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• Adrian Păunescu

Peste şerpii veninoşi
Din această şerpărie,
Dom’ director a adus,
Pe valută din Apus,
Alţi şerpi, mult mai veninoşi;
Fie.
Peste-această şerpărie,
Ministeru’ naltei ierbi,
Cu guvernul de acord,
Brav, a importat din Nord,
Cei mai fără milă şerpi;
Fie.

Alte puncte cardinale
N-aveau şerpi, ci doar venin
Şi cu multă bucurie,
Ministerul de chimie,
A venit de moarte plin;
Fie.

Astăzi, prima şerpărie
Speriată de giganţi,
De venin şi de chimie
Şi de mult prea lungul lanţ,
Ar fugi, fir-ar să fie,
Într-un fel de occidanţ,
Însă nimenea nu ştie
Dintre şerpii emigranţi,
Care vin şi vin şi vin,
Cum e viaţa-n bucurie,
Ori se moare, ori se-nvie
Când ca şarpe n-ai venin;
Fie!

Cum i-a sfidat eugen Barbu pe 
Nicolae și elena Ceaușescu în 1973

Şerparii

manifest pentru 
sănătatea pământului

• Ana-Maria Păunescu
Venituri din turism? 
De ani și ani, pentru că sunt

obligați de prețurile mari și de
condițiile aproape umilitoare, românii
aleg să își facă vacanțele în străină-
tate. Bulgaria, Spania, Portugalia, Gre-
cia – poate cu prioritate, Turcia și așa
mai departe. După posibilități. Despre
turiști străini, ce să mai zicem? Nu i-am
atras niciodată cu adevărat, nici măcar
atunci când statisticile dovedeau că
berea e mai ieftină în Centrul nostru
Vechi decât la periferia altor orașe eu-
ropene. Avem Maramureș, avem Buco-
vină, avem Deltă, avem Mare Neagră,
avem Oltenie, avem Apuseni, dar nu
suntem în stare să le apărăm. Dăm pe
semnătură aprobare pentru hoteluri de
beton printre case de lemn, ca să mai 

treacă un mandat cu bine, ca să se
facă mai repede ora de culcare și să se
umple conturile bancare
funcționărești.

Investiții străine?
Le blocăm dintotdeauna. Ferească

Dumnezeu să se investească în Româ-
nia, să se ia pulsul corect în lumea de
afaceri, să se tragă linia și să se afle ce
s-ar fi putut obține, dacă știam să atra-
gem oamenii către acest colț de lume
care niciodată nu a știut să muște din
pâinile proaspete ale Europei. Nici ro-
mânii nu mai investesc curat, cu ace-
laşi curaj, în ţara lor. Unii preferă să-şi
ia viaţa în rucsac şi să schimbe peisa-
jul, sătui de atâta decepţie, de atâta 

birocraţie, de atâta nevoie de mai
mult, de atâta incompatibilitate între
ce trebuia să fie şi ce a ieşit, de fapt.

Creşteri economice?
Guvernul, indiferent de culoarea

lui, de mai bine de douăzeci şi cinci de
ani, se foloseşte de tranziţie pentru a
explica statul pe loc, pasul pe loc, pre-
sărate ambele cu câteva reprize se-
rioase de mers cu spatele. Pentru
frumuseţea regiilor. 

(continuarea în pagina 2)



• Ana-Maria Păunescu
(continuarea din pagina 1)

Dacă mai cresc salariile,
sigur scad pensiile sau scade
ceva. Ceva important. Dacă
mai cresc pensiile, alocaţiile
nu au cum să fie şi ele mă-
rite. Dar dacă medicii sunt
plătiţi prost, profesorii tre-
buie şi ei să urmeze acelaşi
tipar. Să nu existe gelozii între clasele sociale.
Aşadar, nici la acest capitol n-avem mare
lucru de pierdut.

Proiecte de infrastructură?
Care infrastructură? Dăm din mâini, în

semn de pace, legănând cele două autostrăzi
adevărate pe care le are România. A1 şi A2.
(Ştim, se pare, să numărăm doar până la doi.)
Mai sunt petice pe ici, pe colo, mai e de la
Sibiu până la Deva un tronson relativ impor-
tant de autostradă, mai iese în drum şi Bucu-
reşti-Ploieşti şi... cam atât. Pandemia nu ne-a
blocat şantiere monumentale, nu ne-a închis
săpăturile pentru noi rute de metrou, nu ne-a
alungat echipe de muncitori care abia aştep-
tau să toarne asfaltul spre Braşov. 

Vieţi omeneşti?
Să fim serioşi: când ne-a păsat nouă de

vieţile celor din jur? Rar ne pasă de viaţa
noastră, dar de cea  a vecinilor de veac...
Acum, la mai bine de 6 luni de la izbucnirea
pandemiei în Europa, noi ne lăudăm că sun-
tem a doua Italie, autorităţile se bat cu pum-
nul în piept şi ridică din sprâncene: noi v-am
avertizat că aşa vom ajunge... a doua Italie.
Mica mare diferenţă este că Italia, în martie
2020, nu ştia ce i se întâmplă. A venit tsu-
nami-ul peste bătrânii ei, peste oamenii ei şi,
deşi a luptat până la epuizare, a pierdut
multe bătălii. Noi? Nu cumva ştim de atâta
timp că e pandemie, că avem nevoie de dotări
în spitale, că e urgentă nevoia de medici? Sau
iarăşi credeam că suntem cu moţ şi că nouă
nu ni se poate întâmpla? De ce nu am con-
struit un spital – fie el şi provizoriu - în 6 luni?
Sau de ce nu am luat clădirile abandonate,
hotelurile etc pentru a le transforma în acest
scop? De ce nu am adus aparatură? (Aud că
aparate importante, donate de bănci şi oa-
meni bogaţi, nici nu au fost scoase, din primă-
vară şi până acum, din cutii! Cam cât de
zdruncinată le e mintea?)

Nu suntem a doua Italie!
Nu suntem a doua Chină!
Nu suntem a doua Spanie!

Suntem aceeaşi Românie, prima şi sin-
gura, care nu e niciodată condusă pe drumul
bun. România care aşteaptă glonţul cu ochii
larg deschişi, gândindu-se că vântul ar putea
să îi deraieze traiectoria. România – pământ
însemnat cu monumente scuipate şi vandali-
zate. România căreia i s-a băgat în cap, pen-
tru a i se mai tăia din aripi, că nu e nevoie de
muncă prea multă, de efecte speciale, de
proiecte grandioase, pentru că totul i se cu-
vine, pentru că toate i se vor aduce pe tavă,
mai devreme sau mai târziu.

Prea târziu, nemernicilor, prea târziu!
Mor oamenii în spitale mizerabile, mor oame-
nii acasă (pentru că nu sunt primiţi în spitale
cu boli cronice grave). Mor oamenii! De trei-
zeci de ani, ţara e condusă cu genunchii, pe
drum şerpuit. Măcar dacă ar avea Dumnezeu
milă de noi... 

În rest, planul autorităţilor împotriva
Covid19 merge ca uns. Au închis iar teatrele şi
restaurantele! Şi şcolile, desigur. Acum să-i
lăsăm pe cei care ne decid soarta să se odih-
nească pentru câteva zile. Să doarmă la
prânz. Dintotdeauna, prostia e obositoare.
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Noi ce-avem
de pierdut?

23 octombrie 1998: se stingea Silviu Stănculescu, 
actor român (n. 1932)

24 octombrie 1933: se năștea Draga Olteanu-Matei, 
actriță română

24 octombrie 1946: se năștea Anda Călugăreanu, actriță 
și interpretă română de muzică ușoară și folk (d. 1992)

25 octombrie 1944: În al doilea război mondial, 
armata română intră în orașul Carei (Bătălia de 
la Carei), preluând controlul asupra întregului 
teritoriu pierdut în urma Dictatului 
de la Viena din 1940.

25 octombrie 1921: se năștea Mihai I, rege al României
(1927-1930; 1940-1947) (d. 2017)

25 octombrie 1925: se năștea Valeria Guțu Romalo, 
lingvistă română, membră de onoare (2006) a 
Academiei Române

25 octombrie 2011: se stingea Liviu Ciulei, regizor, 
scenograf, actor român (n. 1923)

26 octombrie 1807: se năștea Barbu Catargiu, jurnalist și 
politician român, prim-ministru al Principatelor 
Române (d. 1862)

26 octombrie 1932: se năștea Dumitru Rucăreanu, 
actor român (d. 2013)

26 octombrie 1949: se năștea Corina Chiriac, interpretă 
română de muzică ușoară

26 octombrie 2007: se stingea Nicolae Dobrin, fotbalist 
român (n. 1947)

27 octombrie 1946: se năștea Mihaela Mihai, 
cântăreață română

27 octombrie 2015: se stingea Mitzura Arghezi, 
actriță română, fiica poetului Tudor Arghezi 
(n. 1924)

28 octombrie 1931: se năștea Ilarion Ciobanu, 
actor român de film (d. 2008)

28 octombrie 1952: se stingea Mircea Vulcănescu, filosof,
sociolog, economist și profesor de etică român 
(n. 1904)

28 octombrie 2005: se stingea Ion Irimescu, sculptor 
român, membru al Academiei Române (n. 1903)

28 octombrie 2008: se stingea Dina Cocea, actriță română
de teatru și film (n. 1912)

29 octombrie 1875: se năștea Regina Maria a României
(n. Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și 
Gotha), soția Regelui Ferdinand I al României 
(d. 1938)

29 octombrie 1930: se năștea Radu Cosașu, prozator 
și publicist român

29 octombrie 2019: se stingea Mihai Constantinescu, 
cântăreț român (n. 1946)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

măcar în CALENDAR

• Ioan Corneanu

Oamenii sunt trecători, dar din pă-
cate nu toți trecătorii sunt oameni. Iosif
Uglar a fost un trecător care a lăsat în
urma lui înfăptuiri ce vor rămâne ca
mărturisire trainică pentru județele
Maramureș și Satu Mare. Autorul acestui
studiu consideră că Iosif Uglar poate fi
socotit printre cei mai mari voievozi din
Maramureș și Satu Mare.

Din păcate, în zilele noastre este o
“obișnuință” foarte gravă de a se vorbi
și a scrie urât și umilitor despre
personalitățile cu funcții de răspundere
din perioada orânduirii socialiste (nu
comunistă n.a.), așa cum se scrie în
presă și se vorbește la televiziune. Este
interzis și să vorbești despre socialism.
Nici într-o țară fostă socialistă nu se in-
sistă atât de mult ca la noi în România
asupra a tot ce a fost rău. Să scrii “Ro-
mânia Comunistă” este o blasfemie.
Cum poate fi scrisă o țară cu asemenea
epitet ? România e patria tuturor româ-
nilor din interior și exterior. În România
nu s-a înfăptuit “comunismul”. Această
orânduire nu a fost realizată nicăieri în
lume. Comunismul este o “himeră”
care nu a existat și nu va exista
niciodată în lume. Partidele marxist-le-
niniste se foloseau de comunism pentru
manipularea oamenilor. Nicolae
Ceaușescu nu a scris și nu a vorbit ni-
ciodată că în România se construiește
societatea comunistă. În aceste condiții
de ce este atâta înverșunare în mass-
media scrisă și vorbită ? Dictatura și cul-
tul personalității au fost reale. Nu se
poate ca o forță politică să gândească
în locul unei națiuni, fie el și Partidul
Comunist Român, lichidându-se opoziția
care a fost înăbușită încă din fașă.

Renunțarea la trecut în istoria fie-
cărei țări este o greșeală fundamen-
tală. A se spune că trecutul trebuie
“șters din istorie”, că ceea ce contează
este prezentul și viitorul, această
poziție este “extrem de dăunătoare”.
A construi prezentul fără a lua ce a fost
bun în trecut este o greșeală capitală.
O adevărată istorie trebuie să cuprindă

și trecutul cu toate greșelile sale, ele
trebuie să fie eliminate, numai așa se
poate construi prezentul și se poate
prevedea viitorul unei națiuni. 

Pentru fiecare orânduire socială au
existat și conducători de excepție. Așa
a fost și în orânduirea socialistă
personalități care au condus competent
destinele României. Printre aceste
personalități se numără și Iosif Uglar,
maramureșean și sătmărean totodată.

La 30 decembrie se vor împlini  100
de ani de la nașterea lui Iosif Uglar, per-
sonalitate marcantă a Maramureșului și
Sătmarului, rămânând în istoria celor
două județe, ca un om de aleasă ome-
nie, care a ținut cont în întreaga lui ac-
tivitate că bunăstarea unei țări depinde
în mare parte de calitățile și comporta-
mentul cetățenilor săi. “Omul sfințește
locul” era deviza după care se orienta
întotdeauna Iosif Uglar. Ea rămâne și as-
tăzi o pârghie importantă și eficientă
prin care trecutul se leagă de prezent,
iar prezentul își proiectează orientări
valorice spre viitor.

Iosif Uglar s-a născut  în localitatea
Ferneziu, din județul Maramureș, la 30
decembrie 1920 și a decedat la 11 au-
gust 2006 la Baia Mare.

În arhiva personală păstrez multe
documente cu privire la viața și activi-
tatea lui Iosif Uglar. Eu am fost șeful lui
de cabinet, când a activat în cele mai
înalte funcții din județul Satu Mare. De
mai multe ori mi-a recunoscut că este
ca etnie germană “țipțer” și nu ungară.
Chiar mi-a vorbit despre o lucrare inti-
tulată : “Legenda Țipțerilor din
Maramureș”, scrisă de Ludwig
Borcuțean, în engleză “Țipțer Of
Maramureș legend”. În această lucrare
se arată că “țipțerii” au fost aduși de
administrația austriacă în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea în zona
Vișeu, cu scopul exploatării sării și a
lemnului. Dintre acei coloniști, au făcut
parte și strămoșii săi. La început nu-
mele lui a fost “Ugler”, ca după o
anumită perioadă, s-au făcut mari pre-
siuni de trecere la etnia ungară. Părinții
săi au ajuns împreună cu alți “țipțeri”,
ca lucrători la topitoria de plumb Phö-
nix din Baia Mare. În această localitate
s-a născut Iosif Uglar și alți frați ai lui
de toată omenia.

Întreaga lui pregătire culturală și
școalră s-a realizat în limba română.
Cum la Ferneziu trăiau și unguri, a
învățat și limba ungurească. S-a căsăto-
rit cu o frumoasă fată, Leontina, din fa-
milia românească Șerban. Au două fete
: Leontina și Dorica. 

Leontina și Iosif Uglar
Trăind în mediul muncitoresc la

Ferneziu, încă de tânăr Iosif Uglar a fost
atras și implicat în mișcarea  muncito-
rească.

Astfel, în anul 1945, după elibera-
rea Româmiei de sub dominația nazisto-
horthyistă, Iosif Uglar a devenit
membru al Partidului Comunist Român. 

Din documentele pe care le dețin
rezultă că în perioada 1934 – 1938, a
fost ucenic dogar la Topitoria de Plumb
din Ferneziu, iar după Dictatul de la
Viena din 30 August 1940, a fost încor-
porat în armata Ungariei horthyste în
Regimentul 3 Cavalerie Husari cu sediul
în Oradea, apoi a fost detașat la atelie-
rul de tâmplărie a unei unități indus-
triale din Munkacs. În luna mai 1944, a
fost trimis pe front în orașul Lulineț, re-
giunea lacurilor Peripet, apoi a fost re-
tras în orașul Kemet. După eliberarea
României de sub ocupația horthysto-na-
zistă, la 25 octombrie 1944, unitatea
militară din care a făcut parte s-a dez-
membrat, iar soldații și ofițerii au ple-
cat fiecare la casele lor.

În primele luni ale anului 1945 re-
vine la Topitoria de Plumb din Ferneziu,
unde în luna februarie 1945 se înscrie
ca membru al Uniunii Tineretului Comu-
nist, apoi în martie 1945 se înscrie ca
membru al Partidului Comunist Român.

Din luna martie 1945, Iosif Uglar a
fost ales ca membru al Comitetului de
Partid de la Topitoria de Plumb din Fer-
neziu, în care au intrat și membrii de
partid și membrii U.T.C., datorită fap-
tului că numărul lor era destul de mic.
Secretarul General al Uniunii Tineretu-
lui Comunist din România era Nicolae
Ceaușescu. Așa s-au cunoscut cei doi ti-
neri U.T.C.-iști și comuniști.

(va urma)

100 de ani de la nașterea lui iosif Uglar
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• Nicolae Dabija

Federația Rusă ni se vrea cel mai im-
portant aliat. Dar, spre deosebire de poli-
ticienii noștri care afirmă că ei ne doresc
relații bune și cu Estul și cu Vestul, rușii ni
se vor unicul nostru aliat.

Dar pentru noi Rusia a fost dintot-
deauna un fals aliat: ori de câte ori a venit să ne „eli-
bereze” – de sub turci, tătari, austrieci, nemți, români
(moldoveni) etc. – ea ne-a tot rupt câte o bucată din
teritoriu.  Ne-am pomenit fără Bucovina, fără gurile
Dunării, fără Marea Neagră, fără sudul și nordul Basa-
rabiei, fără teritoriile de dincolo de Nistru.

Îi cunoaștem bine năravurile: cât ne-a mai rămas
ceva teritoriu, ea va sări mereu să ne „ajute”.

Și acum, în independență, ni s-a declarat din nou,
cu gura lui Putin, „cel mai fidel aliat”. 

Și-atunci  ne întrebăm: oare ce intenționează să
mai rupă din ce avem? Nu cumva chiar sufletul nostru? 

Toți ambasadorii SUA în R. Moldova de la 1991 în-
coace au vorbit  limba țării noastre. 

Nu face excepție nici Excelența Sa dl Dereck J.
Hogan.

Și asta când niciun ambasador rus din ultimii 30 de
ani n-a însușit barem un singur cuvânt din limba ro-
mână, măcar „Hai, naroc!” – cele două cuvinte mira-
culoase pe care le învățase Leonid Brejnev în toți anii
cât acesta fusese prim-secretar de partid al RSS
Moldovenești.

Acum o săptămână Ambasadorul SUA la Chișinău s-
a adresat conducerii Republicii Moldova, cu un mesaj
în limba noastră, ca aceasta „să asigure condiții egale
tuturor concurenților incluși în cursa prezidențială”.

Lucru care ni se pare firesc. 

Cei din vârful puterii de la Chișinău n-au
reacționat nici într-un fel, în schimb a sărit în sus, ca
ars, dl Serghei Lavrov, ministrul de Externe al
Federației Ruse, care a declarat, prin agenția „Sput-
nik” – o rețea de spionaj și dezinformare rusească (fi-
liala de la Chișinău – sputnik.md – fiind condusă de Iurie
Roșca) – că acest apel înseamnă „amestec în treburile
interne ale Republicii Moldova”. 

Ambasadorul SUA nu știa, că în această parte a
lumii toți sunt egali, cu deosebirea că unii sunt mai
egali decât alții.

S. Lavrov ne-a anunțat cu o falsă amărăciune că
„mecanismul de reglementare a conflictului transnis-
trean nu funcționează”, ca și cum acesta ar depinde
de americani, și nu de ei. Și explică de ce: „Înainte de
toate, pentru că aici americanii se străduiesc să stri-
vească (подмять) și să-și subordoneze totul și să creeze
din Moldova un buboi (нарыв) în spațiul postsovietic și
să nu permită ca coaliția dintre doamna Sandu, Dodon
și partidul socialiștilor, care s-a creat cu ceva timp în
urmă, să nu funcționeze practic deloc, și ca forțele
prooccidentale să obțină o victorie univocă.”

Lavrov dă de înțeles că SUA ar fi sechestrat Repu-
blica Moldova, devenită astfel pentru Rusia un „buboi”,
ca și cum Dodon, Greceanâi etc. ar fi proamericani și
nu proruși până-n măduva oaselor. 

E o declarație obraznică, mincinoasă și diversio-
nistă, un amestec flagrant în treburile interne ale Re-
publicii Moldova, la care Ministerul nostru de Externe
ar trebui să reacționeze. Oricine poate vedea că
declarația lui S. Lavrov e un discurs electoral, care
urmărește un scop: s-o compromită pe Maia Sandu, in-
cluzând-o cu bună știință în tabăra „antiamericană”,

cu Dodon și socialiștii, contrapunând-o  „forțelor
prooccidentale” care râvnesc puterea, cum sugerează
rusul, fără ca acestea să aibă acest drept, pe care îl
poate acorda doar Kremlinul, ca și cum nu chiar ei,
Moscova, socialiștii și „Kremlinezul” (Dodon), au detro-
nat-o dintr-o funcție care începuse să ne placă cum o
gestionează și care începuse să-i placă și ei. 

Pentru ruși Republica Moldova este un laborator,
unde se pun în aplicare diverse planuri diabolice și se
experimentează tărășenii peste tărășenii – Transnistria,
Dodon, Stoianoglo, Găgăuzia rusească, Ilan Șor cu de-
valizarea celor 3 bănci, spălarea celor 32 de miliarde
de dolari prin băncile lui Platon, Iurie Roșca cu cei „7
magnifici” (S. Praporșcic, I. Burciu etc.), care lucrează
pentru propaganda rusească contra României și a Re-
publicii Moldova etc. 

Iar scopul lui Putin este unul: să ne readucă sub
cizma rusească.

Doar așa se explică faptul de ce Ambasada
Federației Ruse la Chișinău are la ora actuală 2300 de
funcționari (comparați cu Ambasada rusească la Was-
hington care are doar 45): toți aceștia au o misiune –
să facă totul ca Republica Moldova să nu se „america-
nizeze”, ca nu cumva aceasta să lunece în Uniunea Eu-
ropeană și NATO și să scape din îmbrățișarea de „frate”
a celuia care ne-a hăcuit teritoriile, ne-a deportat
părinții și bunicii în Siberii, ne-a târât în războaie care
n-au fost ale noastre, în Transnistrii sau Afganistanuri.
De el nu scapi atât de ușor!, ne amenință  Lavrov. 

Dar – cu acest „unic aliat” noi nu vom fi niciodată
liberi, niciodată țară, niciodată prosperi.

Iar nouă nu ne rămâne decât să-i dorim lui Dodon,
ca după aceste alegeri să se mai ascundă o dată, cu
periuța sa de dinți și pijama, în sediul Ambasadei
Federației Ruse, cum a făcut-o în iunie 2019, de astă
dată pentru totdeauna. Și să nu uite să-i ia cu sine și
pe toți ortacii săi, de la Bătrâncea la Țârdea, Bolea sau
Greceanâi.

Iar noi să ne mobilizăm cu toții la 1 noiembrie și
să-i acordăm o lecție lui Lavrov: Federația Rusă, cu
interpușii ei – Dodon și Usatâi – să piardă aceste alegeri,
ca să-i dovedim că în casa noastră, numită (deocam-
dată) Republica Moldova noi suntem stăpâni. 

Însemnări dintr-un lan de grâu
DE TAINĂ

LA UN PORUMB
COPT!

• Petru Mărculescu
Bărăganul, cu pământul său fertil, a atras, de când

lumea îşi caută aici multe rosturi, nu numai pe cei pe
care eu i-am denumit, încă de când am păşit pentru
prima oară, cu meseria mea, în câmpurile, parcă nesfâr-
şite, drept cosmeticienii ogoarelor, dar şi pe creatorii de
poveşti, rostite mai ales înspre apusul soarelui, în di-
verse ocazii şi împrejurări, poveşti care, din păcate, nu-
şi pot îmbălsăma ascultătorii cu parfumul de
originalitate, neplecând mai departe, către cei care ar
şti să le asculte în forma originală şi să le aprecieze cu
toate frumuseţile şi trăirile cuprinse în ele!

În funcţie de sezonul în care-şi scurge timpul măsu-
rat în luni, zile sau ore şi despre care nu cred că există
om să nu spună că cea mai bună unitate de măsură a
acestuia este CLIPA, lesne se poate observa că, printre
cele mai frumoase momente ale acesteia se află, fără
îndoială, poveştile atotcuprinzătoare ale frumosului ex-
tras de natură, intimitate şi odihna liniştitoare, după o
zi de muncă, din sufletele oamenilor, mai mult ca sigur
brăzdate şi ele adânc, ca şi obrajii şi palmele, de munca
grea, de la flăcău până la barbă albă, ca şi un preţ plătit
de toţi cei ce-şi petrec CLIPA cu o dragoste, aş spune, ca
şi pe o obligaţie, statornic şi, cred că, veşnică, faţă de
mirificul pământ al Bărăganului.

Şi… câte poveşti nu am avut prilejul să ascult, hă-
mesit parcă de o vrăjitorie, când, după ce se retrăgeau
de la muncile câmpului, muncitorii, cu gândul mai mult
ca sigur la treburile multe încă de făcut prin ogrăzile ca-
selor, pentru a se duce apoi la culcare, prin coteţe, la
doi trei porci ce grohăiau a foame când îşi vedeau stă-
pânii acasă, sau la câte o văcuţă sau viţeluş ce nu se li-
nişteau până ce nu-şi vedeau furajele frumos mirositoare
în iesle, pentru a avea ce rumega toată noaptea, ultimii
care se retrăgeau erau mecanizatorii, pe care îi salutau,
ca la o defilare, paznicii de noapte de pe la diverse
puncte de lucru din câmp.

Era această mişunătură dinspre câmp spre case, ca
şi o retragere de la un război, pentru câteva ore şi, cu
toate acestea, în anumite perioade, dar mai cu seamă

când porumbul era în faza de lapte, noi, cei rămaşi ulti-
mii, parcă pentru a asigura spatele, eram gata să ne
oprim prin diverse locuri, mai mereu fiind aşteptaţi de
paznicii de noapte, care-şi semnalau prezenţa prin fo-
curile făcute special pentru a fi gata jeraticul ce ne
făcea să salivăm cu gândul la porumbul pe care urma să-
l punem la copt şi care reprezenta, mai mult ca sigur,
pentru toţi, nu numai primul fel de mâncare de seară,
dar şi momentele de destindere după încordarea din
câmp, reprezentate de poveştile pe care le spuneam fie-
care, mai ales după ce soarele fugea la culcare, făcând
lunii şi stelelor loc să mai vadă oamenii. Această am-
bianţă plăcută era, mai mult ca sigur, un fel de pastilă
de dormit, care-i făcea pe mai toţi participanţii să uite
de grijile cotidiene şi, odată ajunşi acasă, să se poată
odihni, pentru că nici nu apuca soarele să-şi termine as-
censiunea spre cer, parcă uns de roua dimineţii, că îi şi
chema câmpul, mai mult ca sigur, pentru a auzi simfonia
motoarelor.

La gropşanul în care se ardeau lemnele sau ciocălăii
de porumb vechi sau alte ierburi uscate, trosnetul aces-
tora şi scânteile ce zburau, parcă spre stele, pentru a ne
lumina mai bine. Ne strângeam imediat în jurul lui şi-l
toropeam cu ştiuleţii de porumb.

Nici astăzi nu pot spune dacă mirosul boabelor de
porumb pe jeratec, care din când în când parcă explo-
dau, are vreun contracandidat printre alte preparate ali-
mentare.

Apoi, pe măsură ce intram în posesia porumbului
copt, din care muşcam cu poftă, limbile parcă se des-
cleştau din cauza trezirii gustului, iar mirosul ne făcea
să tragem pe nas inconfundabila plăcere, ce producea
salivaţie şi câte unui dulău al paznicului, care-şi cerea
şi el, amărâtul, porţia, începeau scurte poveşti despre
lucruri şi întâmplări inedite din viaţa noastră, din copi-
lărie până la maturitate şi… toate la un loc, reuşeau să
ne mobilizeze pentru altă zi, la o astfel de şezătoare.

Sigur că toate poveştile aveau ca temă preocupările
din copilărie, aproape la zi, cu eroul principal agricultura
văzută din toate unghiurile. Câte unul povestea îngrijo-
rat despre frământările lui şi ale familiei. Mai mulţi îşi
căutau spre povestire întâmplări mai hazlii şi, începând
de la al doilea ştiulete de porumb, se tachinau amin-
tindu-şi unul altuia poveşti scurte, din trăirile lor prin
şcoală, pe câmp, acasă în gospodării şi altele.

Şi, uite aşa, i-a venit într-o seară rândul lui tărbacă,
spre râsul celorlalţi şi mecanicului secţiei de mecani-
zare, nea Costică F. Povestea o spunea un mucalit care
vorbea rar, dar cu tâlc, nea Ion, şef de secţie, un om care
le ştia pe toate despre tractoare şi maşini agricole şi-şi
căpătase porecla de Americanul.

– Măi Costică, mai ţii minte când anul trecut, pentru
că se dăduse ordinul de la Partid ca toţi mecanizatorii
să aibă cel puţin studiate 7 clase elementare, tu care n-
aveai decât 5 clase ai fugit apoi de acasă la mine la sec-

ţie de-ai învăţat ceva mai plăcut pentru tine şi mai te-
meinic de-ai ajuns azi ditamai mecanicul secţiei noastre
şi ai fost înscris, cu toate că m-ai rugat să nu te înscriu,
la examene, da nu se putea, că Partidul ştia tot?

Ruşinat, nea Costică lăsă capul în jos şi rămase gân-
ditor, cu ştiuletele în mână, aşteptându-şi martiriul.

Mă fraţilor, se descurcă Costică al nostru pă la arit-
metică, pe la română, unde spusese câteva versuri din
„Peneş Curcanul” cu multă simţire patriotică, mă rog, la
fel şi pă la istorie, dar când ajunse la Geografie, unde-
mi spusese săracu că nu ştie ce-i aia, cu toate că bietul
profesor care-l examina aflase că nu-i prea sigur la Geo-
grafia României de clasa a 7-a, îi puse o întrebare, care
a rămas de altfel singura, din cauza răspunsului primit.

La întrebarea profesorului:
– Tovarăşu Costică, ştiu că eşti în campanie şi eşti

obosit, aşa că te rog să-mi răspunzi simplu şi la obiect,
care-i capitala României?

– Hai dom’ profesor, cum să nu ştiu?
– Atunci spune-mi tov. Costică.
– Zău bre! o dădu Costică ruşinat la întors.
– Ei, zi-mi te rog şi asta-i tot, că nu cred că e român

să nu-şi cunoască ţara! Aşa-i?
– Da dom’ profesor, însă să ştiţi că eu, dă când lu-

crez în afară dă muncă şi muiere, nici radio nu l-am as-
cultat, că dă televizor, când începea la 8 seara, eu
sforăiam dă mult!

– Hai tov. Costică, răspunde şi poţi să pleci pe urmă
la muncă. Ei, bine?

– Da tov. Profesor!
– Ei… atunci zi şi gata!
– Păi cum să nu ştiu, capitala României e „Lehliu”,

aici la 4-5 Km. de noi. Şi până acolo mai e un sat, Ogoru!
– Cum? Ce-ai zis?
– Hai bre că era o întrebare simplă, nu m-aţi încu-

iat!
– Mulţumesc tov. Costică şi vreau să-ţi mai spun

ceva. La circa 65 de Km. de Ogoru se află un oraş mare
de tot, de-i zice Bucureşti. Ai înţeles? Eşti liber. Cred şi
chiar îţi recomand să citeşti ziarul la care ai precis abo-
nament la servici, că e obligatoriu. Sper că-ţi faci singur
situaţiile. Nu?!

– Da tov. Profesor!
Şi, neştiind de ce râd de el ceilalţi aspiranţi la cele

7 clase obligatorii, bătându-le obrazul, zâmbitor, părăsi
clasa.

– Acu ştii, Costică, care-i capitala României? întrebă
nea Ion.

– Ştiu, bre nea Ioane, c-am fost şi eu acolo la un spi-
tal unde o trimiseră ăştia dă la Spitalul Lehliu la opera-
ţie, că de, Bucureştiu-i Bucureşti, d-aia se bat toţi
doctorii s-ajungă acolo!

Hohotele noastre de râs parcă au făcut şi mai gustos
porumbul şi i-am molipsit şi pe greieraşi, care probabil
nu mai cântau, dar se remarcau prin râs.

prin e-mail de la Chişinău

Omul cu BuBe
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• Tudor Nedelcea

Cel care stârneşte patimile este ziaristul Grigore
Ventura, fost colaborator al Literatorului, pe care Titu
Maiorescu îl caracteriza drept „nebunul şi ticălosul in-
discret”, care a vorbit la înmormântarea lui Eminescu,
trasând posterităţii „sarcina” de a-l trata pe marele
dispărut numai ca poet, excluzând marile idei emines-
ciene din gazetăria sa. Grigore Ventura este cel care
identifică pe „X...pretins poet” cu Eminescu, stârnind
mânia şi furia admiratorilor nefericitului poet împo-
triva lui Macedonski.

În L’Indépendence Roumaine, Grigore Ventura
scrie ipocritic: „eu subsemnatul, om de litere (!?) şi
jurnalist, mă constitui în apărătorul bietului meu
amic Eminescu, şi-i declar  domnului Macedonski că
acţiunea sa este nedemnă”.

Nedreptăţit, Al. Macedonski trimite o dezminţire
mai multor redacţii, dar, curios, niciun ziar nu publică
această notă lămuritoare. Cel care autentifică acest
fapt este, tot curios, Grigore Ventura: „Cât despre no-
tiţa circulară pe care d-l Al. Macedonski a trimis-o mai
multor ziare ca răspuns la lecţia pe care i-am dat-o,
nu cred că trebuie să-i răspund. Există fapte care-l
ucid pe cel care le comite. Pentru mine, Macedonski
este un om moralmente mort, şi n-am să imit conduita
sa faţă de Eminescu, lovindu-l când e la pământ. Re-
quiescat in pace!.

Al. Macedonski a realizat dureros scopul şi rezul-
tatul manipulării epigramei, faptul că „ziarele lor m-
au anatemizat, m-au excomunicat”, şi scrie în
Literatorul: „În socoteala acestei epigrame nu s-a specu-
lat numai nimicirea mea şi numai înălţarea lui Eminescu.
Mulţumită ei s-au ridicat microbii literari de astăzi”. Din
păcate, Macedonski n-a dat atunci o dezminţire publică,
n-a revenit şi n-a insistat după refuzul tipăririi punctului
său de vedere de către ziarele contemporane, astfel
încât el a fost lăsat oprobiului public.

Deşi laudă, la 1 decembrie 1891, diatriba canoni-
cului Al. Grama din broşura antieminesciană, Mihai
Eminescu, studii critice (Blaj, Tip. Arhidiecezană,
1891), conform căruia Eminescu nu-i „barem poet”
(„Disperasem – scrie Al. Macedonski –într-adevăr de
bunul simţ românesc. Dar scrierea d-voastră dove-
deşte că adevărul curând sau mai târziu, iese la lu-
mină”), Macedonski se dezvinovăţeşte. Într-o scrisoare
către Th. M. Stoenescu, redactorul şi adminstratorul
primei serii a Literatorului, din noiembrie 1918, el
afirmă clar: „Eu, pe cât ţin minte, ştiu că am dat
această epigramă la tipar înainte de nenorocirea ce l-
a izbit. Ea nu putea deci să-i fie adresată. Ştiu iar că
întâlnind pe Grigore Ventura în ajunul apariţiunii «Li-
teratorului» şi aflând de la dânsul că Eminescu a fost
dus la casa de sănătate a doctorului Şuţu, am venit în-
dată la redacţiune, unde ţi-am dat această veste. Mai
mi-aduc aminte, în sfârşit, că mi-ai atras atenţiunea
că epigrama mea din numărul ce trebuia să apară
putea să întâmpine din partea unora interpretarea ce
i s-a dat. M-am mirat mai întâi de presupunerea ce fă-
ceai, dar mai mult după aceasta, te-am rugat să te
duci la tipografie şi să-i opreşti publicarea. Plin de
râvnă, ca întotdeauna, ai şi alergat la imprimeria
noastră, dar ziarul apăruse”.

În joc, apare  acelaşi Grigore Ventura, care, se
pare, a avut rolul principal în înrăutăţirea relaţiilor
dintre cei doi mari scriitori, în manipularea opiniei pu-
blice privind răul pe care Macedonski  l-a făcut lui
Eminescu într-o perioadă nefastă a acestuia din urmă.
Această diabolizare a sa de către Gr. Ventura l-a obse-
dat restul vieţii, astfel încât autorul Rondelurilor se
destăinuie (ca o spovedanie) cu câteva luni înainte de
a-şi da obştescul sfârşit: „Niciodată nu am adresat o
epigramă lui Eminescu. Cea cu pricina e scrisă cu doi
ani înainte de nenorocirea care l-a izbit. Este o infa-
mie care mi-a fost pusă în cârcă de oameni interesaţi
să-şi facă un titlu de glorie din ipocrita şi falsa lor
milă pentru cel pe care ei singuri l-au împins în prăpa-
stie şi care voiau totodată să răstoarne mişcarea su-
fletească de la «Literatorul»”.

Pe patul de suferinţă, înaintea morţii, unde oame-
nii se tem  de judecarea păcatelor lor şi vor să treacă
Styxul  dezgoliţi de minciună şi ranchiună, Macedonski
sesizează un fapt important şi real: ipocrizia şi falsa
milă a unor eminescolatri. Cât priveşte răsturnarea
„mişcării sufleteşti” de la Literatorul, ea s-a produs.
Chiar concitadinul şi discipolul său, Traian Demetrescu
(căruia Macedonski i-a scris o prefaţă la volumul său
de debut, Poezii, din 1885, l-a găzduit la Literatorul şi
la el acasă), îl apără pe Eminescu, învinuindu-l pe Ma-
cedonski de această epigramă, într-o scrisoare din de-
cembrie 1884.

Peste ani, Bonifaciu Florescu va relua subiectul,
sub acelaşi titlu, în Literatorul, aşezând ca motto epi-
grama cu următorul comentariu: „Când apăru această
epigramă a lui Macedonski, lumea literară se simţi
mişcată, căci o cruntă boală de curând lovise pe Emi-
nescu. Eu, care adesea am lucrat cu Macedonski, am
fost cel dentâi a dezaproba faptul. Şi pornirea mea n-
avea alt temei decât simţimântul de confraternitate
literară, fiind departe de a vedea în Eminescu ultimul
cuvânt al poeziei româneşti [...] Când astâmpărându-
se fierberea, Macedonski mi-a propus anul trecut
[1885] să reîncepem «Literatorul» pot să spui că mi-a
mărturisit că nu se gândise la Eminescu, dar că n-a
protestat fiindcă nu recunoaşte nimănui dreptul să
scruteze intenţiunile”.

Pentru a apare imaculat în posteritate, conştient
de răul produs şi manipulat de adversarii săi. Al. Mace-
donski rescrie această epigramă pe care o reproducem
(publicată totuşi, în Literatorul ) şi o postdatează : 10
august 1889 !? Adică după 55 de zile după intrarea în
nemurire a Luceafărului poeziei româneşti.

Considerăm, după comentarea acestor argu-
mente, pro sau contra, că temperamentosul, orgolio-
sul şi bizarul Macedonski, antieminescian din
convingere, nu a dorit decât spulberarea mitului Emi-
nescu (care începuse să se afirme plenar) printr-o
luptă de idei, iar epigrama cu pricina a cauzat ambilor
scriitori. (De ce oare Eminescu n-a reacţionat direct în
urma publicării epigramei?!).

În evoluţia literaturii române, în impunerea „per-
sonalităţii” acestei literaturi în plan naţional şi euro-
pean, ambii scriitori, Eminescu şi Macedonski, au
merite incontestabile, iar conflictul dintre ei ar trebui
să se rezume doar în plan literar. Sau cum afirmă Ge-
orge Munteanu, „cauzele profunde, hotărâtoare ale
altercaţiei decurgeau din impactul a două structuri li-
terare, diferite şi, evident din coliziunea personalită-
ţilor chemate să le actualizeze latenţele”.

Eminescu şi Macedonski, două personalităţi mar-
cante ale istoriei literaturii române, care trebuie jude-
cate după profunda lor operă şi nu după un nefericit
accident biografic, real sau exagerat. Sau astfel spus
de Adrian Marino: „Este absurd a opune două faţete,
două aspiraţii complimentare ale spiritului uman. În
realitate, ele se completează şi se întrepătrund în
mod organic”.

*
În documentata şi valoroasa monografie a lui

Adrian Marino Viaţa lui Alexandru Macedonski, cât şi în
numeroase schiţe cu conţinut autobiografic ale scriito-
rului, se fac adesea referiri la pierderea averii mamei
poetului, Maria Macedonski, şi represiunile avute asu-
pra familiei şi mai ales asupra poetului, fire sensibilă
şi irascibilă. Am găsit necesar să reconstituim, în
mare, după documentele vremii, procesul dintre fami-
lia Macedonski şi generalul craiovean G. Lupu, un Har-
pagon oltean, cum îl denumeşte şi Adrian Marino,
proces în care este implicat şi poetul Macedonski. Do-

cumentele inedite de atunci au fost publicate de sub-
semnatul în „România literară” (5, nr. 46, 9 noiembrie
1972, p. 17). Astfel, generalul Lupu intentează proces
la 16 aprilie 1873 Mariei Macedonski pentru neplata
dobânzii în sumă de 3600 lei la capitolul de 50 000 de
lei împrumutat de către general, iar drept condiţie
pune în urmărire, spre vânzare, moşia debitoarei. La 9
decembrie 1874, Tribunalul Dolj a ordonat punerea în
vânzare prin licitaţie publică pentru data de 21 martie
1875 a imobilului: „întreaga moşie Adâncata de Sus cu
toate numirile şi trupurile din hotarul Muereni, co-
muna Goieşti şi cele de Adâncata, situată în comuna
Adâncata, plasa Amărăzii de Dolj, propria avere a d-
nei Maria Macedonski şi precum aceasta a posedat-o şi
o posedă astăzi cu îmbunătăţirile şi clădirile aflate pe
dânsa şi cari sunt: locuri de muncă, la cap despre
apus, pădure măruntă, moară pe apa Amărăzii făcută
pentru trei alegători (făcaie), iar clădiri sunt: casa
construită de zid cu cinci încăperi şi cămara cu depen-
dinţele de dânsa, şiopru şi grajdiu tot de zid coperită
cu şindrilă, alături despre mează-noapte osebită mică
casă de zid coperită tot cu şindrilă: înăuntru fără pri-
mez sau cameră; despre miazăzi o altă casă tot de zid
în painte coperită cu nutreţ, un mic hambar de blane
şi două pătule de nuele vechi ruinate. Şi din case spre
răsărit cu o vilă ca de un pogon, cari moşie se înveci-
neşte la răsărit cu moşnenii muereni sau vladimireni,
la apus de hotarul Brădeşti, la miazăzi cu moşia d-lui
Ioan Fratoştiţeanu şi d-lui Nicu Iconomu şi la miază-
noapte tot cu moşia d-lui Iconomu de hotarul Pome-
teşti”.

Înainte de a avea loc licitaţia, la 13 martie 1875,
s-a primit o petiţie din partea lui Al.A. Macedonski şi a
fratelui său Dimitrie A. Macedonski, prin care fac opo-
ziţie contra urmăririi, aducând următoarele motive:
averea imobiliară susnumită a ieşi din patrimoniul
mamei lor, în urma actului omologat de Tribunalul
Dolj, secţia I cu nr. 14495, devenind proprietatea lor şi
că se urmăreşte deodată în baza ipotecii nu numai im-
obilul ipotecat Adâncata, dar şi porţiunea de pământ
cumpărată de defunctul lor părinte, urmând să inten-
teze proces contra generalului Lupu şi a Mariei Mace-
donski. La rândul ei, Maria Macedonski face şi ea
opoziţie, arătând, printre altele, că „generalul Lupu e
în drept a cere dobânda banilor sau clausa penală de
la dânsa, iar nu şi vinderea moşiei ipotecate, înainte
de termen, căci acest drept nu şi l-a rezervat” şi
cerea ca atare Tribunalului Dolj „în consideraţiunea
salvabilităţii dânsei, a debilităţii sexului său şi penu-
riei generale de bani ce actualmente bântuie ţara să
binevoiască ca pe baza art. 1101 cod civil să-l acorde
beneficiul de graţie pentru plata dobânzii, cari i s-ar
vinde moşia în această penurie de bani, căci s-ar izbi
astfel existenţa d-sale, precum şi a copiilor d-sale şi
viitorul d-lor tuturor din familie”.

P.S. În prima parte a articolului s-a strecurat o
mare greșeală: Al. Macedonski s-a născut la București
și nu la Craiova.

(va urma)

Un veac fără
Alexandru Macedonski (II)
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contra 
în pericol?!
• Ovidiu Ioanițoaia

Deși spaniolii care au
preluat Dinamo au adus o
serie de fotbaliști valoroși,
gen Borja Valle, Camara
ori Aleix Garcia, iar asta i-
a obligat să tripleze buge-
tul de salarii, plusul nu s-a
reflectat și în prestația
echipei.

Ajunsă, iată, la al
treilea eșec consecutiv și
prăbușită în clasament pe locul 14, de baraj!

Astfel, în ciuda prețuirii pe care i-au
arătat-o permanent ibericii prin aceea că i-au
rezervat o poziție-cheie în cadrul proiectului
Nuevo Dinamo, Cosmin Contra începe să aibă
probleme. Mai mulți fani i-au cerut lui Pablo
Cortacero, pe Facebook, demiterea antrenoru-
lui. Chiar în limba lui, „Fuera Contra!”, aceștia
l-au somat să-l dea urgent afară pe „Guriță”.

Când inclusiv cel vizat sesizează primej-
dia, declarând „De fiecare dată când nu sunt
rezultate, antrenorul e de vină”, părerea mea,
și nu numai, e că fanii se grăbesc. Îi contrazic
și câțiva ex-dinamoviști de marcă, Orac, Chiriță
sau M. Niculae, care au sărit să-l apere pe Cos-
min. Deși acesta a bifat doar o victorie și un
egal în 6 meciuri. Evident, un bilanț slab, dacă
nu, raportat la veleitățile roș-albe, chiar dezas-
truos.

Logic, normal, vedetele amintite, ca și
alții, afirmă că un antrenor aflat într-o situație
similară, deci și Contra, are nevoie de timp
pentru a îmbunătăți relațiile de joc dintre nou-
veniți, vreo 15 la număr! Respectivii fac apel la
înțelegere și la răbdare, atitudine pe care o
găsesc potrivită.

Propunându-și să fie diplomat, Cortacero
îi întinde o mână lui „Guriță”, dar îl și
avertizează: „Am încredere totală în Contra,
însă rezultatele trebuie să vorbească”. Nu-i
însă de crezut că Don Pablo s-ar repezi să-l
mazilească pe Contra. Decizia l-ar costa
300.000 de euro. Fără să reprezinte o sumă de
speriat în fotbalul actual, 300.000 nu-s deloc
puțini pentru niște investitori, fie ei și occiden-
tali, ce întârzie mult, prea mult!, achitarea
restanțelor salariale ale jucătorilor. Să conve-
nim că „Guriță” s-a dovedit prevăzător, chiar
inspirat, când a stipulat în contract clauza cu
pricina. Cumva să fi știut el ceva, să fi intuit?!

De notat că, asemenea suporterilor, spa-
niolii i-au luat și ei în cătare pe arbitri. Direc-
torul sportiv Rufo Collado a ieșit vijelios la
atac: „Ne simțim furați! Nu dorim nimic în fa-
voarea noastră, dar să ni se dea ce ni se cu-
vine!”.

Indignare de înțeles în condițiile în care
cavalerii fluierului i-au nedreptățit uneori pe
„câini”. Câteodată și flagrant. Nu atât în par-
tida cu Craiova, care a aprins fitilul împotriva
opiniilor exprimate de experții TV Crăciunescu
și Balaj, cât în cea cu FCSB. Spre finalul căreia,
la 2-2 în minutul 74, Radu Petrescu a dictat aiu-
rea 11 metri pentru FCSB! Ba și eliminarea lui
Isma Lopez, care lovise mingea, nu piciorul lui
Dennis Man! Dacă micile erori se mai uită, ciu-
pelile, gafele din duelurile cu roș-albaștrii mai
greu. E nevoie de ani și ani ca să se șteargă.

În fine, mă alătur celor care susțin că an-
trenorul Contra trebuie păstrat. Consider că el,
precum fiecare dintre noi, merită o a doua
șansă.

SSPPOORRTT
Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

Amprenta unui gând 

De-ale presei…
– ce mai scriu confraţii ucrainieni în

presa ucrainiană din România – 

• Ion Andreiţă

Primesc, din când în când, din par-
tea colegului de FLAP, Kolea Kureliuk (în
amicală complicitate cu alt pălmaș cu
condeiul, Niculae Suciu din Gherla) câte
un plic voluminos conținând ziare și re-
viste editate de către Uniunea Ucraine-
nilor din România: unele în limba lui
Taras Șevcenko, altele în românește. De
data aceasta, am în față colecția de re-
viste „Curierul Ucrainean” și „Ecouri
Ucrainene”, pe șase luni: martie-au-
gust, redactate în limba română, ceea
ce le asigură o mai largă circulație și
audiență la un număr mult mai mare de
cititori. Le răsfoiesc – și fiecare
stârnește interes, curiozitate, impresii,
opinii. Sigur (și cu regret) nu le voi
putea trece în… revistă pe toate; mă voi
opri asupra lunilor mai apropiate de
clipa prezentă: iulie și august. 

„Curierul Ucrainean”, iulie, 2020
– format mare, elegant (A3?) 16 pagini,
hârtie foarte bună, literă sănătoasă,
citibilă – se deschide (pagina I, dreapta,
sus) cu o poezie (semnată Claudia Sem-
ciuc) „Iulie, lună de foc”, din care citez
prima strofă: „Ne arde dorul de
strămoși, / Ne arde soarele bălai, /
Trec zilele amețitor, / Timp, unde-
alergi așa?! Mai stai!” – și instantaneu
mă duc cu gândul și la ceilalți strămoși,
ai noștri, și mă duc voit cu ochiul la un
articol al lui Kolea Kureliuc (FLAP, 2-8
octombrie 2020) și citesc: „Straja – o lo-
calitate din nordul județului Suceava,
aproape de granița cu Ucraina… chiar la
o zvârlitură de băț de aceasta. Și o
parte din pământurile străjenilor au
rămas dincolo de sârma ghimpată,
atunci când ne-a fost răpită o parte din
Bucovina istorică. Și chiar dacă pactul
Ribbentrop-Molotov a fost anulat, pen-
tru străjeni, și nu numai, consecințele
lui mai sunt suportate. Oare până
când?”. 

Dar să continuăm lectura revistei.
Un spațiu generos (o pagină și
jumătate) cuprinde „Din agenda depu-
tatului UUR” (Uniunea Uncrainenilor din
România) – rubrică permanentă – semn,
desigur, al activității bogate desfășurate
de acest harnic parlamentar, dar și
semn clar al dreptului de reprezentare
în cel mai înalt for de decizie al
României pentru minoritățile
naționale. Și iar mă duce gân-
dul… dar mă opresc. 

„Din activitatea conducerii
Uniunii Ucrainenilor din Româ-
nia”, „Cronica UUR” – rubrici
permanente – „Activitatea UUR
pe vremea pandemiei de corona-
virus” – sunt titluri ce atestă
preocuparea pentru starea la zi
a concetățenilor noștri urcai-
nieni. „Educația în limba
ucraineană maternă” (rubrică
permanentă) și „Viitorul nostru
este pe mâini bune” vorbesc im-
plicit de drepturile și facilitățile
asigurate de statul român. Și iar
mă duce gândul… Și nu pot să nu-
mi mărturisesc mâhnirea și indi-
gnarea față de opreliștile (legale
sau cu forța) puse
învățământului în limba română
pentru conaționalii noștri rămași
dincolo de sârma ghimpată,
educației în general, culturii. A
nu se înțelege, cumva, că aș
avea ceva cu confrații mei ucrai-
nieni – Doamne ferește! – pe toți
îi stimez pentru ceea ce fac, cu
mulți sunt prieten; cu unii încă
din studenție. Sau cu poporul
ucrainian – Doamne ferește!
Cheia indignării (și nedreptății)
se află la Kiev, în sertarele
autorităților care cred că așa
trebuie răspuns binelui. Și,
totuși, vorba lui Kolea Kureliuc:
„Oare până când?”. Un docu-
mentat studiu folcloric, în serial,
„Nunta la huțulii din Valea

Vișeului”, arată limpede, edificator,
preocuparea pentru păstrarea și conti-
nuarea frumoaselor tradiții. 

Pe lângă obișnuitele rubrici perma-
nente, „Curierul Ucrainean” din august
(2020) conține lista candidaților UUR
pentru consiliile comunale, orășenești
și județene din zonele cu populație
ucrainiană; dar și articole despre Corul
bisericesc din Bistra care a sărbătorit 50
de ani de activitate, despre identitatea
religioasă și culturală la ucrainienii din
Dărmănești-Suceava și un interviu cu
profesorul Nicolae Benzar, directorul
Școlii gimnaziale din comuna Știuca,
județul Timiș (aflată la 14 kilometri de
Lugoj) care „Am umblat din casă-n casă
pentru a introduce din nou studiul limbii
materne”. Din colegiul de redacți al
celor două numere am reținut numele:
Ion Robciuc, Ștefania Pietreanu și Ioan
Herbil.

„Ecouri Ucrainene” – spre deose-
bire de sora sa, „Curierul Ucrainean” –
este „Revistă literar-culturală și educa-
tiv-informativă a Uniunii Ucrainenilor
din România”. Aceeași dimensiune
grafică, opt pagini, hârtie super,
lucioasă, color. Colegiul de redacție: Mi-
haela Herbil, redactor-șef; Corneliu
Irod, redactor; Ioan Herbil, Eusebie Fra-
seniuc, Ioan Reboșapcă, Sara-Marta
Deac; Iryna Moisei, tehnoredactor. În
numărul din iulie (20220) – la mare preț:
poezia. Autori: Mihail Semenko, Nicolae
Cornescian, Lina Kostenko, Serhii Jadan
– unii scriind direct în românește, alții
traduși de către Corneliu Irod și Sara-
Marta Deac. Îi stă, la aceeași înălțime
estetică, proza: „Povestea unui păcat”,
de Myroslav Docineț și „Casa nu e pen-
tru mine”, de Svitlana Ieremenko – am-
bele transpuse în românește de Corneliu
Irod. Tot acum debutează un serial,
„Taras Șevcenko: Neofiții (I)” –
(Dedicație. Prolog) sub semnătura lui
Eusebie Fraseniuc. 

Dar punctul forte al revistei și, în
general, al literaturii ucrainiene ac-
tuale, îl constituie scriitoarea Halyna
Tarasiuk – prozatoare, poetă,
traducătoare, publicistă, critic literar,
născută la 26 octombrie 1948, în local-
itatea Orlovka din raionul Teplyțkyi.
După absolvirea Facultății de Filologie
la Cernăuți, oraș în care a locuit timp
de 32 de ani, se mută la Kiev (în 2000)
unde lucrează în presa literară și în te-
leviziune. 

Recenta ei carte de proză scurtă,
„Dama ultimului cavaler” (de fapt, o
antologie) apărută în limba română în
traducerea excelentă semnată de Maria
Szemeniuk, Corneliu Irod și Mihai Hafia
Traista, se situează, după cum
mărturisește autoarea (apud Vasile Cap-
taru) în zona realismului absurd. În pa-
ginile consacrate valoroasei scriitoare și

cărții sale sunt publicate și două recen-
zii, semnate de doi scriitori români get-
beget: argeșeanul Aurel Maria Baros și
olteanul absolut Nicolae Dan
Fruntelată. Citez din fiecare câte un
fragment. AMB: „Remodelarea stereoti-
purilor… nu este un lucru dat, atunci
când se dovedește necesar să sapi
adânc în ființă pentru a zdruncina doxa.
Dar tocmai acest demers subtil, această
reorientare interpretative sistematică
este cea care face din Halyna Tarasiuk
o mare doamnă a litearturii ucrainene
contemporane”. NDF: „Autoarea face,
în proza ei, operații fără anestezie pe
trupul viu al unei societăți bolnave de
trecerea de la comunismul sovietic la
democrația veselă, demagogică și fără
milă. (…) Nu în ultimul rând aș dori să
remarc, la fel de entuziast, calitatea
traducerii. Corneliu Irod, Maria Hoșciuc
și Mihai Hafia Traista sunt niște
traducători impecabili, cu vână de scrii-
tori, cunoscători în profunzime ai celor
două limbi, ucraineana și româna”. 

Din numărul pe august al revistei
descopăr alte două scriitoare impor-
tante. Maria Matios, poetă și proza-
toare, „o huțulcă autentică din
Bucovina”, născută la 19 decembrie
1959, în satul Roztoky, școlită tot la Fi-
lologia din Cernăuți, lucrând ca
jurnalistă de televiziune, dar
numărându-se și printre fondatorii re-
vistei științifico-literare „Jurnalul buco-
vinen”. Marjana Gaponenko, născută în
anul 1981, la Odessa, scriitoare de
limbă germană. După șederi de câțiva
ani la Cracovia și Dublin, se stabilește,
ca autoare liber-profesionistă, la Viena
și Mainz. Fragmentele publicate în
revistă sunt traduse de Paulina Cail (din
ucrainiană) și Maria Iord (din germană).
Coloana vertebrală a acestui număr din
„Ecouri Urainene” îl constituie interviul
cu scriitorul-preot Corneliu Irod, reali-
zat de scriitorul Mihai Hafia Traistă. Ve-
nerabilul Corneliu Irod, născut la 24
august 1937, în comuna Măriței (locul
natal al lui Kolea Kureliuc) absolvent al
Filologiei bucureștene, coleg de
studenție cu semnatarul acestei sin-
tagme. Las la plăcerea cititorului boga-
tul conținut de idei și sentimente ce
alcătuiesc această mărturisire publică. 

…Mărturisesc, la rându-mi, că mi-a
produs o reală bucurie, umană și
profesională, întâlnirea cu aceste exce-
lente publicații ucrainiene, în limba
română.

Post-scriptum. O întâmplare – ?
Colegul Niculae Suciu din Gherla

îmi trimite două exemplare din ziarul
„Crai nou”-Suceava – 15 și 16 septem-
brie 2020 – în care a publicat, în serial,
un articol-eseu consacrat scriitoarei-
ziariste Maria Toacă din Cernăuți (coau-

toare, alături de
scriitoarea-ziaristă Doina Cernica
din Suceava, a valoroasei cărți
„Dulce-amar de Bucovina”). Într-
un imbatabil tandem publicistic,
cele două colege se completau
reciproc: Maria Toacă, în ziarul
„Zorile Bucovinei” din Cernăuți –
Doina Cernica, în ziarul „Crai
nou” din Suceava. 

Sigur, cu toată sârma
ghimpată, ziarul cu articolul lui
Niculae Suciu a ajuns și la
Cernăuți, la Maria Toacă.
Impresionată, aceasta n-a întâr-
ziat să-i răspundă, printr-un
scurt e-mail, din care citez:
„Mulțumesc pentru cuvintele
frumoase ce mi se aștern ca un
balsam pe rana sufletului. Dum-
nezeu mi-a dăruit bucuria de a
avea câțiva cititori foarte fideli,
dumneavoastră fiind înintea tu-
turor. Mai am noroc de „Crai
nou” și de buna mea prietenă
Doina Cernica, paginile ei de
literatură fiindu-mi unica posibi-
litate de a ajunge la cititorul cu-
vântului tipărit pe hârtie. Postez
și pe Facebook, dar acolo lumea
mai mult se uită la poze decât
citește. Interesant articolul
dumneavoastră despre Nicolae
Ștefan, l-aș publica și la noi, dar
nu mai apare (ziarul) „Zorile Bu-
covinei”… 

Acum, întrebarea: Cum o fi
sucombat unul dintre cele mai
căutate ziare de limbă română
din Ucraina? Sau o fi fost ajutat
să moară? Aceasta-i enigma. 
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• Cristiana Crăciun
S-a zis că a ieșit din modă romgleza! Acum în...

Mucul Paris, nu mai sunt așa de sigură nici că e în vogă
șparlevufranseza, pentru că a apărut o nouă tendință
care se impune și se propaghează: șmirgheloasa limbă
propagandeză! Mai tare decât cea de lemn de-odi-
nioară, care făcea talași la fiecare frăzișoară, aceasta
se deprinde din zbor, și, manelistic, destul de ușor. În
școli sunt ore de tot soiul de inutile discipline, de la cele
banale... (matematică, literatură istorie..., cui îi mai
trebuie?!?) la managementul fițelor pentru uzul mini-
interlopilor și figurantelor, ba chiar și cursuri de dez-
voltări mai mult sau mai puțin personale – cică la
Bruxelles madam Valerica Csolos face din asta banul gros
–, dar nimeni nu și-a propus să ne învețe limba nouă,
plină de povețe inutile, vorbită de oficialitățile noas-
tre minunate (și nu e doar o expresie, sunt buimaci pe
bune), precum și prin tot felul de cotețe de radio și te-
leviziune, în online, pe site-uri și „ziare”! Și, nu să ne-
o predea atât cât s-o vorbim, dar măcar așa, s-o
deslușim, să-nțelegem cine ce vrea!

Suntem practic la pământ cu comunicarea... Oare
cineva a înțeles o iotă din ce a spus prefectul
Bucureștiului, cu fața aia de marmotă: că există un
plan, zicea, dar... vom vedea... De asta nu mă îndoiesc,
nici că pe noi chiar ne va lua Satana! Domnii din HO-
RECA au și dat deja de Întunecimea Sa – sincer, nu că nu
m-aș bucura, au în sfârșit tot ceea ce și-au dorit, pentru
ca să ajungă în această situație au mers în Piață, la
manifestanți, să facă „donație”, să moară „ciuma
roșie”, iar acum nu înțeleg de ce se mânie că
guvernanții PNL le confundă afacerea cu... Universi-
tatea Bioterra – sper că nu ați ratat filmarea de acum
câțiva ani buni, cu „rectorul” care părea scăpat de la
nebuni stând în fața ușilor comandate electric, repetând
amuzat și frenetic „instituția este închisă, instituția
este deschisă”, după cum intra sau ieșea, de fapt se juca
de față cu poliția care venise să-l ia pentru că fără
autorizație școala superioară funcționa. Mai rar așa
ceva! Și totuși, aceasta e „universitatea” (și altele
așijderea) unde extrem de mulți dintre oficiali și-au
obținut diploma; au aici masterate și doctorate, tot
soiul de certificate de studii aprofundate, așa că e
normal să se exprime... cu dificultate! În cazul fericit
în care au absolvit măcar vreo facultate și nu au
hârțoage cumpărate, falsificate (ce vă surprinde: Ba-
ranga, fost oarece șef la ORNISS, și mai apoi la direcția
anti-spălarea banilor uns, e un tip inventiv și discret,
și-a făcut studiile... la secret!, a plastografiat la el în

bucătărie, în intimitate, patalamalele în CV enunțate)
Ori au studii... inventate, precum Manciu, de la strate-
gica comunicare fără de strategie; sau au fost în situația
„duoamnei” vicepremier Turcan, căreia nu i-a plăcut de-
al dascălilor meclan, drept care studiile de masterat
(pentru care bonusurile salariale a încasat) nici nu le-a
mai terminat! Nu îți place, nu mănânci – nu înveți, stai
în brânci, așa ne-a spus Premirul Loțike Alzaibăr despre
dânsa în vremea în care nu o agrea, nu ca acuma, când
e lulea, stă cu dânsa și la bere, și la cafea! Da, zic gurile
rele că de-asta GuWernerul e așa de nepăsător față de
situația barurilor și restaurantelor, câtă vreme toți pot
să bea în birourile lor, la ce să se mai aglomereze prin
crâșme om cu popor?!? Faci și prevenție împotriva răs-
pândirii bolilor, că doar n-o să sporești numărul testă-
rilor sau să faci anchete din acelea epidemiologice: DSP
nu e securitate, să culeagă date... Sunt malițioasă?!? Ei,
lasă, că „se merită”, cum se zice în propagandeza asta
tâmpită: adică serviciile pot răspunde la telefon și dacă
nu suni, în vreme de direcțiile de sănătate publică nu
ridică receptorul nici la presiuni, nu au habar cine e in-
fectat și cine nu, care e „contact” și trebuie „caranti-
nat” sau la domiciliu izolat; pe „băieți” îi doare „la
bașcheți” de situația în care te afli tu: EI sunt ocupați
să încaseze parale multe pe reclamele difuzate încon-
tinuu la tv! Asta e, cum zicea Guran, „se mai și moare”,
iar câtă vreme nu e tras la răspundere nime, nu se vor
opri din marșul triumfal spre îmbogățire. 

Cum adică „și cu populația cum rămâne?!?” Ce nu
v-a fost clar în ultimele zile?!? Vi se pare cumva că mai
contează cine și ce opinează, ce votează, că se mai
pune vreun preț pe democrație? Vedeți că știți să
răspundeți și singuri, după ce vi s-a arătat cu planșe și
figuri ce înseamnă să furi, dar să nu fii totuși dovedit
ca fiind necinstit. V-am spus eu că nu va valora nimic
din din ceea ce veți vedea, va conta doar ceea ce vă va
explica de zor propaganda, folosindu-și limba; e ca-n
unul dintre celebrele filme din seria Brigada Diverse,
parcă în... intră în acțiune, în care  Nicolae Țic, scriitor
și scenarist talentat, scria o replică – „Elviro, ce vezi tu
acia nu-i adevărat!... Ei, s-a întâmplat exact așa cum
am anticipat: instanța nici măcar nu a „demontat”pro-
bele – imaginile de pe camerele de filmat cu inșii aceia
care mișunau printre sacii de voturi, posibil animați de
cele mai curate intenții și gânduri, care însă nu aveau
ce căta în incinta cu pricina. Le-a ignorat! Dar nu ne mai
luăm din asta, e important că a fost validată Clotilda!
Sigur, și că Nicușor a luat Capitala! Acum s-a rezolvat și
cu încălzirea, apa caldă, și cu poluarea, nu mai e nici
aglomerație în trafic... Și iarna, care pândește mârșav
la colț, prin surprindere să-i ia, să pață aleșii rele cu
transportul și deszăpezirea, să aibă greutăți cu aprovi-

zionarea deja a sucombat de ciudă, și-a anulat veni-
rea! (Vă jur, am crezut că mi s-a pupăzat auzul când a
zis unul, la o debara tv. de-asta, că avem legătura cu
primarul și a apărut Firea! Doar nu ea e aleasa, sau asta
rămâne primar general de vreme rea și Mucușor își
ițește mutra atunci când o veni primăvara?!?). Ce?!? Cum
spuneați?!? Nu s-a întâmplat din toate astea nimica?!?
Ei, așteptați, ce atâta grabă, îi vedeți că nu sunt fripți
pe treabă; a trecut aproape o lună de mandat și încă nu
s-au întrebuințat, nici măcar n-au depus jurământul
pentru că... COVIDUL! Elanul și impresia artistică îi re-
comandă, dar, când e vorba de muncă... S-o luăm mai
cu ușorul, că acum îi ceartă și pe ei „profesorul”, le face
cu degetul sau se zborșește la ei, cum făcu cu Prefectul!
Și nu vrem să se supere Herrn Präsi, taman când îl pre-
miară germanii, nu contează pentru ce cu Premiul Otto
cel Mare și când „explodează nucleara”, cum s-ar zice
în propagandeza de baltă, fu, în sfârșit!, înțolită decent
și prima doamnă, de-am scăpat de ridicol, de aspectul
acela de... sector agrigol. 

Recunosc, „v-am păcălit” când ziceam că GuWer-
nerul nu testează, o face, chiar dacă nu în sensul în care
vă interesează, nu în privința infectării cu acest virus
parșiv, despre care Tătaru turuie într-un ritm distractiv,
de nu înțeleg niciodată ce spune când prăvale ca o mi-
tralieră cuvinte.! Dar se ocupă de TESTAREA NIVELULUI
DE SUPORTABILI TATE a poporului versus mânărelile și
fraudele electorale!, să vadă dacă ține și până acum
are numai rezultate pozitive, dar în această privință
așa trebuie să fie, să nu existe proteste, oamenii să
nu se revolte, să nu mai fie nevoie să-și elaboreze ma-
nevrele: furtul pe față, deschis, la vedere e acceptat,
se dovedește, dați-o puilor de lege care prevede ca-
mere de luat vederi și înregistrări la numărare, acuma
nu o să se împiedice de nuș’ ce daravele democaratice...
Las’ că primirăm de la partenerul nostru number one,
ca ajutoare, și niște teste rapide de suportabilitate
transoceanice– câteva flegme fără mască ale Excelenței
Sale, care mă fac tot mai des să mă gândesc la o spusă,
ireproductibilă aici, de-a compozitorului Harry Maioro-
vici!

Și se mai fac și teste și analize... politice: la (I)Rea-
litatea Tv, după ce s-a eliberat Maricel din pârnaie și
scăpară de Gușe și nepoate, fură aduse întăririle: fii-
cele, analiștii de marcă poștală Piron Chitrea, Dorin
Iacob și liota de la loc comanda... Peste tot Slugoii, Do-
gioii, Andronicii, Chireacii  și restul lumii care strigă
„pro”, cum le indică superiorii, cu grijă, să nu li se vadă
epoleții, ne-nvață cum să reușim în viață, doar că o
fac în... propagandeză! Că noi nu pricepem, că nu
reușim să avem succesuri, ca Eba, nu la ei e vina!

prOpaGaNDeZa peNTrU TOȚi...

Din presa vremii
producții record de Ziua recoltei

• Ovidiu Marian

Demnitarii din fruntea Agenției naționale de
presă-Agerpres, alți superiori din conducerea acestei
importante instituții de presă erau mereu atenți în al-
cătuirea echipei care făcea deplasarea în teritoriu
pentru a întocmi reportajul unei vizite de nivel înalt.
Știute din timp județele, dar mai ales unitățile econo-
mice și social-culturale cuprinse în programul de lucru
al șefului statului, , coordonatorul evenimentului își
forma echipa din redactori specializați pe temele puse
în discuție. Ca vechi agrarian eram repartizat mai
mereu la câte o unitate cu profil agricol. Pot spune că,
în anii petrecuți la ziarul Scânteia Tineretului cât și la
Agerpres am avut posibilitatea și onoarea să colaborez
cu fermieri și șefi de unități agricole, cu directori ge-
nerali ai instituțiilor centrale de profil, dar și cu direc-
tori generali ai direcțiilor agricole județene, până la
demnitarul înaltul specialist din fruntea ministerului.
Într-o zi de sfârșit de săptămână, șeful statului a făcut
o vizită de lucru la institutul de cercetări pentru me-
canizarea agriculturii, institut aflat chiar în buza
Bucureștilor. L-am întrebat pe șeful echipei, în per-
soana  redactorului șef adjunct dacă sunt și eu inclus
în a relata despre acest important eveniment. Pe un
ton mieros mi-a spus că nu are rost să mă deplasez de-
oarece acoperă el întreaga acțiune. Am rămas în
redacție ocupându-mă de redactarea unor știri despre
alte acțiuni și evenimente de rang inferior. Numa că,
de această dată supervizorul echipei a fost chiar direc-
torul general al Agerpres, Alexandru Ionescu. De cum a
ajuns la institutul amintit, a simțit lipsa mea de la ase-
menea eveniment. Adjunctul redacției, cred că s-a

pierdut cu firea de vreme ce i-au explicat bossului
nostru că el, cu gura lui, m-a invitat, dar nu știe de ce
am declinat aceasta invitație. La cele auzite, directo-
rul general, pune mâna pe stația audio montată pe
mașina de serviciu și fără să verifice informația pri-
mită dă ordin șefului de personal să-mi desfacă con-
tractul de muncă. Lucru care nu s-a întâmplat
deoarece într-un final am reușit să-i explic toată
tărășenia. Doamne prin câte am trecut până să-i
schimb decizia. După aproape zece ani, spre cinstea
lui a avut tăria să-mi ceară scuze pentru cele întâm-
plate atunci. Le-am primit, dându-i  chiar o mână de
ajutor în activitatea domniei sale din primii ani ai
democrației noastre originale. 

La Brăila, de Ziua Recoltei, echipa este condusă
direct de Alexandru Ionescu, directorul general al
Agerpres. Aveam sarcina să relatez despre vizita lui Ni-
colae Ceaușescu la expoziția agricolă, amenajată pe
stadionul municipal. Când am văzut exponatele, mai
ales cele reprezentând culturile de câmp, nu-mi venea
să cred. Unii dintre specialiștii prezenți vorbeau de
producții de 40 de tone de știuleți la hectar. Curate
aberații spuneau oamenii câmpului. Și la celelalte cul-
turi producțiile afișate, mai ales cele viitoare erau de
domeniul fantasticului. La cele văzute și auzite, șeful
statului era încântat apreciind produsele din standuri,
iar la sfârșit a cerut că expoziția agricolă de la Brăila
să fie medaliată. Din cauza numărului mare de expo-
nate, vizita depășise cu mult timpul prevăzut în pro-
gram, lucru care pe mine mă necăjea. Ajung la sediul
ziarului local . Scriu cu accelerație maximă mai ales că
un coleg mă tot zorea din partea lui Alexandru Io-
nescu, cel care citea materialele scrise de noi. După
introducere , când să arăt miezul problemei, ceva
parcă mă bloca să menționez cifrele afișate în
expoziție. Și pentru liniștea mea făceam aprecieri de
genul  „mai mari că anul trecut” , s-au „cu productivi-
tate mărită” , ori „cu un bun randament la hectar”.
Numai eu știu cum am încropit într-un final, patru file
de text. Cu emoțiile de rigoare cobor la parter, că să-l
întâlnesc pe șeful nostru. Colegii îmi atrag atenția că

directorul general este destul de iritat, chiar supărat
pe mine din cauza întârzierii. De cum mă vede, mă și
întreabă ce s-a întâmplat cu mine de nu m-am înca-
drat în termenul prevăzut. Îi răspund scurt și la obiect
fără prea multe ocolișuri. În primul rând, vizita s-a
prelungit peste măsură, iar în al doilea rând,
specialiștii agricoli și activiștii locali de partid nu s-au
prea înțeles asupra cifrelor legate de nivelul
producțiilor. S-a uitat în grabă, dar citind cu voce tex-
tul. Simțeam însă, că pe undeva o să țâșnească o scân-
teie. Și așa s-a și întâmplat. În scurt timp am fost
chemat la Cancelaria partidului , de către șeful aces-
tuia, eminentul jurist, Silviu Curticeanu, care mă în-
treabă scurt de ce n-am menționat în reportaj
producțiile de cereale prezentate în imensa expoziție.
În prezența lui Gheorghe Sprințeroiu, șeful secției de
presă, prezență constantă în vizitele la nivel înalt, pe
un ton mai mult părintesc îmi trage o săpuneală să zic
așa . Totuși îndrăznesc să-i reamintesc și domniei sale
despre controversele iscate pe această temă între
specialiștii din agricultură prezenți la eveniment și li-
derii locali de partid. Avându-l lângă mine pe Gheor-
ghe Sprințeroiu demnitar și el, dar fost coleg de
redacție, am îndrăznit să mai adaug: „ Știam că dum-
neavoastră, dețineți cifrele reale” . La cele auzite, Sil-
viu Curticeanu ține să-mi precizeze: „ Să ști că este
pentru ultima dată când mai scriu cu mâna mea aceste
cifre”. 

Într-adevăr, a fost ultima dată când întreaga con-
ducere de partid și de stat a participat la Ziua Recol-
tei. Era și toamna anului 1989. Șeful cancelariei
partidului, după discuția avută, nu m-a dat afară din
biroul său. Nu. Nici vorbă. L-a rugat pe șeful secției de
presă să mă însoțească la bufetul de protocol de nivel
înalt și să-mi ofere o cafea. Așa s-a și întâmplat. Iar
pentru că am adus vorba de șeful secției de presă,
Gheorghe Sprințeroiu, coleg apropiat de gazetari și de
gazetărie, vreau să-i adresez calde urări de sănătate și
împlinirea tuturor aspirațiilor de mai bine, cu ocazia
intrării în categoria octogenarilor, acum la mijloc de
brumar.  
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• Nicolae Dan Fruntelată
Îl cunosc de mulţi ani pe părintele Ignatie Grecu de

la Mânăstirea Cernica. Îndrăznesc să cred că şi pe poetul
autentic despre care am mai scris, Ignatie Grecu, îl
cunosc bine. I-am citit cărţile de poeme, pe unele chiar
în manuscris, înainte de a ajunge la tipar.

Doamne, ce suflet de poet, de prieten, de om al lui
Dumnezeu mi s-a revelat de fiecare dată!

În această oază de sfinţenie şi de frumuseţe a
naturii sudiste care este Mânăstirea Cernica am fost de
multe ori. Printre altele, sfânta mânăstire este şi un
monument al istoriei şi al culturii române. Tihnă, pace
adâncă, lumină lină şi înaltă mi-a adus în viaţă ori de
câte ori am ajuns acolo să duc o floare şi o lumânare în
amintirea părinţilor mei, învăţătorii Ion şi Narcisa, care
dorm somn veşnic sub iarba de lângă lacul Cernicăi.

Întotdeauna, părintele Ignatie Grecu a fost lângă
mine şi lângă familia mea.

Faptul că scriu astăzi din nou, într-o revistă
frumoasă, care poartă pecetea unui mare poet al
literaturii române, nu e un gest de recunoştinţă. E o
bucurie a descoperirii continue a unui meşter al
cuvântului.

Cartea de la care pornesc în consideraţiile mele, nu
de critic literar, Doamne fereşte şi apără, ci de iubitor
pătimaş de poezie, se cheamă Poemele de sub stejar şi
a apărut elegant, la Editura Eikon, în anul 2019.

Înţelegerea ei fundamentală este dată de împlinirea
unui destin poetic, urmat cu devotament, cu adâncă
răbdare, acoperit de aurul talentului adevărat.

Ignatie Grecu îşi construieşte un drum propriu spre
Marea Poezie, în lumina sfântă a lui Dumnezeu. El ia o
formulă de creaţie lirică clasică românească – pastelul –
şi o duce în modernitate, păstrându-i muzica şi linia
rimei, dar oferindu-i o măsură poetică, măsura divinului,
lumina tăcerii dintre cuvinte.

Pe ce se sprijină judecăţile mele? În poezia lui
Ignatie Grecu, natura e o biserică, păsările sunt nişte
ecouri ale sunetului divin.

„Mult m-am rugat de portarul mânăstirii:/ - E
vremea, frate,/ nu crezi?/ Iarna a trecut. Ceţurile s-au
ridicat/ ca un fum./ Pomii aşteaptă/ înfloriţi pe coastă,/
fii bun,/ las-o să intre,/ să cânte de acum!”

Ea este Privighetoarea, ea este Poezia. Care ne
ajută să fim „răpiţi de mireasmă” (superb titlu de
poem!), apoi ne duce în zarea de inefabil în care pastelul
vechi, cu amiros de ceară a eternităţii, devine un prag
al îndumnezeirii.

Nu vreau să fac nişte comparaţii gratuite. Dar, fiţi
martorii mei, oare versurile următoare n-au emoţia
psalmului arghezian „Duhovnicească”? Iată: 

„Întunericul s-a subţiat/ până la firul de aur/ al
zorilor/ Cai de argint/ Bat din copite/ Ne-aşteaptă lung
drumul/ până la Ierusalim”.

Prin poemele lui Ignatie Grecu trec anotimpuri, trec
păsări fermecate, privighetoarea şi mierla, trece timpul

nostru omenesc, pierzându-se în veşnicie. „A-mbătrânit
poetul tot căutând să dea/ Răspunsuri noi la întrebări
străvechi/ O muzică sosind de mult i se părea/ Din cerul
înstelat că-i sună în urechi”.

Versurile au uneori ceva din lunaritatea (iertaţi-mi
acest termen ce-mi aparţine!) lui Rilke, aceea din
Elegiile duineze:

„Totul acum e lină-nsingurare şi tăcere/ Pe ramuri,
în grădină, sunt fructe dulce pradă/ Lumina lunii vine şi-
n taină le-nfăşoară/ Şi-mbujorate, grele, aşteaptă ca să
cadă”.

Poezia lui Ignatie Grecu e peste tot, dar mai ales
aici: „În adevăr/ şi/ nu cum mi se pare mie/ aici,/
clipele ning/ şi devin veşnicie”.

Aromele orientale ale poemelor, care mi-i amintesc
pe Tagore şi Khayam, fac un pandant desăvârşit cu
pastelurile atinse de aripa divinului.

Ce e sufletul poetului? Poate doar: „Har peste har/
Cristal/ în care cerul aţipeşte/ oglindind/ un pur, întreg/
ideal”.

Am citat mult din cartea Poemele de sub stejar,
pentru că ele, poemele autorului, se continuă, se
contopesc (nu includ în această părere poemele cu
artificiu tipografic, strofele jucăuşe care nu fac parte
din jocul pur al poeziei),  mi-l păstrează sub ochi pe
călugărul supus cu totul canonului credinţei, dar şi
canonului poeziei, slujind sub stejarul de la Cernica,
bucurându-se de fiecare anotimp, dar mai ales de
toamnă, întrecându-se cu privighetoarea pe care a
ajutat-o din suflet să intre în sfânta mânăstire.

Iată măsura, iată marele Amin al acestor însemnări
de cititor al poemelor lui Ignatie Grecu: „Dincolo de
Poezie e tot Poezia”. Pentru că, spune poetul în altă
carte a lui, Prin grădinile verzi ale inimii, despre care
voi scrie mai târziu: „Toamna/ De fapt/ E împărăţia
poeţilor...”

Îndumnezeirea pastelului

OAMENI DEVENIȚI LEGENDE
Ștefan Stâncă 

(o viață în slujba celor oropsiți) 

• Dimitrie Sorin Pană
Numele doctorului Ștefan Stâncă (1865-1897) -

autor al celebrei opere medicale „Mediul social ca factor
patologic“, în care se pune accent pe importanța me-
diului social asupra factorului uman, vis-a-vis de apariția
și evoluția bolilor - rămâne aproape necunoscut nouă,
întrucât întreaga sa activitate - ținută departe de ochii
lumii în perioada interbelică - avea să fie aruncată (de-
finitiv) sub preșul istoriei, după decembrie 1989. În
scurta sa viață, petrecută sub zodia nefastă a celei de-
a doua jumătăți a secolului al XIX-lea - girată de către
orânduirea burghezo-moșierească - i-a fost dat să cu-
noască condițiile insalubre în care muncitorimea își
desfășura activitatea profesională (douăsprezece ore de
muncă pe zi, fără repaus duminical), cât și traiul mizer
al țăranului român, hrănit cu iluzia împroprietăririi pro-
misă, în urma Războiului de Independență (1877-1878),
de către guvernele care s-au perindat la conducerea
țării. 

Născut la Iași, în noiembrie 1865, Stâncă a fost mar-
cat, încă din perioada liceului, de măsurile antipopulare
ale guvernului Ion Brătianu - luate împotriva celor care
au celebrat cea de-a zecea aniversare a „Comunei din
Paris“ - care l-au determinat, ulterior, să-și îndrepte
atenția spre mișcarea muncitorească. Începe Facultatea
de Medicină la Iași, în 1882, însă, după numai trei ani se
mută la București, unde beneficiază de prezența unui
corp profesoral de excepție, din rândul căruia făceau
parte, oftalmologul Nicolae Manolescu, neurologul Mihai
Petrini Galtz și igienistul Iacob Felix. În pofida neajun-
surilor materiale care-i vor periclita existența, atât pe
pe parcursul studiilor cât și al întregii vieți, în anul 1891
susține teza de doctorat („Mediul social ca factor pato-
logic“), lucrare care a avut un efect scontat în cercurile
medicale progresiste, la vârful cărora se găsea reputatul
om de știință Victor Babeș - fiul deputatului Vicențiu
Babeș și al Sophiei Goldschneider, născut, în 1854, la
Viena - a cărei influență avea să-și lase amprenta peste
viitoarele sale articole de presă. Unul dintre acestea
(„Încercări asupra patologiei și patogenezei în diverse
epoci istorice“) îi este publicat, în 1893, într-unul din
numerele revistei „România medicală“, condusă de
către, însăși, profesorul Babeș, pe care a avut plăcerea

să-l cunoască personal. Un an mai târziu, revista fran-
ceză „L’ere Nouvelle“ publică fragmente din lucrarea sa
de doctorat, în care alocase o anume importanță me-
diului social, definit, ca fiind „... factorul patologic cel
mai însemnat care provoacă tocmai bolile cele mai ne-
suferite, cele mai periculoase. Organizării mediului so-
cial se datorește acel cortegiu întreg de mizerii fizice
(și morale), care nimicește ființa omenească , care face
din lumea aceasta o adevărată vale a plângerilor “. 

Își începe cariera în mediul rural, din dorința de a
cunoaște mai îndeaproape condițiile sociale ale seme-
nilor. După o scurtă perioadă petrecută (ca medic) într-
una din plasele județului Prahova, ajunge la Titu -
reședință a plasei Bolintin - unde se confruntă (la pro-
priu) cu greutățile generate de înapoierea economincă
a țărănimii, de condițiile sanitare precare și de lipsa me-
dicamentelor, la care se adăuga corupția lucrătorilor din
administrație, aserviți intereselor politice ale vremii. Cu
toate acestea, Stâncă a câștigat încrederea populației
nevoiașe, urmare a susținerii intereselor acestora, motiv
care a și generat dușmănia boierilor și a personalului
administrației locale, care a dus o luptă oarbă pentru
îndepărtarea sa. Solicitarea de destituire înaintată, de
către prefectul județului, Direcției Generale a Serviciu-
lui Sanitar“ (aflată sub patronajul Ministerului de In-
terne), rămâne însă fără rezultat, în urma petiției de
susținere transmisă (aceluiași for) de către țăranii plasei
Bolintin, precum și a refuzului venit din partea directo-
rului Direcției Serviciului Sanitar, doctorul (cu origini
cehe) Iacob Dimitrie Felix. Fost membru al Academiei
Române, școlit în medicină la Praha și Viena, doctorul
Felix - ajuns în Țara Românească în anul 1858, în urma
obținerii dreptului de liberă practică - cunoaștea îndea-
proape caracterul și devotamentul lui Stâncă, care îi fu-
sese student. Nenumăratele șicane ale administrației
vor conduce, într-un final, la demisia acestuia din
funcție - după numai trei ani, amintirea fiindu-i păstrată
vie, de către țăranii din zonă, chiar și după cincispre-
zece ani de la trecerea lui în neființă. Un portret al doc-
torului Stâncă apare creionat și în cea de-a doua ediție
a lucrării „Mediul social ca factor patologic“, de către
Sofia Nădejde - sora pictorului Octav Băncilă, binecu-
noscută publicistă și scriitoare de orientare marxistă: ...
ca doctor de plasă a fost un adevărat prieten al țăranilor
și, credeți dragi cititori, că nu-i lucru mai greu decât să
fii doctor de plasă, mai ales când iubești poporul și ții
cu orice preț să-ți faci datoria. Cinstit și iubitor de drep-
tate, în comunele unde a fost, a rămas neuitat în amin-
tirea nenorociților pe care i-a îngrijit și i-a căutat“.  

Pentru scurtă vreme, în urma stabilirii la București,
acordă consultații - ca medic practician oftalomolog și
internist - într-una din odăile imobilului situat pe strada
Doamnei nr. 8, în care locuia cu chirie. Asaltat de amin-

tiri, părăsește capitala, astfel că, până după jumătatea
verii anului 1895, este medic în plasa Mostiștea, cu
reședința la Fierbinți, de unde este suspendat din
funcție, în împrejurări asemănătoare celor de la Titu.
În același an se reîntoarce la București, unde, în paralel
cu activitatea medicală ține mai multe conferințe poli-
tice și sanitare - din postura de membru al PSDM
(formațiune politică la care aderase în anul 1893) - și
publică articole, atât în presa de stânga cât și în cea de
specialitate, unde abordează subiecte medicale și me-
dico-sociale. A colaborat cu revista ieșeană „Contempo-
ranul“, cu „Progresul medical român“, „Lumea Nouă“,
„Lumina“, etc, unde a aprofundat o serie de idei care
reprezentau, de fapt, continuarea celor existente în
teza de doctorat, convins fiind că nu cauzele naturale
stăteau la baza apariției bolilor și a altor fenomene pa-
tologice, ci o serie de factori sociali (alimentație,
odihnă, condiții de muncă și de locuit, nivel cultural,
cunoștințe sanitare și siguranța existenței) - de care
țărăminea și muncitorimea română nu s-au putut bu-
cura. De asemenea, a demascat mathusianismul și dar-
winismul social, două teorii reacționare prin intermediul
cărora erau ținute departe de ochii lumii adevăratele
cauze sociale, unde dominau mizeria și bolile inerente
orânduirii burgheze.   

Aflând că este bolnav de tuberculoză, în 1896
părăsește capitala, cu speranța descoperirii unei zone
propice ameliorării stării de sănătate. Astfel, ajunge să
lucreze la spitalul din Moinești, de unde este mutat la
Târgu Ocna, la finele anului reîntorcându-se pentru ul-
tima oară în mijlocul prietenilor, la București, unde a
continuat să scrie articole legate de problemele strin-
gente ale societății românești. La 11 ianuarie 1897, la
Iași, doctorul Ștefan Stâncă părăsește lumea celor vii,
la numai treizeci și doi de ani, înmormântat fiind în ci-
mitirul din Păcurari. Doar publicațiile de orientare so-
cialistă ale epocii („Lumina“ și „Lumea Nouă“) și-au luat
rămas bun de la cel care, în 1948, avea să devină mem-
bru de onoare „post-mortem“ al nou înființatei Academii
Populare Române, revista „Progresul medical român“ -
printre ai cărei întemeietori s-a aflat și chirurgul C.D.
Severeanu - fiind cea care a găsit de cuviință să-i publice
impresionantul necrolog: „E o viață muncită și zdrunci-
nată care a încetat. Mort în toiul tinereții, ziua i-a fost
scurtă și numai acei care l-au cunoscut mai de aproape,
știu cât de mare i-a fost munca. Om luminat, onest și
dezinteresat, a muncit până în cele din urmă clipe ale
vieții sale pentru cei împilați și oropsiți. În țară, ca
medic, în mai multe rânduri, săracii l-au binecuvântat.
Teza sa „Mediul social ca factor patologic“ a avut un pu-
ternic răsunet și a fost apreciată chiar în apusul Europei.
Amintirea lui Ștefan Stâncă va rămâne veșnică“.  

Boabe de piper crud
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SUNTEM
PESTE TOT

ACASĂ
• Cristiana Crăciun

Probabil că mulți dintre cititorii permanenți ai aces-
tei rubrici m-au prins: încerc să ocolesc, pe cât se poate,
subiectele delicate, să nu mă refer, cel puțin deocamdată
la anumite comunități românești, dar, așa cum se întâm-
plă ades în viață, vine momentul scadenței și trebuie să
faci și lucruri pe care le tot amâni. O întâmplare recentă
m-a împins să scriu despre românii din Franța. E un su-
biect pentru mine dureros și care s-ar putea să stârnească
multe nemulțumiri. Sprâncenele ridicate ale multora însă
nu mă opresc să spun ceea ce cred eu, fără a emite
pretenții de mare specialist în problemele diasporei, sau
nu mai mare decât alții față de care am însă avantajul
legăturilor directe, nemijlocite cu un număr uriaș de li-
deri ai comunităților românești din lume. 

Așadar, chiar dacă va fi să nedreptățesc pe unii, ade-
vărata diasporă românească, nu este cea de azi, destul
de numeroasă din Franța – unde trăiesc, după aproximă-
rile oficiale coroborate cu cele neoficiale, cam patru sute
de mii de români, cifra incluzându-i și pe cei de peste
Prut, pe care eu nu îi socotesc „moldoveni”! –, ci aceea
din istoria României și cimitirele Franței, de la
pașoptiștiștii care s-au format cei mai mulți în Orașul Lu-
mină și până la Anna de Noailles (Ana Elisabeta Brânco-
veanu), mutată din inima românilor în urna plasată în
centrul templului din parcul aflat în vechiul domeniu din
Amphion-les-Bain, sau chipul altei prințese a noastre,
Maria Cantacuzino (am numit-o prințesă, dar a inimilor,
nu prin descendență!), care ne privește de pe murii bă-
trâni ai Panthéonului, acolo unde pictorul Puvis de Cha-
vannes a imortalizat-o pentru grația și bunătatea cu care
l-a ocrotit și pe pictor însuși, portretizând-o pe draga sa
soție sub chipul ocrotitoarei Parisului, Sfinta Geneviève,
la Montesson-ul de unde întâia dată un om a zburat fără
de catapulte sau alte mașinării, în țărâna aceea fiind o
urmă de geniu românesc, a lui Vuia, sau în altă margine
de Paris, unde hangarele păstrează amintirea trecerii lui
Vlaicu sau  ale lui Coandă... (v-ați gândit vreodată că,
poate, fără acești români excepționali, și azi poate că
vorbeam despre zborul omului ca despre un vis?!?) și până
mai în zilele noastre, la Benjamin Fondanne – B. Fundo-
ianu și întreaga grupare de îndrăzneți visători, Tristan
Tzara, Vinea... care au născut avangarda românească, ex-
presionismul în inima unui Paris gata să adopte mòdele
imaginate de români... la Brâncuși, părintele Artei Mo-
derne, cel care a revoluționat sculptura lumii și gustul
generațiilor ce aveau să vină, care își doarme somnul de
veci în Cimitirul Montparnasse, Enescu, mutat de veci în
Père Lachaise, la apatridul Cioran, și el mutat în  Mon-
tparnasse, ori Eugène Ionesco, sau... Și mă opresc aici cu
enumerările, la care aș adăuga doar, pe fundal un edificiu
pe care francezii l-au impus lumii, Tour Eiffel, simbolul
atât de majestuos, care are la bază conceputul ingineru-
lui român Gheorghe Pănculescu, cel care a imaginat pri-
mul îmbinarea construcțiilor metalice și cu care Gustave
Eiffel a lucrat!, dar și oțel românesc, pentru că, în vre-
mea în care s-a construit turnul, România deținea, alături
de Anglia, supremația oțelăriilor europene... Nu vreau să
rămân captivă acelor vremuri de aur ale diasporei, despre
acel căror urme în viața Franței a vorbit în 2003,  sub cu-
pola Academiei Române însuși Excelența Sa domnul Phi-
lippe Etienne, Ambasador al Republicii Franceze la
Bucuresti, într-un memorabil discurs intitulat Acești ro-
mâni care au făcut Franţa, pentru că și azi dăm Hexa-
gonului nume de primă mărime ale culturii și artei, chiar
dacă și dintre aceștia au trecut Styxul în ultimii ani –
gândiți-vă numai la scriitori precum Virgil Tănase, Dumi-
tru Țepeneag, Ana Novac, Bujor Nedelcovici, Ion Neagu –
apropiat al Congresului Spiritualității Românești și unul
dintre cei implicați în viața comunității, apropiat al Ca-
tedralei Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Ra-
fail” la oameni de teatru ca George Banu sau la Matei
Vișniec, cel care este regele neîncoronat al scenei fran-
ceze de azi, ca și cum ar fi preluat o nevăzută ștafetă de
la Ionesco, oameni de televiziune precum Henry Chapier
- Șapira!,  Michel Drucker, evrei de origine română, ca și

creatoarea de modă și parfumierul ca
Sonia Rikyel, muzicieni ca Leontina
Ciobanu – Văduva sau noul director al
Orchestrei Naționale a Frnței, Cristian
Măcelaru, sculptori... Și aici trebuie
să-l amintim pe Remus Botar-Botarro,
un artist aflat în sfera de influență a
lui Brâncuși, dar care îi și duce mai
departe memoria – grație eforturilor
sale la Paris, în stația de metrou Ma-
delaine se află o replică a sculpturii
Rugăciunea (iar moartea parohului
Catedralei Ortodoxe Române din
inima Parisului, va întârzia mutarea
acestei splendide lucrări într-o
piațetă di preajma bisericii, „triun-
ghiul românității”, aproape de Sor-
bona, pe frontispiciul căreia se află la
loc de cinste numele lui Cantemir și
aproape de statuia lui Eminescu,
excepționala operă a lui Ion Vlad!),
cel care conduce un Centru de Studii
Artistice Europene „Constantin
Brâncuși” la Dieuze, acolo unde a rea-
lizat și un monument în memoria eroi-
lor martiri români căzuți în Primul
Război Mondial, dar  și un monument
dedicat lui Brâncuși... Pictori - și aici
nu mă gândesc doar  la vechiul și
bunul meu prieten Andrei Florea
Sorel, membru al Artiștilor
Independenți, unul care chiar trăiește din pictură!, ci și
la Valentin Scărlătescu, pentru că, nu știu cum se face,
dar pentru românii din Franța totul pare să se învârtă în
jurul bisericii., Valentin Scărlătescu trăiește de ani mulți
în Orașul Lumină și se ocupă și de pictură murală. Așa că,
după un concurs dificil, i-a revenit lui onoarea să se ocupe
de restaurarea frescelor minunate din străvechea cate-
drală ortodoxă de aici. „A fost ca un fel de al doilea exa-
men de diplomă, pentru că ochii a câtorva mii de
credincioși o văd și trebuie să o aprecieze în fiecare săp-
tămână! Culorile mele trebuie să le readucă nu doar im-
aginea reînviată a vechii picturi, dar și pe Dumnezeu mai
aproape de suflete!”. Vă spuneam că, paradoxal, într-o
Franță lovită de morbul ateismului cam deșănțat – dar
aceasta e o opinie strict personală! – biserica ortodoxă
numără peste 80 de biserici, capele și altare de rugă-
ciune! 

În Franța zilelor noastre există o importantă dias-
poră, ceea ce explică existența unui număr foarte mare
de organizații și asociații. Printre cei care ne fac cu ade-
vărat cinste sunt și oameni simpli, care lucrează onest în
meserii diverse, dar și romi, care sunt renumiți mai ales
în sfera muzicienilor – în multe localuri de ținută sunt ta-
rafuri și soliști romi extrem de apreciați... Sunt și inte-
lectuali de marcă – istorici de talia lui Lucian Velcescu, o
întreagă pleiadă de cercetători, avocați specialiști în cele
mai insolite aspecte ale vieții – de la divorțuri la...
nașterea de prunci în Franța, unde există o legislație
foarte stufoasă, privind drepturile viitoarelor mame,
obligațiile angajatorilor etc., etc. –; găsim pretutindeni
în Franța medici români, atât de mulți că v-ar veni greu
să credeți!, iar printre ei, la Paris, și unul cu nume aș zice
predestinat, stomatologul Vlad Parisescu, un doctor
tânăr care își tratează pacienții cu metodele cele mai no-
vatoare, dar mai ales cu acea bonomie „à la roumaine”
cu care își tratează pacienții. Știm cu toții că dentistul
nu e tocmai preferatul copiilor, dar cu Vlad lucrurile stau
puțin altfel și nu trebuie să vă mire dacă auziți în zona
Place de Fetes vreun puști simpatic ori vreo fetiță care
plâng că vor la dentist! A pornit într-un soi de aventură
care pentru el s-a sfârșit bine, pentru că a reușit destul
de repede să își facă o clientelă numeroasă, așa cum avu-
sese și la București. Bariera limbii – pe care o invocă mulți
dintre cei din diaspora contemporană, poate și pentru că,
de câteva decenii România a rămas o țară francofonă
numai pe hârtie! –  a dispărut rapid, iar, din punctul său

de vedere nu există un anume secret al succesului. „Tre-
buie să fii foarte bun în ceea ce faci, dar asta e valabil și
pe Dâmbovița, și pe Senna, nu cred că dacă ești serios și
priceput poți da chix!A.. poate că totuși există și o
condiție anume ca să poți atinge recunoașterea: să nu fii
lacom, să nu vânezi numaidecât un câștig facil. Asta se
simte” pretutindeni, iar în Franța mai ales ești taxat
dacă visezi să te îmbogățești peste noapte. Probabil că
aceasta a fost și cauza pentru care am ales să plec,
competiția nu prea mai avea a face cu profesionalismul,
devenise un fel de concurs al acumulării de bani în cont!”
Cam din aceleași motive a plecat și kinetoterapeutul Emi-
lia Gherguț. Nu a intimidat-o deloc procesul administrativ
pentru obținerea unui loc de muncă legal... „Tot procesul
de aplicare pentru a obține autorizația de liberă practică
în Franța a durat cinci-șase luni, plus încă trei luni în care
am așteptat un răspuns oficial de la Comisia din depar-
tamentul unde am trimis tot dosarul. Știam oarecum la
ce să mă aștept pentru că aveam alți colegi care se sta-
biliseră deja aici, dar în alte regiuni (eu stau în Pro-
vence)... Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu
realitatea. Răspunsul primit a fost unul pozitiv cu o
mențiune, și anume aceea de a efectua un stagiu de o
săptămână. Mi s-a dat o listă cu toate spitalele, clinicile
și centrele/cabinetele private agreate pentru a primi
stagiari. Am început să sun la peste 20 de spitale pe zi
cu o limbă franceză de nivel mediu, din fericire, dar cu
care tot am întâmpinat greutăți pentru că nu mai era ca
la școală, unde profesoara vorbea lent și clar. Am învățat
două fraze pe de rost pe care a trebuit să le repet zi de
zi timp de aproximativ două luni. Începusem să îmi pierd
răbdarea, așa că am apelat la un site de joburi francez
doar pentru kinetoterapeuți unde am cerut ajutor. Acum
pot spune că am depășit greutățile și pot să îmi desfășor
activitatea fără probleme. Contrar a ceea ce se spune
prin presa de acasă, în pofida unor opinii potrivit cărora
francezii au față de români o atitudine circumspectă sau
răutăcioasă, aș spune că e doar o impresie nefondată.
Totul ține de profesionalism și de ceea ce oferi celor din
jur: dacă transmiți o energie pozitivă, primești aceeași
energie pozitivă.”

Vă spuneam că asemeni acestei tinere kinetotera-
peut, sunt extrem de numeroși cei care trăiesc și muncesc
cu forme legale în Franța, stat european în care noi, ro-
mânii, membri și noi ai UE, nu avem nevoie de o înregis-
trare specială, de aici și marea dificultate în a stabili cu

precizie numărul membrilor comunității românești
actuale. Lipsa unor astfel de documente oficiale mai
are un neajuns stânjenitor în aceste zile în care
Franța, potrivit realității, nu invențiilor mediatice,
adoptă reguli foarte dure privind circulația – care se
interzice după ora 21 –, dreptul la întrunire în spații
închise al persoanelor care nu sunt din aceeași fami-
lie... Ca să nu mai vorbim despre faptul că s-au închis
restaurantele, bistrourile, barurile și  cafenelele,
care nu pot primi în incintă clienți – contrar a ceea
ce susțin reprezentanții HORECA de la noi. De ce spu-
neam că interzicerea întrunirilor îi va lovi crunt pe
românii din Hexagon? Pentru că, destul de probabil,
nu va fi permisă organizarea de secții de votare pe
teritoriul țării, astfel că, la anunțatul scrutin pentru
alegerile parlamentare din România, din 6 noiem-
brie, situația nu se va putea vota fizic, ci numai prin
corespondență... Românii se pot înregistra până e
data de 22 octombrie, dar... numai cei cu acte legale
de ședere. Nimeni nu s-a gândit că una dintre țările
cele mai democratice de pe planetă va impune pe
teritoriul său o seamă de interdicții care lovesc și în
interesele electorale ale românilor: nu se vor mai
putea înghesui la cozi, nu se vor mai putea plânge
de ineficiența autorităților și, mai ales, nu vor mai
putea egala recordul planetar din epoca alegerii lui
Băsescu cu privire la „iuțeala” votului – 3447 de vo-
turi în 12 ore, un vot la fiecare 15 secunde...

„C’est la vie, c’est la vraie vie”, cum zice o
vorbă franțuzească. Așa e viața! 
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• Kolea Kureliuk

Deși condițiile zilei sunt destul de grele pentru a
organiza activități culturale, membri ai Societății pentru
Cultura și Literatura Română și a Asociației Învățătorilor
„George Tofan” din fostul județ Rădăuți , bineînțeles că-
n număr limitat, în concordanță cu ultimele prevederi
guvernamentale, s-au întâlnit pentru a o sărbători pe
colega noastră Valentina Hrișcă-Nicoară. Dar manifesta-
rea a fost dublată și de prezentare a două cărți recent
apărute. Este vorba de cartea cu titlul „Școala Normală
de Învățători de la Cernăuți”, scrisă de doamna  Vero-
nica Moscaliuc și „Jurnal de două fronturi” a profesorului
Gheorghe Dolinski, ambii fiind conducătorii celor două
asociații.

Manifestarea a avut loc la sediul Asociației
Învățătorilor „George Tofan” din Rădăuți

și-a debutat cu cuvântul participanților despre per-
sonalitatea și activitatea doamnei Valentina,
inițiatoarea și sufletul „Clubului intelectualilor” din
zona Rădăuților, club recunoscut c-o activitate culturală
bogată de-a lungul deceniilor. Totodată vorbitorii au ară-
tat și realizările sale tipografice, doamna fiind autoare
a numeroase cărți, fie cu caracter personal sau didactic,
deoarece o viață a fost învățătoare. Bineînțeles că n-au
lipsit nici florile, pe care doamna Valentina le-am primit
cu mare bucurie , fiind cunoscută și ca o mare iubitoare
de flori, nu numai de copii. Dar oare copiii nu sunt florile
omenirii ? Și-apoi să te ții când a început să vorbească
doamna Valentina, neuitând să mulțumească acelora
care au lăsat virușii la poartă și-au venit la această ani-

versare. N-am uitat de faptul că ziua ei de naștere este
sărbătorită a doua zi după sărbătoarea „Sfintei Paras-
cheva”.

Vădit emoționată, doamna Veronica Moscaliuc și-a
prezentat cartea, pe care a numit- cartea ei de suflet,
deoarece trebuie ținut cont de faptul că  asociația noas-
tră poartă numele lui George Tofan, cel care a fondat
asociația. Iar discuțiile erau deja începute. A arătat că
nu este scriitoare, dar a educat oameni valoroși pentru
țară, prezentând mai mulți elevi pe care i-a educat și
instruit și-au ajuns oameni valoroși pentru țară. Evocă
figurile câtorva  foști profesori, care au educat-o și pe
dânsa. Face referire la mai multe personalități pe care
le-a prezentat în carte. Nu uită să vorbească de fostul
director Haralambie Burdujan, care a îndemnat-o, la
acea vreme, să scrie și despre această școală. A
mulțumit celor prezenți pentru c-au venit la lansarea
cărții sale.

Domnul Ghiță Aga  din Dornești a comentat citatul
care este pus în fruntea cărții :„Nimic nu-i mai frumos,
mai nobil și mai înălțător decât meseria  de profesor sau
învățător, de gtrădinar de suflete umane, de călăuză a
celor mai curate, mai pline de energir și de căldură
ființeomenești”(Dumitru Almaș) A arătat că doamna Mos-
caliuc ne pune pe masă o carte foarte interesantă. Car-
tea este bogată în fotografii.

Am arătat că lucrarea doamneiMoscaliuc este un
adevărat tezaur pentru sectorul învățământ din țara
noastră, nu numai pentru cel din Bucovina. Se cunoaște
că pentru Bucovina școala pedagogică din Cernăuți era
laboratorul pregătirii de învățători pentru țară.

Cuvinte măgulitoare la adresa autoarei și a cărții
sale au mai rostit gen.maior(r)  Vasile Moțoc, Simion
Șuhan, Virginia Drahta și Gheorghe Dascăl.

În continuare domnul gen.maior Vasile Moțoc a vor-
bit despre cartea „Jurnal de fronturi”(1914-1918 și
1941-1942) zugrăvite în carte de prof. Dolinski pe baza
jurnalelor rămase de la Irimescu Ion din Arbore, partici-
pant la cele două evenimente. Și-a manifetstat bucuria

pentru că este prezent în mijlocul
unor intelectuali în orașul Rădăuți,
care este „ un focar de cultură și
inteligență”. A făcut apoi un adevărat
rechizitoriu împotriva războaielor și a
celor care le provoacă. A arătat c-a
studiat manuscrisul  cărții cu mare
atenție și interes

Deoarece l-a considerat un ade-
vărat tezaur de notări despre un răz-
boi. L-a impresionat  amănunțimea
relatărilor. Domnul Dolinski a redat
fidel aceste jurnale, păstrând limba-
jul autorului acestuia. Pentru aceasta,
la finalul cărții, a inserat și un glosar,
explicând 77  de termeni, în ordine al-
fabetică. Și-a exprimat regretul pen-
tru faptul că nu știm să ne cinstim
eroii. Felicită acest mănunchi de
inimoși, care au lăsat totul la o parte,
inclusiv virușii, pentru a participa la
această manifestare de suflet. Dacă
va fi invitat, va veni și la alte
activități.

Domnul Aga arătat că „autorul ne-a pus la dispoziție
, până acu, un  număr de 8 cărți valoroase. Apreciază
foarte mult prefața cărții scrisă de domnul general
Moțoc, fotografiile sunt foarte vechi, chiar din timpul
războaielor descrise și meritul deosebit al autorului este
acela că scoate din memorie anumite evenimente care,
din varii motive, au fost îngropate în uitare. Meritul nos-
tru este să le scoatem din uitare și să le punem la
dispoziție celor prezenți, dar și generațiilor viitoare.

Domnul Simion Șuhan povestește o întâmplare, po-
vestită de  tatăl lui, despre o luptă desfășurată în Al Doi-
lea Război Mondial  în zona orașului Gura Humorului. A
arătat că ostașii coceau pâine într-un cuptor săpat în
malul unor tranșee, iar ostașii dădeau pâine și copiilor
care se aventurau până la ei.

Domnul Gheorghe Dascăl a întrebat, dar n-a primit
răspunsul pe loc: „De ce sunt necesare războaiele ? și
Ce-a căutat Napoleon în Rusia ? ”Probabil, va primi răs-
punsurile după ce va mai studia niște documente.

Doamna Virginia Drahta a arătat că această carte
este un valoros document, mărturie din istoria locală, și
nu numai. A apreciat faptul că de-a lungul deceniilor a
colaborat cu profesorul Dolinski la organizarea unor
activități culturale. Crede c-ar fi foarte bine dac-ar da
câte un exemplar la bibliotecile sătești măcar în zona
noastră.

În finalul manifestării, cei doi autori au mulțumit ,
alături de doamna Valentina, pentru c-au venit la mani-
festarea noastră. A urmat o nouă rundă de discuții în
fața  unei bucăți de cozonac și a unei plăcinte, care au
fost stropite cu o băutură fină , care a fost dată de săr-
bătorita Valentina.

Și, cum ne este obiceiul, luat din Creangă,: „am
jurat să ne întâlnim toți la următoarea întâlnire ”și, de
ce nu, să-i mai scoatem din letargie și pe alți prieteni.

Text și foto-GHEORGHE DOLINSKI
– ARBORE, SUCEAVA

ISTORIE RECENTĂ
(opinii pro și contra)

REVOLUȚIE FURATĂ?
- interviu cu scriitorul V. Ghica -

-De ce unii spun Loviluție, când vorbesc despre eve-
nimentul din 21-22 decembrie 1989 ?
-Ca să trimită în derizoriu termenul.
-A fost revoluție, ori ba?
-A fost, pentru că s-a schimbat sistemul politic. Avem
stat democratic, mai multe partide, Parlament, alegeri
libere, am devenit  membri UE și NATO.
-Laszlo Tokeș a declanșat evenimentul ?
-Nu. La locuința lui a fost o înscenare. El era informator
al Securității. S-au găsit chitanțele care atestă încasarea
unor bani, pentru prestațiile făcute.
-Atunci trebuie să-i mulțumim lui M.Gorbaciov ?
-Toți cei care au trăit în lagărul socialist trebuie să-i
mulțumească. Fără gestul lui temerar, înțepeneam toți
în racla comunistă.
- De fapt, ce minune a făcut ?
-A încercat  să reformeze sistemul comunist, să-i dea o
spoială rațională.
-Și ?
-A pățit ca ucenicul vrăjitor. Nu a mai putut opri
avalanșa, care l-a spulberat și pe el. Socialismul s-a
prăbușit în lanț, fără zgomot, precum  piesele dominou-
lui. În celelalte țări socialiste au fost, mai mult sau mai
puțin, revoluții de catifea.
-Ce rol a jucat Silviu Brucan?
-A semnat scrisoarea celor șase. Trebuia, mai întâi, să-
și ceară scuze de la poporul român pentru ce a făcut la
ziarul  Scânteia, prin 1950-60.

-Cât de important a fost punctul 8 din Proclamația de
la Timișoara?
-Un rol fundamental. Le cerea foștilor securiști și
nomenclaturiști  să facă un pas în spate. Ar fi fost o ad-
mirabilă formă de lustrație. Românii nu au înțeles, au
votat cum știm și am ajuns unde suntem. Zgomot cum-
plit a fost la noi. Prima revoluție în direct, din istoria
omenirii.
-De ce a noastră a fost atât de violentă ?
-Pentru că Ceaușescu se încolăcise pe tron, ca fasolea
pe arac, și nu voia să cedeze. Din eroul anului 1968, a
ajuns oaia neagră a sistemului, în doar două decenii.
-Se poate vorbi despre niște forțe oculte, venite din
exterior ?
-Multe  chestiuni încurcate se vor desluși, probabil, după
desecretizarea arhivelor. Oricum, niște suspiciuni există.
În jurul datei de 15 decembrie 1989 au intrat în România
mulți turiști sovietici, câte doi bărbați într-un autotu-
rism. Apoi, după încetarea focului la Timișoara, au rămas
cadavre nerevendicate de nimeni. Iar ungurii își oma-
giază anual eroii căzuți la Timișoara, în timpul revoluției
noastre. 
-Ce misiune puteau să îndeplinească ?
-Cea de instigatori. Armata a deschis focul numai după
ce s-a tras asupra ei din mulțime. Și uciderea copiilor pe
treptele Catedralei din Timișoara a fost un gest provo-
cator.
-Unde a fost securitatea civilă ?
-Comandantul ei a jucat o carte mare. În seara zilei de
21 decembrie, a dat ordin ca toate subunitățile să pre-
dea armamentul garnizoanelor militare din zonă  iar ei
să se retragă în sediile lor.
-Ca să nu fie acuzați că au acționat asupra populației.
Generalul Milea a fost erou sau trădător?
-El a transmis unităților militare ordinul de tragere pri-
mit de la comandantul suprem. A avut apoi, probabil, un
proces de conștiință și s-a sinucis. Sau a fost ajutat, obli-
gat să o facă.

-Când a înțeles cârmaciul că totul e pierdut ?
-Probabil, după ce a aflat că omul cu piciorul în gips, ge-
neralul Victor Stănculescu, a dat ordin pe 22 dec. ora
10, ca armata să se retragă în cazărmi.
-Cei mai mulți oameni au murit după fuga soților
Ceaușescu.
-Pentru că s-a creat haos. În tratatele de politologie se
spune că o revoluție are dreptul la șase zile de haos. Noi
am luat o porție de 31 de ani. Armata era prost instruită.
Mulți ostași erau recruți veniți de la muncile agricole.
Unii au tras la întâmplare, și-au ucis colegii din față. La
Otopeni a fost măcel datorat incompetenței
comandanților, iar la Buzău se mitraliau două unități mi-
litare vecine. Îmi amintesc de un exercițiu ALA, înainte
de 1989, în orășelul meu. Era ca în filmele cu Stan și
Bran. În final, după ce se înfruptase cu ceva Cabernet
de Nicorești, generalul, venit de la București, a decis:
Vă dau calificativul maxim, dar dacă se  întâmplă ceva,
muriți ca șobolanii.
-S-a spus că în noaptea  de 22 decembrie, I.Iliescu și
cu generalul Gușă ar fi solicitat ajutor militar lui Gor-
baciov, dar acesta i-a refuzat.
-Îmi amintesc o întâmplare hazlie. Îndrăgitul scriitor
Fănuș Neagu locuia, într-un timp, gard în gard cu Amba-
sada sovietică. Uneori, copiii scăpau mingea în curtea
lui și cereau permisiunea să vină să o ia.-Nu, nu, v-o dau
eu ! Că voi, după ce intrați undeva, nu mai plecați. Nu
știau oare cei doi demnitari ce năravuri au avut întot-
deauna rusnacii ?
-Poate fi considerat Ceaușescu călău ?
-El a făcut multe lucruri bune, dar dacă a dat ordin să
se tragă în mulțime, da, merită acest calificativ. Nu a
înțeles mersul istoriei.
-L-a amețit și consoarta.
-Cu siguranță. Putea să accepte o relaxare graduală și
să se retragă.

Dorel Vidrașcu
(va urma)

Triplă sărbătoare a 
intelectualilor bucovineni
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Se fac eforturi considerabile ca arta
să fie eliminată din laboratoarele

condiţiei umane.
*****

Unii creatori de artă îşi cizelează
atât de  mult  opera, încât nu le

mai rămâne timp şi pentru caracter.
*****

Căutaţi prietenia capodoperilor.
Doar acolo veţi  găsi bucurie pură.

*****
Criticii de artă sunt precum căţeii.
Dacă nu  muşcă, li se tocesc dinţii.

-Traian Băsescu a cerut azil politic în
România, dar nu l-a primit.
-Zarurile folosite de Piţurcă sunt
scoase la licitaţie, în scopuri umani-
tare, în cadrul unei gale emoţio-
nante.
-Cine vrea să muncească a plecat de-
mult în Europa. Cine nu, încă face
socoteli.

țOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

AFORISME DE 
VASILE GHICA

Unui chirurg epigramist
Când mai ratezi vreo epigramă
Sunt liniştit, nu-i mare dramă,
Dar mă-ntristez că ştiu cum scrii
Cu bisturiul tragedii.

„propagandistul”
„Munca e-a omului comoară
Cea mai de preţ!”, spunea cu zel
Şi n-o vedea ca o povară
Că munceau alţii pentru el.

riscul
Jonglând cu cifrele din pix,
Spre-a fi scutit de dări la fisc
Şi-a asumat un singur risc,
De chiriaş, celula x.

De TOaTe CUlOrile
de Nicolae Dragoș

Retorică
Om cinstit printre sărmani,
Te-ntrebi mereu ca proasta:
În peste treizeci de ani,
Ce-au făcut cu ţara asta?!

Quo vadis…
Semnul biblic vine, vine,
Cu probleme, la probleme,
Lumea merge-n serpentine,
Vremea curge în extreme!

Epigrame de
GHEORGHE GH. POPESCU

Premierul Orban: nu țineți
cont de Curtea

Constituțională • 
Adversarii politici preia 
porecla Plicușor Ban • 

Adu-ți aportul • Celebritatea
feminină Florin Salam și

subsemnatul Andreea Tonciu
• Voi uitându-mă la mine •
Viața a revenit la viață •

Sâmbăta, în week-end sau
vineri • Epocacând • 

Eu mi-a plăcut • 
Dacăcăutăm vinovați • 

Statele Unite n-are nevoie,
OMS și lumea are nevoie •
Cresc numărul infectaților

• Imboldul concedierii a 
împins de la spate • Unul
au COVID • Tomograful de
la Balș • Foarte mult prea •

100% perfect • Amănunt
mic • Mascacare •

Președintele Iohannis: sere
de măsuri, situațe de

urgență, protecțe soceală,
16 marte, discuților, 

aprecerea, în speceal, 
resurse matereale, 

peroadă, instrumente 
suficente, Constituțe

• Andrei Păunescu
• „Părerea mea, reco-
mandarea mea,
rugămintea mea
personală: să nu țină
cont de deciziile Curții
Constituționale.” (Lu-
dovic Orban, Digi 24 TV, 5
iulie 2020)
Întreaga zicere este o perlă monstruoasă,
din care ies gâlme maligne. Premierul se
află într-o dublă și gravă culpă: 1) Le cere
cetățenilor să nu respecte deciziile unei
instituții supreme a statului de drept,
apelând la emoția pe care ar crea-o
rugămintea personală, părerea sa și reco-
mandarea. 2) Nu știe că, prin natura ei,
CCR decide pentru instituții, nu pentru per-
soanele  fizice cărora se adresează. Cum să
ceri așa ceva cetățenilor pentru care ești
primul-ministru, fără să demisionezi, ime-
diat ce ai scos pe gură abominația? La noi
se poate.
• „E ușor să arunci pe piață o poreclă
(Plicușor Ban). Adversarii politici o
preia.” (Daniel Fenechiu, Antena 3, 5 iulie
2020)
Porecla lui Nicușor Dan este prea reușită ca
s-o mai poată retrage cineva din circulație.
Noi credem că, dimpotrivă, e foarte greu
să arunci pe piață o asemenea poreclă,
care e foarte bună. Autorul ei (necunoscut)
ar fi trebuit identificat și premiat pentru
inspirație, în aceeași festivitate în care
politicianul liberal care face pe moralistul
ar trebui penalizat aspru pentru dezacordul
grav între subiect și predicat.

• „Adu-ți aportul!” (Gheorghe Tinel, Real-
itatea Plus TV, 10 iulie 2020)
Așa vom face, dar însă totuși fără a aplica
întocmai pleonasmul rostit de politicianul
care se crede foarte descurcăreț, dar care
lasă în urmă dâra unui vorbete ridicol și
agramat.
• „Florin Salam a ajuns la poliție. Aflați ce
altă celebritate feminină a dat cu sub-
semnatul.” (Antena 3, 10 iulie 2020)
Nici dacă vrei nu-ți ies atâtea dezacorduri
de sens într-o singură frază. Avem aici un
prim enunț de bază: manelistul Florin
Stoian, zis Salam, cunoscut ca bărbat nor-
mal (heterosexual), a ajuns la oamenii
legii. Apoi ni se dă de înțeles că Salam ar fi
o celebritate feminină (Sălămuța? Sala-
mAndra? Mezela? - n-am auzit de așa ceva).
La finalul materialului de promovare, se
face un nou dezacord în gen, de data
aceasta de fond și de ambalaj laolaltă,
când se spune că Andreea Tonciu, feminina
celebră care a ajuns și ea la poliție, cică
este un subsemnat, nu o subsemnată. Știm
că formula este a da cu subsemnatul, dar
sună caraghios. Pe scurt: celebritatea
feminină Florin Stoian Salam a fost la
poliție împreună cu subsemnatul Andreea
Tonciu.
• „Am vrut să vă lămuresc și să auziți din
gura mea, uitându-mă la voi, și voi ui-
tându-mă la mine, că eu mi-am făcut tes-
tul și este ne-ga-tiv.” (Monica Anghel, live
pe Facebook, 19 iunie 2020)
Emoția rezultatului COVID-19 negativ (care
este o veste pozitivă!) a făcut-o pe marea
cântăreață să încurce persoana pronume-
lui, afirmația creând o confuzie nedorită de
niciun artist, între verbele a se uita (a
privi) și a uita (a nu mai ține minte). De
asemenea, rezultă cumva că solista se uita
la ea însăși. Corect era uitându-vă la mine.
„Viața culturală din Barcelona a revenit

la viață cu un cvartet aparte.” (Alessan-
dra Stoicescu, Observator, Antena 1, 23
iunie 2020)
Viața a revenit la viață! Asta da concluzie
filosofică, esențială și adâncă, la limita din-
tre truism, tautologie și eshatologie feri-
cită.
• „Turiștii care își încep vacanța sâmbăta,
în week-end sau vineri.” (Vasile Marcu,
Antena 3, 5 iulie 2020)
Ce să înțelegem din această disjuncție
(sau)? Că sâmbăta și vinerea după-amiaza
au fost scoase din week-end? Prin ce lege
sau ordonanță de urgență?
• „Epoca când partidul era condus de
Liviu Dragnea.” (Antena 3, 5 iulie 2020)
Prezentatoarea Mădălina X nu și-a condus
preventiv mașina vorbitoare până la
evitarea oricărui pericol, provocând un
pestilențial accident cacofonic, pentru care
ar fi trebuit să i se suspende permisul de
port-gură pe post.
• „Eu unul mi-a plăcut ce-am văzut până
acum.” (Astra Giurgiu - CFR Cluj 2-2, Digi
Sport 1 TV, 5 iulie 2020)
Dezacordul în caz (de tip anacolut) a fost
comis când comentatorul a uitat, după doar
câteva clipe, că a început propoziția la
cazul Nominativ (eu) și a continuat-o la
Dativ (mie). 
• „Dacă căutăm vinovați, o să-i găsim.”
(Emilian Imbri, citat de Mircea Badea, An-
tena 3, 5 iulie 2020)
Nu știm dacă pamfletarul l-a citat
intenționat cacofonic pe cunoscutul medic,
subliniind greșeala, sau a fost doar dorința
deontologică de a respecta fidel afirmația
originală, fără apropouri. Oricum ar fi,
greaua miasmă a vinovăției rămâne.
• „Statele Unite n-are nevoie de OMS.
OMS și lumea are nevoie de Statele
Unite.” (Realitatea Plus TV, 7 iulie 2020)
Incredibil câtă densitate de dezacorduri
între subiecte și predicate avem în doar 15
cuvinte! Mai întâi, cică Statele Unite n-are
nevoie, apoi aflăm că Organizația Mondială
a Sănătății și lumea în general e demascate
că amândouă are nevoie! Vorbirea corectă
sunt greu de realizat!
• „Brusc cresc numărul celor infectați.”
(Cornel Tăbăcaru, Antena 3, 8 iulie 2020)
Miliardarul cărunt și robust, cunoscut pen-
tru călătoriile sale de lux, n-a putut

cumpăra, la pachet cu nicio croazieră, și o
utilă cărticică de gramatică, să navigheze
mai lin prin comoara limbii noastre în
adâncuri înfundate.
„Cred că imboldul de a rămâne fără un

loc de muncă i-a împins de la spate.”
(CEO ejobs, Știrile ProTV, 9 iulie 2020)
Această formulă, pe cât de pleonastică (im-
boldul a împins), pe atât de contradictoriu-
oximoronică (imboldul de a rămâne fără
ceva), nu poate fi acceptată nici de către
tinerii toleranți și visători în căutare de ser-
vici, despre care se vorbea.
• „Unul din 150 de oameni au COVID.” (pe
ecran, Realitatea Plus TV, 11 iulie 2020)
Acest inexplicabil dezacord în număr este
de două ori grav, fiind și scris pe ecran, și
spus oral verbal pe gură de o prezentatoare
mai mult dezinvoltă decât învățată.
• „Tomograful de la Balș nu a funcționat
niciodată.” (pe ecran, Realitatea Plus TV,
13 iulie 2020)
Nu reiese de nicăieri dacă e vorba de local-
itatea Balș sau de Institutul Național de Boli
Infecțioase Prof. Matei Balș. Cât îi costa pe
laconicii editori de text să scrie pe ecran
„orașul” sau „Institutul” sau măcar să pună
între ghilimele numele Balș, ca să fim
lămuriți? Prima reacție a fost să ne mirăm
că orașul Balș are tomograf.
• „Era foarte mult prea singur Carlos Fer-
nandez.” (Granada - Real Madrid 1-2, Digi
Sport 2 TV, 13 iulie 2020)
Două forme de superlativ pentru un singur
adjectiv sunt prea multe, chiar dacă e
vorba de un bun jucător din campionatul
Spaniei, adversar al marelui Real Madrid.
• „Craiova ar fi putut câștiga și cu un ar-
bitraj 100% perfect.” (Lucian Lipovan, Pro
X TV, 13 iulie 2020)
Cum adică 100% perfect? Normal că tot ce
e perfect este 100%! Există perfecțiune
imperfectă sau totalitate parțială? În
privința Craiovei, e adevărat ce a spus co-
mentatorul cu față de bebeluș cu barbă,
căci pentru că fiindcă, dacă-n caz că arbi-
trajul este sub 67% perfect, valoarea
echipei este deja copleșită de greșelile
perfecțiunii, nu de pleonasmul tautologic.
• „Un amănunt mic te face să pierzi.”
(Narcis Răducan, Pro X TV, 13 iulie 2020)
Dar un amănunt imens cum e, te ajută sau
te îngroapă? E la fel ca detaliul gigantic?
Deci, atenție la pleonasme, care se pot
contracara ușor aplicând proba inversă:
există detalii altfel decât mici?
• „Protest față de masca care salvează
vieți.” (pe ecran, Digi 24 TV, 13 iulie 2020)
Oare cel care a scris pe ecran această ca-
cofonie grosolană nu a simțit și mirosul
realizării sale? Vorba aceea: dacă cacofoni-
ile ar durea, mulți oameni de televiziune s-
ar tăvăli în chinurile facerii, fără laxative.
• „Sere de măsuri… Situațe de urgență…
Protecțe soceală… 16 marte am semnat
decretul… Discuților din cadrul CSAT…
Aprecerea… În speceal… Resursele mate-
reale… În această peroadă… Instrumente
suficente… Constituțe…” (Klaus Werner Io-
hannis, B1 TV, 9 iulie 2020)
E momentul să încheiem episodul cu
președintele Iohannis, după ce l-am început
cu premierul său. Noile restricții au fost
transmise de cotrocean care ne-a mitraliat
fără milă cu muniție grea din încărcătorul
său specific de ortoepie, în care vocala „i”
este grav discriminată și chiar nimicită cu
cruzime. Ca să nu adormiți citindu-i toată
epopeea-moară stricată, am reprodus doar
esențialul.

emisiUNile TreCe, perlele rămâNe

Din puţul fără fund, 
dar cu 

telecomandă (424)



pamflet de criză
Alegeri pretins 
democratice,
ca în vremea 
dictaturii!?

Motto: „Sunt dictatorial, dar cu un puternic im-
pact democratic.”

Konrad Adenauer
(Primul Cancelar al Germaniei Federale)

• Ion Predoșanu

Am avut fericirea de a cunoaște un om adevărat,
pe regretatul Emil Wagner. Care-a trăit 106 ani, ultima
adresă fiind în București, strada Povernei nr. 332. Și a
avut o viață demnă de un roman. Născut la Cernăuți,
el a luptat împreună cu armata Regatului României
contra bolșevicilor. A căzut prizonier, la Stalingrad,
unde era translatorul generalului Von Paulus, de unde

l-au dus sovieticii într-un lagăr, situat la vreo 250 de
kilometri mai sus de Cercul polar. Povestea sa, a Erou-
lui Neamului Românesc am publicat-o în defuncta Cro-
nica Română, condusă pe atunci de remarcabilul
publicist și scriitor Horia Alexandrescu.

Din lagăr a dezertat și a ajuns în Germania Fede-
rală, iar un văr de-al lui – Franz Wagner, de-a nu știu
câta spiță, l-a ajutat să ajungă șoferul primului Cance-
lar al Germaniei Federale – Konrad Adenauer. Despre
care povestea că-și plătea benzina pentru automobilul
cu care se deplasa din propriul buzunar.

Am făcut această lungă introducere ca să vedeți și
singuri că germanii nu-s la fel ca sașii. Știm noi unul ce
merge săptămânal pe ruta București-Sibiu și înapoi, cu
o coloană de 9 mașini – a lui și ale SPP-iștilor. Evident,
pe banii amărăștenilor de români care l-au votat sau
nu. Deși nu l-au votat chiar toți, ci mai ales cei din Ar-
deal, din UDMR și moldovenii care nu erau treji!

La noi, s-au ținut alegerile locale după ce absolut
criminal se deschisese total nepregătit anul școlar. Iar
de atunci au tot crescut cazurile de infectare cu
COVID-19. Și chiar credeți că lui Klaus Werner Iohan-
nis, zis și Preș. al României pentru al doilea mandat
ratat, îi pasă? Ei, aș. El vrea, cu orice preț, alegeri
parlamentare în 6 decembrie, ca să obțină pohta ce-a
pohtit – Parlamentul Meu. Are „GuWernerul Meu”, Pri-
marul Meu – pe Plicușor Dan și tot nu-i ajunge. Pare un
dictator căruia nu-i pasă decât de interesele sale. Și
ale Germaniei Federale, condusă de șefa lui, Frau An-
gela Merkel.

În editorialul „Un căprar care nu poate fi oprit”,
Directorul Cotidianului, în numărul de joi, săptămâna
trecută, scrie: „Klaus Iohannis vrea morțiș alegeri și
dacă ajungem la 10.000 pe zi!(E vorba de cazuri de in-
fectări cu noul Coronavirus, n.m. I.P.) Sasul e mai
încăpățânat ca un catâr. Alegerile salvează
democrația. Nu boala, nu moartea, nu măsurile se-
vere, nu starea de urgență, chiar dacă pe 6 decembrie
mai votează doar el, nevasta, Orban și bodiguarzii. Și
se vor lăuda că au obținut o victorie cu 80% în favoa-
rea alianței PNL-USR. Spălat pe mâini – drepți –
distanță în front – masca pe figură și democrație la
ordin.

Nu vă convine? Emigrați! Treceți Dunărea înot!”
„Și dacă ajungem la 20.000 pe zi? Pentru Iohannis

este tot aia! Alegeri cu orice preț, chiar dacă numărul
morților ar crește înfricoșător și cineva s-ar gândi să-i
includă la rubrica crime!”, mai scrie același talentat și
curajos publicist în editorialul amintit.

Joi, 15 decembrie, a fost a doua zi cu peste 4.000
de noi cazuri de COVID-19 raportate. Numai în
București s-au raportat 777 de noi cazuri noi de infec-
tare cu noul coronavirus. În aceeași zi, la nivel
național au fost raportate 4.013 cazuri noi de infec-
tare, în ultimele 24 de ore, iar la terapie intensivă se
aflau 721 de oameni.

Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Cio-
lacu, a criticat dur poziția Guvernului LuCOVID și, mai
nou, a Preș. Klaus Werner Iohannis! 

Credeți cumva că mai există democrație în Româ-
nia? Eu tare mă îndoiesc.
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„Catrenul poate fi o

primitoare gazdă pentru

epigramă, iar epigrama

excepţională poate de-
veni regina catrenului”

G.C.: Apreciaţi că există
o filosofie (sau o logică) a
epigramei?

N.D.: Călătorind mulţi
ani prin viaţă şi printre cărţi,
am putut, cred, a observa co-
rect că nu orice filosofări pot
fi pe deplin logice şi că nu în-
totdeauna ceea ce aparent se
înfăţişează ca a fi o construc-
ţie logică încorporează în îm-
perecherile de cuvinte o
filosofie. Dacă m-aş consi-
dera a fi un hermeneut califi-
cat şi un eseist redutabil,
ceea ce ar însemna să-mi su-
praapreciez puterile, m-aş fi
aventurat poate în formula-
rea unui răspuns menit să sin-
tetizeze ce s-ar putea spune
despre existenţa unei filosofii
a epigramei. Mă limitez a
spune doar că există un fel de
norme, de rigori de construc-
ţie ale epigramei care, apli-
cate ca nişte constrângeri
sacrosancte, pot să-l reducă
pe autor la statutul de meş-
teşugar. Numai când sponta-
neitatea alegerii cuvintelor
depăşeşte barierele locurilor
comune, asigurându-se liber-
tatea şi zborul la altitudini de
invidiat ale spiritului, numai
atunci epigrama iese din rân-
durile cazone. Numai atunci
ea devine o prezenţă invi-
diată şi are dreptul la a aşeza
în rafturile râvnite ale memo-
riei timpului cele patru ver-
suri care numai arareori
depăşesc graniţele procu-
stiene. Un paradox pare a de-
veni lege în lumea epigramei:
„Epigrama este o pasăre rară
care arareori îşi arată epole-
ţii, aripile ei de aur, scoţând
astfel la vedere nu doar un
nume ci şi un spirit de aleasă

sorginte. Comparaţiile, ce
iau uneori o turnură drama-
tică, pentru întâietăţi în to-
puri întocmite din eroarea
celor ce cred că gloria e o pa-
săre la îndemână, ale cărei
pene pot fi jumulite oricând,
spre împăunări râvnite de cei
grăbiţi, nu pot avea un rol
stimulativ”.

G.C.: Care ar fi, în opi-
nia dumneavoastră, secretul
unei bune epigrame?

N.D.: Dacă l-aş deţine,
vă asigur că, fără egoism şti-
indu-mă de când mă ştiu, l-aş
dărui cu generozitate confra-
ţilor, fără a mă uita, fireşte
nici pe mine. Dar am învăţat,
trecând prin viaţă, să nu
ignor ce numim îndeobşte
„partea Leului”. Observaţi că
ultimul cuvânt din fraza ante-
rioară l-am scris cu literă
mare! Oricum, nu doar din
precauţie, ci şi dintr-o nece-
sară luciditate, în absenţa că-
reia, şi talentat fiind, eşti pe
jumătate infirm, am ţinut să
declar (cunoscând şi suscep-
tibilităţile excesive ce nu
ocolesc nici tagma epigramiş-
tilor), încă de la primul meu
volum cu versuri ce pare-se
că bat şi la fereastra umoru-
lui, cel din 2014, în finalul
autoprefeţei „Scrisoare de la
frate la (con)fraţi”: „În în-
cheiere, spre-a nu naşte/ In-
vidioase, surde drame,/
Catrene-am scris – voi recu-
noaşte,/ Doar câteodată epi-
grame”.

În acel volum al meu,
„inaugural” i-aş zice (au mai
urmat şi altele, după cel prin
care îmi propuneam să fiu
„Cu ochii-n 4”; nu ştiu dacă
am reuşit să o fac), mi-am
îngăduit să mă apropii cu
prudenţă de lumea atât de
aparte a epigramiştilor, cum
aveam să-mi dau seama trep-
tat. Acel volum a beneficiat
de lectura cu creionul în
mână şi cu ochiul vigilent al
unui bun epigramist şi avid
comentator al scrierilor
confraţilor de breaslă, Con-

stantin Tudorache din
Ploieşti. Poate unii se vor
face că n-au aflat încă de
unde vine, sau alţii,
cunoscându-l, vor fi observat
că n-o „întoarce ca la
Ploieşti” şi spune cu
francheţe ce gândeşte, chiar
când, uneori, mai dă, cum ar
spune vecinul meu Ieremia,
cu oiştea-n gardul altor
vecini. Este mai cu seamă
neiertător când ultima
scândură din cele patru ale
gardului epigramei,
construită s-o păzească de
cuiele bătute strâmb, se
arată a fi improvizată cu prea
mare grabă. Întâlnindu-mi
„exegetul” peste o vreme de
la „lectura exigentă”, făcută
publică într-o carte, din care
am dedus că „ce scriu unii
azi, el a citit de ieri”, l-am
întâmpinat cu cordialitate,
neofuscat – cum se întâmplă
adesea – de observaţiile
emise; unele, după mine, viz-
ibil grăbite, din partea-i. Mi-
a şi declarat cu nedumerire:
„Păi, bine, domnule, v-am
demolat câteva catrene şi nu
vă văd supărat?”. Nu, nu m-
am supărat, explicându-i că
în modul de alcătuire al
cărţilor de o asemenea
factură, nu mi-am propus ca
fiecare catren să fie neapărat
epigramă; intenţiile fiind ca
ele să se dezvăluie cititorului
ca un fel de jurnal născut din
privirea „cu ochii-n 4” a
realităţilor din juru-mi sau
mai de departe; ca o fişă de
temperatură a prezentului,
atâta câtă ar putea să-ncapă
în două, patru ori mai multe
versuri (dar nu prea multe)
putând să închidă, sub
acoperişul lor, fie o
microfabulă, un portret exe-
cutat din doar câteva linii, ba
chiar şi o odă concentrată,
aşa cum s-au putut ele naşte
din întâmplările vieţii şi din
natura reacţiilor provocate
de ele.

(va urma)

NiCOlae DraGOŞ în dialog
cu GeOrGe COrBU (iii) a fi sau a nu fi

A fi sau a nu fi
om de omenie din vlăstare rupte, vii
fărâmă de foc, rătăcire, ironie
așa cum a fost, așa cum nu a fost
trece pâmântul înot?

Neghină, cusur, sau adevăr pur?
Se întreabă nisipul din clepsidră dur!
Un bulgăre comic, dar fericit, jur!
Uneori cu inima de magnolii plină!
Ticăie și plânge în surdină!
În elixir Hamletian iubire îmbină!

Îți sunt, îmi sunt mâinile nepătate!
Frica ne fuge pe coate, moartă pe jumă-
tate!
Raza avută ce toarce neprețuita iubire!
Scut în arena morții simple, liniștire!

Și te iubesc, și mă iubești!
În paradoxul din cuvinte, așa cum raiul
crești!
Cu patimă, ca două păsări măiastre din
povești!
Care nu se întreabă în vremuri purpurii!
Oare, e greu a fi om, oare e greu a nu fi?

Și-am pus ochii la intrare!
Să nu intre decât rostul ce nu doare!

Mirela Necula

poeziile se întorc spre Flacără

Înfruptă destinul
Înfruptă destinul cu gând de nemoarte
Și arde-i fitilul, dar nu-l face scrum,
Aruncă-i cenușa și mergi mai departe
Prin volbura timpului marelui drum.

Din ploaia de vise extrage-ți nectarul
Și picură-l timpului ce aspru te-apasă,
Dă-i lutului miere și-i șterge amarul
Făcându-i luminii potecă spre-acasă.

Niciunei ispite să nu-i cazi capcană
Lăsându-te dus ca un val în derivă,
Îți curmă desfrâul de-ți gâdilă-n rană
Frângându-i nesațului pofta lascivă.

Corabiei vieții înfruntă-i balansul,
Iar cârmei dă-i șansa să-ndrepte din mers,
Furtunelor vremii ascultă-le valsul,
Sunt punți de-ncercare și singurul sens.

Sibiana Mirela Antoche

poemul 
până la poartă
poți alerga, 
o singură petală este
suficientă
să-ți aduci aminte trupul
său
așa cum lumina te-a ajutat
să-l admiri cândva,
întotdeauna ai spus
“privirea ce alunecă
pe un corp de femeie nu-i
un păcat
devine exercițiu de 
contemplare a creației”,
te prinde
la timp să-i afli respirația,
parfumul
dacă neliniștea nu te-ar
pierde
odată cu simțurile 
scufundate în propria piele
ca într-o apă ce te renaște
pentru a scrie cu
iubire poemul pe care ea
nu-l va citi niciodată. 

Cristian 
Ovidiu Dincă

profit
Astăzi cred că fiecare,
Au uitat cu toţi de frică
Vrem covrigul cât mai mare
Cu gura foarte mică...

Sau îl capeţi, sau îl furi
Îţi doreşti să ai mai mulţi
Pupi o mână, sau înjuri.
Nu vrei de covrig s-asculţi,

Poate meriţi şi-o statuie;
Să ai parte cât mai des,
De ciori cu stomacu-ncuie,
Din rahat să-ţi facă fes.

Să-ţi mănânci covrigul bine,
Că-ai muncit sau n-ai muncit
Gura ţi se cuvine
Pentru asta ai vorbit.

Dacă-ţi vine vreo idee
Să schimbi faţa la covrig.

Ioan Costea
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ROMÂNIA  DE  
LÂNGĂ  DUNĂRE  (XXXVI)

DE AMBELE PĂRȚI ALE
DUNĂRII
Motto :Zboară la timp, astfel îți rămân aripile mici !

• Geo Ciolcan

Până la episodul Galați am tra-
versat Dunărea de două ori. Necesi-
tatea de a ajunge la obiectivele de
pe malul drept al fluviului (Cetatea
Axiopolis, Cetatea Capidava, Mu-
zeul de Artă din Topalu, precum și
Muzeul Carsium din Hârșova), s-a
tradus în prima traversare (Fetești-
Cernavodă). După Hârșova, urmând
să ajungem la Brăila și la Galați, am
făcut o a doua traversare a Dunării
(Vadu Oii – Giurgeni), urmând cale
pe uscat de pe partea stângă a
apei, astfel cum a reieșit din descrierea geografică a
drumului, la momentul respectiv.

Astăzi, plecând din Galați, trecem pentru a treia
oară Dunărea – de data aceasta cu ajutorul bacului, care
leagă, de câteva ori pe zi, malurile județelor Galați și
Tulcea – când vom păși iar în zona Dobrogei pentru a ne
întâlni și aici cu Istoria trecută prin creuzetul timpului,
timp care a influențat atât natura, cât și oamenii locu-
rilor, păstrându-i , totuși, într-o simbioză benefică între-
gului binom.

Până când vom intra pe porțile de apă ale Dobrogei
– unde, vă avertizez, vom cunoaște locuri și întâmplări
de neuitat, care vă vor aprinde și mai mult interesul
pentru vizitarea acestui ținut de legendă – să ne luăm
(într-un fel) la revedere de la Galați, orașul viu de pe
Dunăre, cu impact impresionant asupra oricărui vizita-
tor. Folosind sintagma ”oraș viu”, am avut în vedere
multitudinea de fețe pe care ți le poate arăta această
urbe, dacă știi să-i citești istoria în acest fel de prezen-
tare. Din aceste caracteristici s-ar mai fi născut multe
reportaje care să rotunjească oglinda în care se vede,
azi, Galațiul. Pentru că economia de spațiu tipografic,
precum și curiozitatea cititorilor nu pot fi exploatate
într-un raport invers cu termenul timp, am lăsat în urmă
subiecte de primă pagină, care, cu alt prilej s-ar putea
să vadă lumina tiparului.

Ca un fel de aconto la această promisiune, enunț
doar câteva teme de acest fel : *Mari realizări ale cer-
cetătorilor gălățeni (castravetele pentru diabetici, să-
punul cu pulberi din nămolul de la Lacul Sărat, pateu de
linte etc. *Pescari și pește pe bălțile Dunării de Jos * O
ingineră din Galați a câștigat un concurs internațional,
dedicat tradițiilor din țările Uniunii Europene, realizând,
din pâine, opera brâncușiană : Coloana Infinitului,
Poarta Sărutului și Masa Tăcerii ...

Până să închidem fereastra Dunării dinspre Galați,
stăm la coadă la bac. Drumul de acces la acest unic mij-
loc de trecere a Dunării nu poate fi descris decât în cu-
vinte cu rezonanță șovăielnică. Pentru cine este străin
de partea locului ghidajul grafic din diferite puncte ale
orașului către locul de traversare cu bacul nu este vizibil
în totalitatea arterelor de circulație. Când ajungi în
apropierea punctului de trecere, dacă ai nervii slabi, sau
dacă ai vreo urgență, neaparat trebuie să iei un cal-
mant. După ce am înaintat cu viteza melcului, într-un
șir de autovehicule, întins pe câteva sute de metri,
aproape de ponton s-a pornit alarma: cică nu mai sunt
locuri pe acest vas, situație în care, unii șoferi încearcă
ieșirea din coloană și depășirea tuturor, doar, doar vor

prinde cursa din față. Bineînțeles, vă imaginați vocife-
rările și scandalul provocate de această ”inițiativă”!

Priveam cu emoție ceasul și socoteam cât timp mai
am până la întâlnirea cu primul subiect din județul Tul-
cea – școala din comuna I.C.Brătianu, unde eram
așteptat până la o anumită oră. Salvarea a venit sub chi-
pul unui domn care ne-a făcut semn cu ambele brațe să
pornim spre el, indicându-ne un loc mai la stânga, spre
care să pornim. Într-adevăr, se zărea un bac venind dins-
pre malul opus, înaintând în derivă spre malul pe care
ne aflam. Încrezători, am constituit altă coloană și, după
debarcarea celor de pe bac (timp de aproape o oră), a
început travaliul îmbarcării. Nu știu câți dintre cei care
citesc aceste rânduri au trăit asemenea experiențe, dar
întâmplarea îmi dă ghes s-o descriu. Curat Caragiale :
Tiruri. Camioane. Dubițe. Furgonete. Basuclante. Auto-
turisme. Oameni singuri.Oameni în grup. Fiecare cu ceva
în mână sau în spate : sacoșă, traistă, rucsac. Elevi, cu
și fără ghiozdane, dar (majoritatea) cu blugii rupți și
tăiați, atârnând franjuri-franjuri deasupra sau dedesup-
tul genunchilor murdari. O faună pestriță, multe figuri
dubioase, care se plimbă printre tonele de fiare vopsite
ca pe plaja de la Mamaia, căutând momentul prielnic să
” pună mâna” ...

Într-o asemenea babilonie dirijarea intrării și par-
cării vehiculelor se transformă într-o aventură
neconvențională. Nici nu simțim bine rularea mașinii pe
podeaua din tablă striată a bacului și suntem  martorii
unei dinamici a relațiilor interumane, căptușită cu o
mare doză de adrenalină, cu glazură de înjurături și
țipete. Ce anume se întâmplase ? Pe un loc destul de
strâmt, pe care transportorii înghesuiau cât mai multe
autovehicule, ceea ce era de așteptat, s-a și întâmplat
: unii dintre șoferi (indiferent ce vechime avea permisul
de conducere din buzunar), nu s-au putut încadra în
”examenul” manevrelor de parcare și au acroșat alte
mașini. Chiar și cu zgârieturi aproape invizibile, reacția
celor cu ”daună” s-a situat la înălțime și ... vocalizele
unei tamponări frontale, răspunsul părții acuzate venind
tot pe linia zecilor de decibeli ieșiți pe gură.

Ce mai, până la malul opus, circoteca de pe bac –
cel mai vetust vas de transport naval din mileniul trei –
a făcut deliciul asistenței ocazionale, negarantând că,
și mai departe, împricinații nu s-au duelat în verbe, atri-
bute și predicate, până să ajungă, eventual, la un post
de Poliție !

Trecerea cu bacul este o afacere de multe milioane
de euro. Dureros este faptul că de-a lungul timpului au
existat mai multe încercări de construire în această zonă
a unui pod trainic, o legătură necesară  între Moldova și
Muntenia cu Dobrogea, înaintând până la Tulcea și de

acolo în Deltă. Nu mai demult decât acum 17 ani, a exis-
tat un proiect cu finanțare chineză, dar, din motive po-
litice interne, s-a renunțat la el. Mai mult, în anul 2014,
Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție, pentru zona
Deltei, peste un miliard de euro, dintre care, jumătate
erau destimați construirii unui pod peste Dunăre, care
să lege Dobrogea (prin partea de nord) cu restul Țării,
proiect rămas doar pe hârtie...

După cum știți, în sfârșit, pacostea cu trecerea Du-
nării cu bacul va rămâme amintire, cel puțin pentru
zona în amonte de Galați, și anume, la Brăila. Pentru le-
garea directă dintre Smârdan și Măcin, în decembrie
2018 au început lucrările de construcție a unui pod sus-
pendat care să faciliteze legătura dintre Muntenia și
Moldova cu Dobrogea. Proiect major de infrastructutră,
acest pod dunărean – ultimul posibil de a fi edificat pe
Dunăre, până la vărsarea fluviului în Mare – în valoare
estimată de 2,3 miliarde lei, va fi construit de cele două
firme care și-au adjudecat licitația (italiană și japo-
neză), termenul de finalizare fiind luna decembrie 2021.
Câteva date tehnice :  lungimea = 2 kilometri ; înălțimea
38 metri; două viaducte de acces, fiecare având o lun-

gime de 110
metri; un drum
de legătură din-
tre Smârdan
(Galați) și Măcin
(Tulcea) de 4 ki-
lometri lun-
gime, lungimea
totală a drumu-
lui de legătură
ajungând la
aproape 23  ki-
l o m e t r i ;
lățimea = 32
metri; cei doi
piloni de
susținere vor
avea fiecare
192 de metri
înălțime; des-
chiderea cen-
trală = 1120 de
metri; calea pe
pod va avea 4
benzi de
circulație, două
acostamente, o

zonă mediană și două benzi pentru trafic pietonal. Din-
colo de realizarea tehnică a acestui ultim pod dunărean,
care va rămâne în istorie pe un plan apropiat de podul
lui Anghel Saligny de la Cernavodă (minus aportul științei
autohtone la proiectarea și edificarea lui), primordiala
însemnătate a acestei lucrări constă în legătura rutieră
dintre două părți importante de Țară – Muntenia și Mol-
dova – cu Dobrogea, și, mai departe, cu Marea Neagră.
În așteptarea cu emoție a tăierii panglicii  inaugurale
(nu una fictivă, ca în unele din ultimele tăieri de pan-
glici!) am consemnat acest episod, în cadrul pe care l-
am intitulat ”România de lângă Dunăre”, fiindcă am
trăit, pentru câteva zeci de minute, în atmosfera palpi-
tantă a șantieruli de pe malul stâng al Dunării, martor
întâmplător al demonstației științei, creației și muncii
umane.

O școală fără cancelarie !

După încercarea la care am fost supuși cu prilejul
traversării Dunării cu bacul – experiența pe care unii lo-
calnici o trăiesc chiar de 5 ori pe săptămână – iată-ne
coborând din nou pe pământ, de data aceasta p pământ
dobrogean. Prima localitate pe care o întâlnești în cale,
pe partea dreaptă a Dunării, după ce părăsești pontonul,
este comuna I.C. Brătianu, așezată în mal de Dunăre.
Conform planului călătoriei noastre, la I.C. Brătianu era
și prima oprire, pentru a vizita școala din sat – o unitate
de învățământ din România cu o organizare unică (unică
și surprinzătoare) – lipsa cancelariei ! De fapt, cancelaria
nu lisește, dar,  în cazul de față, aceasta ocupă un spațiu
inedit.

Despre această  ”inovație” vom vorbi în finalul
acestui episod.

Totul a pornit din momentul în care clădirea școli a
intrat în renovare și când noul director, profesoara de
fizică și chimie, doamna Antoaneta Turbatu s-a trezit în
interiorul unui hol ce i s-a părut imens, greu de fructifi-
cat în economia cam săracă a întregii construcții. Privind
în jur a hotărât transformarea acestui spațiu central
într-o cancelarie deschisă, unde să se poată întâlni das-
călii și elevii. Deși, la început, ideea li s-a părut unora
cam ciudată și care va ridica probleme de comuncare,
după un timp minim de la punerea ei în practică, nedu-
meririle au dispărut făcând loc unei emulații colective,
izvorâte chiar din progresia comunității dascăl-elev, în
noile condiții de organizare.

Pusă în practică, această inițitivă a avut nevoie de
câteva lucruri de interior capabile să materializeze
ideea de cancelarie deschisă. Din acest set de  obiecte
cel mai important a fost o masă modulară, așa cum se
vede în fotografie, precum și un dulap cu mai multe mo-
dule, în care să își poată ține profesorii materialele di-
dactice, cataloagele și alte lucruri necesare desfășurării
procesului de învățământ.Pentru cineva din afara școlii,
experiența pare copleșitoare. Ditamai directorul de
școală, diriginți, profesori, învățători, nu se ascund,
după ora de curs, într-o cancelarie, unde se simt în in-
timitate sorbind dintr-o cafea aburindă sau plângându-
se de obrăznicia unora dintre elevi, ci, dimpotrivă,
rămân în mijlocul acestora, perpetuând relația din clasă
cu cea din timpul recreației. Rezultatul ? În drumul lor
din clasă până în curtea școlii, în recreație, mulți elevi
se opresc la masa din hol, adică în ”cancelarie”, și se
uită cum lucrează dascălii lor, punându-le întrebări, pe
care, în alte condiții nu ar fi avut nicicând prilejul de a
le adresa. La rândul lor, dascălii sunt tot mai mereu cu
ochii pe copii, intevenind, ca un părinte, atinci când
este nevoie.

Vizitând școala  ”Ion Creangă” din comuna I.C. Bră-
tianu, în afară de cunoașterea ideii de cancelarie des-
chisă nu-mi pot estompa admirția pentru felul în care
arătau clasele acestei școli sătești. Cum deschideai ușa
sălii de clasă priveliștea era scăldată de o lumină îmbie-
toare, care te copleșea prin ambianța creată : fiecare
elev avea măsuță și scaunul lui, ambianța din clasă cu-
prindea o tablă cât un perete, acoperită cu perdeluță
albă, calculator, Tricolorul Țării și Steagul U.E., și, într-
un colț, un crâmpei din  ”Țara dintre ape” -  o imagine
a satului dobrogean, plăsmuită din ștergare cu râuri co-
lorate și din tradiționalul costum popular dobrogean.
Învățând în acest cadru de poveste sunt sigur că elevii
din acest loc nu vor stăpâni bine doar buchea cărții, ci
și ideea dragostei de ținuturile natale, dragostea de Ro-
mânia !

Pentru că omul bun sfințește locul, să mai amintim
și de alte realizări ale doamnei profesor Antoaneta
Împușcatu, directorul școlii fără cancelarie : a forat un
puț în curtea școlii, pentru a nu mai aduce apa cu bu-
toaiele de la Dunăre, a dezvoltat școala cu un corp nou
și a construit un alt corp pentru grădinița din sat (legată
de școală). Faptul că doamna director a absolvit trei
facultăți (Chimie, Informatică și Biologie) să aibă legă-
tură cu puterea domniei sale de muncă și cu dezinvol-
tura cu care își desfășoară activitatea ?

Dacă aveți drum prin comuna I.C.Brătianu, poposiți
la unica școală din comună și întrebați de doamna direc-
tor Toni. Vă veți lămuri pe dată.

Notă : 1. Motto-ul l-am reprodus de pe holul de la
intrarea în școală ;

2. Mulțumesc domnului profesor de matematică,
Gheorghiță Adrian pentru sprijinul acordat și pentru răb-
darea de a compensa întârzierea provocată de trecerea
Dunării cu bacul !

(va urma)

Reportaj
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• Ilie Rad
– A treia parte a primului Dvs. volum cu note de

drum este dedicată călătoriei în Cuba (1960), unde aţi
participat la Congresul Tineretului Socialist din Cuba. L-
aţi ascultat atunci pe Fidel Castro? Ce impresie v-a făcut?

– Cuba prezenta atunci, la începutul anului 1960, nu
doar o imagine pitorească, în care se împleteau splen-
didul exotism al insulei caraibiene și chipul acelui popor
vesel și blând, ci și o stare de lucruri descinsă cumva
dintr-o literatură romantic-fantastică. Peste tot întâlneai
acei „barbudos” în haine verzi și cu bască, ce porniseră
din Sierra Maestra și, aglutinându-și poporul de țărani
săraci, eliberaseră țara de regimul dictatorului fascist.
Peste tot se cânta „Cuba libre”, o melodie ce devenea
imn, peste tot se exersa oratoria revoluționară și se ex-
hiba fraternitatea războinicilor victorioși cu oamenii de
popor.

Da, l-am ascultat pe Fidel Castro, de pe o tribună
implantată în oceanul fremătător al sutelor de mii de
cubanezi (ei spuneau că sunt un milion) veniți, cum se
pretindea atunci, „să ia lumină”. Cum să reții atenția,
mă întrebam, mulțimii de țărani, stând în picioare ore
întregi, în căldura toridă vărsată de un nemilos soare
tropical?  În timp ce Fidel Castro își ținea cuvântarea, m-
am dumirit. El nu oferea un discurs de tip clasic, ci un
dialog. Dialog, o să vă întrebați, cu mulțimea aceea
transformată într-o uriașă magmă umană? Da, făcea o
afirmație, și apoi întreba: „Voi ce ziceți? Ar fi bine să
procedăm așa?” Și punea palma la ureche, ca să audă mai
bine. “Nu aud, spunea. Nu înțeleg. Mai tare!” Și imediat
începeau să se distingă vocile. Apoi, ca un cor antic,
urmau scandările unor grupuri. „Bine, am reținut!”, de-
clara vorbitorul, și mergea mai departe, întrebând și în-
trebând mereu. 

Cât am stat atunci, am străbătut Cuba în lung și în
lat, pe drumuri împrăfoșate, printre nesfârșite culturi de
trestie de zahăr, pe lângă rafinării plasate în câmp și
învăluite în parfumurile melasei, prin sate în care, pe
grătare pantagruelice, se frigeau jumătăți de porc
împrăștiind arome apetisante. Am umblat din Sierra
Maestra până la Isla Pinia, celebra rezervație de ananas
și de cocos, unde gazdele te întâmpinau cu o tablă plină
de pahare cu daiquiri.

Așa a fost: o natură paradisiacă și oameni ca cei pri-
mordiali, înzestrați cu empatie și afecțiune.

– Şi volumul Drumuri europene (Franţa, Italia, An-
glia), apărut în 1965 (în acelaşi tiraj de 20.260 de exem-
plare, din care 18.100 broşate, iar 2060 legate), se
remarcă printr-o foarte bună documentare a locurilor
vizitate, prin minuţia observaţiei, atenţia la detalii etc.
(lipsesc aici imperativele politice, prezente, pe alocuri,
în primul volum, cum am arătat). Cu ce ocazie aţi făcut
deplasările în cele trei ţări? 

– În Egipt și Irak, în bună măsură și în Cuba, am fost
în calitate de jurnalist, cu program de documentare, cu
latitudinea de a alege itinerariul și punctele opririlor mai
îndelungate.

„Imperativele politice”, cum numiți dumneavoastră
definirea unor evenimente sociale (în Irak și în Cuba
ajunsesem în siajul unor revoluții, când se făcea politică
„în draci”) și pe care păreți a mi le imputa, nu mai erau
la ele acasă în cartea următoare. 

Și în cele trei țări europene am avut posibilitatea
unei documentări degajate. În Franța și
Italia am făcut o călătorie privat-
turistică, împreună cu soția mea, pe
când eram vicepreședinte la Comitetul
de Stat al Culturii și Artei (în condiții și
mai libere decât cele pomenite mai sus),
iar în Anglia am călătorit cu un grup de
oameni de teatru (Radu Beligan, Lucian
Giurchescu, Radu Penciulescu, Marcela
Rusu, Radu Florian) și ne-am dus unde ne
chema vocația de intelectuali. Prin ur-
mare, nu eram încă în ceea ce se
numește misiuni oficiale. 

– Aveaţi obiceiul să vă documentaţi
temeinic înaintea unei călătorii, cum
făcea prietenul Dvs., Adrian Marino?

– Bineînțeles că citeam înainte tot
ce mă putea introduce în atmosfera
țărilor respective. Că o făcea și Adrian
Marino, pe care îl inventați dintr-o dată
ca prieten al meu, mi se pare, de aseme-
nea, firesc.

– După călătoriile descrise în cele două volume, aţi
mai participat la alte zeci de călătorii, în vizite oficiale.

De ce nu aţi mai scris împresii de călătorie? 
– Când deplasările mele au căpătat caracter oficial,

n-am mai scris – cum singur ați observat – cărți de
călătorie. Tocmai din cauza profilului schimbat al aces-
tora, rigid, chiar impus, circumscris la întâlniri și convor-
biri.

– După cărţile de călătorie, aţi trecut la eseuri. Cele
din volumul Biletul la control! (1968), apărute iniţial pe
prima pagină a ziarului Scânteia, se înscriau în noul cli-
mat social-politic pe care îl inaugurase Ceauşescu. Aţi
spus că “aţi primit mii de scrisori de la cetăţeni”, iar
între aceşti semnatari ai scrisorilor se aflau “foşti politi-
cieni, foşti patroni, adversari ai socialismului; subscriau
şi ei acestui mod de tratare a problemelor sociale”.
Aceste scrisori veneau în întâmpinarea intenţiilor Dvs.,
iar gestul lor vă dădea curaj. Cam ce vă scriau cetăţenii?
Parcă inclusiv Dumitru Ţepeneag a spus, la o şedinţă de
la Uniunea Scriitorilor: “Citesc aceste articole ale lui Du-
mitru Popescu şi sunt uimit că nu se aliniază toţi la acest
mod de a gândi.” 

– Într-un fel, miezul era același ca al lui Dumitru
Țepeneag, respectiv reclamau ca în spiritul acesta să
gândească și să acționeze autoritățile. Alții îmi scriau că
le-am dat o gură de aer curat și sperau că vor mai primi
și altele.

– Dată fiind poziţia Dvs. oficială în aparatul politic
de atunci şi existenţa cenzurii, criticii literari nu au
putut releva sensurile subtile ale primului Dvs. volum de
eseuri, Biletul la control! De aceea vă rog să prezentaţi
câteva  trăsături polemice ale acestor eseuri!

– Biletul la control! exploatează deschiderea
operată de N. Ceaușescu în societatea românească, și o
duce mult mai departe, revendicând raționalitatea nu
numai în ideologia oficială, care trebuia să iasă din țarcul
dogmelor, ci și în gândirea publică și individuală, care
cădea pe atunci ca o plasă groasă peste mințile oame-
nilor. Se analizează în carte manierele pe cale de
cristalizare, și care contraziceau imperativele unei lumi
civilizate, ale unui mecanism social eficient,
corespunzător firii umane. Venise momentul despovărării
individului de poncifele înăbușitoare. Este pus sub lupă
așa-zisul adevăr ideal (ascuns în nebulozitatea viitorului)
și care eclipsa realitatea imediată, ce-și reclama cu
stringență soluțiile practice. Se ridica împotriva
autorității discreționare în plan ideatic, precum și în
planul vieții curente a societății, proclamând dialogul ca
unică metodă de valorificare a inteligenței colective –
corespunzătoare pluralismului social. Este veștejit sim-
plismul ce minimaliza complexitatea lumii, instalarea
unei procuraturi a principialității, nivelarea elitelor și
abolirea diversității personalității umane.

     S-a spus, la apariția celei de-a doua ediții a aces-
tei cărți, că ea își păstrează deplina actualitate, zilele
noastre fiind atacate de vicii similare, dacă nu identice.

– Eseurile din al doilea volum, Ieşirea din labirint
(1973), au avut acelaşi statut, aceleaşi ecouri? 

– Ieșirea din labirint este replica la așa-zisele teze
ale lui N. Ceaușescu, ce pretindeau o orientare și mai
militantă a educației politice și a întregii suprastructuri,
în vederea plămădirii faimosului „om nou”. Cartea
contestă, în mod expres, dreptul oricărei entități „de a
modela oameni care să fie cât mai comozi societății”.
„Nu omul, se scrie negru pe alb, trebuie să fie sclavul
societății, ci societatea să fie sclava omului”, „omul nu

trebuie să fie așa cum vrea societatea,
ci societatea să fie așa cum vrea omul”.
„Altminteri, societatea se va impune
omului ca o forță străină, coercitivă, și

între cele 

două entități vor dăinui contradicții ireductibile.”
Mai devreme sau mai târziu, se preconizează în Ieșirea
din labirint, „oamenii se ridică și sfâșie în bucăți ideolo-
gia care le răpește libertatea conștiinței”. „Nu poate
supraviețui decât o orânduire în care există posibilitatea
expunerii publice a ideilor, cu șanse egale”, aceasta pro-
movând, evident, pluralismul ideologic și politic.

– Aţi putea vorbi şi despre sensurile ascunse ale ro-
manului Pumnul şi palma, sensuri pe care doar Dvs. le
ştiaţi, căci critica literară nu le-a putut devoala, din di-
verse motive?

– Despre Pumnul și palma am mai vorbit. A fost
deschizător al drumului meu în proza artistică, după care
au mai urmat treisprezece romane. 

Acum doi ani am tipărit ediția a doua, în care am
operat unele concentrări, acolo unde textul mi se părea
că trenează din cauza descriptivismului  excesiv.
Totodată, am subtitrat altfel volumele. La prima ediție
le marcasem evenimențial: „O dimineață înșelătoare”,
„Ochiul ciclonului”, „Marșul cariatidelor”. La a doua, le-
am structurat categorial: „Cifrul” (respectiv ideologia),
„Soldații” (fiind vorba aici de corpul de armată soldățesc
al partidului) și „Cariatidele” (adică mulțimile, pe umerii
cărora cădea greutatea construcției sociale). 

Cititorul este introdus, pentru prima dată la noi, în
laboratorul ideologic dogmatic al partidului, transplantat
integral din URSS – cu schemele sale rigide și erorile sale
ideatice, determinând conținutul politicii și influențând
gândirea socială. 

Este prezentată, de asemenea, galeria tipurilor
umane selectate și folosite de partid, la bază, acolo unde
se efectua contactul cu masele populare. Un fel de „bes-
tiar” pentru identificarea personajelor, care „ucideau”
aproape tot ce ar fi trebuit să însuflețească și să mobi-
lizeze populația. 

Și, în sfârșit, metodologia autoritaristă a dispunerii,
de către „urangutani”, a soartei „oamenilor muncii”,
chemați să edifice material și moral opera de emancipare
economico-socială a țării.

– Ce s-ar fi întâmplat dacă, într-o bună zi, v-aţi fi
depus demisia din funcţiile avute?

– Aș fi suportat consecințele de rigoare. Într-un cu-
vânt, transformarea în paria politic, acceptarea unei vieți
de vicisitudini, ce, ca oricărui om normal, nu prea îmi
surâdea. Am ales calea exprimării prin literatură, ce-mi
dădea satisfacția unui rol social mult mai util decât izo-
larea nerodnică

– Ştiu că vi s-a mai adresat această întrebare, dar
trebuie să v-o pun şi eu. În 19-20 ianuarie 1965, l-aţi
însoţit pe Dej la Varşovia, la întâlnirea membrilor ţărilor
din Pactul de la Varşovia. Se spune că De jar fi fost acolo
iradiat de KGB, din cauza poziţiei sale antisovietice. Nu
vom şti niciodată dacă a fost adevărat sau nu. Dar eu în-
treb: Cum a fost posibil ca delegaţia României să fie
cazată în condiţii atât de proaste? Toate delegaţiile au
fost cazate la fel? Oare iradierea a fost un zvon, pentru
a pregăti opinia publică românească, în vederea de-
sprinderii de “Vaticanul sovietic”?

– Nu e vorba de „condiții proaste”. Pentru serviciile
secrete nu contează condițiile, ele știu să-și facă treaba
indiferent de conjunctură. Sunt aproape sigur că
iradierea a existat, și garanții în acest sens mi-a furnizat
profesorul Gârbea, unul din marii noștri oreliști, care i-a
descoperit cancerul. Dej acuza o stare generală rea și
medicii consultanți i-o diagnosticaseră ca gripă sezonieră.
Bolnavul a vrut să afle și opinia profesorului și, exam-
inându-l, acesta i-a descoperit în gât, în spatele fosei
nazale, puncte roșii, pe care le-a identificat ca semne
ale unui neoplasm provocat. Așa s-a declanșat criza
medicală și politică de la începutul anului 1965.

– Apropo de Dej, acesta şi-a mânjit mâinile cu sân-
gele lui Lucreţiu Pătrăşcanu, având pe conştiinţă şi
crimele împotriva lui Foriş şi Vasile Luca. Aţi urmărit
procesul împotriva lui Lucreţiu Pătrăşcanu?  

     – N-am avut ocazia să urmăresc acest proces.
– În anul 2009, am făcut o vizită de trei săptămâni

în Australia. Am cunoscut-o acolo pe Dana Lovinescu,
fostă soţie a lui Radu Beligan. Am aflat că
în 1988, când Ceauşescu a făcut ultima lui
vizită în Occident, familia prezindeţială a
României a vizitat şi o rezervaţie de can-
guri. Într-o carte de-a mea, am publicat o
poză cu cei doi, mângâind cangurii. De ce
o asemenea fotografie nu a fost publicată
în presa din România? Asemenea fotografii
i-ar fi umanizat pe cei doi conducători!

– Nu cred că i-ar fi umanizat cu
adevărat. În Occident erau la modă pe
atunci pozele „aranjate” de către fotografi
specialiști, și, din acestea, respectivii șefi
de stat nici nu câștigau, nici nu pierdeau.

(va urma)

Convorbiri cu Dumitru Popescu (VIII)
Eseurile din “Biletul la control!” “îşi păstrează deplina actualitate, zilele noastre fiind 

atacate de vicii similare, dacă nu identice”
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• Dumitru Constantin

După ce, în august 1968, Nicolae Ceaaușescu ui-
mise lumea întreagă condamnând în modul cel mai răs-
picat invadarea Cehlovaciei de către URSS și alte țări
socialiste europene, de teamă probabil să nu aibă
aceeași soartă cu omologul său de la Praga Alexander
Dubcek și echipa lui, climatul politico-ideologic din Ro-
mânia s-a degradat treptat. Momentul de referință, din
această perspectivă, îl reprezintă, cred eu, turneul său
din vara lui 1971 în țări din Asia - RP Chineză și Coreea
de Nord în principal - din care s-a întors influențat și
contaminat de ideile revoluției culturale a lui Mao, din
China, și, mai ales, de dovezile uluitoare de cult al
personalității lui Kim Ir Sen, drept pentru care, ajutat
și de noii politruci yesmeni pe care-i adusese în jurul
lui, a început să facă la fel, în primul rând pe plan ideo-
logic și cultural.

Primul  eveniment l-a reprezentrat adoptarea „Te-
zelor din iulie” ale PCR, urmat, în noiembrie, de Ple-
nara ideologică, în care au fost puse solidele baze ale
acestei „pogorâri în infern”. Măsuri coercitive, strân-
gerea lațului ideologic și artistic, piedici editoriale prin
limitarea numărului de apariții editoriale, etc. au abun-
dat. Rolul politic de prim plan i-a revenit „Tovarășei”,
căreia tot felul de țuțeri îi făceau jocul. Una dintre cele
mai aberante măsuri impuse a fost în octombrie 1973,
când cea care a patentat vorba „codoi” în limbajul
științific a cerut să se anuleze acordul primit de ziariști
și scriitori pentru ceea ce scriau ori realizau la radio
sau televiziune. 

A fost un șoc teribil față de care, după știința mea,
cel mai dur gest de opoziție l-a avut scriitorul Eugen
Barbu. Până să-l evoc aici, precizez că, în 2013, când
s-au împlinit 20 de ani de la moartea „Patronului”, cum
îi spuneau apropiații, povestind episodul cu răzmerița
sa marelui scriitor Dinu Săraru, acesta m-a îndemnat
să-l prezint și în scris, ceea ce am și făcut, de la acest
text pornind însemnările de față.

Cu un an înainte, în 2012, chiar la mormântul lui
Eugen Barbu din Cimitirul Belu, scriitorul Nicolae-Paul
Mihail, cel care, după 1993, de fiecare 7 septembrie,
organiza și patrona omagierea marelui său prieten,
adresându-se celor prezenți a spus, la un moment dat:
„Copii ai durerii ( folosea formula preferată de ilustrul
dispărut), la anul, când se împlinesc 20 de ani de la
moartea lui, nu ştiu dacă voi mai fi aici, cu voi. Dar vă
rog să reţineţi această declaraţie finală a mea : Nicio-
dată, dar niciodată, Barbone ( aşa îl alinta nea Nae) NU
A SEMNAT SAU PRELUAT ceva scris de mine, cum pretind
pe la colțutri niște năimiți. Într-o singură împrejurare,
o prezentare generoasă a unui tânăr poet gălățean, pe
care, iniţial, o iscăleam amândoi, a apărut în final cu
numele său”.  

Între timp, în anul următor, pe 19 martie, nea Nae,
cel care parcă presimțise acest fapt la omagierea pre-
cedentă a „Patronului”, s-a stins cu puţin înainte de a
împlini 90 de ani, aşa că, la 7 septembrie, la mormântul
lui Barbu a lipsit tocmai cel care era sufletul acestor
momente de respect și prețuire față de „Patron”.  

Acum, aici, în faţa invitaţiei de a-l evoca pe „Pa-
tron”, mă opresc la însemnarea ce poartă data 26 oc-
tombrie 1973. Era Sfântul Dumitru, şi, în drum spre
redacţia revistei „Lumea”, unde eram angajat, am
făcut un ocol pe la casieria Radio, de pe strada Nuferi-
lor, de unde aveam de luat o sumă foarte importantă
de bani în urma prezentării statelor pe care le vizitase
Nicolae Ceauşescu luna precedentă. Fusesem anunţat
că-i pot lua încă din ajun, de joi, dar, prost inspirat,
cum s-a dovedit ulterior, am zis că dă bine să iau bani
de ziua mea onomastică. 

Ajuns la casieria Radio, m-a surprins faptul că,
acolo, un loc foarte agitat în zilele în care se plăteau
colaborările externe, era o liniște stranie. În câteva
clipe am realizat de ce și am rămas blocat. Pe uşă stă-
tea scris mare de tot: „Din dispoziţia forurilor supe-
rioare, colaborările interne şi externe nu se mai
plătesc!”. 

Am plecat năuc la redacţie, unde mă aştepta o altă
surpriză mare. În loc să-mi zică „la mulţi ani” de Sfântul
Dumitru, colegii mă anunţau pe rând, dar nu șoptit, că
Elena Ceauşescu a decis ( în ce calitate ?) să anuleze
acordul intern şi colaborările externe din presă. Era
prima ei ieşire publică, şi încă ce ieşire!, în spaţiul po-
litic românesc.Trec peste clipele foarte mohorâte din
redacție, peste telefoanelele pe care le primeam de la
alți colegi sau cunoscuți din presă, ca și peste alte amă-

nunte, şi mă opresc la ora 18,00, când am ajuns la re-
dacţia revistei „Săptâmâna”, aflată atunci la etajul 1
al actualului hotel Continental. 

Am mers direct în biroul redactorului-șef  Eugen
Barbu. Încă dela intrare în cameră, am fost surprins,
era aprinsă doar veioza de pe masa „Patronului”. L-am
saluat foarte respectuoas, apoi pe cei din redacţie
aflați cu toții acolo. A răspuns destul de scurt, după
care mi-a zis: „Titulescule ( aşa îmi zicea dânsul ), de
săptâmâna viitoare nu mai e nevoie să scrii!”  

Mă gândeam la motiv, chiar dacă nu se mai plă-
teşte, de ce m-a scos dela rubrici ? Pe atunci, aveam:
comentariul politic, Săptămâna pe scurt (împreună cu
Dan Mutaşcu , semnată Argus II) şi Mitologie XX (sem-
nată Petre Nicolae). Eram buimac, dar, în scurtă vreme,
m-a lămurit indirect tot „Patronul”. În acea atmosferă
ca de priveghi, i-a cerut secretarei, doamna Vera Po-
pescu, să-i facă legătura cu Serviciul de telegrame te-
lefonate. După un minut sau două, distinsa doamnă
Vera a băgat capul în birou şi a spus: „Telefonista 5 la
telefon!” 

Ne-am uitat unii la alţii, dar ne-am revenit repede,
era telefonista 5 de la telegrame telefonate. „Patronul”
a ridicat receptorul, a salutat şi a început să dicteze:
„Comitetului Central al PCR, strada Intrarea Ministeru-
lui, numărul 1, tovarăşului secretar al CC al PCR, Cornel
Burtică (la ora aceea era cel ce răspundea de presă și
propagandă). Subsemnatul Eugen Barbu, scriitor, redac-
tor-şef al revistei Săptămâna, îmi dau demisia imediat
din această funcţie în semn de protest faţă de decizia
arbitrară de desfiinţare a plăţii acordului intern şi co-
laborărilor externe”.

Din ce ne-am dat seama, telefonista i-a recitit tex-
tul, el l-a aprobat, după care a mulţumit şi a închis.Tă-
cere absolută, spartă tot de „Patron”. „Eu am din ce să
trăiesc. Mă retrag la munte, la Poiana Ţapului, dar voi
cei din presă şi tinerii scriitori, cu familii, cu case de
plătit, ce-o să faceţi? Asta e bătaie de joc la adresa in-
telectualilor, iar eu nu mă implic în aşa ceva. Să se des-
curce cei ce iau măsurile astea tâmpite! Doamna Vera,
să-mi strângeţi toate lucrurile şi să mi le trimiteţi acasă
prin nea Nicuşor (şoferul său) ”.  

A sunat telefonul, doamna Vera s-a dus la secreta-
riat și a răspuns, după care l-a anunţat de dl. Barbu că-
l caută telefonista 5. „Patronul” a ridicat receptorul şi,
în acea linişte absolută, se auzea perfect cum fata se
scuza că nu poate transmite acel text la acea adresă şi
că-l roagă din tot sufletul s-o înţeleagă că ea poate să
ajungă pe drumuri, și, aproape plângând, îl ruga să-l
trimită prin curier la poarta CC-ului.Era clar că nu vor-
bea din proprie inițiativă. 

Eugen Barbu, vizibil iritat și enervat, a închis tele-
fonul, după care i s-a adresat lui Gheorghe Florea-Stan-
ciu (secretar de redacţie), cerându-i să aducă în acel
birou  maşina de scris a Ralucăi, dactilografa, care și
luase deja loc pe scaunul de lângă măsuţă. Patronul i-
a dictat demisia, a semnat-o cu un pix, chiar el a pus
coala într-un plic pe care a scris cu mâna sa numele lui
Cornel Burtică şi i-a zis doamnei Vera, care era destul
de speriată, s-o ducă imediat la intrarea C a CC. Apoi
dl. Barbu s-a ridicat brusc în picioare, ne-a strigat pe
mine şi pe Dan Mutaşcu şi am plecat în pas milităresc
la restaurantul „Siretul” de pe Ştefan Cel Mare, unde
ni s-au alăturat poetul Ion Lotreanu şi un prieten al lui
Dan, redactor la editura „Univers” . 

Nimeni nu avea chef de băut, de mâncare - nici
atât.Vorbele ne ieşeau greu din gură. Totuşi, dânsul  a
repetat de câteva ori că nu se gândise niciodată că Ni-
colae Ceauşecu, în legătură cu care ne tot repeta că a
crezut atât de mult, poate cădea într-o asemenea cap-
cană. Am ajuns apoi la fotbal, am mai discutat can-ca-
nuri literare şi culturale, dar, după miezul nopții, şeful
de sală dela „Siretul” a intrat în separeu şi i-a spus ceva
la ureche „Patronului”. „Titulescule, sunt doi inşi la in-
trare, și mă cheamă să-mi transmită ceva. Hai cu mine
să vedem ce vor.” Luat prin surprindere, i-am replicat
: „Păi, pentru a-ţi transmite ceva e nevoie de doi inşi?” 

Când am juns afară, eu am stat de-o parte, dar am
văzut cum cei doi l-au salutat militărește, deși erau
îmbrăcați civil, după care i-au comunicat sec: „Tova-
răşe Eugen Barbu, sunteţi aşteptat, mâine, la ora 11 și
jumătate, la Comitetul Central!” „La cine?”, a întrebat
dânsul .„Veţi vedea!”, i-a răspuns unul, după care ambii
au făcut stânga împrejur. 

De unde știau ei că, la ora aceea, Eugen Barbu nu
era acasă, ci la „Siretul” , să fi trecut întâi pe la
locuința dânsului, iar doamna Marga, cunoscându-i
acest obicei, să le fi zis să-l caute acolo, sau prin alte
mijloace - nu am aflat niciodată! Cheful s-a spart și, ca

de obicei, l-am însoţit cu toții pe „Patron”, până acasă
pe strada Eminescu. 

A doua zi, de la statuia lui Lenin și până  la redac-
ţia revistei „Lumea”, mai toată lumea întâlnită în dru-
mul spre Casa Sânteii comenta fără fereală demisia lui
Eugen Barbu şi cauza ei. Ulterior, deși am vorbit la te-
lefon sâmbătă seara şi duminică seara, dânsul nu a spus
nimic despre vizita la CC, cine l-a chemat şi ce au dis-
cutat. Să fi fost Cornel Burtică ? Să fi fost chiar Ceau-
şescu? Nu am, aflat niciodată. 

Luni seara, l-am căutat la telefon acasă, apoi la
redacţie.„Titulescule, de săptămâna asta
semnezi...eseul  din foaie, schiţa literară şi nota cul-
turală”. Chicotea în stilul lui inimitabil. M-a lămurit ul-
terior: în cursul zilei, la CC, se convocase o şedinţă
precipitată cu redactorii şefi, cărora li se prezentaseră
formulele la care se ajunsese, spre a se plăti acele co-
laborări, dar ale căror sume erau reduse drastic. 

Peste vreo două săptămâni, la masa presei de pe
stadionul „Giulești”, Vasile Barac, activist la Secţia
Presă a CC, lângă care stăteam ca vechi fani ai Univer-
sităţii Craiova, m-a întrebat cât primesc pentru „eseul”
(comentariul) din „Săptămâna”. I-am răspuns, iar el a
continuat: „Dacă nu era Barbu cu demisia lui, care i-a
zdruncinat din temelii pe toți, acum nici măcar un cor-
net de seminţe nu puteai să-ţi cumperi aici, pe stadion,
din acea colaborare. Şi tu, şi toţi ceilalţi!

Ulterior, amintita doamnă Vera, pe care de orice o
puteam bănui, dar nu că inventează ceva, mi-a mărtu-
risit că, atunci când și-a semnat demisia, „Patronul” ar
fi adăugat cu scrisul său puricesc, dar lizibil, că „în cur-
sul zilei de luni voi veni personal să predau ordinele și
medaliile primite, iar în ce privește carnetul de partid
voi decide ulterior”. 

Cu un alt prilej, un cunoscut scriitor foarte bine
informat și introdus pe lângă cercurile puterii, cât
putea să existe atunci pe lângă unii care nu aveau
mamă, nu aveau tată, a rostit aceste vorbe:„Nu-l lasă
ASTA nepedepsit pe Barbu pentru tot ce i-a făcut!”
Peste ani, când s-a pornit campania anti-Barbu având
ca pretext romanul lui „Incognito”, întâlnindu-mă în-
tâmplător cu respectivul scriitor, a revenit asupra acelei
afirmații. Deși l-am contrazis spunând că acum sunt în
joc probleme literare, el m-a contrat: „Să creadă cine
vrea că vestitele cozi de topor ar lipsi și dintre noi! Mai
ales când e vorba de „halirea” unuia ca Barbu! 

Am rămas fără replică, iar interlocutorul mi-a
amintit că nimeni nu a seama de faptul că Eugen Barbu
precizase pe pagina de gardă „Ca material documentar
, autorul a folosit texte din diverse publicații, cărți apă-
rute la noi sau în alte țări, de autori mai mult sau mai
puțin cunoscuți, din dorința de a da autenticitate fap-
telor descrise.Cititorul posate recunoaște cu ușurință
acele scurte fragmente.”    

În fine, știu sigur că, după decizia intempestivă a
Elenei Ceauşescu, ar mai fi existat nişte mârâieli pe ici
pe colo, dar absolut nimeni din presă ori cultură nu a
avut o reacţie radicală precum „Patronul”! 

Cum i-a sfidat eugen Barbu pe Nicolae
și elena Ceaușescu în 1973
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subiectul 
şi obiectul

• Dumitru Avram

Ei nu sunt idealişti. Nu încearcă să
prindă văzduhul cu mâna. Visează
aventuri imediate. Se simte un foşnet
al grabei, dar acesta n-are nimic a face
cu ţara. Banii şi influenţa îi fac să-şi
macine zilele şi nopţile în negocieri du-
bioase. Altfel, din vorbe, toţi sunt
patrioţi. Şi naţionalişti, fără a cunoaşte însă marginile
adevărului. Ei sunt posedaţi, nu fermecaţi. Maeştri ai
farselor ieftine, au creat o confuzie totală în societate.
Sunt administratori, şi nu autorităţi, puterea politică s-
a transformat în guvernare, iar temperamentul şi
apucăturile necontrolate ţin loc de raţiune. 

Ifosele de pronunţie ascund un vocabular neputin-
cios în care sensul cuvintelor o ia razna. Într-unul din
raţionamentele sale sclipitoare, Nae Ionescu le spunea
studenţilor că subiectul înseamnă ceva; a fi subiect
înseamnă că poţi deveni la un moment dat obiect.
Subiectul e în el însuşi, obiectul doar în raport cu subiec-
tul. Stările de urgenţă sunt pe placul dictaturilor.
Grangurii unui moment sau altuia, ca şi cei din
penumbră, pot ajunge oricând un simplu număr.

Sunt şi din aceia care merg la război cu nădejdea
de a fi învinşi. Ei nu se mai încurcă în zecimale. Iau totul
aşa cum li se dă. Se pleacă până la pământ în faţa argu-
mentelor contondente retoric (cum se exprima un
şmecheraş bine înfipt prin străinătate), deşi nu pricep
nimic din aceste bolboroseli menite să-l despartă pe om
de lumea sa. Şi, uite aşa, am reuşit să batem de departe
„comunismul”, revenind la năravuri de care trecutul se
despărţise. Cu o repeziciune uluitoare i-am pus la
pământ toate zidirile, care nu au fost deloc o ficţiune.
Ele chiar au existat. De la dictatura economică am ajuns
la economia incertitudinii. Astăzi, privim în gol a
pagubă, agresaţi în plus de acei vestitori cinici ai răului
şi mai mare ce va urma. (Şi iar m-adun şi mă frământ,/
zbătând neliniştile-n vânt/ flămând să ştiu ce-i mai
târziu,/ dar beat de spaime c-am să ştiu” - Radu Gyr)

De acord asupra principiilor, dar nu şi asupra pro-
cedeelor, vrea parcă să spună vocea inexpresivă, ca să
nu spun dogită, a unui premier ce doreşte să lase impre-

sia că e în posesia tuturor răspunsurilor. Se anunţă
închiderea şcolilor, dar a doua zi dimineaţă elevii tre-
buiau să meargă la ore. Toţi tac. Niciun mister, numai
ignoranţă şi superficialitate. Cum să-i urmezi pe astfel
de oameni, când prefectul de Bucureşti pleacă în con-
cediu în plină recrudescenţă a bolii, iar o cucoană de
partid îi apără dreptul la relaxare? Asemenea muieret
arţăgos te împinge, Doamne fereşte, spre misoginism…

Hypatia din Alexandria i se adresează avocatului cu
apelativul „domnule doctor” (nu despre vreun titlu
ştiinţific al micuţului înfumurat era vorba), şi asta spune
mult despre marea confuzie în care se împotmoleşte so-
cietatea românească. Susţinută vârtos de doi modera-
tori, o avocată va intra în Parlament. Colegii săi se
mulţumesc cu televizorul şi cu muşteriii. 

PSD-ul a căşunat ca surdul pe tobă pe somităţile
medicale, vrea să le trimită neapărat acolo unde se fac
legile. Las la o parte faptul că unii dintre aceştia au şi
nişte accidente de biografie. Aici nu e vorba de bani, ci
de o amărâtă de imunitate, şi aşa iluzorie. Nu ar fi mai
bine ca asemenea oameni să fie lăsaţi la rosturile lor?
Acolo, printre aleşi, ar avea loc şi medici obişnuiţi, care
în această perioadă au săvârşit în anonimat adevărate
acte de eroism, unii chiar îmbolnăvindu-se şi luând-o de
la capăt cu orice risc. 

În anii studenţiei noastre, i-am avut colegi pe doi
ploieşteni celebri - unul de facultate, marele maestru
internaţional la şah Florin Gheorghiu, şi celălalt de Uni-
versitate - viitorul fizician şi creator de şcoală Basarab
Nicolescu. Astăzi, urbea lui Caragiale e reprezentată de
un fost ofiţer de informaţii, fost senator şi secretar de
stat şi, respectiv, de un om al momentului, instalat pe
la Palatul Victoria. De la Buzău se aude numai vocea unui
parlamentar etern - de data asta nu a mai prins lista, cu
aere de Marghiloman (discuţie de taină a lui Alexandru
Marghiloman cu Ion I.C. Brătianu, adversarul său politic
şi cel care l-a păgubit şi de nevastă; la despărţire, con-
semna cel dintâi, „Brătianu a repetat că angajamentul
nostru se poate face, dar ne înţelegem că nu ne-am în-
tâlnit, ca să pot avea mână liberă către ai mei”).

Cu ani în urmă, un provincial tipic ţinea pereţii unei
instituţii centrale. N-a fost în zadar pentru că nu peste
mult timp avea să ajungă, cum se zice, un personaj de-
osebit de influent, cu vilă în Primăverii şi cu puterea de
a hotărî destine. Un altul, izgonit şi de prin locurile în
care s-a născut, îşi pierde pupitrul, dar găseşte repede
o altă jucărie în chip de analist politic; toacă şi el lăptuci
la boboci… Vântură-lume şi un sindicalist nedezlipit de
micul ecran salută măsurile luate împotriva HORECA,
reprezentată, se pare, de nevasta unui italian care are
un restaurant prin Bucureşti. 

Suspectat că s-ar fi lăsat corupt de o putere străină
cu vreo sută de milioane de dolari, fostul rege Juan Car-
los al Spaniei a decis să-i uşureze viaţa fiului său,

retrăgându-se într-un loc necunoscut. S-a vorbit de Por-
tugalia, Republica Dominicană sau Arabia Saudită. N-am
văzut nicio televiziune spaniolă care să-i stea la poartă
în locul în care se presupune că s-ar afla. Cu lacrimi în
ochi, spaniolii se împart astăzi între republică şi
monarhie. Până şi copilaşii sunt invitaţi să spună, prin
desenele lor, ce gândesc. Popor minunat, de o mare
discreţie, spaniolii se concentrează pe aceste vremuri
nefericite, supăraţi şi ei pe un guvern social-democrat,
dar ispitit de dictatură şi de unele învârteli pe lângă
lege. În  momentul în care a hotărât readucerea
monarhiei pe tronul Spaniei, generalul Franco l-a
preferat pe tânărul Juan Carlos tatălui său. În 1974, l-a
întâlnit pe Ceauşescu la Persepolis, la o mare aniversare
a statului persan. Cu acea ocazie l-a rugat să-i
înlesnească un dialog indirect cu şeful comuniştilor, San-
tiago Carillo, aflat în exil în Franţa, în sensul în care
acesta nu avea să declanşeze mari mişcări de protest în
ziua încoronării sale. Ceauşescu s-a ţinut de cuvânt şi
aşa se face că, un an mai târziu, Juan Carlos a devenit
regele tuturor spaniolilor. S-a spus că povestea de mai
sus ar fi una inventată, dar acum, la plecarea lui din
ţară, l-am văzut într-un amplu reportaj pe Juan Carlos
recunoscând în faţa camerelor de luat vederi adevărul
în legătură cu Nicolae Ceauşescu. L-a numit prim-min-
istru pe un fost şef al televiziunii spaniole, Adolfo
Suarez, l-a adus în ţară pe Santiago Carillo, absolvindu-
l de toate păcatele, a colaborat responsabil cu el şi cu
Felipe Gonzalez, liderul socialiştilor, şi ţara şi-a văzut
de drumul său. Despre Franco, spaniolii vorbesc în ter-
meni corecţi, aşa cum şi portughezii o fac în cazul lui
Salazar. Bietului Juan Carlos, înmărmurit cândva în faţa
minunăţiilor din nordul Moldovei, i s-a tras - accident de
bătrâneţe - de la amanta nemţoiacă, care l-a trimis în
braţele justiţiei, punând întreaga Spanie în faţa unei
dileme dramatice…

GâNDUrile Care-mi FUră sOmNUl.
de Nicolae Nicoară
● Nu este echitabil, nici legal, ba este de-a dreptul
neconstituţional ca numai unii dintre români să aibă
salarii şi pensii nesimţite! Parlamentul ar trebui să
aprobe de urgenţă o lege organică prin care toţi ro-
mânii să fie făcuţi nesimţiţi! Oficial, de data asta!
● Astăzi mai mult ca oricând se adevereşte câtă
dreptate avea Ion Creangă atunci când, în urmă cu
un secol şi jumătate, scria (în „Dănilă Prepeleac”)
că „Dumnezeu a umplut lumea cu ce-a putut!”
● Să auzi, să vezi şi să nu-ţi vină să crezi: „-Mamă,
odoraşul meu a vorbit! Primul cuvinţel pe care l-a
rostit a fost google”... 
● O ştiu din experienţă: când înveţi să mergi cu bici-
cleta, lucrul cel mai tare este asfaltul...

• Mihai Sultana Vicol

Poetul Cezar Ivanescu s-a născut în
ziua de 6 august 1941 la Bârlad.
Observați data nașterii, care coincide cu
un 6 august 1945, când începe era ato-
mică deoarece este știut faptul că în
acea zi americanii au lansat prima
bombă atomică care avea să schimbe în
totalitate soarta omenirii.

Tot de această dată este legată și
ziua de naștere a surorii sale Marilena
care moare la o vârstă tânără.

L-am cunoscut pe Cezar Ivanescu
din copilărie. El era la vremea aceea
pentru mine poetul desăvârșit și aveam
o oarecare teamă când mă apropiam de
el, deoarece fiind mai mic decât el, tre-
buia să-l ascult și să „execut” ce spunea
el. Era o fire, aș putea spune îngerească
și demonică, un om cu o tărie de carac-
ter deosebită. Nu accepta compromisu-
rile de niciun fel și, din această pricină,
unii dintre confraţii săi îl urau cu bestia-
litate, 

În ziua de 14 iunie 1990 este victima
Mineriadei. În urma agresiunilor extrem
de dure fizice și psihice suferite, își re-
vine greu după o lungă boală.

Ca poet a fost o voce singulară în li-
rica românească. A cântat viața compen-

sată de moarte. Trebuie amintit și faptul
că, în 1990, încep persecuțiile împotriva
sa, persecuții venite și declanșate de
către Mircea Dinescu, cel care se făcea
că lucrează în zilele loviturii de stat sub
atenta supraveghere a altui revoluționar
Ion Caramitru. Ca poet debutează în anul
1968 cu volumul „Rod”.

El are origini albaneze prin mama sa
Xantipa. Statul albanez îl propune pen-
tru Premiul Nobel pentru literatură, ceea
ce românii nu au făcut-o împingându-l la
această onoare pe un oarecare pseudo-
poet Mircea Cărtărescu, pupila dlui
președinte al Uniunii Scriitorilor Români,
Nicolae Manolescu.

Încă din timpul vieții, Cezar Ivă-
nescu devine o legendă. Uniți absolut
poetic atât prin comportament cât și
prin vestimentație el își cânta propriile
versuri. Avea o voce incomparabilă care
era greu de găsit și printre tenori. Și în
timpul maturității am avut fericita oca-
zie să ne întâlnim. El sus pe Everest, eu
încercând să urc.

Îmi aduc aminte de o întâmplare din
copilărie. Pe noi ne despărțeau două
străzi, dar locul de joacă era un parc.
Fiind mai mic eu vroiam să fiu în preajma
celor mari. Într-una din zile sunt chemat
de el și mi-a spus: „hai cu noi!”. Ajuns în
dreptul unei curți mi se leagă o curea
spunându-mi-se să sar în grădină pentru
a-mi umple sânul cu pere pergamute,

numai că, urcat în pom, un câine m-a
simțit începând să mă latre. Coborând,
câinele m-a mușcat, iar, de parcă asta n-
ar fi fost de ajuns vine și stăpânul care
m-a luat la bătaie. Cei de după gard au
fugit. A doua zi, Cezar vine și mă în-
treabă ce am pățit, râzând. Mai târziu
când era redactor la revista „Luceafărul”
am mers la el cu vreo 10-15 poezii.
Greșeală fatală din partea mea. S-a uitat
la mine cu acea privire mustrătoare pe
care trebuia s-o ocolești spunându-mi:
„Chiar vrei să-ți citesc maldărul ăsta de
poezii? Nu fac decât să le arunc la coș.
Să știi, de azi înainte că la mine este de
ajuns să vii cu 2-3 poezii”. Din acea zi
îmi era și teamă să mai stau prin
preajma lui. După 1989 ne-am întâlnit
mai des la Chișinău. Din recunoștință
pentru el și din amiciție berladnică, pe
timpul cât a fost redactorul-șef al editu-
rii „Junimea” din Iași i-am publicat o
carte de interviuri „De la Gorbaciov la
Cezar Ivănescu”. Cu umorul lui, uneori
acid, spunea: „Despre Gorbaciov se va
mai vorbi sau nu, iar despre Cezar Ivă-
nescu se va ști mereu”. 

În anul 2008, aprilie 24, într-o zi de
joi, la orele 18.45 poetul moare. Acesta
rămâne pentru mine legatarul testamen-
tar al poeziei românești.

Poetul Cezar Ivănescu și
vibrațiile sale cosmice

Luminița Zaharia
POEZII
eu sunt
tu eşti orteza mea! zicea
fanfaronel, şi io-l credeam pe loc
cu flori de capu’ şarpelui mă-mbăl-
săma    
ostentativ, sub scara de la bloc

tu eşti erupţia mea de vulcan!
zicea catastrofel, cu ochii goi
eu tremuram şi lava o simţeam
hăt în rărunchi – avea gust de noroi

tu eşti pelteaua mea! zicea
gastronomel, cu şorţul plin de frişcă
l-aş fi ales pe el, dar mă speria
inima lui în formă de morişcă

tu eşti enigma mea! zicea
detectivel, şi tare părea cult
cu nasu-i fin, mereu mă stocuia
dar, pentru nervii mei, era prea mult

într-un tîrziu, oglinda m-a privit
şi nu eram decît o fată tristă
distinşilor atunci le-am mulţumit
şi dragostea am şters-o de pe listă

morala:
cînd e supraofertă, mult mai bine
ar fi să te alegi numai pe tine!



• George V. Grigore

Una dintre cele mai celebre statui din lume este
Cristos Mântuitorul („Cristo Redentor”) din Rio de Ja-
neiro, Brazilia. Puțini sunt cei care știu că fără ajutorul
unui român, statuia nu ar fi arătat astăzi atât de spec-
taculos. Monumentul „Cristo Redentor” este amplasat
la sud de oraș, pe muntele Corcovado, la o altitudine de
700 de metri deasupra nivelului mării, în pădurea Ti-
juca. Monumentul, reprezentativ pentru Art Deco, are
o înălțime de 30 metri, împreună cu soclul 38 de metri,
lățimea la nivelul brațelor 28 metri și o greutate de 635
tone. Monumentul a fost planificat cu ocazia aniversării
a 100 de ani de la declararea independenței Braziliei.
Schițele proiectului au fost întocmite de inginerul Heitor
Silva Costa. Din motive financiare, numai după zece ani
a început construcția lui. Cu sprijinul Franței și Vatica-
nului s-a reușit realizarea proiectului și sfințirea statuii
la data de 12 octombrie 1931. În soclu se află
o capelă cu hramul Nossa Senhora Aparecida, unde pot
intra 150 de persoane și unde sunt celebrate căsătorii și
botezuri. Sculptura cu pricina este creația francezului
Paul Landowski. Sculptorul român Gheorghe Leonida, de
care puțină lume a auzit în România, a fost inclus de
către Paul Landowski în echipa care a început să lucreze
la statuia gigantică de la Rio de Janeiro în anul 1922.
Românul, cunoscut în Hexagon ca fiind un mare por-
treist, a fost însărcinat să realizeze capul statuii lui Iisus
Hristos. Lucrarea realizată în beton armat acoperit cu
un strat de mozaic, a început în anul 1926 și a fost fina-
lizată cinci ani mai târziu, în 1931. Monumentul este fo-
losit de biserica catolică la diferite aniversări ca loc
de pelerinaj. 

Gheorghe Leonida provine dintr-o familie care a dat
culturii românești o suită de personalități marcante.
Fratele său, Dimitrie Leonida a fost fondatorul Muzeului
Tehnic din București, care îi poartă numele, iar sora sa,
Eliza Leonida se numără printre primele femei inginer
din lume. Gheorghe a ales, spre deosebire de frații săi
care s-au orientat spre cariere din domeniile tehnice,
cariera artistică, înscriindu-se la Conservatorul de Arte
frumoase din București. Și-a continuat studiile pentru
trei ani la Roma, ca mai apoi să ajungă la Paris. În am-
bele capitale artistice este premiat – la Roma pentru lu-
crarea „Somnul”, iar la Paris primește Marele Premiu
pentru sculptura „Diavolul”. În perioada de studii îl
cunoaște și lucrează alături de Paul Landowski, sculptor
francez de origine polonă, cel care l-a inclus în echipa
ce a lucrat monumentalul Iisus brazilian. Leonida se afir-
mase în țară în cadrul Saloanelor Oficiale, la care debu-
tase în 1915 și participase constant. Se remarcase prin
expresivitatea cu care reda corpul feminin, dar și prin
unele teme în care excelase – Eva, Gimnastul, Sf. Ghe-
orghe omorând dragonul, Prometeu. Mitul prometeic
cunoaște mai multe variante, în artele plastice Prome-
teu fiind cel mai adesea redat îndurându-și pedeapsa,
înlănțuit pe stânca vizitată zilnic de o „pajură cu aripile
întinse”. În cele două variante literare ale mitului, cea
a lui Hasiod și cea a lui Eschil, personajul mitologic se
face vinovat de păcate diferite, însă pedeapsa sa ră-
mâne aceeași. Prometeu este pe de o parte simbolul
vieții, participând la crearea omului, iar în varianta lui
Eschil, la salvarea acestuia de la moartea adusă de

mânia lui Zeus,
dar în același
timp și cel care
distruge ordi-
nea nouă im-
pusă de zeu. În
varianta lui
Hesiod, Prome-
teu este sim-
b o l u l
înțelepciunii
viclene, aju-
tându-i pe oa-
meni să îl
păcălească in-
teligent pe
Zeus, revelând
lăcomia aces-
tuia în momen-
tul în care îi
sunt oferite
două tipuri de
ofrandă – cea
care ascunde
bucățile de
carne în sto-
macul unui

vițel și cea în care oasele erau învelite în grăsime. Tot
el fusese cel care îi învățase pe oameni diverse
meșteșuguri, dar în principal rămâne cel care retur-
nează omului focul, element esențial atât în
desfășurarea vieții de zi cu zi, cât și în sens artistic. Pro-
meteu devine astfel principalul susținător al omului, cel
care îi oferă acestuia elementul de avantaj față de zei.
Leonida reușește să-l singularizeze pe Prometeu dându-
i o patină diferită față de cea a vulturului uriaș care se
hrănește din el. Finisat în linie cursivă, mlădioasă,
acesta este evidențiat și prin antiteza cu detaliile care
alcătuiesc penajul vulturului. Sculptorul dovedește
cunoștințe temeinice atât de anatomie umană, cât și
animalieră. Motivul mitologic îi dă șansa să se desprindă
de reprezentările clasice, care doar defineau corpurile,
suferința lui Prometeu fiind redată prin contorsionarea
expresivă a corpului și grimasa feței. După exemplul ro-

dinian, stările sufletești încep să devină subiect princi-
pal pentru sculptor, iar suferința zilnică a lui Prometeu,
condamnat să se regenereze noaptea, este simbolul
suferinței umane. Lucrarea lui Leonida face apel la mai
multe influențe, fiind caracteristică sculpturii românești
de la începutul secolului al XIX-lea, când tinerii artiști
români încercau să se desprindă de lecțiile academiste
din țară și să asimileze influențele dobândite la studiile
din străinătate. Apelul la resursa mitologică este îmbinat
fericit cu noile tehnici de reprezentare, ale unui realism
cu tentă expresionistă. În același timp tema nu este în-
tâmplătoare, ea fiind simbolică, încărcată de sentiment.
Gheorghe Leonida a avut un sfârșit tragic. Întors în Ro-
mânia, Leonida a murit în primăvara anului 1942, căzând
de pe acoperișul casei familiei sale din București, în
timp ce culegea flori de tei. 

Numele lui Gheorghe Leonida a rămas legat de ce-
lebra statuie-simbol din Rio de Janeiro, Iisus Mântuitor,
a cărui chip este opera sculptorului român. Prin dimen-
siunile sale, acest monument este una dintre cele mai
mari statui ale lui Isus Cristos din lume. Doar statuia ase-
mănătoare din
orașul  bolivian Cochabamba de 40,44 m  (dintre care
34,20 pentru personaj), statuia lui Cristos Rege din Świe-
bodzin în Polonia (de 52,5 m /33 m) și statuia lui Cristos
din Vung Tàu în Vietnam (de 36 m / 32 m) sunt mai mari.
În prezent există în Brazilia și Portugalia mai multe copii
ale statuii Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. 

Spectaculozitatea imaginii generale a acestui mo-
nument din Brazilia este încărcată de grandoare și de
unicitate. Aflat în apropierea sa vei simți un sentiment
înălțător de beatitudine divină.  

Surse: wikipedia.org; digi24.ro; ziare.com; active-
news.ro; descopera.ro; libertatea.ro; miratico.ro,
shtiu.ro; cunoastelumea.ro, editiadedimineata.ro; re-
searchgate.net; adevarul.ro
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