.
cu Doina Rad) sau din ţară (Un ardelean
la Bucureşti, 2011; Călătorii prin Ţară
(1995-2017), 2017), autorul mai având în
proiect încă două titluri cu acelaşi profil:
Prin capitale europene şi Trei călătorii
prin Rusia.

Revenind la volumul de faţă, cel mai
impozant dintre toate cele amintite ca
număr de pagini (465), acesta cuprinde
impresii de călătorie, pagini de jurnal,
reflecţii, reportaje, interviuri aferente
celor trei călătorii făcute de autor, în anii
2000, 2002 şi 2018. 

Rezultatele publicistice ale primelor
două călătorii fuseseră incluse în volumul
De la Moscova la New York. Note de drum
din Federaţia Rusă şi fragmente de jurnal
american. Prefaţă de Mircea Popa, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2005. Autorul le-a re-
luat în acest volum (cu excepţia unui text,
care nu se mai încadra în peisajul ameri-
can), la care a adăugat materialele redac-
tate în urma călătoriei din 2018, în felul
acesta cartea având o structură unitară
(notele de drum şi interviurile din
Federaţia Rusă vor fi incluse, cum s-a
spus, într-un volum de sine stătător).

Au fost adăugate în carte două înter-
viuri, care nu au fost realizate pe pământ
american, ci cu prilejul unor conferinţe
ale Alianţei Universităţilor pentru
Democraţie (AUDEM), creaţie sută la sută
americană: cu profesorul John Ryder, în-
tâlnit la Praga, în 1997, respectiv cu  Svet-
lana Broz, nepoata lui Iosip Broz Tito, pe
care autorul a cunoscut-o la Sarajevo, în
2013, unde a avut loc conferinţa anuală
AUDEM. 

Ca de obicei, autorul indică, după

fiecare text, locul primei apariţii. Textele
au fost publicate iniţial în România
literară, Tribuna, Apostrof, Pro Saecu-
lum, cele mai multe fiind tipărite, sub
formă de seriale, în Adevărul de Cluj sau
Flacăra lui Adrian Păunescu (FlAP). 

În 1981, cunoscutul scriitor, jurnal-
ist şi diplomat, Ioan Grigorescu, el însuşi
autorul unor volume despre America,
scria: “Până la scrierea acestei cărţi, în
lume s-au publicat nu mai puţin de…
126.810 volume despre Statele Unite,
<<ţara cu 50 de ţări>>. Vreo duzină – dar
nu toate <<de duzină>> – au apărut şi la
noi.”

Din 1981, când a fost întocmită sta-
tistica, au trecut patru decenii, timp în
care, sunt convins, numărul volumelor
despre Statele Unite a depăşit cifra de
150.000 de titluri! 

Pe bună dreptate, oricine s-ar putea
întreba: La ce mai foloseşte încă o
carte, despre o lume reflectată în
150.000 de cărţi? 

Răspunsul este simplu de dat: fiecare
autor vine cu propria sa viziune, cu pro-

priile sale trăiri şi sentimente, inspirate
de vizitarea lumii americane.

Cartea este dedicată celor patru pro-
fesori americani, care i-au facilitat au-
torului deplasarea în Statele Unite: John
Ryder, Henry Steck, Devereaux Kennedy şi
Alexandru Balaş. 

De ce America din Cortland (Cort-
land este un mic orăşel din statul New
York, unde a avut loc, în 1906, o crimă,
care a stat la baza romanulu O tragedie
americană, de Thedore Dreiser)? Pentru
explicarea titlului, se pot invoca două
mottouri ale cărţii: “New York City este
New York City – Cortland este America”, a
spus profesorul de filosofie  Momcillo Sto-
jkovich, de la Universitatea din Niš, din
Serbia, iar Romulus Rusan afirma şi el:
“<<Nouăzeci la sută din europeni
confundă Statele Unite cu New York-ul, şi
mai exact cu Manhattanul: imagine cu
desăvârşire falsă.>>, se plâng americanii
şi chiar newyorkezii…”

O mare valoare au în carte intervi-
urile realizate cu profesori sau oameni de
cultură: John Ryder, Joseph Brownell,
Nina Cassian, Anca Pedvis, Tudor Vlad,
Henry Steck, Erik J. Bitterbaum, Alexan-
dru Balaş sau Svetlana Broz, dar şi capi-
tolul dedicat relaţiilor dintre Cortland şi
Dreiser ori întâlnirii autorului cu
preşedintele american Bill Clinton, schim-
bul de scrisori făcut cu acesta, reporta-
jele despre marile obiective vizitate:
Empire State Building, Worl Trade Center,
Statuia Libertăţii, Cascada Niagara,
Muzeul Memorial 11 Septembrie 2001,
Muzeul de Artă Modernă din New York,
Muzeul Figurilor de Ceară din New York,
experianţa lansării cărţii sale, De la
Moscova la New York, în Aua Universităţii
din Cortland etc. 

Conform obiceiului autorului, cartea
are numeroase ilustraţii (180 la număr),
în interiorul cărţii (23, alb-negru), dar mai
ales color, în Anexe (157 de fotografii,
portrete grafice, scrisori facsimilate, cop-
erte de cărţi etc.). De menţionat că unele
fotografii sunt o raritate (Maria Tănase
cântând la un spectacol dat pentru
soldaţii români de pe Frontal de Est, în
1942, portretul Ninei Cassian, făcut de
Perahim,  Cascada Niagara, secată, râul
Niagara fiind deviat de Armata Americană,
pentru a se înlătura pietrele aduse de
ape, o fotografie inedită cu Turnurile
Gemene, din anul 2000,  care vor fi dis-

truse în anul următor, plicul unei scrisori
trimise de Grace Brown lui Chester
Gillette (prototipuri ale unor personaje
din romanul O tragedie americană),
casele, fabrica şi biserica din Cortland,
având legătură cu cei doi eroi, o fo-
tografie din timpul construcţiei Centrului
Rockefeller, cu muncitori în timpul pauzei
de masă, odihnindu-se pe o grindă
metralică aflată la sute de metri deasupra
oraşului, fotografii cu dezastrul de la
World Trade Center etc. 

Despre profilul cărţii şi despre
autor sunt definitorii cuvintele de pe cop-
erta a patra a cărţii, aparţinând acad.
Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei
Române: “Ilie Rad lasă astăzi asupra lumii
literare un «încântec sau descântec», cum
ar zice frumos Heliade Rădulescu, adică
ne întinde graţios şi cuviincios câteva
frânturi din sufletul său generos. Ilie vine
dintr-o lume sublimă, a omeniei şi
adevărului, a candorii şi dreptăţii, a pro-
fundei înţelegeri şi armonii. El
interpretează lumea înconjurătoare cu o
căldură umană unică şi cu ochi miraţi în
faţa noului, cu extazul eternului calător.
[…] Ilie Rad ştie să spună istoria altfel, cu
naturaleţe şi cu o anumită cuviinţă, fără
semeţie sau ostentaţie. Este un erudit şi
un cunoscător, dar parcă nu vrea să ştie
asta.” 

Iar un alt academician, Constan-
tin Ciopraga, afirma: “Temperament is-
coditor-volubil, înţelegând să exploreze,
să verifice, să compare şi în special să
adauge elemente şocante, Ilie Rad se
mişcă dezinvolt atât în plan spaţial, cât şi
în registru temporal, tentat de lectura
plurală a realităţilor. Frapează, în tehni-
cile sale scriptice, o estetică a simpatiei,
în modulaţii ample, adecvate momentului
evocat, cu accente mobile pe psihologie,
pe moravuri şi istorie, totdeauna punc-
tând latura etică. Registrului expresiv
principal, lirico-epic, i se asociază voci de
subtext în partitura existenţială discretă,
reverberând o anumită filosofie practică.” 

Cartea urmează a fi tradusă, în
curând, în limba engleză, varianta
electronică fiind diponibilă pe site-ul lui
Ilie Rad, www.ilierad.ro

Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă

VIAŢA, UN TORT TĂIAT
ÎN FELII NEUNIFORME
Urc la mansardă şi privesc bolta cerului. E senină,

iar lumânările cerului sclipesc, sfidând întunericul pă-
mântului; pământul meu, scorojit de soarele dogoritor
al zilelor de vară şi plin de zăpada iernilor grele din im-
ensul Bărăgan. Pământul acesta care de-abia mai respiră
sub talpa apăsată a greilor, care ard pe unde calcă. Până
şi culoarea sanătoasă a cernoziomului natal s-a schim-
bat. E plin de durere şi tace. Tace şi suspină, respirând
a sănătate doar în prag de primăvară când apa zăpezilor
bălteşte fără a-l îneca şi-l spală de păcatele celor care
îl frământă în picioare. Eu îi ştiu durerea, că e şi-a mea,
îi înţeleg şi bezna în care a intrat şi-l mângâi sărutându-
i faţa ca pe leagănul cel mai cald şi mai confortabil. De,
e pământul meu, e lumina care m-a hrănit şi m-a purtat
pe braţe fără să se vaite vreodată de greutatea păcatu-
lui meu. Păcatul de-a veni pe lume!

La mansardă m-ascundeam şi-n copilărie şi stăteam
la sfat cu stelele cerului. Acum, ca şi atunci, încerc să
le dau câte un nume. Nu-mi iese, mi se pare că irosesc
timpul, căci timpul are altă valoare, mi se pare un lux
pe care nu mi-l mai permit! 

Atunci, soarele era mai strălucitor, luna mai zâm-
băreaţă, iar stelele aveau timp să stea la poveşti cu
mine! Acum, doar una îmi zâmbeşte, fiindcă îmi este
complice de când m-am născut, celelalte-s artificii de
Crăciun. Le privesc, le admir şi mi-e frică să nu se
stingă, îmi place aşezarea lor şi, culmea, nu se ceartă
niciodată pe locul ocupat. Câtă ordine şi  disciplină! 

Aşez capul pe pervazul geamului. Închid ochii şi

intru într-o linişte profundă asemenea somnului, dar nu
e somn. De undeva, din depărtări, aud un glas, mă
strigă:  Claraaaa! Claraaa! Tresar, iar bătăile inimii se
înteţesc. Pun mâna pe piept şi-ncerc să liniştesc ceasor-
nicul. Câtă nevoie am de el şi cât l-am obosit până a pă-
trunde în esenţa cuvântului „ignor”!

- Clara! Unde eşti? Clara, iar te-ai ascuns în podul
casei? Ce-o fi, maică, acolo te de trage aţa?

E bunica din partea mamei. E chiaburoaica cu care
nu prea mă înţeleg, nu semăn în partea lor, m-arunc în
neamul tatei! Deşi are o înfăţişare de soldat din armata
germană, e blândă şi generoasă. Tocmai blândeţea ei mă
enervează. Pentru ea toată lumea e bună, numai noi
suntem neînţelegători. Noi nu ştim să privim lucrurile,
noi nu ştim să alegem grâul de neghină. Şi sunt atât de
diferite boabele-astea două! Unul hrăneşte, altul amă-
răşte! Na, de unde atâta înţelepciune, când totul e fragil
şi alunecos? 

- Clara! insistă ea. De ce nu răspunzi, fata mea? 
- Chiaburoaico, ţi-am spus să-mi dai pace! îi răs-

pund eu într-un târziu. 
- Clara, iar nu ţi-ai băut laptele, iar l-ai dat la pi-

sică, de parcă n-ar avea ce să mănânce! Coboară mai re-
pede! 

Auzi, să cobor, nici prin minte nu-mi trece, aici mă
simt în largul meu, aici e adevărata mea casă, e lumea
poveştilor, e lumea minunilor pe care nu le găseşti nici
pe stradă, nici în piaţă, niciunde! Chiaburoaica nu mă
înţelege, cu bunicul a altceva, vede lucrurile altfel. Are
însă o idee de la care nu se abate niciodată: mănâncă
doar cine munceşte! Din pricina asta se cam ceartă cu
chiaburoaica. Ea „fură” din casă şi dă la alţii; ea le zice
năpăstuiţi. Milostivă până la cer! 

- Ţi-ai făcut trei rânduri de case în rai, Marghioliţo,
cât ai dat în viaţa asta! îi zicea adesea bunicul, mai ales
când o prindea asupra faptei. 

- Aş! răspundea ea scurt. Lumea-i lume, nu-i la fel,
oare nu trebuie să mâncăm cu toţii? 

- Trebuie, dar  munca nu-i pentru toţi? Eşti mândră,
femeie, de casa noastră, dar sudoarea lucrului tău ai
uitat-o? Se uitau lung când ridicai cărămidă cu cărămidă
şi-şi mai dădeau şi coate năpăstuiţii ăia ai tăi. 

- Crezi că ştiau ce fac? întreba ea plină de linişte.
Vai de păcatele lor, Domnul să-i ierte!

- Da, da, Domnul să-i ierte! 
Şi uite-aşa se liniştea şi bunicul, căci n-avea nici el

inimă rea, doar că nu se împăca cu ideea că poţi trăi
lejer şi dacă nu munceşti. Prost e ăl care dă, nu ăl care
cere! cu asta se răzbuna și el. Cere-i ceva în schimb, şi-
ai să vezi ce mutră face! Muncă, femeie, muncă! adăuga
el plin de năduf. Păi aia nu mai e pomană, moşule!
Doamne, iartă-mă! completa chiaburoaica, ridicând o
cruce pân’ la cer. 

Acum, ca şi-atunci, privesc întinderea şi-mi ostoiesc
arşiţa sufletului cu lumina coborâtă din înalt. Stau ca şi-
altădată la mansardă, căci, din voința și cu mâna ei,
chiaburoaica a semnat actul prin care îmi lăsa mie tot
trecutul ei. Sunt o răsfăţată a sorţii, am o casă cât un
cer, iar din ea izvorăsc amintiri de neuitat, pline de mis-
ter şi dor. Chiaburoaica m-a pedepsit pe viaţă!  

Uşor insomniacă, privesc spre tortul meu, tăiat în
felii neuniforme, glazurate pe alocuri sau zdrenţuite din
loc în loc.  

Tresar! Chiaburoaica mea, bunica maternă, femeia
harnică și milostivă, care m-a îngenuncheat atât de fru-
mos pământului natal, mă strigă și-acum: Ai grijă, fata
mea, să nu uiți niciodată țărâna din care te-ai născut,
acolo e leagănul tău, munca și dorurile, e viața ta și-a
neamului tău, e viața dată cu-mprumut!

Angela Burtea

O nouă apariţie editorială

Ilie Rad, America din Cortland (2020)
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