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Programul prioritar
naþional pentru
construirea de sedii
pentru aºezãminte
culturale
Programul prioritar naþional pentru construirea
de sedii pentru aºezãminte culturale în
localitãþile unde nu existã asemenea instituþii,
precum ºi pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea ºi finalizarea lucrãrilor de construcþie
a aºezãmintelor culturale de drept public, din
mediul rural ºi mic urban instituit prin
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 118/
2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
este o iniþiativã a Guvernului României,
dedicatã creºterii calitãþii vieþii culturale în
mediul rural ºi mic urban prin extinderea ºi
susþinerea infrastructurii culturale existente ºi
prin diversificarea ofertei culturale. Cele trei
direcþii de acþiune ale Programului ºi cele douã
surse de finanþare au determinat divizarea
Programului Naþional în trei programe
independente, cu operatori distincþi ºi reguli de
operare distincte, astfel: Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale va implementa activitãþile
pentru reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii culturale rurale existente ºi
dotarea cu echipamentul de practicã culturalã
necesar, prin Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã ºi prin accesarea fondurilor europene din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR).
Aplicanþii cu proiecte de reabilitare a
aºezãmintelor culturale din mediul rural se pot
adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii
Rurale pe adresa www.madr.ro, persoana de contact Graþiela Miron, ºef serviciu promovare, tel:
021.307.8511, e-mail: fadr@madr.ro.
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Locuinþelor va implementa Programul prioritar
naþional pentru construirea de sedii pentru
aºezãminte culturale, de drept public, în
localitãþile în care nu existã astfel de instituþii,
din mediul rural ºi mic urban ºi reabilitarea
aºezãmintelor de cultura din mediul mic urban
pentru care Guvernul României va aloca fonduri
din Fondul Naþional de Dezvoltare. Ministerul
Culturii ºi Cultelor va implementa Programul
prioritar naþional pentru finalizarea lucrãrilor
de construcþie a aºezãmintelor culturale, de
drept public, din mediul rural ºi mic urban, în
care nu existã astfel de instituþii ºi pentru care
Guvernul României va aloca fonduri din Fondul
Naþional de Dezvoltare.
Prof. drd. Florin EPURE

PANAITE CHIFU
este un mare sculptor
român al generaþiei de
mijloc, care trãieºte ºi
lucreazã în Bucureºti
dar, ca de obicei la
noi, e foarte puþin
cu-noscut aici ºi celebru peste hotare,
având sculpturi de
mari dimensiuni în
spaþii largi oferite
de localitãþi din
Japonia (Toyamura ºi Hyugo), Spania (Fuente Palmera), Elveþia (Baden), Mexic (Monterey), China (GuiLin), Portugalia
(Aveiro), Sud-Coreea (Icheon) ºi chiar
ºi la Piteºti, din
fericire, ca sã nu ne
facem încã o datã
de râs cu ignorarea
valorilor noastre.
El este nãscut în
anul 1953 în comuna Siliºtea-Gumeºti adicã exact în
satul lui Moro-mete
care l-a dãruit
culturii noastre ºi pe
Marin Preda.
Reproducem aici
monumentala sa
lucrare “CALCAR”
care dominã peisajul cunoscutei plaje
spaniole de la Fuente Palmera.
Alte lucrãri le gãsiþi
re produse în portalul nostru:
www.cartesiarte.ro
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program:COSTIN CAZABAN SOLVE E COAGULA,YEHUDA
ONALE LA TIMIªOARA
YANNAY - SEVEN LATE SPRING
“Expresivitãþi textile”, a artistului PIECES, TUDOR MISDOLEA plastic Hedy M.Kiss Data: DANS NOCTURN, VLADIMIR
18.01.2008 - 31.01.2008 Loc: BELEAEV - SEPTET (IN MEMOTimiºoara Organizator: Direcþia RIAM), AUREL STROE pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul HUMORESKE
MIT
ZWEI
Cultural Naþional a judeþului Timiº DURBLICKEN ZUM LEEREN
Adresa: str. Episcop Augustin Pacha Interpreteaza Ansamblul “ARn r.8 Prezintã criticul de artã CHAEUS” Anca Vartolomei prof.univ.dr.Ioan Iovan ºi criticul de violoncel ªerban Novac - fagot
artã Ioan Szekernyés, preºedinte al Dorin Gliga - oboi Ion Nedelciu –
Filialei din Timiºoara a UAP; clarinet Rodica Dãnceanu - pian
Expoziþia de picturã “GEN PARA- Alexandru Matei - percuþie Marius
DISIAC”a artistei Georgeta Lãcraru - vioarã Liviu Dãnceanu Cãdãrean Cocian. Prezintã: conducerea muzicalã
prof.univ.dr. Ioan Iovan, critic de Â PROGRAM DE SPECTACOLE
artã ºi prof.univ.dr. Mihai TEATRUL NATIONAL RADU
Dragomirescu. Locul de desfãºu- STANCA SIBIU,
rare: Timiºoara, Casa Artelor (sediul Â Duminica 20 ianuarie 2008 ora
DCCPCNJ Timiº), str. Episcop
19.00GAITELE de Alexandru
Augustin Pacha nr.8
Kiritescu sediu: Teatrul National
Â Joi, 24 Ianuarie 2008, orele 19, la Radu Stanca REGIA: Florin
sala de concerte a Centrului Na- Zamfirescu, DECORUL: Alin
tional de Arta “TINERIMEA Gavrila,COSTUMELE: Mc. Ranin,
ROMANA” va avea loc concertul
DISTRIBUTIA: Dana Maria
“DIASPORA COMPONISTICÃ Lazarescu, Rodica Margarit, Dana
ROMÂNEASCÃ”
(VI)
In Talos, Geraldina Basarab, Ofelia
Popii, Diana Fufezan,
Codruta Vasiu, Florentina
Tilea, Adrian Neacsu, Mihai
Coman, Pali Vecsei
ÂMiercuri 23 ianuarie 2008
ora 19.00 ELLING de Axel
Hellstenius (in colaborare
cu Peter NÃ¦ss) dupa
romanul “Frati de Sange” de
publica\ie a
Ingvar AmbjÃ¸rnsen, tradus
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
din norvegiana de Gabriele
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL
Haefs sediu: Teatrul NaGRIGORIE LEU
tional “Radu Stanca” sectia germana, REGIA:
realizat[ în colaborare cu
Vlad
Massaci,
ASOCIATIA COMUNELOR DIN
SCENOGRAFIA:
Andu
ROMÂNIA
Dumitrescu, ILUSTRATIE
MUZICALA: Cristian
Juncu, DISTRIBUTIA:
Georg Potzolli, Franz
Kattesch, Bogdan Saratean,
editor:CASA DE EDITURA =I PRODUCTIE AUDIOJohanna Adam
VIDEO-FILM <REALITATEA>.
Â Vineri 25 ianuarie,
}nregistrat[ la Registrul Comer\ului
Sambata 26 ianuarie 2008
J40/5587/1991
ora 19:00 PESCARUSUL
Cod fiscal: R33954;
de Cehov sediu: Teatrul
National Radu Stanca REcont la Banc Post - Sucursala Mo=ilor
GIA: Andrei Serban,
nr: RO11BPOS70202902964ROL01
SCENO-GRAFIA: Andu
Cod Publica\ii Po=t[ 19086
Dumitrescu, COSTUMELE:
I S S N 1583-2546
Maria Miu, DISTRIBUTIA:
REDAC|IA:
Maia Morgenstern/Mariana
Nicolae Drago= =i Emil Drãghici Presecan, Tudor Aaron
Istodor/Adrian Neacsu,
senior editori; Drago= Sarchizian Marian
Ralea/Georg
secretar general de redac\ie; ,
Potzolli,
Cristina
Flutur,
Gheorghe Manea, Sergiu Târa,
Dan Glasu, Cristina
Alexandru Dumitriu, Simona
Stoleriu/Florentina Tilea,
Constantinescu, Antoaneta Matei
Diana Fufezan/Raluca Iani/
Ofelia Popii, Adrian
Director marketing =i publicitate - Tudor
Matioc, Cornel Raileanu/
Leu. Tehnoredactare computerizat[ - VeDoru Presecan, Viorel Rata/
ronica Ionescu. Adresa: Redactia si
Pali
Vecsei,
http://
galerie.liternet.ro/
Administra\ia: bd. Dacia nr. 126, sector 2,
Â Duminica 27 ianuarie
Bucure=ti 020064.
2008
ora
19.00
Telefon/fax: 021 6105659
ASTEPTANDU-L
PE
E-mail: albina@vipnet.ro;
GODOT de Samuel Beckett
sediu: Teatrul National
Internet: www.cartesiarte.ro
Radu Stanca, Regia: Silviu
Abonamente: 20 lei anual, 10 lei - 6
Purcarete, Scenografia:
luni, 5 lei - 3 luni.
Silviu
Purcarete,
pre\ul unui exemplar - 2 lei
Distributia: Constantin
Abonamente de sprijin: 100 lei anual.
Chiriac, Marian Ralea,
Cristian Stanca, Pali Vecsei,
Tip[rit la Tipografia ANA
Sanda Anastasof, Dan
ÂDOUÃ EVENIMENTE EXPOZIÞI-

Mitrea si muzicienii: Aurel Tancu,
Sena Ducariu, Lacrima Maria
Stanescu- http://galerie.liternet.ro/
Â Miercuri 30 ianuarie 2008 ora
19.00 DIE ARABISCHE NACHT de
Roland Schimmelpfennig sediu:
Teatrul National Radu Stanca REGIA: Radu Alexandru Nica,
SCENOGRAFIA: Mihai Pacurar,
COREGRAFIA: Lazarint Andras,
DISTRIBUTIA: Franz Kattesch,
Alexandru Deac, Johanna Adam,
Horia Nicoara, Anca Cipariu,
Florentina Tilea - cu subtitrare in
limba
romana,
http://
galerie.liternet.ro
ÂREVISTA “PORTO-FRANCO” nr.
140 a apãrut de curînd la Galaþi
reflectând activitatea susþinutã a
Societãþii scriitorilor”Costache Negri”. Aniversarea academicianului
Mihai Cimpoi ºi un “Remember
Ioanid Romanescu”, evocãrile
Hortensia Papadat Bengescu ºi
Mihail Sebastian însoþesc versurile
ºi proza lui Ion Croitoru, N.I.StaicuBuciumeni, Angela Baciu,Mihai
Ganea, Luminiþa Dascãlu, Liliana
Spãtaru, Ana Cioriciu, Alina Cheºcã,
Oana Mihai, Oltea ªtefãnescu ºi ale
mentorului revistei: Sterian Vicol
Â Teatrul LUNI de la Green Hours
Subiecte tari, de actualitate, cu piese
indedite, constituie programul
Teatrului LUNI de la Green Hours,
în prezent jucându-se producþia
complet româneascã “Bucarest Calling”. Piesa s-a jucat în strãinãtate de
nouã ori, dar în România numai de
patru ori. Trupa a fost invitatã la
festivalul internaþional “The New
York Fringe” , unul dintre cele mai
bine cotate festivaluri de teatru din
lume. Numele autorului este Peca
ªtefan, iar actorii sunt cu toþii foarte
tineri: Isabela Neamþu, Katia
Pascariut, Cosmin Selesi, Daniel
Popa, Laurenþiu Bãnescu. Teatrul
LUNI are o activitate de 10 ani, timp
în care ºi-a format un public al sãu
care a primit foarte bine “Bucarest
Calling”. Personajele piesei se
miºcã într-un cerc vicios care e de
fapt Bucureºtiul: Un fel de închisoare
din care nu pot evada. Încearcã sã
evadeze, totuºi, personajul
interpretat de Isabela Neamþu – o
prostituatã al cãrei vis e sã devinã
actriþã la Hollywood.
Â ARAD BIENNIAL 2007".
Manifestarea de artã contemporanã,
care a demarat la Arad aduce în oraº
lucrãri de picturã, graficã ºi sculpturã
realizate de peste douã sute de artiºti

din þarã ºi din strãinãtate. „Arad
biennialse” constituie într-un punct
de întâlnire pe simeze ºi în spaþiile
galeriilor a celor mai reprezentative
opere din sfera picturii, sculpturii,
graficii contemporane semnate de
autori aparþinând spaþiului central
ºi sud-est european. La acest proiect
au aderat oraºe partenere ºi viitoare
partenere ale Aradului: Pecs Ungaria, Plzen - Cehia ºi Osijek Croaþia. Dupã expunerea la Arad, o
selecþie a bienalei va fi itineratã în
cele trei oraºe ºi la invitaþia primãriei
oraºului Pohlarn - Austria, în locul
de naºtere al marelui pictor
expresionist Oskar Kokoschka. Vor
fi expuse 78 de lucrãri de picturã,
37 sculpturi ºi 15 lucrãri de graficã,
la Galeria Delta din Arad, la Muzeul
de Artã, la Sala Clio, dar ºi în holul
Teatrului Clasic „Ioan Slavici”.
ÂTERMINAL00 2008: Sãptãmâna
de Artã Contemporanã Balcanicã
Încã de la înfiinþarea sa, în anul
2004, Terminal00 a derulat o
activitate susþinutã în domeniul
artei contemporane balcanice.
Terminaloo intenþioneazã sã creeze
o platformã de prezentare ºi
promovare ºi un forum activ pentru
arta balcanicã contemporanã, unde
sunt invitaþi sã participe atât artiºti
consacraþi cât ºi debutanþi. T
ÂCentrul Naþional al Dansului va fi
deschis 24 de ore din 24, pe termen
nelimitat.În ciuda procesului de
renovare a Teatrului Naþional din
Bucureºti, Centrul Naþional al
Dansului, care funcþioneazã în
clãdire avându-ºi intrarea pe la
Lãptãria lui Enache, îºi deschide
stagiunea cu expoziþia “La zid” a
artistului Dan Perjovschi. El a
acoperit un perete întreg cu desene
inspirate din actualitatea socialã ºi
politicã. În programul pe anul acesta
al instituþiei se regãsesc mai multe
proiecte internaþionale, printre care
“What to affirm, what to perform?”,
în parteneriat cu Tanzquartier din
Viena, CDu (Zagreb), Maska
(Lublijana). Prin “What to affirm,
what to perform?”, CNDB îºi
propune sã adune din arhive publice
sau personale informaþii despre
artiºti, pedagogi ºi gesturi sau
evenimente artistice care au stat la
baza istoriei dansului contemporan
în România. Un alt proiect al
Centrului, “CNDB pentru toþi”,
gândit pentru a sensibiliza ºi forma
publicul tânãr, va fi realizat în
colaborare cu liceele din sectorul 1

590 de la moartea domnitorului Mircea cel Bãtrân
Mircea cel Bãtrân, domnul Þãrii
Româneºti, a murit la 31 ianuarie 1418,
iar trupul neînsufleþit a fost adus la
Mãnãstirea Cozia, construitã în timpul
vieþii pentru ca sa-i fie necropolã.
Ctitor de lãcaºuri sfinte ºi iubitor de
artã, domnitorul a înãlþat sau a sporit
în frumusete, importante valori
arhitecturale ale patrimoniului
românesc: Cozia, Brãdet, Viºina,
Snagov, Cotmeana ºi mãnãstirile de la
Sfântul Munte Athos.
Manifestãrile dedicate împlinirii a
590 de ani de la « pristãvirea » marelui
voievod sunt organizate de cãtre
Direcþia pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Vâlcea
în parteneriat cu Instituþia Prefectului
– Judeþul Vâlcea, Episcopia

Râmnicului, Mãnãstirea Cozia,
Teatrul “Ariel” ºi Colegiul “Mircea cel
Bãtrân” Râmnicu Vâlcea, cu
participarea înaltelor feþe bisericeºti,
oficialitãþilor judeþului, istorici ºi
elevi.
Pe data de 30 ianuarie, la Colegiul
“Mircea cel Bãtrân” din Râmnicu
Vâlcea se vor întâlni istorici ºi oameni
de culturã, pentru a dezbate importanþa
domniei lui Mircea voievod în istoria
românilor. A doua zi, pe data de 31
ianuarie, la Mãnãstirea Cozia,
programul manifestãrilor va cuprinde
slujba de pomenire, cântece religioase
în interpretarea corului mãnãstirii
condus de prof. Iustin Androne ºi un
program artistic oferit de actorii
Teatrului „Ariel“.
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din Capitalã ºi va cuprinde ateliere
ºi
spectacole
de
dans
contemporan.Va continua, de
asemenea, programul «cinematograf
de dans» în fiecare joi.
ÂJoi, 17 ianuarie 2008, ora 10, are
loc la Biblioteca Comunalã ªirna,
judeþul Prahova, manifestarea
omagialã dedicatã lui Mihai
Eminescu
“Sub
steaua...
Cuvântului”, la care participã cadre
didactice ºi elevi din comuna ªirna,
iubitori de culturã. Cu acest prilej
va debuta Cenaclul literar-artistic
“Fântâna din ªirna”, ce poartã
numele Revistei culturale bianuale
a localitãþii, din care au apãrut pânã
acum 5 numere.
Â GRUPUL ARTISTIC “ORION”
Alexandra Meiloiu,Tudor Meiloiu,
Eugen Ilina, Petrica Dancila,
Sinescu C-tin,Macarie Laurentiu,
Laurentiu Midvichi, Gabriela Radu,
Alexandra Radu, Ana Maria
Vasilescu, Dana Chivu, Voicu Reli
Daniela, Ilinca Nathanael, Aurelia
Ciobanu sunt câþiva dintre pictorii

si scriitorii care s-au constituit in
“Grupul Orion” organizând ca primã
manifestare, o expozitie de pictura
si sculptura la Cercul Militar
BUCURESTI, în perioada 28
ianuarie - 28 februarie 2008.In
cadrul acestei expozitii vor avea loc
recitaluri de poezie si lansari de
carte. Lucrarile catorva dintre
expozanþi sunt prezentate pe siturile
ale caror adrese le prezentam mai
www.vicdutu.wordpress.com
www.laurentiumacarie.wordpress.com
www.anamariavasilescu.wordpress.com
www.tudormeiloiu.wordpress.com
www.gabrielaradu.wordpress.com
ÂFESTIVALUL INTERNATIONAL
DE FILM TRANSILVANIA (TIFF) in
2008 Cea de-a ºaptea ediþie a celui
mai cunoscut festival de film din
România va avea anul acesta douã
ediþii, la Cluj (30 mai-8 iunie) ºi
Sibiu (10-16 iunie), dar ºi o caravanã
în 12-15 oraºe din þarã.
Astfel,festivalul va ajunge în oraºe
mari - Timiºoara, Iaºi, Constanþa,
Arad, Zalãu, Oradea -, dar ºi în oraºe

NOI APARItII EDITORIALE
Ion CRISTOIU – În vestã, printre
fracuri, editura Historia, Bucureºti, 2007
Volumul de „note de cãlãtorie
satirice din strãinãtate” al redutabilului gazetar Ion Cristoiu
dezvãluie, pe lîngã peripeþiile
de tot felul ºi constatãrile
jurnalistului de prin deplasãri
oficiale, însoþind demnitari ºi
diplomaþi în vizite externe, sau
pe cont propriu, invitat ba de
NATO, ba de ambasade, un
altfel de Ion Cristoiu, complet
diferit de ipostaza analistului serios sau de cea a
editorialistului pertinent, care intueºte ori
anticipeazã mai ceva ca un parior experimentat
consecinþele oricãrei manevre politice. Este vorba
despre un Ion Cristoiu cu mult umor, dar, pe lînga
asta, ºi despre un adevãrat scriitor Ion Cristoiu. Un
Ion Cristoiu care nu se sfieºte sã-l legitimeze pe
genialul I.L. Caragiale drept model propriu.
Toate cãlãtoriile rezumate în aceastã carte, din seria
„Lumea vãzutã de un romîn rupt în fund”, s-au
derulat dupã 1989. Autorul povesteºte în fraze scurte
– deformaþie sau meteahnã gazetãreascã
insurmontabile – cum a trecut Rusia, imensa Rusie,
de la etapa „socialismului real” la cea a
„capitalismului ideal”, descrie rezultatele acestei
schimbãri, din impunãtoarea ºi intimidanta Uniune
Sovieticã în parcã mai omenesca titulaturã de Rusia,
cum a fost racolat ºi convocat de NATO, alãturi de
alþi 11 jurnaliºti europeni, care au luat atitudine
împotriva bombardãrii Serbiei, la „reeducare”, întrun periplu la taberele de refugiaþi kosovari din Macedonia ºi Albania, pentru a se convinge cã
Organizaþia Nord-Atlanticã a avut motive serioase
de a bombarda Belgradul, sau cum la bufetul Dumei
de Stat o ceºcuþã cu ceai înseamnã mai degrabã o
ceºcuþã cu votcã, ori cum arãta Irakul lui Saddam
Hussein. Prozatorul dovedeºte un dezvoltat spirit
satiric, hîtru, neezitînd sã fie zeflemitor nici mãcãr
cu el însuºi. De altfel, cartea „În vestã, printre fracuri”
patenteazã ºi un personaj Ion Cristoiu, un personaj
oscilant, imprevizibil, cînd ironic, cînd realist, cînd
sceptic, un personaj care se întreabã din cînd în cînd
ce cautã la mii de kilometri de þarã, un personaj
care-ºi cunoaºte prea bine trãsãturile, cu calitãþile ºi
cusururile sale, ºi se mirã cã meseria îl poartã prin

mai mici, precum Sighiºoara sau
Deva. Festivalul “TIFF” aduce în
2008 producþii documentare
româneºti si europene.
ÂLA PIATRA NEAMÞ, PE LÂNGÃ
ALTE GLOBURI ªI NOMINALIZÃRI. Actriþa Laura Vasiliu care a
jucat unul dintre rolurile principale
în lungmetrajul premiat la
Festivalul de la Cannes, “4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile”, a devenit
cetãþean de onoare al Municipiului
Piatra Neamþ. Edilii municipiului au
invitat-o la ºedinþã festivã pentru ai fi înmânat titlul. Invitaþia a fost
adresatã ºi regizorului Cristian
Mungiu.
Â UN
COMENTARIU
DIN
BASARABIA În comentariul din 16
noiembrie a.c., la Radio Europa
Liberã, al dlui Vladimir Socor, în
legãturã cu suspecta recunoaºtere de
cãtre Uniunea Europeanã a
îmbinãrii „limba moldoveneascã
reputatul politolog face ample
referiri la implicaþiile politice sau
de altã naturã atunci când se

stabileºte denumirea unei limbi,
oferindu-ne multe informaþii
curioase ºi edificatoare, în unele
privinþe. Lista exemplelor, la acest
capitol, poate fi continuatã
Â NOUTÃÞI DE LA MUZEUL
NAÞIONAL DE ISTORIE A
ROMANIEI Pânã în luna martie
2008, la etajul I al muzeului poate
fi vizitatã expoziþia dedicatã
ansamblului de altare si biserici
rupestre de la Murfatlar. Bisericile
sãpate în creta calcarului dobrogean
în perioade diferite, continuând
altarele rupestre apostolice din
perioada peºterii Sfântului Andrei ºi
pânã dupã terminarea nãvãlirilor
barbare suportate de creºtinii
apostolici ai acestor locuri care au
dãruit Europei episcopi, scriitori
patristici ºi mari gânditori ai
Bisericii unice de dinainte de
schismã, sunt mai numeroase iar
cercetarea arheologicã va conduce
ºi la alte descoperiri. Expoziþia
menþionatã ne dã posibilitatea de a
constata valorile spirituale ale
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ditamai lumea, de aceea chiar tinde sã se
inferiorizeze sau poate încearcã numai sã-ºi
recapituleze poziþia. Poziþia „unui romîn rupt în
fund”, poziþia unui romîn „în vestã, printre fracuri”,
cu atitudini ce reflectã condiþia de veritabil homo
balcanicus care îºi supraliciteazã ironia nativã,
mizînd pe banc ºi pastiºã aproape în orice
împrejurare.
Ion Cristoiu probeazã cã ºi gazetãria poate fi
nominalizatã drept o formã literarã clarã,
personalizatã, într-o reconversie idealã, numittã
prozogazetãria ºi brevetatã dupã analizarea
articolelor lui Bulgakov. ªi mai probeazã cã Ion
Cristoiu este neîndoielnic un scriitor contemporan
marcant, valoros, care trebuie recunoscut ºi perceput
în aceastã posturã ce-l transferã irevocabil ºi în istoria
literarã.

a scris ºi despre proiectele reuºite de la televiziune,
demascînd un George Stanca bucuros cã în grila de
programe sunt incluse ºi emisiuni bune. ªi dacã
existã ºi un asemenea George Stanca, înseamnã cã
mai avem ce vedea pe micul ecran. Totuºi, în privinþa
speculãrii „naivitãþii romînilor”, poate cã necuratul
nu-i chiar atît de negru. Drept argument, iatã un citat
din romanul „Don Juan”, al lui Nicolae Breban:
„Mai des îi cauþi pe cei uºurateci, care te bine-dispun,
care te reconforteazã, secãturile simpatice care sunt
sarea vieþii, extrem de necesari”.

George STANCA – Eu vã sfidez pe toþi,
editura Paralela 45, Piteºti, 2006
Rezoluþia imperativ-ostentativã,
care sugereazã o aparentã – numai
aparentã – infatuare lamentabilã,
a împãtimitului poet-microbist,
mucalit ca orice giuleºtean getbeget, George Stanca, nu e
valabilã pentru fitecine. Ei bine,
vã întrebaþi firesc, pe cine
sfideazã George Stanca. Dar, mai
bine scris, pe cine nu sfideazã
George Stanca?! Sau ce oare l-a enervat pe George
Stanca într-atît încît sã nu mai admitã concilierea ºi
sã sfideze? Ne divulgã chiar dumnealui: „Vã sfidez
pe toþi cei care aveþi crize de paranoia/ vã credeþi
ceea ce nu sunteþi/ modificaþi în sens kitschizant
gustul artistic al romînului/ vã bateþi joc de
naivitatea romînilor anonimi, care în majoritatea lor
(exceptîndu-i pe bunicii noºtri) s-au nãscut ºi vor
muri telespectatori/ Da, în numele lor/ Eu vã sfidez
pe toþi!” Aºa stînd lucrurile, exigentul George
Stanca ºi-a adunat în cartea de faþã cronicile de
televiziune publicate în intervalul 1983 – 2004, pe
care le-a denumit „eseuri consumculturale”. Nu
lipsesc muºtruluielile zdravene, perdafuri straºnice,
pentru cã atunci cînd ceva de la televizor l-a deranjat
sau pur ºi simplu, nu i-a convenit, a criticat ori a
sictirit. ªi dacã a sancþionat, a ºi dezavuat, iar
revocarea decretului de sfidare nu e plauzibilã, ci
numai imposibilã. Dar comentatorul George Stanca

Al. Doru ªERBAN, Nelu VASILE – Autori
gorjeni ºi cãrþile lor – dicþionar, editura
Mãiastra, Tîrgu-Jiu, 2007
În 1998 apãrea la Tîrgu-Jiu
cartea „Scriitori gorjeni – file de
dicþionar”, lucrare demaratã de
cercetãtorul-documentarist Ion
Tarbac ºi finalizatã, dupã
decesul acestuia, din 1997, de
Alexandru Doru ªerban,
apropiat al iniþiatorului
Dicþionarului. Dupã aproape un
deceniu, tot la Tîrgu-Jiu, vede
lumina tiparului o ediþie avansatã, extinsã a
Dicþionarului iniþial, conceput de Ion Tarbac. Dacã
în 1998 au fost inventariaþi 189 de scriitori gorjeni,
în 2007, numãrul acestora se dubleazã, sãrind de
380. Criteriul de triere îl expun Al. Doru ªerban ºi
Nelu Vasile în introducerea – Argument: „Noþiunea
de autor am acceptat-o pentru toþi aceia care au
semnat cel puþin o carte beletristicã sau documentarã
ºi sunt: nãscuþi în Gorj; nãscuþi pe alte meleaguri ºi
stabiliþi (fie ºi vremelnic) în Gorj, unde au scris ºi au
publicat cãrþi, sau au desfãºurat activitate literarã;
nãscuþi pe alte meleaguri, dar cu filiaþie gorjeanã
directã (cel puþin un pãrinte gorjean).” Strãdania
celor doi iscusiþi ºi valoroºi cãrturari, de a stabili ºi
omologa un profil cultural gorjean integral, sau
aproximativ integral, trebuie apreciatã aºa cum se
cuvine. Pentru cã dicþionarul acesta nu-i deloc o
treabã de mîntuialã, un recensãmînt literar.
Dimpotrivã. Lucrarea „Autori gorjeni ºi cãrþile lor”
trebuie consideratã ca un demers de reunire, de
fuzionare imparþialã, echidistantã a lumii literare
gorjene într-o formulã distinctã, cu repere certe, dar
ºi cu talente care încep sã se afirme, un manifest
pentru fixarea ºi perpetuarea culturii gorjeneºti.

(continuare în pag.13)
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primeia dintre ele. Muzeul Naþional
de Istorie a României a expus
„Gânditorul de la Hamangia” ºi
perechea sa de statuete-simboluri
celebre reprezentând o femeie
ºezând, pentru a putea fi admirate
de cãtre marele public, timp de trei
luni. Cele douã piese de excepþie se
aflã într-o vitrinã blindatã, special
confecþionatã pentru ele. Piesele de
patrimoniu fac parte din programul
„Naºterea unei mari expoziþii: A
l’aube de l’Europe” care începe cu
capitolui dedicat nouã: “Les
grandes cultures neolithiques de
Roumanie”,
prezentând
în
avanpremierã, 50 dintre cele mai
frumoase piese care vor face parte
din expoziþia internaþionalã.
Turneul european începe anul viitor
la Olten, în Elveþia, ºi va continua
cu Muzeul Regal de Artã din
Bruxelles.
Â NOUTATI MUZICALE BUCURESTENE Concertul Angelei
Gheorghiu a fost mutat din
decembrie în februarie din
considerente ce nu au fost fãcute
publice. Opera Naþionalã anunþã un
eveniment pentru iubitorii de balet:
Celebra balerinã Alina Cojocaru ºi
partenerul sãu, Johann Kobborg, au

sosit la Bucureºti pentru a susþine
rolurile titulare din spectacolul
„Baiadera”. Un alt moment
interesant, seara „Capodoperele
baletului
clasic”,
dedicatã
aniversãrii marii balerine Irinel
Liciu, va avea loc pe 26 ianuarie.
ÂIN STUDIOUL „MIHAIL JORA” al
Radiodifuziunii, se anunþã douã
evenimente: opera în concert
„Adrienne Lecouvreur” de Cilea cu
soprana Nelly Miricioiu în rolul
principal, dirijorul german Gerd
Schaller, în 18 ianuarie, ºi
„Damnaþiunea lui Faust” de Berlioz
cu mezzosoprana Carmen Opriºanu
ca solistã, în 21 martie, ambele cu
Orchestra Naþionalã ºi Corul Radio.
Â Agero-Stuttgart vã invitã la teatru
Teatrul NOTARRA prezintã piesa
“NEMURITORUL” Data de
27.01.08, orele 16.30. Spectacol al
teatrului Nottara din Bucuresti în
turneu la München & Stuttgart. Interpret: ªTEFAN RADOF. Regia:
Brigitte DRODTLOFF (München).
Sala: Hotel Marbacher Hof,
Marbacherstr. 18, StuttgartZuffenhausen.
Â PREMIILE REVISTEI PORTOFRANCO 2007 Nominalizari POEZIE - Leonida LARI, Sandel

STAMATE, Mihai GANEA PROZA
- Neculai I. STAICU-BUCIUMENI,
Maximilian POPESCU. lon CROITORU CRITICA SI ISTORIE
LITERARA - Mihai CIMPOI, Ionel
NECULA. N. COLCERIU ESEU Gabriela CIUBOTARU, Mihai
ANDONE, Dumitru POPOIU DEBUT- POEZIE - Ana CIORICIU,
Horia MOCANU, Oltea STEFANESCU PLASTICA - Gabriela GEORGESCU, Marcel BEJAN, Liliana
NEGOESCU
Â La Drvengrad, în staþiunea
montanã Mokra Gora din Serbia, s-a
inaugurat “Kustendorf Film Festival”, aflat la prima ediþie. Iniþiat de
cunoscutul regizor Emir Kusturica,
festivalul are cinci secþiuni: Filme
în competiþie, Retrospectiva
excelenþei (Retrospective of Greatness), Tendinþe contemporane, Evergreen ºi Retrospectiva filmului rus.
În secþiunea Tendinþe contemporane
sunt incluse filme premiate anul anterior, printre care, „4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile”, de Cristian
Mungiu ºi „California Dreams.
Â Florin Piersic ºi Emilia Popescu
deschid, în luna februarie, noua
stagiune a Operei Române, cu piesa
“Strãini în noapte”, de Eric Assous,
în regia lui Radu Beligan. Comedia

romanticã a fost jucatã cu succes,
din 2004, ºi de Alain Delon ºi Astrid
Veillon la Paris ºi în turnee în Franþa
ºi alte þãri din Europa.
ÂVineri, 11 ianuarie, s-a redeschis,
complet restaurat, Palatul Culturii
din Târgu Mureº. Clãdirea este un
exemplu interesant al arhitecturii
1900 din România, atât prin plan,
cât, mai ales, prin decorul faþadei ºi
al interioarelor. Construit între 1911
ºi 1913, dupã proiectul arhitecþilor
Komor Marcell ºi Jakab Dezso, ca
Salã de concerte, clãdirea se remarcã
prin acoperiºul colorat specific, prin
vitraliile de valoare europeanã ºi
prin orga sa, ce urmeazã a fi ºi ea
restauratã
Â NOI INSTITUTE CULTURALE
ROMÂNEªTI HOTARÂREA DE
GUVERN Nr. 1336 din 31 oct.2007
pentru modificarea art. 2 din H.G.
492/2004 privind organizarea ºi
funcþionarea institutelor culturale
românesti din strainatate prin
reorganizarea centrelor culturale din
stainatate, prevede ºi înfiinþarea
unor institute noi : “Institutul Cultural Român de la Kiev, Ucraina, cu
filialã la Cernãuþi ºi Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la
Chiºinãu, Republica Moldova

DOUÃ OPINII DESPRE O CARTE IN DOUÃ VOLUME IMPORTANTe
Poetul Dan Lupescu, autor al
unor originale ºi bogate în
sensuri ºi simboluri cãrþi de
poezie ºi fondatorul unei
reviste de aleasã þinutã
intelectualã,
revista
„Lamura”, a avut iniþiativa
generoasã ºi de anvergurã de
a
strînge
laolaltã
contribuþiile
unor
personalitãþi marcante ale
vieþii cultural-ºtiinþifice romîneºti menite sã se
întîlneascã în definirea „Spiritului Olteniei”.
Autorul vede demersul sãu ca un pod aruncat peste
himere ºi crede cu dreptate cã prin textele cuprinse
în cele douã masive volume apãrute sub acest generic la editura „Alma” din Craiova se împlinesc
veritabile „Holograme pentru Europa”; expresie
la care a mai apelat cu vreme în urmã, nãzuind încã
din 1999 sãvîrºirea unui asemenea proiect cultural,
dar amînîndu-l din considerente financiare.
Diversitatea colaborãrilor ºi prestigiul semnatarilor
fac din recenta apariþie datoratã poetului ºi omului
de culturã Dan Lupescu un eveniment editorial, iar
cine va vrea sã înþeleagã mai bine aceastã parte de
þarã, spiritul Olteniei, se va putea sprijini pe
excepþionalele eseuri, studii ºtiiþifice, reflecþii,
purtînd semnãtura unor Tudor Arghezi, Constantin
Brîncuºi, Alexandru Macedonski, C.S. Nicolãescu
– Plopºor, Ion Conea, Petre Pandrea, Lucian Blaga,
C. Rãdulescu Motru, Alexandru Amzulescu, P.F.
Teoctist, Marin Sorescu sau Constantin Dumitrache
ºi Nicolae Oancea – ca sã citãm doar cîteva nume
dintre cele care, cuprinse în sumarul cãrþii, nu mai
sunt în viaþã –, ori a unor contemporani ce s-au
distins în varii domenii de activitate, printr-o
prestigioasã prezenþã (Rãzvan Theodorescu, Paul
Everac, Mihnea Gheorghiu, Ilie Gheorghe, Vasile
Parizescu, Mihai Miltiade Nenoiu, Marian Barbu,
Panaite Chifu, Adrian Pãunescu, Ilie Purcaru, Tudor
Gheorghe, Geo Saizescu, Nicolae Dan Fruntelatã,
Bartolomeu Valeriu Anania ºi iertaþi sã fim cã nu
putem sã îi numim pe toþi cei care ar merita-o cu
prisosinþã). Avem încredinþarea cã parcurgînd cele
peste 700 de pagini ale monumentalei lucrãri, între
care se aflã firesc ºi o substanþialã contribuþie a

publicistului Dan Lupescu, fiecare din capitolele
sale – fie cã e vorba de „Troiþã în inima Europei”, de
„Pod peste himere”, de „Rapsodia pãsãrii Mãiastre”,
de „Periscop rãsturnat”, de „Spiritul Olteniei” sau
de „Epilog deschis” – se constituie în tot atîtea
ferestre generos deschise pentru o mai bunã
înþelegere ºi cunoaºtere a realitãþilor ºi realizãrilor
spirituale, aºa cum s-au edificat ele de-a lungul
vremurilor sub tutela pururi creatoare a ceea ce fericit
numeºte autorul, „Spiritul Olteniei”. O carte de
referinþã, o carte pentru multã vreme.
Nicolae DRAGOª
Dan Lupescu este oltean
ºi în ,,Spiritul Olteniei. Pod
peste himere. Holograme
pentru Europa” [ douã volume, 736 de pagini, Editura
ALMA, Craiova, 2007 ]
vorbeºte despre Oltenia nu ca
despre o provincie, nu ca
despre o parte a unui întreg, ci
ca despre o þarã al cãrei spirit
universal, negrãniþuit nici în
timp ºi nici în spaþiu, nu este
altceva decât esenþa esenþelor
spiritului românesc, nemuritor,
imiscibil ºi invincibil. [ Aici fie spus. Pentru a-ºi
ranforsa demersul, autorul nu se sfieºte sã uzeze de
argumentul autoritãþii, (re)amintind amnezicilor ºi
nu numai cã, de pildã, Nicolae Iorga ºi Dan
Simionescu au scris despre Oltenia ca fiind “ mãduva
romanitãþii noastre “, ori chiar “ epicentrul
spiritului românesc” ] Mutatis mutandis, într-un
anume fel, este ca ºi când cineva ar afirma, ba chiar
ar ºi demonstra cã partea este mai mare decât întregul,
ºi cã tocmai de aceea el, întregul, ar fi mai mare
decât suma pãrþilor. Pare absurd, dar nu e. În schimb,
este pentru prima datã în cultura româneascã cînd
un intelectual – l-am numit pe Dan Lupescu propune o astfel de concluzie, extrãgând-o cu migalã
ºi iscusinþã din variile incidenþe ale metodologiei
întocmirii dicþionarelor, ori enciclopediilor
moderne. Paginile cãrþii configureazã un vitraliuportret-robot lucrat cu acribie ºi patimã din

documente ale timpului, din poezii, proze, fotografii
artistice ºi de ziar, din note, convorbiri cu personaje
unele controversate, cu personalitãþi adulate, dar ºi
cu somitãþi ale arealului local un fel de mit al
Olteanului – cu „ O „ mare! – combinat cu un eseu
despre praxiologie. Mai exact, summa summarum
include 32 de interviuri, un sondaj de opinie aplicat
pe unsprezece subiecþi, dar ºi cronici dramatice ºi
de arta plasticã, recenzii, tablete, editoriale publicate
în Cadran Universitar, Înainte, Cuvântul Libertãþii,
Lamura, Flacãra º.a. între anii 1971 ºi 2007.
Definesc, cele enumerate mai sus, doar
una dintre performanþele cãrþii lui Dan Lupescu. Mai
sunt douã. [ Vorba neamþului: Toate lucrurile bune
sunt trei, nu?] Anume? Autorul reuºeºte sã-i inducã
cititorului ideea deloc comodã dupã care dincolo
de erele geologice ori de metamorfozele geografice,
dincolo de ºtiinþã, conºtiinþã ºi de muncã, dincolo
de zile ºi de nopþi, dincolo de regimurile socialpolitice, dincolo de ani, de timpuri, anotimpuri ºi
tehnologii, ceea ce conteazã cu adevãrat este numai
ceea ce lãsãm în urma noastrã. Adicã faptele noastre,
vieþile noastre, NUMELE noastre. Ele rãmân în
oameni ºi trãiesc cât omenirea. Sunt, adicã, nemurire.
ªi încã. Deºi nu-ºi propune aºa ceva, deºi suntem
ceea ce devenim, deºi nimeni nu devine ceea ce n-a
fost, fapta lui Dan Lupescu de a publica ceea a scris
ºi a strâns dupã 1989 va rãmâne ceea ce este azi: un
NUME mare pe o CARTE mare.
Ar mai fi de adãugat: într-o þara trãitoare
acum într-o veritabilã junglã mediaticã, socialã,
politicã, ºi cultural-istoricã, în Spiritul Olteniei, Dan
Lupescu aminteºte o datã în plus cã floarea
recunoºtinþei se mai cultivã încã între Carpaþi ºi
Dunãre, dovadã ºi superbisima dedicaþie din pagina
a doua a primului volum: „ Închin aceastã carte
memoriei nepieritoare a Voievodului primei uniri
politice a românilor, MIHAI VITEAZUL, în ajunul
împlinirii a 550 de ani de la naºterea sa, precum ºi
sculptorului nepereche CONSTANTIN BRÂNCUªI,
la primul veac de eternitate a capodoperei Sãrutul,
piatrã de hotar în sculptura mondialã a secolului
al XX-lea, ºi la împlinirea semicentenarului de la
naºterea în cer a Titanului din Hobiþa.”
Mircea BUNEA

Corneliu LEU

MERITOCRAÞIA
partea a doua:

UN PRODUS AL DEMNITÃÞII UMANE
ªI O POLITICÃ DE CONSOLIDARE A DEMNITÃÞII COMUNIT
ARE
COMUNITARE
Din pãcate (pãcatele contemporaneitãþii noastre politice) acest demers pe care-l dedicãm nevoii de
democraþie realã ºi convingerii noastre cã cel puþin una dintre cãi trece prin meritocraþie, oricât am strãdui sã ne
obiectivãm ºi sã dãm formulãrilor un caracter cât mai teoretic, nu reuºeºte sã evite ironia. Iar, dacã ironia încã
mai este acceptatã de academismul clasic drept o metodã de descifrare a adevãrului, satirizarea de care am simþi
nevoia în faþa unor asemenea fapte de golãnie ºi a unor asemenea personaje de operetã vulgarã care produc
aerul nociv al incompetenþei noastre politice, ar putea ea produce umor, dar devine nefavorabilã dorinþei de al convinge pe cititor cã SE POATE ªI PRIN MERIT!
Iar asta pentru faptul cã argumentele pe care le gãsim în realitatea socialã sunt în majoritate de naturã
negativã, contradictorie þelului nostru, obligându-ne mai degrabã la polemicã decît la consemnare imparþialã.
Din acest motiv, cãutând contrabalansarea necesarã unei poziþii echilibrate, revenim cu capitolele
acestei a doua pãrþi, pornite din dorinþa de a descifra ºi sublinia elementele pozitive în configuraþia societãþii pe
care o constituim. Adicã „argumentele pro” - fie biografice, când e vorba de o anumitã persoanã exemplarã, fie
evenimenþiale, când e vorba de acte de opinie publicã încurajatoare ºi susþinãtoare a pledoariei noastre –
argumente care demonstreazã posibilitatea ajungerii la o orânduire meritocraticã. Iatã-le, doar cu referire
exactã la cele trãite pe parcursul anului 2007, dupã voia Domnului – fie cu bucurie, fie cu tristeþe, fi prin reacþie
spontanã, fie prin acumulãri care acum îºi aratã întreaga semnificaþie:

I. BISERICA
CRITERIUL CULTURII ACTIVE ÎN OPÞIUNEA ELECTORALÃ
Spre a ne justifica iertãtoarea atitudine faþã de agresiunea subculturii produsã pe canale politice ºi canale
de televiziune (la noi, dar desigur ºi la alþii) odatã cu democratizarea (iar aceastã aºa zisã democratizare în cel mai
demagogic sens populist nu începe acuma, ci chiar din dictatura care-ºi lipea etichete democratice producând
egalitarisme pentru cei flataþi gratuit a fi clasa muncitoare ºi situaþii privilegiate prin venituri suplimentare numai
pentru vârfurile ei), în materie de înþelepciune democraticã nu putem decât sã recurgem la resemnatul proverb „De
unde nu e, nici Dumnezeu nu cere”, renunþând a ne mai gândi la frumosul ideal al meritocraþiei.
ªi aºa, cu aceastã resemnare faþã de propriul nostru destin, ajungem a ne complace într-un statut de
populaþie bananierã manipulatã de grupuri de interese care, ele însele fiind vulgare, dinadins lasã ºi populaþia întro stare inferioarã de gândire ºi într-o existenþã de mahala a omenirii, sordidã ºi imoralã. Mahalaua unora cu
costume de firmã ºi altora cu haine second-hand, mahalaua unora care nu numai cã ºi-au impus tacit manelele
fãcându-i sã se retragã pe cei care anii trecuþi mai protestau, dar chiar au ajuns a conta pe cât mai mulþi aleºi de-ai
lor în parlament. Iar culmea este cã ºefii de partide, tributari unicului crez al democraþiei statistice prin numãrul
votanþilor, propun pe liste asemenea specimene, la fel cum îi încurajeazã a se pretinde apþi de a fi parlamentari pe
alþi „reprezentanþi”: cei ai galeriei fotbalistice. Adicã galeria formatã din acei scandalagii care sunt partizani ai
cuiva doar fiindcã vor violenþã; ºi nu din dragostea sau partizanatul pentru ceva sau cineva.
Aceastã stare („a”, sau „i”, sau pur ºi simplu) submoralã se mutã în politicã pentru cã e vorba de numãr de
voturi. Dar se mutã ºi în televiziune pentru cã e vorba de ratingul de spectatori. ªi, astfel, constatãm o decadere
continuã spre mahalaua politicã, mahalaua tv, mahalaua aspiraþiilor venale ºi mahalaua parvenitismului sfidãtor,
în aºa fel încât bietul mahalagiu propriu-zis e de multã vreme depãºit de mârlãnia altor case mai mari, iar noi
ajungem la o a doua formulare a resemnãrii naþionale gãsind cealaltã justificare cãreia începem sã-i dãm ºi ei
valoare de proverb: „Fiecare comunitate umanã îºi are conducãtorii pe care îi meritã”!...
Astfel, din resemnare decãdem în recunoaºterea precaritãþii stãrii noastre de fapt, a condiþiei inferioare
între popoare, a destinului de a ne fi rezervat locul în lumea a doua, sau a treia, sau în cea unde corupþia, imoralitatea,
mitocãnia ºi nemunca sunt stãri de normalitate. Meritul social nu mai conteazã; banii sfideazã morala, legalitatea
ºi administraþia; aleºii jongleazã cu banii noºtri ºi nu mai avem nici mãcar o opoziþie credibilã de vreme ce în
Parlament cade moþiunea de cenzurã, iar în Consiliul General al Capitalei nici vorbã de vreo „moþiune de...
bordurã” la adresa marmorei ºi granitului primarului general.
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Dar iatã cã, deodatã, nu întâmplãtor arãtând cert a inspiraþie adusã de Duhul Sfânt, ni s-a dãruit un

exemplu încurajator. ªi nu oricând, ci tocmai când abjecþia politicã începuse sã-ºi bage coada ºi în singurul lucru
sufleteºte sfânt pe care-l mai avem: Biserica. Biserica permanenþelor noastre ºi a strãvechii noastre credinþe!
Pe aceastã cale, a neaºteptatului dar pe care îl primeºte cel smerit, alegerea noului Patriarh vine ca un exemplu cã
meritocraþia poate învinge orice; chiar ºi unele interese fundamentaliste. Dupã toate dezamãgirile noastre cu
guvernãri penale, parlamentari versatili, demnitari traseiºti, electorat manipulat prin cel mai ieftin populism ºi
partide politice sinucigaºe prin propria lor luptã internã, Adunarea Naþionalã Bisericeascã a Ortodoxiei Române
ne-a arãtat cã putem avea un organism electoral demn ºi capabil de cea mai bunã alegere (dintre cele posibile,
binenþeles); ºi nu pentru satisfacþia unora sau a altora, ci pentru interesele marii obºti pe care o reprezintã.
Fãrã a avea vreun alt mandat decât cel moral ºi cel tradiþional al Credinþei noastre, aceastã Adunare a votat
de o mie de ori mai responsabil decât oricare dintre corpurile electorale care au funcþionat în România acestor
optsprezece ani de democraþie. Decât oricare dintre politicienii care s-au perindat la conducerea þãrii ridicându-se
prin nemerit, ca profitori ai blazatei noastre convingeri cã avem soarta de a fi reprezentaþi doar de aleºi democratici
obedienþi intereselor de grup, practicanþi ai sforãriilor, populismului ºi a coruptelor aranjamente de culise.
Pentru cã, orice ar spune cei care ar fi avut interese contrarii, orice ar pretinde defãimãtorii, oricum ar
strâmba din nas cârcotaºii sau ar cãuta alternative analiºtii, ca oameni care pãcãtuim ºi nu pretindem perfecþiunea,
avem totuºi convingerea cã, pentru tronul patriarhal, s-a fãcut alegerea cea mai dreaptã: Din punctul de vedere al
reprezentativitãþii a fost ales cel mai reprezentativ ierarh, cu cea mai cuprinzãtoare activitate postdecembristã; din
punct de vedere cãrturãresc a fost ales cel mai abilitat ºi mai recunoscut cãrturar în lumea teologicã europeanã; din
punct de vedere administrativ a fost ales cel mai de evidenþã ctitor bisericesc din ultimele decenii; din punctul de
vedere al vârstei a fost ales cel aflat la anii care îþi trebuie ca sã fii ºi în putere ºi înþelept, iar din punctul de vedere
al sufletului oamenilor contemporani cãrora ne adresãm, a fost ales cel care n-a ezitat sã implice mijloacele de
comunicare modernã în misionarismul poruncit prin apostolicã tradiþie. Cu alte cuvinte, mai palide decât cele ale
sacralitãþii ºi mai înrobite faþã de ceea ce este secular, a fost vorba de o opþiune electoralã pentru cultura temeinicã
ºi activã din care decurge atât darul novator social al diaconiei, cât ºi virtutea teologicã.
Dupã asemenea argumente, indiferent de preferinþele unora sau ale altora, avem doar dreptul ca, pentru
luminarea noastrã, sã ne întrebãm dacã ar fi fost altul mai bun; iar, dupã aceastã luminare, nu putem decât sã
spunem: Punctum. Adunarea ºi-a fãcut datoria, iar criteriile ei meritocratice au triumfat. S-a simþit limpede puterea
înþeleaptã de depãºire a subiectivismelor, puterea votului responsabil pentru vrednicie ºi virtute, aºa cum am avea
nevoie în toatã societatea româneascã. O gândire luminatã nu spre utopia perfecþiunii, ci spre pragmatica respectãrii
a ceea ce e mai promiþãtor pentru progresul obºtei: buna formare a înþelepciunii cuiva ºi spiritul activ al
transformãrii acestei înþelepciuni în faptã.
Deducem astfel cã educaþia democraticã înseamnã rãspunderea faþã de ce votezi, iar ea concordã evident
cu discernerea religioasã a binelui. ªi, dacã nu e omeneºte posibil sã prevedem tot ce va face în viitor cel ales, e
omeneºte obligatoriu sã fim atenþi la cel pe care îl alegem, prin meritele prezente pentru care îl alegem.
Cum am afirmat de la început, nu aºtern aceste rânduri ca un elogiu la adresa celui care, primind elogiul
suprem al Bisericii sale, al marii ecclesii a românilor ortodocºi, nu mai are nevoie sã fie elogiat. Nu fac decât sã-mi
exprim reîncrederea în cauza meritocraþiei pe care, chiar dacã nu o consideram deloc pierdutã, mãrturisesc: nici nui preziceam un exemplu temeinic de susþinere la societatea româneascã, producându-se atât de rapid. Dar ºi atât de
necesar ca sã mai putem spera în redresarea moralã a politicilor noastre de afirmare democraticã.
Ca dovadã cã existã o luminare prin Duh Sfânt, este faptul cã acest exemplu temeinic ni l-a oferit Adunarea
asupra cãreia oricine aºteaptã sã se coboare Duhul Sfânt, chiar rugãciunile care o preced invocând aceasta. Iar nouã,
românilor, nu ne rãmâne decât sã ne rugãm pentru coborârea Lui ºi asupra altor adunãri care ne decid soarta.
Dacã acest lucru a fost posibil la Palatul Patriarhal, de ce n-ar fi posibil ºi la Palatul Parlamentului, la
Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria?! Condiþia e una singurã: Adunarea sã fie de credincioºi oneºti, care sã
cheme întradevãr Duhul întru inspirarea lor. Iar El va veni ºi lucrarea Lui ne va feri de ceea ce, nu teologia, ca sã nu
mã refer la cele sfinte, ci proverbul nostru mirean numeºte: „Oameni neduºi la bisericã”.
De acest pericol ºi de asemenea indivizi trebuie sã ne fereascã: De oamenii neduºi la bisericã, fapt pentru
care cred cã ne pot conduce prin intrigi ºi sforãrii; de oamenii neduºi la bisericã pentru care politica e scandal ºi nu
înþelegere; de oamenii neduºi la bisericã a cãror singurã culturã politicã este cea de a face caz de banii lor ºi a-ºi face
drum prin aceºti bani fie ei câºtigaþi cinstit sau necinstit; de oameni neduºi la bisericã pentru care nimic nu-i mai
important decât trufia lor vulgarã, sau interesul lor meschin; de oameni neduºi la bisericã ºi, din pricina aceasta, ne
învãþând cã manipularea, fie ea ºi politicã, tot scula diavolului este, iar ispitirea celor creduli, chiar dacã e vorba
numai de electorat, tot prin necuratul se produce; de oameni neduºi la bisericã pentru care nu existã semen, ci
existã doar adversar, nu existã înþelegere pe raþiuni superioare ci existã numai luptã pentru ciolan, nu existã dialog
ci doar mitocãnie; de oameni care, neduºi la bisericã fiind, nu au auzit despre saltul de la haitã la societatea umanã
despre care toate cãrþile sfinte vorbesc!
Dar nu la cãrþile sfinte îmi permit eu, profanul, sã mã refer, ci la cultura noastrã strict laicã din care rezultã
aceastã infamantã categorisire de „oameni neduºi la bisericã” , dar pe care, noi, cu naivitate sau neºtiinþã, îi ducem
în fotolii de conducere doar pe criteriul cã au fost ºi alþii mai rãi sau mai proºti. Or fi fost, dar tocmai de asta avem
nevoie de un duh care sã ne lumineze, chiar ºi fãrã invocãri liturgice.
Fiindcã, în ultimã instanþã, Duhul nu trebuie decât chemat cu bunã credinþã; El nu are ierarhii,
2 nici preferinþe eclesiastice, pentru cã misiunea Sa este de a-i lumina pe toþi muritorii. Aºa precum S-a
coborât asupra Adunãrii Naþionale Bisericeºti îndreptându-ºi raza cãtre cel vrednic, tot aºa S-ar putea

coborâ ºi asupra alegerilor pentru Parlamentul European ºi asupra viitoarelor alegeri locale sau prezidenþiale, fãrã
a ne putea acuza cineva cã-L secularizãm.
Cel mult Îl exprimãm în cuvinte moderne. Pentru cã meritocraþia, atât de necesarã opþiunilor noastre
electorale, se exprimã în limbajul de paraclis ºi amvon prin acel emoþionant ºi convingãtor: „Vrednic este” pe care
l-am auzit rostit de curând datoritã unui vot dat pe motive de vrednicie.
Nu ar fi cu nimic un pas greºit intelectual ºi nici semn de religiozitate, ci chiar unul firesc, de raþiune politicã a dezvoltãrii unei þãri pe calea temeiniciei de afirmare prin merit. ªi prin recunoaºterea meritocraþiei ca act de
democraþie realã, dacã alegãtorii ar putea afirma din toatã inima despre fiecare ales al lor cã: „Vrednic este!”...

II. FAMILIA
MUTATIS - MUTANDIS
Reamintim cititorului faptul cã - în continuarea primului ºir de consideraþii ºi argumente care puneau în
dezbatere ideea de meritocraþie ºi apelul privind necesitatea afirmãrii ei în contextul cãutãrilor de reabilitare
democraticã a societãþii româneºti contemporane, printr-o mentalitate pragmaticã ºi raþionalã care sã recunoascã
pericolul deteriorãrii noastre morale în apele tulburi a înþelegerii democraþiei doar ca o cale spre libertãþi permisive
pentru grupurile de interese bazate pe animalicul “care pe care!” - am început aceastã nouã serie de articole cu cel
intitulat “Criteriul culturii active în opþiunea electoralã”. Iar semnele pozitiv-sociale pe care le descifra acel
articol, porneau de la actul electoral benign produs prin criteriile care au condus la alegerea noului Patriarh.
Ca în toate recunoaºterile sondajelor privind încrederea cetãþenilor României, instituþia care a întãrit
speranþa noastrã de redresare a mentalitãþilor ce ne caracterizeazã, printr-un plus de atenþie acordat concepþiilor
meritocratice ºi printr-o înclinare a bunului simþ electoral înspre acestea, a fost Biserica, actul de responsabilitate
electivã a Adunãrii Naþionale Bisericeºti fiind pe mãsura puternicei noastre obºti ortodoxe.
Spre a ne confirma (sau a ne infirma, sau a ne verifica) acest sentiment, am continuat apoi cu o analizã
criticã a câtorva evenimente produse recent în mireana noastrã viaþã politicã, iar concluziile au redevenit
dezastruoase: În orbirea pentru mãruntele interese de grup ºi în confundarea acþiunii politice cu tot ce este mai
scandalos, mai pervers ºi mai demagogic în materie de democraþie, cele câteva evenimente de interes public ce au
ajuns pe firmamentul politic al sãptãmânilor ulterioare nu demonstrau decât prãpastia dintre ele ºi nevoia actului
de rãspundere naþionalã.
Printre acestea, însã, un fapt divers epuizat rapid de rubricile de ºtiri, dar de-adreptul tulburãtor ca act de
responsabilitate umanã în luarea unor decizii care-þi privesc destinul, un marunt reportaj de provincie cum transmit
corespondenþii numai atunci când n-au de popularizat evadãri, prostituþie, crime cu beþie, pedofilie, accidente cu
iresponsabili sau violuri cu babe, ne-a pus în faþa unei situaþii cu valoare de simbol :
O neglijenþã grosolanã, fireascã numai în primitivismul unei societãþi ca a noastre, în care nu poþi fi sigur pe
serviciul public decât dacã stai mereu cu mâna-n buzunar ºi împingi ºpaga, a fãcut ca douã fetiþe nãscute în aceeaºi
zi, le aceeaºi maternitate, sã fie date pãrinþilor invers, fiecare familie luând ferictã în braþe copilul celeilalte. Dupã
opt luni, într-una dintre familii remarcându-se cã micuþa nu avea nimic comun în trãsãturi cu vreunul dintre pãrinþi,
soþul a intrat la idei. Dar o fericitã situaþie a condus, în loc de scandal, la o analizã de probe ADN. A rezultat cã ADNul fetiþei nu provenea nici dintr-al mamei, nici dintr-al tatãlui, iar cercetãrile fãcute la maternitate au descoperit
cealaltã familie, cu cealaltã fetiþã «livratã » din greºealã.
Din punct de vedere birocratic lucrurile s-au aranjat fãcându-se schimbul. (Aici, gura mea rea mã face sã
cred cã nu sau aranjat ele chiar total, fiindcã, atunci când îi vine pe lume un copil, omul dã bacºiºul cu ochii închiºi
ºi nimeni nu considerã asta un abuz. Aºa cã nu cred cã personalul sanitar respectiv, dacã nu cumva a mai cerut ºi altã
ºpagã, a avut bunul simþ s-o dea înapoi pe prima luatã de la bieþii oameni cãrora le-a încurcat copiii.) Dar din punct
de vedere sufletesc, lucrurile nu se aranjeazã atât de uºor într-o astfel de situaþie. Din punctul de vedere al
sentimentelor materne ºi paterne, nu se poate sã nu aparã chinul pãrinþilor alãturi de care, vreme de opt luni, a
crescut un copil ce devenea tot mai mult al lor, fãcea tot mai mult parte din viaþa lor, întregea tot mai mult familia
lor !... Chinuitoare opþiune pe care, nici o instituþie, nici o birocraþie, nici o pedeapsã pentru cei vinovaþi ºi nici
mãcar vreo recompensã de pe lumea asta, nu au cum s-o rezolve.
Pânã la urmã - aºa cum am spus cã Duhul Sfânt s-a coborât asupra electorilor Bisericii noastre autocefale
care L-au invocat liturgic, dar cã Misiunea Lui este sã vinã la fiecare ºi oricând - cele douã familii, prin simpla
trãire cu responsabilitate a dragostei întãrite în mijlocul lor de venirea pe lume a copiilor, au rezolvat ele însele ºi
prin proprie voinþã problema: Cum era natural ºi firesc, au schimbat copiii între ele. Dar, aºa cum ºi-au simþit
celelalte obligaþii ºi trãiri ce þin de sentimente mult mai profunde, sentimente capabile sã conducã omul la gesturi
de mare înãlþime emoþionalã, ele s-au zbãtut cu îndârjirea de a nu renunþa la o bucurie în plus pe lumea acesta, au
fãcut eforturi ºi au reuºit sã se mute în locuinþe vecine unde, cu toate cã fiecare îºi creºte adevãratul copil, îl are
prezent alãturi ºi pe celãlalt în care ºi-a investit sentimentele pãrinteºti. Iar fetiþele vor creºte ca douã surori spre
înflorirea acestei duioºii de frumuseþe umanã.
Faptul a fost succint relatat într-un jurnal de actualitãþi din sãptãmâna 7 – 13 octombrie. Nici nu
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mai ºtiu pe ce post ºi despre ce localitate era vorba. Parcã era pe undeva prin Moldova.
N-am reþinut asemenea amãnunte, pentru cã m-a covârºit marea semnificaþie a acestui fapt: Prin

propria lor voinþã de gãsire a celei mai luminate soluþii sufleteºti, douã familii de oameni de pe întinsul României
fac toate eforturile cu putinþã ºi rezolvã cum nu se poate mai frumos-omeneºte un caz atât de complicat !... Iar eu
îmi dau seama cã vin ºi relatez toate acestea în contextul unor rânduri cinice, axate pe problematica lipsei de suflet
ºi de rãspundere a politicianismului de la noi. ªi sunt chinuit de întrebarea: Dacã douã familii simple au putut face
asta prin dragostea egalã faþã de cei doi copii, de ce n-ar putea face cam acelaºi lucru douã partide politice, de
vreme ce îºi declarã dragostea egalã faþã de întreg electoratul românesc ?!
Pesemne cã sunt exagerat în pretenþii dar, oricum, dupã exemplul cu Biserica, iatã cã un alt exemplu, venit
direct din familie, adicã din cea mai semnificativã celulã socialã a þãrii, se adaugã întãrind speranþele noastre în
redresarea moralã a demersului politic românesc.
Întrebarea care se pune este « Cum ºi prin cine ?!»... Cum am putea concilia politicalele cu morala unor
sentimente profunde ºi sincere; cum am putea înlocui perfidia manipulãrii de cãtre politician a înfiaþilor sãi
politici, care-i sunt alegãtorii, cu revelarea cãii celei drepte ºi cinstite a ofertei politice ca o competiþie ºi o
emulaþie pentru soluþii în folosul populaþiei; ca o lepãdare de interesele de grup ºi de nesinceritatea discursului
politic întru acoperirea corupþiei; ca o voinþã generalã de a înlocui demagogia vorbelor cu meritocraþia faptei ?!?
Oare vom putea?... Oare vom ajunge la o anumitã religiozitate în respectarea sentimentelor, cum au fãcut
în mod laic cele douã familii mirene ?... Oare vom dobândi raþiunea atent pragmaticã spre care religia a îndrumat
Adunarea Bisericeascã ?... Iatã douã mari segmente ale obºtei româneºti care ne încurajeazã prin exemplul lor:
Familia ºi Biserica. Oare un al treilea segment, chiar dacã este el mai vulnerabil constituindu-se prin oscilanta
(oriunde) ºi nesigura (la noi) clasã politicã, ar putea cãpãta mãcar un dram în plus din aceastã înþelepciune ?
Baremi gândindu-se la frumuseþea gestului natural al celor douã familii care, dacã s-ar fi luat dupã artificialitatea
birocratico-duºmãnoasã, lipsitã de sentimente, a orânduirii noastre, puteau decade în cu totul alte acte: de injurii,
de acuze ºi procese juridice, de manipulare a celor doi copii spre îndepãrtare ºi înrãire... Adicã tot felul de rãutãþi
potrivnice, dupã exemplul de manipulare de cãtre partidele politice a corpurilor electorale pe care politicienii ar
vrea sã le formeze în spiritul lor de adversitate nocivã.
Ca sã rãspundem la aceastã întrebare, trebuie vãzut mai întâi cu cine defilãm spre a ajunge sã primim
spirituala luminare necesarã. Adicã vreun politician care sã ne aducã mai aproape de Duhul cel bun îndrumãtor,
care trebuie sã existe ºi pe calea politicã, nu numai pe cea religioasã, de vreme ce binele trebuie asigurat ºi pe cale
profanã, misionari ai progresului fiind consideraþi toþi îndrumãtorii unei naþiuni, iar misionarismul laic însemnând
în primul rând puterea de a-þi manifesta credinþa în valorile democraþiei. Cu alte cuvinte, un om, sau niºte oameni,
care, deprinzând sufleteºte, prin spiritualitate, respectul pentru valorile Credinþei, sã ajungã raþional ºi la respectul
pentru valorile actului politic necesar în contemporaneitate.
ªi o luãm pe rând :
Spiritul tutelar al social-democraþiei, singurul om care, de fapt, îºi poate demonstra profesionalismul
politic, este un caracter onest cu oricine ºi cu sine însuºi, dar care ºi-a extirpat metafizica. Din acest motiv, pare
condamnat la a practica doar precarul tehnicism lipsit de suflet al politologiei sovietice, ridicându-i deschiderea
doar pânã la limita subtranscendentã a analizei politice postmarxiste.
Spiritul tutelar al Cotrocenilor crede în Dumnezeu cu sinceritate. Cu multã sinceritate, dar numai atâta
vreme cât îi aduce alegãtori; astfel demonstrându-ºi, chiar ºi prin acest fapt, tot sinceritatea. În rest, ca ºi activiºtii
care-ºi botezau pe ºest copii, nu are curajul de a fi necredincios, cum l-ar îndemna uneori firea.
Se aflã în ascensiune populistã un om atât de sãrac cu duhul încât crede cã are bani destui ca sã-l cumpere
pe Dumnezeu mãcar prin ierarhii pãmânteni. Are dezamãgiri de suficienþã, tot în numele fuduliei cã ar putea plãti
orice; iar trufia cu care vorbirea lui confuzã pretinde un tron vine din ignoranþa crasã în materie de valoare. Tot
astfel, sfindând valorile doar din ignoranþã ºi confundând efortul necesar de afirmare a unui scop cu convingerea
cã politica înseamnã scandal ºi demascare, un alt grupuscul politic total lipsit de Dumnezeu încearcã populismul
fãrã sã se poatã ridica de la pãmânt. Mai sunt unii care se retrag de la guvernare fãrã sã le treacã prin minte cã, de
fapt, sunt bãtuþi de Dumnezeu, alþii care guverneazã tot timpul, cu toate cã sunt în conflict cu Dumnezeu prin
intermediul lui Tokes, iar pentru alþii, cei mai abjecþi, guvernarea nu înseamnã decât o sursã de îmbogãþire prin
orice mijloc, iar hramurile mãnãstireºti la care fac danii, prilejuri de aranjamente de culise.
Cât despre partidele istorice, cum le numeam odatã, þãrãniºtii au fost atât de contaminaþi de securiºti încât
mai au foarte mult pânã sã ajungã sã-i ierte Dumnezeu. Iar liberalii care au adus cândva secularizarea, au rãmas
consecvenþi cu doctrina lor numai prin faptul cã Dumnezeu e secularizat prin corupte interese egoiste, ei ne având
aripi ca sã se ridice de la conceptul de « individ » la conceptul de « semen ».
E firesc, în acest context, sã reziste unele extremisme; democrat-creºtini adevãraþi nu avem neam; iar
comuniºtii au rãmas cu nãravul de a se declara atei, fãrã sã-ºi dea seama cã, declarând a nu-l recunoaºte pe
Dumnezeu drept Dumnezeu, tocmai recunosc existenþa obiectivã a Dumnezeirii.
Cam ãsta e tabloul moral al convingerilor religioase sau nereligioase de pe eºichierul nostru politic, iar
noi nu ne permitem aceste consideraþii pentru a forþa vreo asemãnare în spaþiile unor zone cu totul diferite ale
socialului, cum sunt familia, obºtea religioasã ori politicul. Nu facem decât sã cãutãm relaþiile de bun simþ care,
neîndoielnic, existã între acestea ºi sfera de influenþã reciprocã ce le cuprinde. Nu încercãm vreun act absurd de a
impune uneia întregul valorilor celeilalte, ci pornim de la raþionalul ºi chiar dialecticul « mutatis-mutandis » care
presupune influenþare, comparare, preluare, adaptare sau mãcar îndatorirea celor care compun sfera unei
4 noþiuni de comunitate socialã sã fie în cunoºtinþã de cauzã privitor la valorile ºi aspiratiile celorlalþi, adicã
a categoriilor din sferele cu care se intersecteazã.

Or, chiar prin dorinþa ºi scopul sãu de reprezentativitate, prin lupta din interiorul sãu de a face ca o
formaþie sau o orientare sã devinã temporar reprezentativã pentru nevoile ºi voinþa tuturor obºtilor care formeazã
societatea, adicã populaþia unei þãri, politicul are aceastã vocaþie: de a vorbi în numele celorlalþi ºi a decide în
numele celorlalþi. Din aceastã vocaþie decurge ºi obligaþia sa, angajamentul sãu de a proceda astfel, de a impune
acea voinþã politicã reprezentând cele mai multe interese, dacã nu toate, de a conduce în numele recunoaºterii
celor mai multe valori dintre cele pe care le cultivã diferite corpuri ale societãþii contemporane, de a se pune în
slujba fiecãrei obºti cãreia i se adreseazã pentru a-i obþine votul ºi de a-i cultiva convingerile, dacã nu recunoscândui-le, oricum recunoscându-i dreptul la ele ºi obligaþia sa de a ºi le însuºi în mãsura în care acestea reprezintã o
valabilitate generalã.
Cu alte cuvinte: dacã relativitatea unei asemãnãri este fapt recunoscut ºi nu trebuie sã confundãm aspiraþiile,
voinþa, valorile unei zone sociale sau psihologice cu ale alteia, aprecierea pe criteriul « mutatis-mutandis » are
dreptul sã o facã oricine, în orice situaþie. Nu cerem politicului sã calchieze ceea ce face Familia sau ceea ce face
Biserica dar, dupã asemãnarea voinþei ºi a cãilor acestora, nu se poate sã nu adresãm tocmai unui asemenea segment
social care pretinde reprezentativitate din partea celorlalte, cerinþa de a se se demonstra capabil de o voinþã politicã
cinstitã în cãutarea celor mai bune cãi pentru binele general. Aºa cum, din partea celorlalte douã categorii de
existenþã socialã pe care le comentãm aici dintre multele în care se poate împãrþi o societate - categorii de esenþã,
pentru cã Familia este celula socialã de bazã, iar Biserica forma de existenþã socialã de cea mai veche tradiþie avem zilnic demonstraþia cã voinþa de a-ºi rezolva în bine starea, situaþia, interesele, nevoile, aspiraþiile, etc.
presupune credinþã, cãutare ºi sacrificii, mutatis-mutandis, aceastã credinþã, aceastã cãutare, aceastã disponibilitate
la sacrificii, trebuie sã devinã evidentã ºi în sfera politicii, dacã cei ce o populeazã vor sã aibã credibilitate. Iar
corpul sau corpurile politice ale unei societãþi trebuie sã se demonstreze apte de a impune altora respectul pentru
credinþele care le caracterizeazã ºi pentru îndreptarea cãutãrilor lor spre binele public, spre binele comun. Altfel,
politicul nu poate sta lângã celelate douã ºi, în general, nu poate sta cu fruntea sus în faþa societãþii.
Nu o credinþã precum cea religioasã, i se cere; nici o grijã de cel apropiat emanatã chiar din aceeaºi cãldurã
cu cea a familiei. Dar, mutatis-mutandis, i se cere exprimarea limpede a valorilor pentru care pledeazã, i se cere
credinþa sincerã fatã de elementele unei doctrine în virtutea cãreia îºi prezintã oferta de administrare a þãrii, i se cere
a demonstra cã reprezintã în mai mare mãsurã o categorie de oameni dispuºi la sacrificiu pentru binele public, decât
una grupatã doar pentru obþinerea unor avantaje personale.
Numai pe asemenea motive ne-am permis a porni de la exemplul celor douã sfere dintre cele care se
intersecteazã în existenþa noastrã, ca lecþie de valabilitate pentru sfera politicului: Familia, înafarã de mãruntul
procent al unor declasãri, reprezintã însuºi izvorul de cãldurã umanã reciprocã ºi de grijã a unei persoane faþã de
alta; deci voinþa de existenþã. Biserica s-a confirmat atât istoriceºte cât ºi contemporan a fi liantul naþional cel mai
puternic, tocmai dovedindu-ºi voinþa de spiritualitate unitã întru Cele Sfinte. Nu negãm faptul cã existã ºi în
aspectele vieþii politice intenþii bune care se subliniazã uneori. Dar rar. Sporadic, fãrã forþã de convingere ºi, mai
ales, ineficient faþã de ceea ce aºteaptã societatea româneascã de la cea mai spectaculoasã invenþie obºteascã a
vremurilor noi: Desfãºurarea publicã a demonstraþiei de convingere politicã democraticã.
Politicienii trebuie sã-ºi ºi dea seama cã este vorba de un mare spectacol - care se desfãºoarã în mod atât
de public, încât nu se poate sã nu li se observe prea bine orice fel de joc - dar, în acelaºi timp, trebuie sã fie convinºi
cã jocul acesta nu se mai poate desfãºura cu amatori, cu nechemaþi, cu netalentaþi ºi neºcoliþi. Ca sã nu-i huiduie ºi
sã nu arunce cu ouã clocite în ei, publicul doreºte actori bine formaþi, demonstrându-ºi atât vocaþia cu care vin în
acest spaþiu public al politicii democratice, cât ºi buna cizelare prin culturã ºi strãdanie formativã a mijloacelor
prin care îºi joacã rolul.
Biserica ºi Familia nu pot (ºi nici nu trebuie) a fi imitate. Ele îºi au rolul lor ºi mijloacele lor în evoluþia
spiritualã a societãþii. Politicul trebuie sã-ºi afle ºi sã-ºi demonstreze cu aceeaºi onestitate rolul sãu. Rol care, ne
fiind acelaºi, nu poate nici calchia mijloacele, nici împrumuta voinþa de afirmare spiritualã al celor douã. De aceea,
trebuie sã arate cã ºi l-a descoperit pe al sãu, cu elementele proprii de credinþã, de consecvenþã, de cinste în
serviciul public ºi toate celelalte elemente care contribuie la afirmarea voinþei politice a unei societãþi.
Numai cu intenþiile bune ale unora, empirice ºi precare, aºa cum sunt ele, dar despre care am pãcãtui dacã
am spune cã nu existã deloc, nu se va face niciodatã nimic. Ba, dimpotrivã, politicul va sublinia degringolada în
care duce þara.
Deoarece acreditarea în faþa electoratului a unei reale voinþe de a-þi face datoria faþã de el, se poate
demonstra tot printr-o formã de credinþã ºi o formã de învãþãturã, dupã exemplul Bisericii, chiar dacã mai apropiatã
de pãcatele zilnice decât Ea. Adicã printr-o formã în care omul sã te simtã ºi sincer dar ºi învãþat în doctrinele tale,
calificat în a le aplica cu pricepere. ªi, mai ales, consecvent în fapta bunã care, din punct de vedere politic, total
secularizatã fiind, este mult mai concretã ºi mult mai pipãibilã pentru oricare.
Întru aceastã speranþã ne-am permis o comparaþie pe care, dupã faptele sale de pânã astãzi politicul
românesc n-ar merita-o; ci doar încrederea noastrã în conceptul de meritocraþie ne obligã sã ne-o permitem ºi sã
pledãm pentru învãþãtura ce se poate trage.
Bine-nþeles, cu precizarea acelui « mutatis-mutandis » ºi a faptului cã, din pãcate, începem sã ne aflãm la
limitele unei asemenea asteptãri de care depinde afirmarea unei adevãrate voinþe politice româneºti.
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III. PERSOANA
( LA ACEST CAPITOL, SPRE A DA CELOR CARE SUNT ÎN VIAÞÃ DREPTUL CRESTINESC DE A-ªI
CORECTA,COMPLETA ªI DESÃVÂRªI PERSOANA, LUÃM DOUÃ BIOGRAFII CARE, ÎNCHEIDU-SE, S-AU
RETRAS LA DISTANÞA DE LA CARE LE PUTEM PRIVI ANSAMBLUL ÎN TOATÃ BINECUVÂNTAREA LUI).

DEMNITATEA FENTEI ªI DRIBLINGULUI
Cu cât te tulburã mai mult, moartea unui om mare care a fost adevãrat model pentru alþii, poate fi mai puþin
chinuitoare, deoarece ea nu-þi împinge sentimentele doar cãtre durerea pierderii ci ºi cãtre meditaþie asupra acelei
vieþi de model care, încheindu-se, mai aduce încã un mare dar semenilor: semnificaþia exemplarã pe care o capãtã
pe soclul care acum e stabil ºi definitiv.
Ii vor face argeºenii, desigur, binemeritata statuie în bronz Domnitorului lor atât de legat de cetãþile de
scaun ale Argeºului ºi Târgoviºtei, aºezând-o cu dragoste ºi cinste în faþa stadionului care-i poartã numele; dar
statuia spiritualã ºi-a fãcut-o el dãruindu-ne-o nouã, pânã-n ultima clipã ºi pânã la ultimul amãnunt. Iar ultimul
amãnunt, cel pe care poate cã-l ºtiau unii, dar a devenit evident ºi, mai ales, semnificativ pentru toþi de-abia acum,
în ciuda faptului cã þine doar de tehnica jocului (adicã, în ultimã instanþã, lãsând vocaþia laoparte, de tehnica
meseriei pe care ºi-o alege orice om), devine uluitor atunci când îl priveºti în perspectiva unei vieþi încheiate:
Marele, genialul, cuceritorul ºi covârºitorul fotbalist nu a avut, în toatã viaþa lui NICI UN CARTON GALBEN!
Deci, mutând lucrurile de pe stadion în viaþa de zi cu zi în care, pentru unii dintre noi nu trece sãptãmânã
în care sã nu meritãm un cartonaº galben, iar unul din câþiva sã nu ajungã ºi la cel roºu, iatã cum tristeþea acestui
moment capãtã o conotaþie de înþelepciune prin exemplul unei vieþi întregi care demonstreazã cã se poate exista
ºi corect, se poate exista ºi cinstit, se poate exista fãrã a face nimic ruºinos. Adicã putem crede optimiºti într-o
meritocraþie ce va împinge societatea spre mai bine, pentru cã exemplul uman spre o asemenea direcþie existã. Cad
astfel scepticismele provocate de necinstea de zi cu zi, demagogia de zi cu zi, cearta ºi agresivitatea de zi cu zi.
Traducem aceasta prin ideea cã lucrurile din viaþa noastrã se poticnesc pentru cã: ”nu trece zi de la
Dumnezeu în care sã nu vedem un politician corupt, o lege strâmbã, o afacere în defavoarea cetãþeanului, o
scumpire în defavoarea consumatorului, un favoritism spre câºtigul dubios al unora, un joc de putere administrativã
prin care sunt triºaþi cei pe care-i administrezi, o minciunã la dosarul de la CNSAS, o descoperire în declaraþia de
avere, ca sã nu mai vorbim de servicii prost fãcute, funcþionari incompetenþi, ºpãgi, traficuri ºi acte ilicite prezente
zilnic cu zecile de mii”... Am „tradus”astfel paralela fãcutã, spre a sublinia ceea ce numim în practica curentã
„driblare a cetãþeanuilui” sau „fentare a legii”. ªi o facem în amintirea unui om care, practicând driblingul cu toate rigorile sale profesionale, a reuºit ca o întreagã viaþã, niciodatã sã nu înºele, sã nu bruscheze, sã nu încerce câºtig
nemeritat, sã nu conceapã a fi agresiv, sã nu-ºi manifeste, mãcar odatã, aversiunea faþã de vreun partener, de vreme
ce nici unul dintre sutele de arbitri care i-au controlat jocul nu a ajuns la mãsura de a-i arãta cartonaºul galben.
Dumnezeule, deci se poate!... Deci caracterul uman poate ajunge la o asemenea moralã profesionalã cu
care sã treci prin viaþã demn ºi lãsând o amintire nepãtatã nici de cea mai micã nuanþã de galben!... Dã-ne Doamne,
asemenea oameni sã salveze societatea asta blestematã la riscul de a se-ngropa sub ploaia de cartoane de-a dreptul
roºii!... Deschide-le Doamne mintea ºi aratã-le cã regele driblingului ºi al fentei a demonstrat cum se poate face
asta cu bunã credinþã, prin fãþiºa competiþie de calitãþi ºi nici un act infam care sã reclame lovitura de pedeapsã pe
care-o primeºte întreaga echipã, dacã tu eºti nedemn! În cazul de faþã, al „traducerii politice”, echipa este întreaga
þarã care, din pricina unor jucãtori nedemni, agresivi, triºori, pungaºi, cotonogari, profitori de off-side, scandalagii
care-njurã adversarul sau arbitrii ºi care, doar dacã le pui cãtuºe renunþã la nãravul mâinii hoaþe, întreaga þarã suferã
loviturã de pedeapsã dupã loviturã de pedeapsã. Pentru a ne salva, statuia lui Dobrin ar trebui sã fie înãlþatã nu doar
la stadion ºi nu doar pentru iubitorii sportului, ci în orice piaþã publicã ºi pentru oricine, purtând inscrpþia: „UN
ROMÂN DE MERIT, CARE A DEMONSTRAT CÃ SE POATE TRÃI CINSTIT ªI DEMN”.
„A dribla cinstit” – iatã paradoxul încurajator. Dar e paradox numai în aparenþã, deoarece exemplul lui
Dobrin ne demonstreazã cã atunci când în viaþa ta primeazã vocaþia ºi profesionalismul – vocaþia cu care te-ai
nãscut ºi profesionalismul cu care þi-ai cizelat-o tocmai ca sã dãruieºti prin ea oamenilor bucurii, cum ne-a dãruit
el în marele spectacol fotbalistic de fair-play ce i-a fost întreaga viaþã – poþi trece prin ea cu demnitate pentru tine
ºi cu mare folos pentru semeni. Iatã de ce, acum când pe buzele multora se aflã falsul ºi pedantul termen de
„reformare a clasei politice”, trecem peste durere ºi ajungem la exemplu. Exemplu care, aºa cum am arãtat în alte
articole cã poate veni de la Bisericã sau de la Familie, iatã cã poate veni chiar ºi din marea comunitate sportivã a
românilor. ªi nu de „reformare”; pentru cã, deocamdatã, nu avem ce reforma. Este, însã, posibil sã ne formãm o
clasã politicã prin respectarea criteriului de meritocraþie, dupã exemplul lui Dobrin în profesia lui. Adicã sã
promovãm acei oameni cu vocaþie sincerã pentru politica þãrii ºi sã-i formãm tehnic atât de bine încât, niciodatã în
serviciul public sã nu frizeze apariþia vreunui cartonaº, care numai punctual îi priveºte pe ei; ca pedeapsã, însã, se
rãsfrânge asupra noastrã, a tuturor. Pentru cã toatã þara suferã de pe urma concepþiilor abuzive ºi egocentrice pe
criteriul grupului de interese, care pânã acum nu se ridicã peste stadiul democraþiei de haitã; ºi e nevoie ca o voinþã
politicã adevãratã, la nivelul întregii þãri, sã-i formeze pe cei devotaþi cu adevãrat cauzei democraþiei româneºti.
Nu întâmplãtor, deci, la cãpãtâiul unui asemenea om-exemplu, lacrima mi s-a oprit transformându-se în
gânduri despre „Demnitatea fentei ºi driblingului”, cum mi-am intitulat aceste rânduri care, pentru o mai
largã interpretare, s-ar putea intitula ºi: ”A fi mare domn chiar ºi atunci când driblezi”; sau: „a fenta la o
6 mare înãlþime moralã”; sau, fiind vorba de penibilul balcanic al mediului nostru: „ a aduce la nivelul
gloriei ºi demnitãþii un act prin care alþii nu ºtiu decât sã se înjoseascã”; sau multe alte asemenea

formulãri încurajatoare pentru speranþa noastrã de a ne îndrepta spre criterii meritocratice în societatea româneascã.
Speranþã produsã chiar ºi de o meditaþie tristã, la pierderea celui despre care ºtiam toþi cât de corect era, cât de moral
era, cât de cinstit, de drept ºi de demn era, ridicând la valoare de artã moralã ceea ce fiecare mic escroc material sau
pungaº politic crede cã e înºelãciune, triºare, tragere în piept sau orice alt act nefast din meschinul cocncureþial sau
acaparator.
Pentru cã el, Dobrin, prinþul glumeþ al fentelor ºi regele stãpân al driblingului
a fãcut din acestea act de demnitate ºi de glorie publicã; în vreme ce noi, repet: în viaþa noastrã de zi cu zi, fãcândule ºi prost ºi pe ascuns, ne considerãm ºmecheri pentru cã i-am triºat pe alþii ºi suntem, în fapt, pungaºii care i-au
furat.
...ªi, fiind acesta obiceiul bocitoarelor - de a repeta invocãrile frumoase despre viaþa celui care ne pãrãseºte
lasându-ne mai triºti în lumea asta mai tristã – iarãºi repet: Zilnic, mii de politicieni, zeci de mii de oameni de
afaceri, sute de mii de funcþionari corupþi, milioane de ºmecheraºi se dribleazã ca sã se fure, fenteazã spre a eluda
legea ºi îi deposedeazã pe alþii de bunurile lor, în vreme ce, iubind ºi respectând mereu fair-play-ul în posesia
mingii ºi bucuria de a o juca, domnitorul argeºean al uralelor noastre, nu a avut nici mãcar un cartonaº galben în
toatã cariera lui! Adicã, nu ºi-a permis nici mãcar sã greºeascã, darãmite sã înºele sau sã agreseze!
E o lecþie de demnitate aºezatã chiar pe conotaþia vulgarizat-condamnabilã a „driblãrii”. Condamnabilã
la toþi muritorii care o considerã o hoþie ceva mai puþin condamnabilã ºi din acest motiv, o practicã în limitele
dubioase ale relei credinþe. Chiar aºa a ºi intrat termenul în limbajul curent: meschin, apucãtor ºi bazat pe interese
ascunse. Dribleazã politicienii, dribleazã fabricanþii, dribleazã negustorii, dribleazã administratorii bunurilor altora,
dribleazã prietenii, dribleazã oamenii care se pun în serviciul tãu... De acolo, de unde a primit primul sãu cartonaº
- cartonaºul de intrare la locul drepþilor, pe care þi-l dã numai Sfântul Petru - prin propriul sãu exemplu Dobrin face
o ultimã fentã, aºa cum ne înveselea cu neprevãzutele miºcãri ale invincibilei sale curse pe lângã tuºã: Le face,
acestor dribleuri meschini, fenta de a-i trimite la reformã dacã nu învaþã cã driblingul e ceva foarte serios ºi foarte
profesionist, pentru care trebuie sã ai ºi vocaþie ºi cinste ºi pregãtire tehnicã.
*
Ne-am fi gândit oare, vreodatã, la Dobrin ca om politic?
Niciodatã, cu toate cã el întrunea cerinþa principalã ºi era printre puþinii care avea trãsãtura esenþialã
pretinsã omului public: Cinstea ºi profesionalismul cu care se achita de îndatoririle sale publice – onestitatea
ºi dãruirea cu care devenea model în viaþa publicã.
Dar, cu toate cã acestea trebuie sã fie trãsãturi semnificative la oricine aspirã spre a fi lider de opinie,
vicierea ºi deturnarea conceptului de „politicã” la noi, scoate un asemenea om din sfera ei. Persoanã publicã
evidentã ºi adevãrat model de comportament al cãrui exemplu ar fi fost grãitor chiar ºi fãrã sã vorbeascã în limbajul
mai de lemn sau mai inspirat al celor care vor sã ne conducã, Dobrin nu numai cã nu a fost luat în seamã de partidele
cãrora le-ar fi fãcut cinste ºi le-ar fi adus popularitate, dar nici mãcar în politicile fotbalului nu a fost atras.
Ba, îndrãznesc chiar sã afirm cã a fost respins!... De cine?... De nimeni; de nici o persoanã concretã, de nici
un om care l-ar fi considerat un adversar sau un nechemat. Nu ºi-ar fi permis nimeni sã-l ignore pe gâscan; nici cei
mai fitiligii dintre aranjori – ca sã folosim întregul limbaj al jocurilor de pe marginea stadioanelor!... ªi atunci?!...
Atunci înseamnã cã Dobrin a fost respins prin pãrerea noastrã de derizoriu moral, cã politica e neciste, cã politica
se face mai mult dupã ureche decât profesional, cã în politicã e nevoie de ºmecheraºi ºi nu de profesioniºti, cã
politica e cea care rabdã orice compromis ºi orice praf în ochi.
În acest mod, ne gãsindu-ºi loc în politicalele fotbalului nostru unde mânãria ºi iuþeala de aranjamente
peste capetele jucãtorilor este fapt de la sine înþeles ºi acceptat, nu ºi-a gãsit loc nici în politicalele politicii, unde
mânãria ºi discordia creatã peste capetele alegãtorilor este, cu atât mai mult, fapt foarte de la sine înþeles.
Aceastã realitate degradantã a politicianismului, compromisurilor, provocãrilor ºi slujirii intereselor
personale este consideratã atât de fireascã la noi, încât, chiar dacã uneori ne indignãm de ceea ce se petrece în
politicã, de mirat nu ne mirãm!... Ei bine, tocmai aceastã lipsã de mirare, tocmai aceastã tocire în blazarea faþã de
un fenomen degradant, toatã aceastã convingere asupra inerþiei maligne a actului politic e decãderea; e marginea
prãpastiei. Convingerea cetãþeanului cã politica trebuie acceptatã cu murdãriile ei, iar administraþia ºi justiþia cu
corupþiile ºi birocraþiile lor antiumaniste este tocmai aceastã margine a prãpastiei altei lumi decât cea a civilizaþiei
democratice; prãpastie în care o societate poate sã cadã dacã nu e trasã înapoi, spre civismul adevãratului stat de
drept bazat pe o democraþie realã, de cãtre oamenii demni ai politicilor meritocratice. Depistarea lor în interiorul
societãþii, favorizarea lor în afirmare ºi alegerea lor este singurul contrabalans la ignobila practicã a apelor
tulburi. Iatã numai câteva remarci recente, toate din 2007, care ne-au impus necesitatea acestui demers:
- Ideea generoasã cã „nimeni nu este mai presus de Lege” a atins în ultimul timp asemenea culmi
demagogice încât unii papagali politici chiar au lãsat sã se-nþeleagã cã: „Dacã nimeni nu e mai presus de Lege,
n-avem decât sã schimbãm Legea (sau Constituþia) ca sã fie ea mai prejos ca noi”...
- Discuþiile despre reprezentarea în Parlamentul European au atins cel mult nivelul cunoaºterii limbilor
strãine. Ca dovadã ce clasã politicã primitivã avem, s-a discutat despre limbile în care ne vom exprima ºi nu despre
ce vom exprima acolo. Ca ºi cum acele limbi nu sunt folosite ºi de pungaºi, proxeneþi, prostituate. Cultura politicã
ºi demnitatea civicã nu conta, pânã când politicienii nu au dat mâna cu acel urmãrit penal pe nume Argint care,
fiindcã vorbeºte italiana, ar însemna cã poate sã ne ºi reprezinte...
- Confiscarea puterilor judecãtoreºti, a cãror inamovibilitate neînregimentatã politic e încãlcatã
devine nu numai o practicã, ci chiar o preocupare permanentã în conflictul dintre Guvern ºi Preºedinþie, în 7
aºa fel încât alte probleme de real interes politic naþional sunt neglijate sau lãsate pe planul doi...

- Concomitent cu ºpaga ºi falsul în acte publice la înãlþimea ministerialã a unor indivizi de nivelul politic
al caltaboºilor, palincãi ºi cel mult al diurnelor pentru locuinþe nemeritate sau al cumpãrãrii cu japca de case
subevaluate, a apãrut ºi un document prin care ex-regele ºi mama lui au manipulat, spre ºtergerea urmei, vânzarea
unor tablouri din patrimoniul naþional...
- Au ieºit la ivealã documentele prin care bordurile de care nu avea nevoie Bucureºtiul au fost furnizate
prin firma primarului general, iar ºpaga luatã pentru favorizarea concursului de procuror-ºef al unui judeþ, nu a
condus ºi la întrebarea prin ce ºpãgi a stâns banii respectivul care a dat-o...Etc, etc, etc...
În asemenea condiþii, nu ne poate aºtepta decât prãpastia acelor þãri bananiere pe care le folosesc alþii, nu
în interesul locuitorilor lor, ci în interesul celor care nu mãnâncã doar banane. E nevoie de bãrbaþi demni ºi
merituoºi care sã-ncline balanþa spre justiþia socialã a marilor democraþii. E nevoie de modele de demnitate
umanã care sã facã din statul de drept un garant al ascensiunii sociale prin ascensiunea condiþiilor de demnã
existenþã umanã. Dobrin este un asemenea exemplu care nu a fost folosit.

ADEVÃRATUL DIZIDENT CREATOR DE OPINIE PUBLICÃ
V-a murit Pittiº, copii dragi ai tuturor vârstelor nonconformiste! ªi-a luat zborul spre cele celeste minunata
pasãre de argint din pletele lui!...Pasãrea aceea neostentativã, în blugi banali, precum mierla în penajul ei modest
care devine atãt de elocvent printre tot felul de codobaturi ºi ciori vopsite strident, ce nu ºtiu decãt sã cârâie.
Pasarea ce nu se lãsa alungatã de cenzori, ci ne dãdea ocol trasând cu zboru-i în jurul nostru o rotonda de concert
prin planarea ei elegantã, uºor, fara sincope, înclinându-se când pe aripa rock ºi când pe aripa folk, spre a-ºi marca
rotirea ca o vrajã a sentimentelor pure pe care le trezea în toate sufletele, fãcându-le sã uite în acea clipã cã omul mai
are ºi latura sa de laºitate sau conformism.
Pentru cã - dãruindu-ne cu discretã apariþie tot harul sinceritãþii pentru o trãire esteticã pe care politrucii
ar fi vrut sã ne-o sugrume - orice ar vrea sã spuna unii sau oricum ar vrea sã se împãuneze alþii, Pittiº a fost la noi
adevãratul dizident, adevãratul contestatar ºi adevãratul consecvent pe aceastã cale. Care nu a fãcut nici exibiþionism
atunci, nici caz, carierã sau avere dupã aceea; ci a rãmas în geaca lui, cu cocul lui, cu sufletul lui curat de care n-avea
cum sã se apropie compromisul. Ca un simbol de calmã perseverenþã în rectitudine, ca un evident semn de dispreþ
pentru fãþãrnicia politicã, marcând o filosofie de fond personal specificã fiecãrui om ostil agresiunilor care-i
încaleca valorile libertãþii. In acest fel Pittiº a fost mai tare decât orice încercare de a-l dezbrãca sau a-l tunde. S-a
îmbracat în hainele pe care le considera necesare, s-a-nconjurat de rolurile, ritmurile ºi armoniile pe care le iubea
ºi a încãrunþit astfel frumos, fãrã sã-i fie teamã sã clameze cãtre acea « lume-lume » de banalitate ºi conformism
acuzator la adresa generaþiei lui, marele adevãr al « Vinovaþilor fãrã vinã ».
Ecoul a fost cu atât mai larg cu cât prezenþa lui se dovedea mai neostentativã. Moþu, modestul alint pe
care-l accepta, rezona ºi-n generaþia noastrã, cea dinaintea lui, dar intra în vibraþie puternicã, tocmai pentru cã o
exprima pe a sa ºi pe cea viitoare. Dupã cum alþii, mult mai gãlãgioºi pe moment, s-au dovedit ºi mult mai
inconsecvenþi pe parcurs, fie laºi colaboraþioniºti, fie netalentaþi veleitari minþind cu arta din sertarul gol.
ªtiind sã intre exact în registrul de largã amplificare contemporanã care a fãcut ca, într-o þarã civilizatã ca
Anglia, Beatlesii sã fie recunoscuþi drept autentici lorzi, Pittiº a reprezentat cu valoare de unicat acest curent aici,
fãrã sã-i pese cã era pe Dâmboviþa. ªi ºi-a construit canalul lui cu apã limpede, cu apã curatã, cu apa plina de
vivacitate care s-a numit Canalul Tineret al Radiodifuziunii. L-a construit, l-a modernizat, i-a fost funcþionar
credincios ºi harnic ºi a fãcut echipã cu alþii fãrã sã-ºi dea aere de genialitate neînþeleasã. Apoi, datoritã lui, datoritã
împãtimirii lui de artist pentru moderna tehnica IT, lãsându-i laoparte pe neispiraþii care administreazã umplerea cu
prostioare ºi banalitãþi a lungimilor de undã hertziene, a intemeiat, tot pentru acest tineret al inimii lui tinere, cel
mai puternic ºi mai inovativ Radio-net. Din pricina aceasta, tragica mea exclamaþie de astãzi este: « V-a murit
Pittiº, copii dragi ai tuturor vârstelor nonconformiste! »... Dar, fiindca tot mã adresez la persoana a doua, nu mã pot
abþine nici de la unda de sarcasm cu care le-aº spune celor care l-au pensionat în plina lui tinerete cu plete de argint:
« V-a murit Pittiº, ºi nu vã mai stã în cale, funcþionari nenorociþi ºi lipsiþi de imaginaþie, care l-aþi pensionat » !
Nu vreau sã comentez. Existã crime care se consemneazã ca atare fiindcã nu vin din rãutate, impulsivitate,
cinism sau instigare, ci vin din prostia care se manifestã prin rea-credinþa nepedepsibilã. De exemplu: constatarea
cã moartea la vânãtoare a lui Ludovic Spiess a fost naturalã ºi cã nimeni n-a tras în el, nu este adevãratã. In inima
lui de mare artist care a adus atâta glorie þãrii, trãsese cu câteva sãptãmâni înainte ministrul de tristã amintire
securistã care i-a trimis un control eminamente politizat, aºa cum, din strict interes de partid, a fãcut fãrã rezultate
concrete ºi cu alte teatre. Si, iarãºi de exemplu: fãrã sã-i fie rusine cã ºi generaþiile mai tinere sunt reprezentate de
mulþi parlamentari incapabili sau corupþi, ºeful carierist-traseist al unui partid care, în limba franceza înseamna
exact ce reprezintã în România, cu evident amatorism exibiþionist propune limita de vârstã la candidaturi, în loc de
criteriul valorii ºi al însemnãtãþii politice. ªi, încã o datã, de exemplu...
Dar ce sã mai dãm exemple, când l-am avut pe Pittiº atât de tânãr ºi de creator pânã-n ultima clipã,
demonstrând diferenþa dintre existenþa creatoare a monºtrilor sacri ºi meschinãria partizanã a unora care iºi dovedesc,
încã de la tinereþe, nechemarea ºi parazitismul în functie, ba încã ºi poltroneria politicã?!
Despãrþindu-ne de un om care ºi-a marcat veacul prin propria-i pasiune, ajungând astfel a fi mult mai
creator de opinie decât cei care se vor lideri de opinie, mai profesionist decât funcþionarii de profesie, ºi
mai categoric dizident decat dizidenþii de profesie, ne consolãm durerea constatând cã, doar pentru satisfacþia
8 celor ce i-au fost mai prejos, el se situeazã la timpul trecut. Dar pentru toate vârstele creatoare ºi
nonconformiste Pittiº rãmâne ºi subiect de meditaþie ºi exemplu de ce-i reprezintã în continuare

personalitatea, chiar daca aici, lângã Balcani ºi pe firul bãlþit al Damboviþei, nimeni nu s-a gândit cã sângele lui e
cel puþin la fel de albastru ca al Beatlesilor recunoscuþi de Coroana Angliei.
*
Revin la aceastã idee a superbei tradiþii prin care, recunoscând evoluþia istoricã a conceptului de „merit”,
Guvernul Marii Britanii, Parlamentul ei, care este cea mai veche formã de parlamentarism democratic din lume, se
adreseazã astãzi Coroanei propunând înnobilãrile. Suveranul a avut întotdeauna privilegiul de a da acolada celor
mai merituoºi în luptã fãcând din ei cavaleri ºi lorzi ai regatului. Formele democratice contemporane propun o
înnobilare emancipatã de la vitejie militarã la merit în orice domeniu al vieþii publice. În ultimã instanþã, lorzii de
astãzi primesc mai întîi acolada popularã, a opiniei publice, confirmatã prin modul cum ei au ºtiut sã creeze
puternice curente ale ei, miºcãri ale ei, afirmarea interesului ei in diverse domenii, de la politic pânã la artistic ºi de
la ºtiinþã pânã la sport. Apoi abia, pentru meritele lor aduse în slujba numelui Angliei, a faimei þãrii, care se capãtã
astãzi pe cãile tot mai diferite ce trebuie cunoscute de orice oficiu de propagandã guvernamentalã, a progresului
societãþii ºi a bucurãrii cetãþenilor ei, sir sau lady devine ºi primul ministru ºi actorul ºi savantul ºi sportivul ºi
chitaristul unei formaþii, nobleþea fiind echivalentul curentelor de opinie publicã naþionalã ºi internaþionalã pe
care le ai în spate, provocate ºi susþinute prin meritele personalitãþii tale.
Prin personalitatea sa, prin consecvenþa cu care nu a renunþat nici la aspectul pe care ºi-l dorea afiºat
încurajându-i ºi pe alþi tineri apãsaþi de conformismul dictatorial, nici la muzica nonconformistã pe care o propaga
tot mai vehement ajungând pânã la polemica din textele ei, Pittiº era evidentul dizident al generaþiei sale. Dar fãrã
sã se împãuneze cu asta vreodatã, fãrã sã se laude pe principiul „vreau ciolan dupã lãtrat” cum au fãcut mai toþi cei
lipsiþi de merite adevãrate, unii chiar dovedindu-se nu numai cã nu au lãtrat, dar chiar au turnat.
Dar, pentru cã suntem încã aproape de ideea britanicã a înnobilãrii prin merit (sã nu uitãm cã pânã ºi
Michael Young, laburistul care a relansat în gândirea politicã modernã conceptul de „meritocraþie”, ca parlamentar
socialist, reprezentant radical al clasei de jos, a primit titlul de lord) ne permitem sã punem acest concept ºi
mentalitatea de demnitate socialã pe care o produce el, în comparaþie cu demagogia golãneascã, cu înºelãciunea
mafiotã practicatã sub zodia „leninismului”. Pentru cã aceasta s-a dovedit a nu fi deloc filosofie, ci demagogie ºi
poliþism faþã de orice formã de parteneriat: fie parteneriatul politic în legãtura cu guvernele altor þãri, fie parteneriatul
social cu propria ta populaþie ºi propria ta clasã muncitoare pe care pretindeai cã o reprezinþi:
Reuºind doar în câþiva ani sã ducã la faliment economia Rusiei, leniniºtii au inventat NEP-ul, adicã o
nouã politicã economicã de piaþã liberã ºi apropiere de capitalism, ca sã atragã investiþii strãine. Au cãzut în plasã
multe companii occidentale care au fãcut investiþii serioase mai ales în Urali ºi-n bogata Siberie, prin contracte
parafate cu toate garanþiile de guvernul sovietic. Numai cã, dupã ce banul strãin dãdea rod, din „proprie iniþiativã”
(cam cum a fost ºi cu mineriadele la noi) muncitorimea sovieticã fãcea grevã împotriva exploatãrii de cãtre
capitaliºti, ocupa fabricile iar aceºtia fugeau bucuroºi sã scape cu viaþã. Degeaba procesele la curþi internaþionale
de justiþie. Ca garant al corntractelor, guvernul sovietic ridica din umeri: el era „al muncitotilor ºi þãranilor” ºi nu
se putea opune „voinþei acestora”. Aºa cã, manevrând doar câteva batalioane de provocatori ai poliþiei politice
specializatã în aºa ceva, a rãmas stãpân pe marile investiþii atrase din strãinãtate.
Cel mai mult au avut de suferit de pe urma acestei lovituri pur mafiote investitorii englezi, care au fost
îndemnaþi de guvernul laburist condus de Ramsay Mac Donald sã aibã încredere în „tânãrul stat sovietic”. Ajunºi
guvernanþi proletari, mafioþii generaþiei lui Lenin machiaþi de serviciile secrete prusace în teoreticieni marxiºti au
profitat de marele cavalerism sindical al acestui partid provenit din miºcarea muncitoreascã a trade-unionurilor,
partid al cãrui guvern a susþinut ºi recunoaºterea URSS ca stat ºi ajutarea financiarã ca economie sovieticã tânãrã.
Importante bãnci ºi concerne englezeºti au fost jefuite astfel, inkavediºti în salopete ºi pufoaice alungându-i pe
investitori ºi închizând atât graniþele cât ºi canalele finaciare de recuperare. Într-o ºedinþã de Comitet Central
PCUS de la sfîrºitul anului 1924, care fãcea pe faþã bilanþul acestei panamale, s-a râs atât de copios de naivitatea lui
Mac Donald cãruia i se clãtina scaunul din pricina protestelor investitorilor, încât procesul verbal care a consemnat
aceasta a fost ascuns iar participanþii somaþi sã pãstreze „secretul de partid”.
Totuºi, documentul a ajuns în ocident. Secretarul executiv al CC al PCUS din acea vreme, Pavel Bajanov,
simþind pericolele ce urmau ascensiunii lui Stalin, a fugit prin Turcia spre emigraþia rusã de la Paris ºi, neavând cum
sã-ºi asigure prea multe fonduri, a luat cu el documente secrete pe care putea sã le vândã scump. Printre care ºi
procesul verbal în care internaþionaliºtii de la Moscova râdeau de cavalerismul internaþionalist al lui Mac Donald,
ºi lista sumelor pierdute de cei care crezuserã în politica lui. Pentru cã lucrul acesta se petrecea cam prin 1928, an
premergãtor alegerilor din Anglia, Bajanov s-a grãbit ca, încã din primul moment al fugii sale sã transmitã acest
document, prin serviciile secrete ale ambasadei britanice în Turcia, direct leaderului conservator Stanley Baldwin,
principalul adversar electoral al lui Mac Donald, propunîndu-i o mare demascare prin care sigur vor câºtiga
conservatorii alegerile din 1929. ªi a tot aºteptat sã fie chemat în Anglia ca sã încheie afacerea.
Dar pe tot parcursul campaniei electorale britanice nu l-a chemat nimeni, nu a vãzut vreun semn în
legãturã cu asul sãu din mânecã, mesajele cãtre Baldwin au rãmas fãrã rãspuns, laburiºtii au câºtigat formând
guvernul care a durat pânã în 1931, iar Bajanov ºi-a vãzut de soarta sa de emigrant înscris alãturi de Troþki pe lista
de asasinate ordonate de Stalin ºi scãpând doar prin faptul cã inkavediºtii l-au confundat cu altã persoanã pe care
au aruncat-o din trenul Paris-Marsilia, publicându-se în ziare anunþul despre moartea sa. În felul acesta a avut ºansa
sã supravieþuiascã ºi sã-l întâlneascã pe Stanley Baldwin dupã ce acela, de trei ori prim ministru fiind, se
retrãsese din viaþa politicã lãsând locul lui Chamberlain. Baldwin ºi-a amintit episodul, a recunoscut chiar 9
cã a avut în mânã un document eficace pentru a-i fi rãsturnat pe laburiºti în 1929... Însã, la întrebarea uimitã

a fostului politician comunist: „De ce nu l-aþi folosit, dacã eu v-am pus în mânã un asemenea document?!”, i-a
rãspuns cu funciara convingere cã altfel nu ar fi putut proceda: ”Domnule, dar acela era un document care-l privea
direct pe Mac Donald; era vorba de partenerii lui, în legãturã cu care el trebuia sã ia mãsurile corespunzãtoare. I lam trimis lui!”... „În loc sã-l dãrâmaþi arãtând ce politicã proastã face!” – l-a catalogat cu dispreþ discipolul lui
Lenin. Fapt pentru care lordul s-a scuzat: „Eram ocupaþi; trebuia sã arãtãm electoratului ce politicã bunã vrem sã
facem noi”...
Poate cã pentru cei care trãim în þara „Scrisorii pierdute” ºi a lui „Pac la Rãzboiul!” e mai greu de înþeles,
dar în etica democraþiei aºa stau lucrurile: Preocuparea principalã e sã propui un program politic de succes, iar
acesta sã fie de adevãrat succes pentru ca tu sa ºi convingi electoratul ce avantaje va avea de pe urma lui, sã ºi
demonstrezi în viitor cã ai avut dreptate ºi ai avut ºtiinþã politicã în calculele ºi iniþiativele tale. În felul acesta te
afirmi pe criterii strict meritocratice ºi obligi politicianismele nesincere, mafiote, agresive ca viaþã publicã ºi
pãguboase ca interes public, sã decadã de la sine.
La noi, pe lângã elementele tradiþionale de carageologie, pe lângã prostul exemplu modern de americanisme
în care „Watergate” înseamnã doar ce a fãcut Nixon, nu ºi ce a pãþit Nixon în numele democraþiei Statelor Unite,
mai dãinuie ºi sechelele golãniei sau parvenitismului unei clase profitoare, care încãlecase puterea demagogic în
numele clasei muncitoare. Lucrãtura, aranjamentul, slugãrnicia, turnãtoria constituiau practica de bazã pe culoarele
de ascensiune ale sediilor de partid. Trebuie sã fim conºtienþi cã, doar moºtenindu-le pe toate acestea, la ultimele
alegeri prezidenþiale au primat orice criterii, numai criteriul meritului personal nu. Nimeni nu ºi-a pus problema
nici cã unul dintre candidaþi nu realizase absolut nimic în mandatul de primar al Capitalei, nici cã celãlalt n-a
dovedit onestitatea de a îndeplini programul politic prin votarea cãruia venise în fruntea guvernului. Criteriile
electorale care au primat au fost total aleatorii, bazate numai pe interese de grup; iar rezultatul scrutinului nu a adus
nici o semnificaþie pentru þarã, ci numai pentru soarta mai bunã sau mai rea a acestor grupuri. Acum ne confruntãm
cu neobrãzarea de a dori sã intre în politicã a unui aºa zis om de afaceri ce ºi-a fãcut averea fãrã nici o afacere care
sã-l dovedeascã productiv; deci nu e adevãrat om de afaceri cum ceilalþi nu au fost nici adevarat primar cu realizari
edilitare, nici adevãrat premier cu un program respectat conform celor promise. Sunt simple surogate demagogice.
Asta demonstreazã cã, din pãcate, noi încã mai suntem contaminaþi de gândirea lui Bajanov care, nu
numai cã nu putea înþelege fair-play-ul lui Sir Stanley, ci era sincer nefericit cã dãduse peste o asemenea concepþie
de viaþã ºi nu-ºi putuse face afacerea care ar fi fost consideratã genialã de orice ºtab moscovit. Ba, mai mult decât
atât: Proliferatã ca tehnicã electoralã, politica provocãrilor a decãzut atât de mult extinzându-se de la mari documente de spionaj la mãrunte bileþele conflictuale, iar Watergateul, ce-a zguduit o democraþie care se pretindea cea
mai puternicã din lume, se disipeazã în banale gãinãrii de folosire a serviciilor publice pentru supravegherea
adversarului, pretinzând cã astfel faci politicã. Pãi, dacã astfel faci politicã, înseamnã cã nu s-a schimbat nimic de
pe vremea când Hrusciov ne fãcea vizite de Stat!...
Pe vremea aceea, în comuna cu ceape milionar unde trebuia sã poposeascã înaltul oaspete care ne învãþa
falimentara culturã a porumbului în pãtrat, organizatorul de partid a dat ordin gestionarului de la cooperativã sã
facã rost de-un televizor ºi sã-l ducã în casa bãtrânilor unde, întîmplãtor, va intra conducãtorul sovietic tocmai ca
sã-i gãseascã, tot întâmplãtor, delectându-se în faþa micului ecran cu un rachiu din care-l vor servi ºi pe el. ªtiinduse ars cu propaganda de partid, bãrânul a cerut sã vadã adusã ºi sticla cu bãuturã dar, a doua zi, când gestionarul a
venit sã ia înapoi televizorul, l-a întâmpinat cu toporul spunându-i cã, dacã i-l ia, îi scrie lui Hrusciov. Bine-nþeles
cã gestionarul s-a plâns organizatorului de partid care a venit personal cu miliþia ºi a recuperat obiectul în vreme
ce bãtrânul proaspãt vizitat de marele conducãtor comunist îl conducea cu: „Fiv-ar politica a dracu”... Asta-i
politica voastrã!”... La care organizatorul de partid l-a-mpins ºi i-a atras atenþia: „Mucles, cã... ªtim noi mai bine
ce-i politica!”... ªi, tocmai pentru cã ºtia bine ce-i politica, a dus televizorul la el acasã.
Ce deosebire între politica învãþatã de aºa ziºii dizidenþi de la asemenea înaintaºi politici ºi fermitatea
prin care Pittiº a creat tacit un puternic curent dizident la o întreagã generaþie, ba chiar la douã!... Generaþii care
de-abia acum îºi dau seama cã, pe lângã arta sa, neînscãunat, nedorindu-ºi, nestrãduind pentru aºa ceva, dar
confirmându-le ºi lor cã un asemenea mod de viaþã este posibil, adicã dându-le încredere ºi, poate o va arãta
viitorul, chiar exemplu de a fi demni, el le era cu adevãrat lider prin modelul de merit pe care îl reprezenta.

IV. LA ANTIPODUL CELOR DE MAI ÎNAINTE
CU STÂNGA-N DREAPTA AR FI BINE,
DAR CU STÂNGU-N DREPTUL, NU!
În faþa unor deziderate înalte ºi generoase privind punerea în practicã a conceptelor meritocratice, pentru
a depãºi zidul unui justificat scepticism bazat pe cinica experienþã a tranziþiei noastre, ajutându-ne Dumnezeu sã
ajungem la un exemplu bun, care ne încurajeazã, prindem ºi îndrãzneala unei priviri critice asupra acelor tare
prezente care stau piedicã. Iar prima dintre primele este necunoaºerea obligaþiilor pe care le impune funcþionarea
democraþiei - obligaþie elementarã a celor care pretind cã o aplicã, o practicã, o doresc sau luptã pentru ea. Faptul
se confirmã prin paradoxul societãþii noastre post (sau neîncetat) tranziþioniste, care evidenþiazã tocmai
lipsa de culturã democraticã printre douã categorii de actori politico-sociali:
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1. Categoria celor implicaþi în acþiuni publice prin care ei sunt cei ce fac cel mai mult caz de
democraþie ºi: 2. Categoria celor cu funcþii publice prin care ei sunt cei ce profitã cel mai mult de democraþie.

Aºadar, în blazarea noastrã faþã de aceastã mult discutatã temã, ne-am putea consola prin formularea:
”Dacã la asemenea oameni nu este culturã democraticã, nici de la electorat Dumnezeu nu cere; aºa cã acest
electorat poate fi manipulat pânã-n pânzele albe!”... ªi, odatã convinºi de aceastã realitate mioriticã, ajungem la
culmea paradoxului care capãtã valoare de emblemã ºi de principiu de parvenire: „Manipularea, în numele
democraþiei, a unui electorat lipsit de culturã democraticã, de cãtre niºte ignoranþi în materie de democraþie”.
Ce poate ieºi din aºa ceva, ne dãm seama din întregul spectacol politic românesc bazat pe unica mãsurã
consecventã: cea a manipulãrii electoratului. Dar ce va rezulta mai târziu, e trist, e dezarmant, e groaznic, deoarece
conduce la decãdere în ierarhiile consacrate ale lumilor în care se împarte Lumea: Intâia, A doua, A treia ºi... apoi
potopul! Lipsa de responsabilitate a unor politicieni faþã de aplicarea realã a conceptelor democratice ºi inconºtienþa
cu care îºi permit libertãþi care numai democratice nu sunt, îi incitã ºi pe alþii sã pofteascã doar la libertãþi sau, mai
bine zis, la liberalismele care provoacã haos ºi conduc în ultimã instanþã, ca-n cele mai dure conflicte de film
western, doar la puterea glonþului ºi a banului.
Ne putând sã nu prefigureze, în fapt, calea spre dictaturã, aceastã stare se demonstreazã a fi, nu îndemn
democratic, ci demagogie în folosirea lui. Deci: reacredinþã... Pornind, însã, de la prezumpþia de nevinovãþie, nu
ne permitem o asemenea acuzã ºi vorbim, deocamdatã, de necunoaºtere, de abordare a problemelor sociale
conform vechii mentalitãþi a „democraþiei socialiste”, sau de inculturã politicã. Pãrerea stupidã, egocentricã ºi
semidoctã cum cã democraþia ar fi doar un ºir de libertãþi pe care fiecare ºi le poate lua cu de la sine putere ºi dupã
cum îl taie capul, încã mai este astãzi cel mai nociv factor de subminare a adevãratei libertãþi, cea care poate fi
conceputã numai prin prisma democraþiei reale. Iar ideea mult vehiculatã, atingând chiar culmi demagogice în
ultimul timp cã „nimeni nu este mai presus de Lege” conduce, în simulacrul de concepþie al unor asemenea
papagali periculoºi, total neaveniþi în materie de democraþie, la concluzia de Gâgã sau Bulã: „Pãi, atunci, dacã
nimeni nu e mai presus de Lege, n-avem decât sã schimbãm Legea ca sã fie ea mai prejos de noi”!...
În felul acesta, fãrã sã fie deloc hazlie o asemenea concluzie, se ajunge, într-o veselie de modificãri de legi
produsã ca ºi cum guvernarea ar fi un fel de diaree legislativã, la puzderia de ordonanþe de urgenþã sau de instrucþiuni de aplicare prin care prevederea legii se diminueazã iar încãlcãrii ei i se deschid porþi sau portiþe. Mai strâmte
sau mai largi, dupã conjunctura momentului ºi pachetul de interese. De aici, mai e doar un pas pânã la dorinþa de
a face chiar legi organice care contravin democraþiei, dacã legile ei adevãrate te deranjeazã. ªi, apoi, doar încã un
ultim pas: acela de a schimba prevederile constituþionale care nu-þi convin, ca sã poþi excede, prin personale
exagerãri ce tind spre dictaturã, cadrul înaltei funcþii pe care o deþii tocmai în baza ºi în limitele acestei Constituþii.
Exemplele sunt nenumãrate în decursul istoriei ba, chiar mai mult, am putea spune cã majoritatea
regimurilor totalitare au apãrut tocmai prin asemenea „remedieri” constituþionale, autocratul pretinzând cã
perfecþioneazã Constituþia respectivã atunci când îºi face cu ea interesele ºi poftele totalitariste. Din acest motiv
omenirea, societatea, corpurile ei politice au îndatorirea de vigilenþã faþã de cel mai mic semn manifestat într-o
asemenea direcþie, pentru cauza democraþiei fiind oricând de preferat conservatorismul faþã de o Constituþie
imperfectã dar pluralistã, decât impulsurile de nemulþumire faþã de îngrãdirile ei - Impulsurile celor care, dupã ce
ajung la putere, se gândesc tot astfel: doar la libertãþile pe care le-ar putea avea ºi nu la obligaþiile pentru respectarea
cãrora s-au angajat. La asemenea manifestãri sau tendinþe trebuie ripostat din faºã, ca-n anecdota cu samovarul ºi
locomotiva, tocmai pentru cã o guvernare înþeleaptã se bazeazã mai mult pe conservatorismul aplicãrii cu pricepere
a legii care se adreseazã tuturor, decât pe aventurismul elaborãrii unor legislaþii de conjunctutrã, în interesul unora.
Pentru cã legislaþia de conjuncturã aparþine primitivei forme de democraþie: democraþia statisticã despre
care am vorbit în prima parte a acestei expuneri ºi care, lipsitã de capacitatea de a urmãri niºte deziderate de fond
democratic, prin superficialitate (iarãºi nu spunem reacredinþã) devine demagogie, goanã dupã voturi care sã-þi
asigure ascendentul de a da niºte legi care nu þin seama de interesul general, ci numai de scopurile grupului de
interese pe care îl reprezinþi.
În contrast cu democraþia statisticã, democraþia realã - concept ºi practicã politicã la care a ajuns astãzi cu
responsabilitate omenirea civilizatã - urmãreºte depãºirea aspectului formal, statistic, al formulei electorale care
aduce la putere pe cineva. Cultivând conceptul drepturilor egale ale fiecãrei persoane prin înþelegerea ºi respectul
reciproc al intereseleor fiecãreia, ea cautã, prin diferite forme de activare a tuturor corpurilor politice, a conceptelor
de guvernare în folosul tuturor - concepte de egalitate de ºanse ºi libertate de concepþie pentru orice mebru al
societãþii, de pluralism, de opoziþie constructivã în diversitate de soluþii pentru acelaºi scop de progres social ºi nu
în trivialã luptã politicã, de competiþie liberã ºi-n economie ºi-n politicã prin respingerea oricãrei forme de monopol
sau de centru de putere, de respect a proprietãþii fiecãruia ºi lege egalã pentru fiecare, de folosire a bunului comun
în scopul realizãrii binelui comun ºi de administraþie publicã în folosul tuturor cetãþenilor - cautã promovarea unei
înþelegeri superioare, bazatã pe respectul pe care tu îl acorzi fiecãrei persoane ºi fiecãrei comunitaþi umane cu care
eºti contemporan în convieþuire, la fel cum ºi acestea þi-l acordã þie.
Considerând cã doar o asemenea generalã reciprocitate de respect constituie calea realizãrii idealurilor
democratice în numele cãrora omenirea a dus atâtea lupte de eliberare, filosofia democraþiei reale nu mai pune în
nici un fel problema stupid-dictatorial-bolºevicã a aºa zisei supuneri a minoritãþii în faþa majoritãþii, concept
antiuman care s-a demonstrat a fi doar instrument de dictaturã, ci pretinde guvernantului (care nu trebuie fetiºizat,
deoarece n-a fost ales de providenþã, ci a concurat în faþa electoratului, exact ca la un concurs de proiecte, adicã
alegãtorii i-au dat câºtig doar în baza faptului cã programul de administrare a þãrii propus de el era mai
bun), îi pretinde sã-ºi depãºeascã subiectivele obligaþii faþã de grupul electoral care l-a propulsat ºi sã 11
devinã garant al realizãrii intereselor tuturor cetãþenilor pe care îi guverneazã. Din acest motiv, odatã aleºi,

primarii devin ai tuturor cetãþenilor comunitãþii respective, iar preºedinþii de republici renunþã la culoarea politicã
prin care au fost promovaþi. Devenite deja cutume ale regimurilor democratice, acestea sunt forme ale democraþiei
reale. Ale concepþiei integral-umaniste care începe sã se impunã în omenire demonstrând depãºirea învechitei
formule a democraþiei statistice.
Dar, revenind la cei care înþeleg democraþia doar prin primitivismul liberalismelor care ajung pânã în
halul de a produce mãsuri total antidemocratice, avem niºte recente exemple date de politicienii noºtri, care pot cel
puþin ului, dacã nu indigna. Provenind de la diverse partide, de diverse orientãri ºi reprezentând diverse interese,
ele demonstreazã fie un mod generalizat de a gândi absurd democraþia, fie o incapacitate comunã de a oferi un
program cu adevãrat democratic, fie lipsa de emancipare de vechile nãravuri politicianiste. Fie toate la un loc,
deoarece sechelele bolºevismului, ceauºismului, utecismului, pionieriei sau mãcar a ºoimilor patriei pot fi cu
uºurinþã depistate la fiecare, indiferent în numele cãrei culori politice vorbeºte.
Astfel, creºtin-democratul preºedinte al P.D.-ului se mândreºte public, aproape copilãreºte cu faptul cã a
exclus un parlamentar care nu a fost de acord cu votarea recentei moþiuni de cenzurã. Remarcând aºa ceva, aº putea
lãsa impresia cã vreau sã subliniez lipsa libertãþii democratice de opinie în acest partid; dar eu rãspund cã, asta, încã
ar mai merge; încã s-ar mai putea scuza!... În cazul cu pricina, notaþi bine: Conducere P.D. a exclus un fruntaº din
rândurile sale nu pentru cã nu ar fi fost de acord cu vreo mãsurã a partidului lor. Ci pentru cã nu a votat – o ºtim prea
bine: Moþiunea elaboratã ºi introdusã de P.S.D!... Ei bine, da; chiar la aºa ceva s-a ajuns: La excluderea unui
membru al propriului partid pentru cã nu a fost de acord cu moþiunea adversarilor politici!... Ce este asta: O simplã
neînþelegere democraticã a dreptului la opinie (care ºi ea ar fi gravã!), sau recunoaºterea fãþiºã a politicii grupurilor
de interese care sunt mai presus decât orice democraþie?!
Dar nici social-democratul preºedinte al P.S.D.-ului nu se lasã mai prejos. El convoacã adunare ca sã
excludã un întreg grup din jurul preºedintelui de onoare, tocmai pentru cã nu s-au pus de acord cu aceastã moþiune.
ªi, pânã la urmã, nici mãcar n-o face. Retracteazã de teama unei sciziuni înainte de parlamentarele europene.
Care este adevãratul mobil, atât în mãsura dictatorialã a unora cât ºi-n penibila lipsã de fermitate a
celorlalþi?... Nici un altul, decât criteriile jalnice ale democraþiei statistice: Unii s-au supãrat pentru cã nu le-a ieºit
jocul prin cifra voturilor din Parlament, alþii au suferit pentru acelaºi rateu aritmetic, dar au devenit ºi laºi în faþa
unui ºi mai mare risc, tot aritmetic. Principiile, idealurile, îndatorirea faþã de popor, cinstea în faþa electoratului,
onestitatea în relaþiile interumane, recunoaºterea posibilitãþii de existenþã cu adevãrat democraticã numai ºi numai
printr-o pluralitate de pãreri, ca ºi respectul reciproc al opiniilor sau convingerilor fiecãrui om – astea nu conteazã!...
Astea nu se cuantificã în numãr de bile albe sau negre, nici în rezultate de voturi obþinute prin manipularea cu
grãtare de mici la întrunirile electorale, cu kilul de mãlai, fãinã, zahãr ºi cu litrul de ulei pe cap de alegãtor, sau de
familie care nu mai are sã-ºi vândã altceva decât votul. În faþa unei asemenea nevoi de rezultate statistice – a fost
evident lucrul acesta în tot semisecretul negocierilor privind moþiunea – douã partide adversare ºi-au dat mâna
între ele ºi, în acelaºi timp, ºi-au luat mâna de pe proprii lor membri care nu erau de acord.
Ajungem astfel la ministrul liberal care, dacã-i va reuºi legislaþia, tot capitolul de creaþie literarã a clasicilor
noºtri dedicat robirii sau dezrobirii þiganilor – de la versurile lui Budai-Deleanu ºi Eliade la discursurile lui
Kogãlniceanu, vodevilurile lui Alecsandri, drama istoricã a lui Haºdeu, pânã la filmele haiduceºti cu Jean Constantin, se va rescrie schimbând personajele în medici specialiºti, rezidenþi ºi studenþi mediciniºti. Se vor modifica
titlurile din „Þiganiada” in „Sanitariada” ºi din „Rãzvan ºi Vidra” în „Roterdam sau Videle”, iar decorul de ºatrã
se va muta în spitalele oferite de guvernãrile recente, cã tot nu e nevoie de prea mare schimbare de scenografie!...
Ce sã mai zic?!...La liberalul ãsta nu mai e vorba nici mãcar de democraþie statisticã, ci de întoarcere la
încercãrile de adaptare marxistã ale lui Dobrogeanu-Gherea cu „Neoiobãgia”!...Dacã mai adugãm aici ºi jollyjokerul udemerist, care nici mãcar nu este partid, aºa cã nu i se poate pretinde sã aibã o doctrinã democraticã, avem
imaginea clarã a bietei noastre democraþii condamnatã la a-ºi da cu stânga-n dreapta!
Adicã nu; retractez!... M-a luat gura pe dinainte ºi, de dragul jocului de cuvinte, am spus un neadevãr. Un
mare neadevãr, fiindcã „a da cu stânga-n dreapta” este chiar o necesitate pentru realizarea politicilor de centru, a
politicilor echilibrate ºi bazate pe respect social reciproc spre care tinde toatã omenirea civilizatã: Stânga dã cu
propunerile ei în dreapta, dreapta dã cu propunerile ei în stânga, cade de la fiecare ceea ce este exagerat ºi, astfel,
lupta parlamentarã produce soluþii cât mai fericite pentru întreaga populaþie.
Dar la noi, nu dã stânga în dreapta ci, reprezentând aceleaºi grupuri de interese, identice pentru ele dar
bine distincte dacã nu chiar contrarii intereselor electoratului, dreapta ºi le susþine cu stânga, iar stânga cu dreapta.
Fãrã nici o ruºinare faþã de trãdarea aspiraþiilor democratice, fãcând ca doar þara ºi democraþia ei sã-ºi dea cu stângun dreptul. Mereu cu stângu-n dreptul ºi cu dreptu-n stângul, ca sã batem pasul pe loc ºi sã nu avem puterea sã ieºim
de sub zodia grupurilor de interese meschine prin care unii se îmbogãþesc, alþii sãrãcesc, iar democraþia realã,
pluralistã, de largã desfãºurare socialã, justiþie ºi progres naþional, devine un vis tot mai îndepãrtat.

V. DAR IATÃ CÃ ªI SOCIETATEA ÎN ANSAMBLUL EI!
REFERENDUMUL CA VOT SAU CA EXPRIMARE NAÞIONALÃ?
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Iatã cã ajungem la finalul încã unei pãrþi din aceastã pledoarie exact într-un moment care vine sã
contrazicã superficialitatea proastei impresii despre români. Pe care, de ce n-am recunoaºte-o, este în firea
noastrã sã o acceptãm uneori prea uºor, ba chiar nici sã n-o punem la inimã rezolvând lucrurile cu o incertã
dulce înjurãturã despre „aia a mã-si”, care lasã impresia cã ne e totuna ºi la bine ºi la rãu, cã mulþumirea unei

existenþe cam neglijente în bucuria noastrã de spaþiu mioritic n-ar fi doar cumpãnire, ci mai mult inerþie.
Încã de pe vremea lui Carol I, se povesteºte despre doctorul Kremnitz, pe care el ºi l-a adus medic curant
împãmântenindu-l lângã Peleº, cum l-a intrigat pe suveran care l-a auzit odatã, mai la bãtrâneþe, cã vorbea cu
românii pe limba lor, fãcea chiar glume cu aceºtia ºi se simþea foarte bine. Ani întregi, regele discutase cu angajatul
medical al curþii sale probleme fiziologice numai în germanã, îi dãduse rãspunsuri pentru diagnostic în germanã,
îi ascultase recomandãrile curative, posologice ºi sanitare în germanã, iar surprinderea cã-l auzea vorbind într-o
altã limbã cu oameni cu care ºi el vorbea în limba aceea spre a le cunoaºte pãsurile ºi ideile, l-a surprins. Poate, nu
doar considerând cã a învãþa limba supuºilor era un atribut suveran, ci ºi dându-ºi seama cã l-a tratat pe acela ca
sfãtuitor pentru beteºugurile trupului, dar nu ºi ale þãrii, regele a fost bucuros de surprizã ºi l-a-ntrebat ca-ntre
nemþi: „Vorbeºti cu ei; deci ai început sã-i cunoºti!... Zi atunci: ce pãrere ai de poporul meu?”... La care doctorul
a pus diagnosticul: „Majestate: Oameni deºtepþi ºi cumsecade, þarã bogatã, dar... Dar prea mult aia a mã-si!”...
Însã, faþã de austeritatea cam lipsitã de pofte bãrbãteºti a regelui, acest medic rãmas în istorie mai ales prin
mondena Mite Kremnitz, soþia sa care frecventa saloane ºi tineri autohtoni (de la îmbrãþiºarea în care a fost
surprinsã cu Eminescu pornind chiar ºi un roman scris de Eugen Lovinescu), învãþase de la români sã nu punã la
inimã lucrul acesta ci, mai degrabã, sã-l trateze cu un „aia a ma-si” consolându-se ºi el cu demoazele autohtone,
chefuri voluptuoase ºi lãutari care sã-i cânte „Dâmboviþo, apã dulce...”. Aºa cã, sigur pe conotaþia filosoficromâneascã a expresiei, a folosit un „aia a ma-si” spus pe ºleau, fãrã reþinerea pudibondã pe care o avem noi
cunoscând toate sensurile din superba noastrã limbã maternã, ci cu înþelesul de blazare româneascã pe care-l poate
deprinde un strãin cînd ne aude cum obiºnuim sã rostim asta întîmpinând unele evenimente, necazuri ºi chiar
pericole sau interese care pe alþii i-ar tulbura ºi i-ar agita. Fapt pentru care ºi regele, experimentat în confruntarea
cu aceastã filosofie de neconceput în lumea prusacã, a înþeles exact acel sens mai degrabã epicureu decît pornografic.
Ca ºi suveranul sãu, Wilhelm Kremnitz era la prima generaþie de trãitori în România. Dacã ar fi fost mai
vechi cu vreo ºapte sute de ani, precum saºii care s-au stabilit aici ca sã apere fruntariile de la Carpaþi ale continentului
ameninþat de nãvãlitori, dacã ar fi ºtiut prin ce-au trecut românii fiind cei mai avansaþi geografic ºi primii în
suferinþã faþã de aceste nãvãliri, poate cã ar fi considerat o asemenea mentalitate drept înþelepciune de supravieþuire.
Iar dacã ar fi fost cu încã opt sute de ani mai vechi, adicã de pe vremea aºezãrii Goþilor în aceastã parte a Europei,
poate cã ºi-ar fi pus întrebarea pe care ne-o punem ºi noi ca un miraj: Oare, din ce limbã o fi tradus Wulfila Biblia,
fãcând din ea prima atestare a vechii limbi germanice, de vreme ce el i-a creºtinat pe goþi aici, când ei se europenizau
pe aceste teritorii? Fiindcã goþii s-au creºtinat prin influenþa de convieþuire cu localnicii care erau creºtini apostolici.
Aºa cã e legitimã întrebarea dacã nu cumva Sfântul Wulfila le-a tradus Biblia, pe care o propovãduise aici, tocmai
din amestecul de latinitãþi a limbii localnicilor? ªi, oare, goþii, dupã ce l-au martirizat pe Sfântul Sava Gotul peaici, pe la apa Buzãului, ajungînd la acel Wulfila, în cuvîntul cãruia au început sã creadã ºi l-au urmat, oare din ce
fel de onomasticã i-au germanizat numele?... Cum l-o fi chemat pe Wulfila în identitatea lui localnicã? Fiindcã
sfîntul creºtinãtor al goþilor era, limpede, un trãitor al acestor locuri, luminat în mijlocul familiilor creºtine care mai
pãstrau simbolul de lup de la care i s-a tradus numele. Din acest simbol, peren la daci ca ºi la romani, goþii i-au spus
„Wolf”, pãstrându-i pânã ºi sufixul care e un fel de „Lupilã”- frate bun cu Pãsãrilã ºi, de ce nu, cu Romilã...
Dacã ar fi avut experienþa acelor germanici trãitori milenari printre latinii de la Carpaþi - ºi regele, ºi
medicul sãu de care-ºi dãdea seama de-abia atunci cã-i putea fi sfetnic de psihologie naþionalã - ar fi înþeles mai
bine în ce fel de creuzet s-a tot topit ºi s-a retopit hazul nostru de necaz, dându-ne structura asta pînã la un moment
dat rãbdãtoare, chiar înþelept rãbdãtoare, tocmai findcã am ajuns la concluzia cã, pe lângã tot rãul dinafarã, nu mai
are rost sã ne facem ºi noi rãu de unii singuri agitându-ne atunci când este inutil, ci mai degrabã sã ne blazãm
glumind ºi încercând a uita rãul.
Se spune despre noi cã suntem rãbdãtori, unii confundând aceasta cu apatia sau nepãsarea chiar ºi
atunci când ne recunosc capacitatea unor mari acte de decizie naþionalã. Dar acestea nepetrecându-se nici
brusc, nici uºor incendiar - cum le-ar conveni unora cãrora le place sã aþâþe omenirea mai ales spre a scoate castanele
din foc cu mâna altuia, adicã cei care au mai degrabã vocaþia provocãrii decât a construcþiei - aceastã înþelepciune
a omului pãþit, trecut prin vicisitudini care l-au învãþat sã nu punã la inimã, exact ca o mãsurã de precauþie - pentru
cã, dacã se-nfurie ne ºtiind sã aibã rãbdare, tot sieºi îºi face mai mult rãu - lasã impresia unei delãsãri ca a leneºilor,
de la care nu te aºtepþi la altceva. Dar uimeºte ºi chiar nedumereºte atunci cînd, ieºindu-ne din þâþâni sau, mai bine
zis: simþind cã, oricât am vrea, þâþâna nu mai þine - apãrem deodatã într-o altã posturã punând piciorul în prag.
„Cum, voi ãia cumsecade?!” – se simte îndrituit sã se contrarieze cel care a abuzat ºi a tot abuzat de
aceastã cumsecãdenie, cel cãruia i s-a pãrut cã, la noi, e vorba chiar de credulitate ºi ºi-a spus cã ar fi fraier sã nu
profite de ea. Iar noi, glumeþii, demonstrând cã n-a fost vorba de lene, venim ºi-i facem figura tocmai atunci când
el credea cã poate profita mai bine!
Eu asta cred (ºi sper din toatã inima) cã trebuie înþeles din spiritul rãbdãtor cu care ne place mai degrabã
sã facem haz de necaz, contrazis însã, deodatã, atunci când astrele îºi schimbã poziþia, iar situaþia devine prea gravã
ca sã ne mai putem permite sã glumim luând lucrurile în uºor, oricâtã funciarã poftã am avea noi de aceasta: E vorba
de cumsecãdenia care, dacã ar fi de ales o caracterizare între impulsivi ºi delãsãtori, ne-ar face sã fim mai mult
delãsãtori; dar dacã alegerea atributului ar fi între cel de fraieri ºi cel de oameni de acþiune, chiar dacã obiceiul
nostru este sã ne hotãrâm mai greu, alegem întotdeauna calea acþiunii. Cã minte avem, dupã cum se dovedeºte,
chiar dacã e recunoscutã precum cea „de pe urmã, a românului”.
Fenomen destul de comentat ca informaþie superficialã, dar neapreciat încã în elocvenþa socio- 13
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douã milioane) care constituie migraþia forþei noastre de muncã spre locuri unde meritele ºi valoarea ei se poate
aprecia la cotele reale pe care le reprezintã, trebuie privit ºi prin rapiditatea deciziei cu care s-a produs, ca un ferm
curent de opinie publicã ºi trecere urgentã la fapte. El s-a afirmat în ciuda unor mari greutaþi birocratice, a unor
foarte chinuitore restricþii vamale naþionale ºi europene suportate în primii ani, când politicienilor puþin le pãsa
de aspiraþiile acestor oameni, munca altundeva fiind restricþionatã, veniturile ei vãmuite neruºinat, iar drepturile
românilor neglijate de funcþionarii români, chiar ºi dupã ce ºi-au dat seama ce bãnuþi aduc ei în þarã.
Aceastã trecere la fapte confirmã angajarea fãrã comentariu la ceea ce este mai greu ºi ca muncã propriuzisã ºi ca despãrþiri de sentimente dragi, lucru pe care nu-l face nici leneºul, nici superficialul, nici delãsãtorul ºi
care caracterizeazã responsabilitatea în decizie promptã a unei psihologii colective. Modul rapid, aproape neobservat
prin care, în doar cîþiva ani, ne-am trezit cu mai mult decât a zecea parte din populaþia activã lucrând din greu afarã
ºi trimiþând venituri celor din þarã, e un exemplu de decizie naþionalã luatã de cetãþean în toatã libertatea lui de aºi cãuta mai binele, contrazicând orice etichetã de „puþin îmi pasã” pusã asupra tacticii noastre de înþelepciune
neagresivã ajunsã la rang de psihologie naþionalã. Aceastã decizie la nivel strict cetãþenesc, total popularã ºi
spontanã, oficializatã mai degrabã prin piedici decât prin facilitãþi administrate statal, devine - ca act decizional
aparþinând strict opiniei publice, adicã doar celor care constituie într-adevãr societatea civilã româneascã - al
doilea exemplu ca importanþã în aceste decenii, dupã actul de voinþã naþionalã din Decembrie 1989. ªi, ca ºi pe
acela, nimeni nu are voie nici sã-l minimalizeze, nici sã-l interpreteze greºit! Este o a doua dovadã, în aceste douã
decenii, prin care tulburãm impresia superficialã: aºa zisul pedant ºi nerealist „brand de þarã cu cetãþeni nepãsãtori”
– impresie contrazisã astfel, pe care o formuleazã unii dinafarã, ca ºi unii neruºinaþi dintre noi înºine. ªi mai este,
în acelaºi timp, dovada limpede cã avem forþa naþionalã internã de a afirma ceea ce este merituos în noi.
De aici, prin asemenea experienþe de afirmare, de seriozitate în revoltã ca ºi în construcþie de destin
naþional, cumpãnite ºi nu lãsate la voia primului impuls, realizate prin acumulare ºi nu aprinse repede, la prima
provocare, omenirea va veni sã înþeleagã altfel decât a delãsare spiritul nostru de precauþie, iar noi vom deveni mai
conºtienþi în viaþa civicã, aºa cum ne-a lãsat Dumnezeu sã ne carcterizeze ea, vom ºti sã ne apreciem mai bine
meritele ºi vom impune un criteriu meritocratic în tot ce înseamnã politicile naþionale.
Un exemplu iarãºi încurajator, este ºi atitudinea solidarã a unei bune, chiar foarte însemnate pãrþi din
populaþie la acest recent referendum. Atitudine care n-a fost, aºa cum ar dori demagogia sã ne deturneze iarãºi
imaginea naþionalã, o formã de absenteism. Ci, prin întreaga impresionantã dimensiune pe care a cãpãtat-o, a fost
o formã categoricã de solidaritate a multor straturi ºi corpuri politice ale populaþiei: solidaritatea în rezistenþa
faþã de aceastã demagogie dar ºi în piciorul în prag care trebuia pus unei declasate „clase politice”. A fost atenþionarea
cãtre perspectiva clarã: Nu a „reformãrii” ei, ci a eliminãrii ei pe plan naþional prin refuzul electoratului de a mai
avea de-a face cu politicianismul amatorist sau corupt.
În suita de articole care au consemnat diverse evenimente la zi din perioada de când am lansat prima parte
a pledoariei noastre pentru conceptul de MERITOCRAÞIE în viaþa politicã ºi socialã, am urmãrit modul în care
este posibilã sau nu afirmarea unei asemenea concepþii în societatea româneascã. ªi, cu toate strigãtele de alarmã,
alãturi de toate elementele de neîncredere pe care ni le-au provocat realitãþile politice, am gãsit în diverse medii
sociale – în familie, în Bisericã, în obºti comunale, ca ºi în biografiile unor personalitãþi care ºi-au demonstrat
verticalitatea pe parcursul întregii vieþi, argumente importante spre a nu ne pierde încrederea în realizarea unui
asemenea deziderat, ci a cãpãta convingera posibilitãþii cizelãrii gîndirii civice a populaþiei romîneºti pânã la
stadiul în care democraþia ei sã devinã o adevãratã meritocraþie.
Acest stadiu este posibil. ªi-l vom atinge cu atât mai repede cu cât, nu prin cenzurã, nu prin restricþii,
nicidecum prin mãsuri administrative coercitive ºi, în nici un caz prin renunþarea la pluralismul politic greu
câºtigat de electoratul României, ci numai ºi numai printr-un curent de opinie publicã tot mai cunoscãtor al
valorilor democratice, tot mai angajat în impunerea lor prin cea mai diversã pluralitate de forme ºi de atitudini, care
sã închidã gura bogatã a demagogiei egoiste ºi egolatre, sã taie mâna apucãtoare de avere din bunul comun ºi
apucãtoare de putere din dreptul public, sã descifreze politicianismul ºi populismul izolându-le ºi sã aibã experienþa
culturalã împreunã cu voinþa necesarã spre a impune identificarea oricãrei peroane prin meritele pe care le are,
afirmarea ei prin ºanse egale ºi ierarhizarea valorilor ei politice prin oferta de bine comun pe care probeazã sã
o realizeze atunci când aspirã sã ajungã la pârghiile administrarii bunului comun naþional. Cu acest unic scop,
cu acest unic þel, dar fiecare persoanã intrând în felul ei ºi cu ideile ei în acest curent naþional de opinie publicã.
Adicã legea de bazã a existenþei comunitare - fiecare manifestând atitudini personale ce urmeazã a fi recunoscute
prin consens, iar toþi la un loc recunoscându-ºi reciproc atitudinile prin acest consens care creazã în mod absolut
liber ºi spontan curentul de opinie publicã.
Una dintre aceste atitudini este ºi cea pe care a luat-o cu fermitate populaþia þarii la recentul referendum.
Iar impresionanta cifrã de peste 73% dintr-un electorat care prin nemiºcare ºi rãmânere a fiecãruia în intimitatea sa
personalã ºi-a manifestat acest consens, trebuie apreciatã la grava ei valoare, la conºtienta ei responsabilitate, la
categorica ei apreciere acordatã nulitãþii actului pe care l-ar fi avut de fãcut. Pentru cã, cine o abordeazã cu
uºurãtate, cine încearcã sã-i deturneze sensurile sau sã invoce jocul dintre jumãtatea plinã ori jumãtataea goalã a
paharului, se compromite când toatã lumea ºtie cã e vorba numai de fundul paharului. Iar a încerca sã acopere cu
batista acest pahar aproape gol, înseamnã cã nici ca prestidigitator nu este bun. El dovedeºte doar faptul cã, fie e un
nepriceput, fie cã, minþindu-se pe sine însuºi, încearcã sã întindã miciuna spre manipularea altora.
De vreme ce lavina a pornit, înseamnã cã asemenea politicieni se vor lovi în viitor mai tare de
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acum, ci ºi sub alte forme care, cu cât vor construi mai mult acel „altceva” râvnit în viaþa noastrã politicã ºi socialã,
cu atât le vor lãsa lor mai puþin loc de manevrã, pânã la eliminarea totalã. Tocmai pentru cã ceea ce s-a manifestat
acum a fost, evident, solidaritatea cetãþenilor ºi nu absenteismul lor, orice altã interpretare frizând fie absurdul, fie
reaua credinþã. Iar, într-o limbã corect folositã, nimeni nu poate pretinde cã este „alesul a 26% dintre români” ci este
obligat sã recunoascã faptul cã 74% dintre români l-au refuzat”. Da: Au refuzat sã se gândeascã la el, au ignorat
chemãrile lui, au nesocotit apelurile lui, nu le-a pãsat de propunerile lui demonstrându-i aºa, tacit ºi solidar, cã ele
nu-i reprezintã.
A fost, deocamdata, o formã de negaþie, de opoziþie la ceea ce este strâmb ºi antiutil cetãþeanului; dar ºi
o promisiune a perspectivei cã, pe o asemenea cale se poate ajunge ºi la construcþie politicã, dacã aceastã
construcþie capãtã aceeaºi rezonanþã care sã dea solidaritate unei atât de mari pãrþi din electorat.
Aºadar, chiar dacã formã de negaþie, a fost o exprimare fãrã echivoc, tot aºa cum exprimare elocventã este
gestul de lehamite, întoarcerea spatelui sau scuipatul în faþã, care nu au nevoie de cuvinte tot aºa cum electoratul
invocat, evocat ºi convocat nu a avut nevoie de urne ºi buletine de vot. O metafizicã a acþiunii naþionale ºi o
comunicare tacitã în funcþie de nevoile reale ale populaþiei au pus de acord, în gestul lor asemãnãtor, ºi dezamãgitul
ºi nemulþumitul ºi pe cel disperat de starea lui ca sã-l mai intereseze electoralele ºi pe cel conºtient de inutilitatea
de a alege asemenea oameni ca sã mai aibã chef sã voteze ºi pe cel care a preferat sã facã în timpul acesta ceva util
pentru sine ºi pe cel care a preferat chiar sã stea cu mâinile-n sân ºi pe pãrintele dispreþuindu-i pe cei care nu-i dau
o certitudine pentru copiii sãi ºi pe tînãrul obligat sã-ºi vadã de destinul sãu nemaiavând timp sã se gândescã la
destinul naþional ºi pe cãrturarul obosit de cãutãri nereuºite ºi pe practicianul convins cã nu pe merit real se obþine
realizarea socialã ºi pe cel care a fost lucid când a votat un program politic, dar devine abulic negãsindu-l aplicat
în nici o guvernare ºi pe omul care-a votat la noroc, dar constatã cã n-are noroc cu niciunii ºi pe ºomerul triºat ºi pe
patronul cãpuºat de corupþie ºi pe þãranul care nu gãseºte prin acest vot calea de a deveni fermier ºi pe micul
întreprinzãtor care se teme sã nu se autosufoce votând alte taxe ºi elitele cinstite care, chiar dacã au de toate, le e
jenã sã se amestece cu golãnia din politicã ºi cetãþenii grav chinuiþi de abuzurile ºi înapoierea administraþiei
locale, dar care constatã cu stupoare cã tocmai incompetenþii din ea acced în posturile politice din administraþia
centralã. Fiecare în felul lui, fiecare cu grijile lui care i s-au pãrut mai importante decât de a se duce sã facã jocul
unei clase politice care tot nu existã, fiecare cu motivaþie sau fãrã motivaþie dar netrãgându-l în nici un fel inima,
s-au trezit solidari în refuzul lor de a se prosti fãrã sã-ºi vadã vreun interes asigurat. Adicã toþi cu convingerea cã nu
meritã sã facã efortul, nu au pentru ce sã facã efortul, nu au pentru cine sã facã acest efort.
ªi atunci, nu e cazul sã ne punem întrebarea: Dar dacã ar avea pentru ce?... Dar dacã ar avea pentru cine?...
Dacã ar ºti cã meritã efortul? Atunci cum ar proceda?!... Pentru cã rãspunsul vine în consecuþie strict logicã:
Atunci, în aceeºi solidaritate ar proceda invers, adicã s-ar duce sã voteze pentru cã ar ºti cã meritã!
Da: au dovedit lucrul acesta, aºa cum spuneam mai înainte, cei care s-au înhãmat cu curaj ºi deadreptul
fãrã ezitare la greutãþile muncii ºi despãrþirilor prin migraþie, deoarece, faþã de condiþia lor, câºtigul de acolo merita
efortul. Pentru condiþii mai bune de viaþã ei s-au încumetat sã-ºi încerce meritele. Totul în funcþie de merit ales prin
proprie decizie ºi proprie voinþã, ca o incipienþã a conºtiinþei valorii meritului în democraþie, a actului tãu liber de
a-l recunoaºte ºi a te hotãrî asupra lui ºi a instaurãrii conceptului de apreciere echitabilã prin ce ºi cine meritã.
Or, în cazul referendumului nostru aprecierea echitabilã care a condus la solidaritatea în reacþie a diverse
mentalitãþi ºi opinii din pluralitatea existenþei noastre sociale a fost cã – spre a vorbi mai ca la mahala: „Nu se
meritã”!... Nu se meritã pierderea timpului, nu se meritã acordarea atenþiei, ºi, în ultimã instanþã: nu se meritã sã
facem jocurile altora, care au alte interese decât noi!...De ce? Pentru cã nu ºi-au dovedit nici un merit politic în faþa
electoratului cãruia se adresau. Iar acesta, nu din absenteism în dorul lelii ºi-a permis sã lipseascã, ci din convingerea
cã n-are rost sã facã un efort inutil, reglând electoral problema dintre niºte oameni care, pentru nevoile ºi aspiraþiile
lui, îi sunt inutili!... Nu din lene sau nepãsare nu se duce omul la vot ºi nici de dragul de a primi eticheta modernã
de „absenteist”, cã nici asta nu-l încãlzeºte! Ci din convingerea cã n-are nimic de câºtigat, cã niciunul dintre cei
care îl cheamã nu ºi-a dovedit vreun merit în rezolvarea problemelor lui, cã absenteismul este, nu al persoanei sale
ci al unor fapte meritorii pentru el din partea acelora, care sã-l motiveze sã-ºi punã mintea la contribuþie ca sã
aleagã a vota cu unul sau cu altul.
Dar aºa, dacã tot nu are cu cine sã voteze, de ce sã se ducã la vot?!... Dacã nu vede pânã acum vreun merit
politic la cineva, pe cine sã aleagã?! Dacã nu-ºi regãseºte interesle sale proprii în programul vreunei formaþiuni,
ce sã aleagã?!... Absenteist românul?... Ehe: Ia sã-ºi vadã el vreun interes imediat, posibil de rezolvat prin dovada
pe care a fãcut-o pânã acum unul sau altul!... Ce, ar fi prost sã nu se ducã?!... Deocamdatã, însã, având numai
convingerea cã ar fi prost dacã s-ar duce, adoptã aceastã formã de manifestare care îi e mai comodã. Sau, poate, chiar
mai rãzbunãtoare, exprimându-i sila. Pentru cã, doar din punctul de vedere al stãrii noastre inferioare, de democraþie
statisticã, rezultatele referendumului ºi a scrutinului european din recenta realitate politicã româneascã se cifreazã
la acel sfert din electorat prezent la urne. Dacã privim lucrurile în profunzimea democraþiei reale spre care tinde
omenirea contemporanã, opinia electoratului este categoricul oprobiu exprimat de cele trei sferturi care nu sau prezentat.
În felul acesta se defineºte, etichetându-ne, o stare de nemulþumire generalã: Nemulþumirea clarã a
electoratului care nu s-a strâns, alãturi de nemulþumirea tot mai acutã din interiorul partidelor care nu au reuºit sãl strângã. Toatã lumea e în pierdere: Statul a pierdut banii cu campania nereuºitã, fiecare partid a pierdut
esenþial la voturi faþã de ce prevãzuse, societatea ºi-a pierdut încrederea cã s-ar mai putea redresa dacã 15
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manifestatã prin trei sferturi din electorat, poate sã fie un câºtig. Poate sã fie semnul acelei solidaritãþi grave la care
ajungem noi rar, dar temeinic, în adevãratele momente de cumpãnã când nu mai rostim aºa, cu acea formã specificã
de aparentã nepãsare diagnosticatã de doctorul Kremnitz, doar substantivul ºi pronumele lui posesiv. Ci folosim ºi
verbul cu care îi reîncorporãm în popularul substantiv pe cei care constituie subiectul nemulþumirii noastre. Adicã
pe politicienii care ne-au chemat la vot iar noi ,electoratul, ne putându-ne aminti decât de demagogie, de ºarlatanie,
de corupþie, de arivism ºi cãpãtuialã, dar de nici un fel de merit al lor în rezolvarea nevoilor noastre, am rupt prin
asta puntea dintre noi ºi ei, rãmânând acasã cu necazurile pe care le avem.
Am mai fãcut lucrul acesta. Tot spontan, tot neorganizat. Dar de data asta am rãmas acasã într-o mare
solidaritate unii cu alþii.Este exact solidaritatea care se configureazã ca mijloc de afirmare a unei idei noi, pentru
o nouã formã de democraþie: Cea Meritocraticã. E doar un pas de fãcut. Greu a fost sã ajungem la acest refuz
exprimat prin solidaritate. Timp lung ne-a trebuit, ca deobicei, pânã sã depãºim conservatorismul cumsecãdeniei
noastre glumeþe prin care vrem sã mai uitãm de rele, cea despre care doctorul lui Carol I spunea cã avem prea multã.
Vine un moment al meritocraþiei, când filtrul noastru electoral va fi mai pretenþios fãrã sã dãm impresia cã am
ridicat nasul, dar fãcându-i pe cei care nu-ºi cunosc lungul lui, sã nu-ºi mai permitã sã ne manipuleze. Adicã, prin
aceastã solidaritate naþionalã astfel probatã, sã alegem oamenii dupã meritele demonstrate. Si nefãcând din aceasta
un apanaj ideal, de societate perfectã, a unor oameni mult superiori, interesaþi doar de principii. Ci rezolvând
lucrurile modest-gospodãreºte, într-un mod de normalitate pragmaticã alegând între ceea ce ne este mai avantajos
în meritele pe care ºi le-au dovedit cei care candideazã. Ba, chiar practicând un procedeu cât se poate de egoist ºi
alegându-i numai dupã meritele lor faþã de noi ºi faþã de interesele noastre. Pentru cã meritocraþia nu este o
utopie, ci este doar un criteriu cinstit de selecþie socialã, fãcându-ne sã-i preferãm pe cei de la care avem
garanþia cã ºi-au încercat mãsura ºi sunt pregãtiþi sã ne creeze condiþii de viaþã politicã pentru aºa ceva.
A trecut epoca academicienilor fãrã operã, va trece ºi cea a edililor fãrã realizãri edilitare. De ce n-am avea
înþelepciunea acelor stabile societãþi democratice, ca sã ne selecþionãm ºi noi o clasã politicã dintre oameni care ºiau realizat vocaþia gospodãreascã, profesionalã, managerialã, etc. în niºte merite evidente, iar apoi abia, cu starea
economico-socialã asiguratã, cu experienþa de succes demonstratã, sã vinã ºi cãtre treburile publice din care nu mai
au nevoie sã se îmbogãþeascã, a cãror legalitate o pot garanta prin probitatea lor, a cãror stabilitate o pot asigura
tocmai prin convingerea cã ei sunt trecãtori în funcþie, cã ei se vor schimba pãstrând legile ºi nu vor schimba
niciodatã legile doar ca sã-ºi pãstreze ei puterea?! Exemple din Rusia pânã-n Venezuela ne aratã cã atunci când e
vorba de aventurieri, sau de foºti slujitori ai regimurilor poliþiste, se poate întâmpla ºi aºa ceva. Dar asta spre
oprobiul întregii omeniri civilizate în faþa cãreia îþi permiþi sã practici manipularea întregului tãu popor, ºtiut fiind
de la Hitler pericolul cã democraþia se poate deturna prin propriile ei mijloace.
Echilibrele unei guvernãri se pot garanta nmai prin echilibrul meritelor celor care guverneazã. Ca orice
echipã, echipa guvernamentalã se bazeazã în primul rând pe meritele personale ale celor ce o alcãtuiesc, dar ºi pe
o ridicare la patrat prin consensul acþiunii acestor merite în administrarea treburilor publice. Alegându-i dupã
meritele personale demonstrate în modul cum ºi-au gestionat pe plan material sau moral bunul propriu, electoratul
le încredinþeazã acestora bunul comun naþional, pretinzîndu-le sã-l gestioneze spre asigurarea binelui comun
general.Or, binele comun general nu se pune nicicând mai profitabil în valoare, decât printr-o concepþie
meritocraticã în administraþia de stat.
Iatã de ce meritocraþia, prin evidenþa ºi simplitatea fermã a criteriilor ei, poate fi înþeleasã de oricine.
Important este sã existe solidaritatea naþionalã pentru a fi ºi confirmatã de votul oricui. Criteriul electoral al
evidenþei meritelor este cel mai firesc ºi cel mai umanist mod de selecþie a conducãtorilor politici. Criteriul punerii
acestor merite, chiar ºi numai pe perioada determinatã pentru care ai fost ales ca garant al bunului comun, în slujba
binelui comun, este problema lor personalã. Cu condiþia sã nu gãseascã în absenteismul altora explicaþii pentru
modul cum nu se achitã el de aceastã îndatorire.
Într-o democraþie realã, referendumul are loc necontenit prin forþa curentelor de opinie publicã animate ºi
împrospãtate mereu de criteriile meritocratice ale unor permanente mutaþii în ierahia valorilor politice. Mutaþii
care nu deranjeazã niciodatã nici inteligenþa, nici priceperea, nici buna credinþã, dar intrã deseori în conflict cu
ambiþiile de putere ºi, întotdeauna, cu tendinþele de confiscare a ei. Aceasta, tocmai pentru cã meritocraþia îºi
propune a pune în valoare meritele tuturor ºi a perfecþiona în permanenþã condiþiile pentru aceastã singurã
bogãþie inepuizabilã a omenirii. Pentru cã bogãþiile solului ºi subsolului, mereu devorate, se vor epuiza, factorul
termic se poate modifica periculos, hrana pe care o producem astãzi s-ar putea sã nu ne mai ajungã, industria sã nu
mai aibã materiile prime de la care a pornit. O asemenea perspectivã nu poate fi tratatã nici cu „aia a mã-si”, dar nici
nu poate accepta sã fie slujitã de vreo demagogie care va vrea doar puterea, sau va actiona doar în virtutea
îndemânãrii de a pune mâna pe niºte bunuri, de vreme ce acelea vor fi epuizate.
Singura speranþã este în capacitatea creatoare a omului, care va inventa alte forme de a ne prelungi
existenþa. Meritele vor fi apreciate în aceastã direcþie, iar conceptul de „lider” se va defini numai prin capacitatea
de a stimula ºi promova cât mai multe merite. Popoarele care nu învaþã de astãzi acest lucru, vor produce doar
corijenþi ce nu vor trece niciodatã un asemenea examen. Votul pe criteriul meritului, pentru o democraþie
meritocraticã, aptã de a-ºi înlãtura balastul politicianist al manipulatorilor de interese, balast ce poate fi contracarat
de politicienii cinstiþi prin simpla dar limpedea cunoaºtere a interesului real al fiecãrui cetãþean, îl va aduce ºi pe
acesta la urne, va asigura ºi democraþia realã.
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in CARBARÃU – Literatura Africii negre
Constantin Carbarãu DE LA BASM LA ROMAN
Þinuturile sud-sahariene sunt o
dimensiune aparte. Ritualurile
parcã oculte, cu dansuri
nebuneºti, secondate de
imprecaþii stranii, delirante ºi
ritmul cînd sacadat, cînd
sincopat-hipnotizant al tam-tamurilor înfricoºeazã. Dar toate
acestea constituie folclorul ºi implicit filozofia unei întregi
civilizaþii aflate secole la rînd sub
dominaþie colonialã, dominaþie care a influenþat categoric societatea sud-saharianã. Publicistul
Constantin Carbarãu, redactorul-ºef ºi fondatorul
revistei Sud (înfiinþatã în 1996, publicaþia a depãºit
anul trecut numãrul 100) a cãlãtorit prin aceastã
magicã ºi incitantã Africã neagrã, apropiindu-se
astfel de tainele spirituale ºi de mentalitãþile unui
întreg continent. ªi a constatat cã dincolo de
conflictele ºi disputele etnice, dincolo de dictaturile
politice, dincolo de sãrãcie, dincolo de maladiile
pãcãtoase ºi de convulsiile sociale, Africa ºi-a definit
ºi consolidat o identitate culturalã de sine stãtãtoare.
Autorul abordeazã în acest remarcabil volum proza
africanã, urmãrind evoluþia literaturii negre, aºa cum
reiese ºi din titlul lucrãrii, de la fantasticul basmelor
la neverosimilitatea ºi rigorile romanului, o paralelã
compatativã fiind ca de la simplitatea tam-tam-urilor
la perfecþiunea incredibilã, uneori improvizatã, a
contrabasului, pianului, trompetei, bateriei ºi
saxofonului bandurilor de jazz, închegînd ºi o
antologie de texte ale unora dintre cei mai
reprezentativi scriitori, sã le spunem, sud-saharieni.
Iniþiativã lui Constantin Carbarãu, contribuþia
domniei sale la valorificarea ºi impunerea
beletristicii Africii negre, e cum nu se poate mai
nimerit, în aceste vremuri în care, trebuie s-o
recunoaºtem, în mare parte, editurile de la noi se
orienteazã dupã cele din strãinãtate, traducînd cîte
un best-seller occidental apãrut recent, ignorînd
cultura esenþialã. Iar Africa are, cum ne-a demonstrat
Constantin Carbarãu, o literaturã extraordinarã, ce
meritã cunoscutã.

Popescu Vella–POVEªTI
MARINÃREªTI
O carte scrisã cu sufletul. De la
un capãt la altul, ca de la un port
la altul, ca de la un destin la altul,
prin liniºtea mocnitã a timpului,
paloarea de candelã a unui far ºi
vocile stinse ale icoanelor din
adîncurile apelor. Prozatorul
gãlãþean Maximilian Popescu,
care a fost comandant instructor fluvial la I.N.F.
Navrom Galaþi, îºi dedicã prima carte (scrisã între
1974 ºi 2004, unde altundeva decît în dunãreana
urbe a Galaþilor?!) colegilor care navigheazã de-a
lungul ºi de-a latul tãcerilor ºi tulburãrile dunãrilor,
mediteranelor ºi tuturor apelor: Aceastã carte este
un modest omagiu adus marinarilor romîni de
pretutindeni, oameni obiºnuiþi, ataºaþi de nobila lor
profesiune. Înzestrat cu mult, foarte mult har
scriitoricesc, autorul lasã impresia cã imagineazã
oameni ºi întîmplãri, cã simuleazã speranþe ºi agonii,
cã scorneºte politici ºi nãzuinþe, cã parodieazã
constrîngeri ºi libertãþi, care par cît se poate de reale,
ºi pînã la un punct chiar sunt reale, dar ceva
deconspirã, denunþã un timp nebulos, un timp
fantomatic. Timpul-argou al unei realitãþi
indubitabile. Timpul Coºavei. Însuºi autorul încheie
acest prim volum al povestirilor marinãreºti cu o
mãrturisire deloc bizarã: „Coºava nu a existat. Dar o
regãsim risipitã în toatã istoria navelor fluviale. Dacã
personajele ºi povestirile sunt asemãnãtoare realitãþii
este o purã întîmplare...”
Alexandru DUMITRIU
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Daniel Vorona – EU , TU ªI
BUNUL DUMNEZEU
Daniel Vorona a publicat, în 2006,
la Editura „Muzeului Literaturii
Romîne” 33 de poeme, organizate
în trei cicluri (în limba romînã ºi
în traducerea în englezã, semnatã
de Ana-Mirela Iacob). Fiecare din
cele trei cicluri – Altarul, A XI-a
Poruncã ºi Transfigurarea –
cuprinde cîte 11 poeme, fiecare
poem avînd în deschidere un
motto desprins din texte biblice. Dacã la toate
acestea adãugãm ºi constatarea cã numãrul 33
reprezintã vîrsta la care Iisus a fost rãstignit, vom fi
îndreptãþiþi sã afirmãm cã ne aflãm în faþa unei cãrþi
îndelung meditate, structura ei vãdind o elaborare
ce a nãzuit transmiterea unui mesaj liric complex.
Poemele cãrþii sunt de o tulburãtoare solemnitate,
începînd cu poemul iniþial, „reîntoarcerea umbrei
întru nume ºi fiinþã”, a cãrui cheie se aflã explicit
dezvãluitã în motto-ul însoþitor: „Cãci cînd eram la
voi, v-am spus de mai înainte cã vom avea de suferit
necazuri, precum s-a ºi întîmplat ºi ºtiþi prea bine”
(Tesaloniceni, 3, 4). Sub o atare arcadã spiritualã,
poemul propriu-zis îngãduie interpretãri care nu pot
sã nu porneascã de la constatarea unei remarcabile
concentrãri. Iatã poemul: „N-am plecat dar m-am
întors/( asemeni/ pasãrea/ asfinþind/ în/ ou/ îºi/
coboarã faþa)/ pînã la ziuã îndurã-te ºi-mi deschide”.
Aceastã carte de poezie a lui Daniel Vorona e ziditã
în profunzime pe o gravã reflecþie asupra vieþii ºi
sentimentelor fundamentale, între care iubirea
bãrbatului pentru femeie, iubirea de semeni ºi iubirea
ºi responsabila grijã pentru destinul uman
aparþinãtor unei patrii se aratã a fi avute în vedere ca
definitorii pentru o fiinþã ce-ºi asumã conºtient
menirea fãptuitoare.
Cuprinzînd liniºtea, poetul ajunge în cel de-al doilea
ciclu la revelaþia supremã: „Dumnezeul meu nu a
murit.” Ajunge aºadar la o transfigurare petrecutã
sub semnul – ca sã ne pãstrãm în zonele unor
afirmaþii paradoxale nu o datã prezente în volum –
al unor incertitudini ale certitudinilor. Profunda,
tulburãtoarea carte de poezie este fericit împlinitã
de grafica artistului plastic Vlad Ciobanu, fiecare
ilustraþie valorînd la rîndu-i cît un poem de neuitat.

Petre Gigea–Gorun, COMUNA GOICEA
Aºezatã în partea de sud a Doljului,
cãtre Dunãre, comuna Goicea face
parte dintre localitãþile de o anume
rezonanþã. Aceasta ºi pentru
existenþa de aproape 500 de ani, ºi
pentru faptul cã moºia Goicii s-a
aflat o vreme în stãpînirea lui Mihai
Viteazul sau – peste ani – pentru cã
notabilitãþile locului au avut
iniþiativa de a-i conferi profesorului
Dimitrie Gusti, creatorul ºcolii
sociologice romîneºti, primul titlu de cetãþean de
onoare al comunei, titlu care vroia sã onoreze
inaugurarea studiilor sociologice începînd cu
aceastã comunã, dar ºi iniþiativa savantului de a crea
o bibliotecã popularã în cunoscuta localitate
doljeanã. Sunt doar cîteva repere care pot pleda
pentru oportunitatea ºi legitimitatea iniþiativei
autorului cãrþii de a realiza o cuprinzãtoare
monografie a comunei. Capitolele monografiei
consacrate istoriei comunei, tradiþiilor, îndeosebi
învãþãmîntului ºi activitãþilor culturale, dar ºi actelor
de cinstire a eroilor ce s-au jertfit pentru apãrarea
patriei sau prezentarea amplã a numeroase familii ºi
gospodãrii, a unor oameni ºi fapte deosebite, unii
dintre ei deveniþi, pentru meritele ºtiinþifice,
culturale, civice, cetãþeni de onoare ai comunei,
precum ºi o ilustraþie adecvatã conþinutului cãrþii
se armonizeazã fericit în aceastã monografie
sentimentalã. Probabil autorul, Petre Gigea – Gorun,
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a considerat necesar sã califice monografia prin
cuvîntul „sentimentalã”, fiu al comunei fiind, alãturi
de personalitãþi remarcabile pornite spre o
prestigioasã afirmare de pe aceste meleaguri sau care
s-au afirmat prin fapte deosebite întru sprijinirea
propãºirii acestei localitãþi.

Al. Dumitriu - SHAMBALA TRIAJ
La editura „Akademos Art”,
tânãrul scriitor Alexandru
-Dumitriu a publicat de curând cea
de-a doua carte a sa, dupã
volumul de reportaje „De vorbã
cu mine ºi cu Valea Jiului”, cu
care a debutat în 2005 ºi care a
fost prezentat într-o amplã
postfaþã de întâmpinare de
prozatorul Corneliu Leu. „Shambala triaj”,
cuprinzând mai multe povestiri care evidenþiazã
vocaþia tânãrului autor, este deschis de o prefaþã
generoasã datoratã unui alt prozator de prestigiu,
însemnatul scriitor Dinu Sãraru. Reproducem din
prefaþa carþii:
„[...]Bogat în sentimente, Alexandru Dumitriu nu
este un colecþionar sentimental de vise, dimpotrivã,
convins prea devreme cã în lumea de azi visul frumos
ºi-a epuizat sursele ºi resursele, a construit cu patimã
ºi inspiratã revoltã adolescentã un imaginar care ne
sugereazã, cuceritor, dar ºi frisonant adesea, ideea
cã viaþa noastrã e ameninþatã de viguroasã
dezlãnþuire a unei iedere sufocante, numai aparent
fermecãtoare, care îºi soarbe energia din igrasie
mizeriei spirituale. Dar, cum se ºtie, scepticismul
poate înflori ºi la douãzeci de ani, astfel încât e bine
sã aºteptãm cu încredere clipa descoperirii Speranþei.
Acum sã recunoaºtem cu bucurie Talentul cu care
Alexandru Dumitriu salveazã din „mucegaiul
zloatei” „fluturii negri” care în paginile sale nu
„zboarã puþin ºi mor”, ci trãiesc mult în memoria
cititorului”. Semneazã Dinu Sãraru, la 20 febr. 2007.

Florian Huþanu – VITRALII RECI
Cînd se aflã în mari catedrale ale
lumii, dedicat meditaþiei ºi
reculegerii, omul se va surprinde
înconjurat de o aurã de luminã,
filtratã parcã prin miraculoase
lentile. Spre o asemenea
atmosferã
de
catedralã
sufleteascã îndeamnã versurile
din volumul „Vitralii reci” al
poetului Florian Huþanu. Numele autorului îmi
devenise cunoscut în urmã cu peste trei decenii, dupã
debutul sãu – la recomandarea poetului Grigore
Hagiu din revista „Luceafãrul” – cum consemneazã
de altfel într-un dens „Cuvînt înainte” poetul ªtefan
Ioanid. Aflu din aceastã prefaþã, succintã, dar
generoasã, cã abia în 2002 Florian Huþanu ºi-a fãcut
ºi debutul într-un volum, purtînd un titlu de romanþã
– „De-ai ºtii ce doare toamna asta...” – cãreia i-au
urmat alte cinci cãrþi. Un lucru e cert: întîrzierea
debutului în carte i-a îngãduit poetului sã-ºi ia în
stãpînire uneltele lirice, sã lase ezitãrile inerente
cãutãrii de sine în paginile manuscriselor, spre a se
înfãþiºa în plenitudinea maturitãþii creatoare.
Lumina, umbra, lacrima, oglinzile, o iubitã ce se
contureazã mai degrabã ca o vagã amintire,
anotimpurile purtãtoare de mesaje nostalgice,
copacii diafani înfãþiºaþi sub clasice nume
(mesteceni ºi castani, mai ales) fac parte din recuzita,
din reperele spaþiale ori simbolurile prin care autorul
îºi prezintã concentratele confesiuni lirice.
Iatã un exemplu semnificativ ºi definitoriu pentru
arta poetului ºi opþiunile lui stilistice: „Dintr-o
scrisoare/ picurã amintiri/ desenatã prin vîrtejuri/ te
ascunzi prin frunzele/ castanilor uitaþi/ prin parcuri
cu toamnã bolnavã/ Pe lac viseazã cuvîntul.”
Cum se vede, un intimism liric, în exprimãri de
cãutatã concentrare, care nãzuieºte spre zãri cu amNicolae DRAGOª
ple cuprinderi.

14
Din istoria contemporanã

ÎNFIINÞAREA EPISCOPIEI OR
TODO
XE
ORTODO
TODOXE
Episcopiei Ortodoxe Române Autonome din

“a. Episcopia Ortodoxã Românã

au intrat: Gâldãu, maiorul Croitoru, dr. Teodoru din
partea Caroman-ului, avocatul Nicolae Baciu de
care am vorbit în perioada din Jugoslavia, fostul
maior de cavalerie Florescu, unul din fruntaºii
coloniei române din Austria, Puiu Traian, comandant
legionar al legionarilor din Austria, originar din
Constanþa, Tit Constantinescu, care purta numele
de Petre Bogdan, fost ofiþer de aviaþie în þarã, de
profesie inginer, lucra la serviciul de spionaj
american, Tãnase teolog, lucra la Insbruk,
reprezentantul legionarilor papanaciºti pentru
Austria, agent francez, în 1951 a plecat în Canada,
prof. Sanjoj, care venea din Germania, fost profesor
universitar în Bucureºti, mare nazist, cât ºi alþii pe
care nu mi-i reamintesc.
Primul act al Adunãrii Eparhiale mai sus
amintite a fost înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe
Române Autonome din Europa Apuseanã ºi
Orientul Apropiat”6 , preciza deþinutul Leu Vasile
într-o declaraþie datã Securitãþii.
Al doilea act a fost lansarea unei Chemãri,
“prin care cu toþi îl invitã pe arhimandritul Victor
Leu sã conducã Biserica Ortodoxã Românã din
exil ºi sã le fie episcop”7 , dupã cum rezultã dintr-un
raport adresat preºedintiei Consiliului Naþional
Român din Washington, un fel de guvern al
românilor din exil.
Trecându-se la al doilea punct al ordinei
de zi, Atkinson a propus sã fie ales episcop al
românilor din Europa Apuseanã, trimisul grupului
de rezistenþã al celor ºapte sinodali drept-credincioºi
anticomuniºti din România, cãlugãrul Victor Vasile
Leu, deoarece Visarion Puiu nu poate îndeplini
aceastã funcþie fiind bolnav, internat într-un
sanatoriu elveþian.
Dupã votarea ambelor propuneri ale ordinei
de zi s-a trecut la legitimarea voinþei delegaþilor.
Actul de înfiinþare a Episcopiei Ortodoxe
Române Autonome din Europa Apuseanã ºi
Orientul Apropiat, precum ºi Actul de alegere ca
locotenent episcop a lui Victor Vasile Leu, au fost
redactate în formã juridicã, de cãtre avocatul Nicolae
Baciu ºi în formã canonicã de cãtre preotul Gâldãu,
teologul Tãnase ºi preotul Surtucan din Italia.
La întemeierea Episcopiei Ortodoxe
Române Autonome din Europa Apuseanã “au
participat, fireºte, ºi laici, în mare numãr; actul original de constituire poartã semnãtra a sute ºi sute de
reprezentanþi, delegaþi români din aproape toate
centrele unde trãiesc ei risipiþi în Europa.
Patru declaraþii semnate de preoþii Gâldãu,
Bârliba de la Roma, Vasilovschi de la Baden-Baden
ºi Lucaciu de la Paris, confirmã, în original,
recunoaºterea lui Victor Leu ca episcop al lor”8 , se
menþiona într-un raport cãtre CNR din Washington.
“Episcopatul a fost creat cu întrega
aprobare a oamenilor preocupaþi, preoþi ºi mireni
împreunã, ºi în armonie cu dogmele ºi canoanele
bisericii noastre, vine sã reconfirme un alt participant la istoricul eveniment.
Politica noastrã a fost aceea de a fi extrem
de imparþiali cu toate grupãrile româneºti.
Noi le-am cerut sã ne priveascã ca preoþi
ºi sã nu amestece Biserica în neînþelegirile lor
politice”9 .
Alte informaþii certe cu privire la istoricul
constituirii Episcopiei Ortodoxe Române
Autonome din Europa ºi a alegerii cãlugãrului Victor Leu ca episcop, le furnizeazã ºi o scrisoare, din
24 noiembrie 1949, a maiorul G. Em. Iliescu,
preºedintele Comitetului Anglo-Român, cãtre unul
din neprietenii confesorului colonel Vasile Leu,
generalul C. Petrescu Lazãr, în care se precizeazã:

b. Episcopia Ortodoxã Românã
Autonomã din Europa Apuseanã, cu sediul la
Londra, a fost înfiinþatã la 10 aprilie 1949, la cererea
românilor ortodocºi refugiaþi ºi are ca scop umplerea
marelul gol al pribegiei, acela al asistenþei
religioase…
Adunarea delegaþilor comunitãþii
religioase a avut loc la Salzburg ºi totul a fost
consemnat printr-un ACT CONSTITUTIV semnat,
în original, de toþi delegaþii.
c. Lt. episcop V. Leu este aceeaºi persoanã
cu pãrintele Leu ieºit din þarã prin Jugoslavia,
împreunã cu preotul Gâldãu.
d. Titlul de lt. episcop a fost luat în
conformitate cu legile bisericeºti. Îl are orice cleric
ales episcop, care însã nu a fost hirotonisit arhiereu.
Din informaþiile ce le posed, pãrintele Leu
intenþioneazã sã se prezinte M. S. Regelui, imediat
dupã hirotonisire.
Sper, stimate Domnule General, cã prin
aceste rânduri am rãspuns tuturor chestiunilor puse
de Dv.
Dacã, însã, doriþi lãmuriri tehnice de
dogmaticã, rânduiri bisericeºti etc., cred cã este bine
sã vã adresaþi direct Înalt Preasfinþiei Sale pãrinte,
lt. episcop V. Leu, la adresa: 65, Enismore Gardens,
London, S. W. 7, sau puteþi trimite scrisoarea pe
adresa mea, iar eu i-o voi trimite imediat acolo unde
va fi”10 , deoarece episcopatul cu sediul la Londra
cuprindea un areal de la Gibraltar pânã la Marea
Roºie.
Atkinson s-a dus la Viena cu documentele
emise de Adunarea Eparhialã de la Sazburg ºi a
obþinut, de la cele trei puteri de ocupaþie: englezã,
americanã ºi francezã, recunoaºterea alegerii
cãlugãrului Victor Vasile Leu ca episcop al exilului
românesc ºi, totodatã, pe baza lor, a obþinut un
paºaport provizoriu, un certificat de cãlãtorie cu
valabilitate internaþionalã.
Actul a fost scris în limba englezã ºi în el
se specifica cã nu este valabil în zona de ocupaþie
sovieticã a Vienei.
“Acest certificat, detalia posesorul lui, era
redactat pe o coalã dublã de hârtie groasã, cu un
timbru sec pe ea, cu fotografia mea în colþul drept,
pe care era aplicat, iar, un timbru sec, jumãtate pe
fotografie ºi jumãtate pe coalã, cu toate datele mele
biografice, cu noua titulaturã a mea de episcop al
românilor din Europa Apuseanã, semnat de cei trei
înalþi comisari ai puterilor de ocupaþie: America,
Anglia ºi Franþa.
Acest paºaport provizoriu îl foloseam când
treceam dintr-o þarã în alta ºi când treceam dintr-o
zonã de ocupaþe în alta”11 .
Tot acum, Atkinson, printr-o hotãrâre ONU,
a obþinut calitatea de cetãþean apatrid pentru noul
episcop Victor Vasile Leu.
Dupã evenimentele evocate mai sus
episcopul ales ºi preotul Gâldãu au fãcut prima vizitã
la birourile lui Atkinson.
Cu aceasã ocazie celor doi le-au fost
prezentaþi ºefii serviciilor The World Council of
Churches din Austria ºi au discutat, hotãrând
“înfiinþarea celor trei parohii din Austria, în afarã de
Salzburg care le gira, în acea parte ºi anume: Gratz,
Lintz ºi Insbruk.
ªefii serviciilor Consiliului Ecumenic
austriac sunt: prinþul Alexandru Liveni, refugiat rus
alb, vorbea perfect româneºte, un cehoslovac, fost
profesor universitar în Cehoslovacia al cãrui nume
nu-l reþin ºi încã trei pe care nu-i reþin ºi cu care nu
am avut nici un fel de legãturã, în afarã de Liveni cu
care mã împrietenisem”12 .

Prof. Paul LEU Europa Apuseanã.
Autonomã din Europa Apuseanã nu este o
S-a format un prezidium al adunãrii în care episcopie refugiatã din þarã.
Kenmore, Washington, USA
La înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe
Române Autonome din Europa Apuseanã s-au avut
în vedere “procedeele prevãzute de Canoanele
Bisericii Primare, adicã dupã procedeele utilizate
de primii creºtini, care se aflau ºi ei, ca ºi noi, în
pribegie ºi sub persecuþii.
Poporul drept credincios întrunindu-se, mai
întâi, în comunitãþi religioase, dupã posibilitãþi ºi
în diverse localitãþi ºi, apoi, în adunarea generalã a
delegaþilor acestei comunitãþi a hotãrât înfiinþarea
Episcopiei ºi alegerea pãrintelui protoiereu V. Leu
ca episcop”1 , þinea sã precizeze un contemporan,
participant la evenimentul crucial.
“La cererea oamenilor noºtri, noi am luat
mãsurile necesare în scopul de a stabili un episcopat
ortodox român al Europei de Apus, pentru a satisface
nevoile spirituale ale românilor în exil”2 , îºi amintea
unul dintre organizatori, dupã vreo câteva luni de
la producerea lui.
Înainte de sosirea colonelului confesor
Vasile Leu în Lumea Liberã, Atkinson, reprezentantul
The World Council of Churches pentru Austria,
primise instrucþiuni ºi bani de la Geneva, spre a
organiza prima episcopie autonomã a românilor
ortodocºi refugiaþi în Occident ºi a-l alege, ca pãstor,
pe trimisul rezistenþei anticomuniste din România.
În consecinþã, Atkinson a hotãrât ca în ziua
întâia de Paºti sã convoace, la Salzburg, pe toþi
delegaþii coloniilor ºi comunitãþilor religioase
române din întreaga Europã Apuseanã.
“Gâldãu a fost însãrcinat de Atkinson sã
pregãteascã, atât la Consiliul Caroman-ului, cât ºi
într-o casã particularã, ce se afla lângã biserica
românã din Salzburg, casã ce fusese închiriatã de
Atkinson pentru gãzduirea delegaþilor români, ce
urmau sã vinã din alte localitãþi pentru sãrbãtorile
Paºtelui la Salzburg, ca sã ia parte la adunarea
românilor mai sus arãtatã”3 .
Totodatã, cu douã sãptãmâni înaintea
Paºtelui, arhimandritul Victor Vasile Leu a fost adus
din sanatoriul Planchenvort, de lângã Gratz, la Salzburg.
La garã, trimisul grupului de rezistenþã al
celor ºapte sinodali a fost întâmpinat cu un ceremonial special, alcãtuit din: Atkinson, Gâldãu, Neagoe,
ºeful serviciului de spionaj American, secþia românã
pentru Austria, de un grup numeros, ce reprezenta
colonia românilor din Strasburg etc.
Dupã discursul de bun venit al parohului
Florian Gâldãu ºi al maiorului Croitoru, preºedintele
Comitetului Naþional Român din Salzburg, a urmat
cuvântul lui Atkinson.
Delegatul The World Council of
Churches pentru Austria a arãtat “cã poporul englez
se simte legat de poporul român ºi-l considerã ca pe
un frate”4 , iar venirea lui Victor Vasile Leu la Salzburg va fi un pas înainte pe linia prieteniei ºi a
susþinerii politicii engleze.
Cu aceastã ocazie vorbitorii i-au evidenþiat
personalitatea ºi i-au elogiat faptele de arme sãvârºite
în timpul rãzboiul din Est, pentru care a fost decorat,
între altele ºi cu Crucea de Fier.
În discursul de rãspuns, trimisul episcopilor
anticomuniºti le-a vorbit, “în acelaºi sens”5 .
De la garã, emisarul celor ºapte sinodali ai
BOR a fost dus, cu maºina maiorului Neagoe, la
Salzburg ºi instalat într-un apartament de lângã
biserica ortodoxã, unde a locuit mai mult timp,
împreunã cu preotul Florian Gâldãu.
La 10 aprilie 1949, dupã slujba Sfintei
Învieri, în Biserica Ortodoxã din Salzburg, s-a
procedat “la constituirea Adunãrii Eparhiale a
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Mai apoi, Gâldãu ºi cu Atkinson, au plecat
la München, în Germania Occidentalã, pentru a
discuta ºi a se informa despre posibilitatea
hirotonisirii episcopului ales Victor Leu de cãtre trei
mitropoliþi ruºi albi.
În luna ce a urmat, iunie, episcopul exilului
Victor Vasile Leu ºi-a intrat în atribuþii.
“Pentru organizarea bisericeascã a
românilor din pribegie, Victor Leu s-a concertat cu
mai mulþi preoþi ºi protopopi români din localitãþile
unde sunt mai mulþi concetãþeni de-ai noºtri în
Europa”13 .
Debutul funcþiei de episcop ales l-a fãcut
în Austria, unde, în cadrul unor vizite, între altele,
cu ajutorul primarilor din oraºele Gratz, Lintz ºi
Insbruk ºi a reprezentanþilor bisericii catolice, a luat
legãtura cu românii stabiliþi acolo, a înfiinþat trei
parohii ºi a pus bazele a încã trei biserici ortodoxe,
în afarã de cea de la Salzburg.
Cu aceastã ocazie, episcopul Victor a vorbit
în faþa refugiaþilor români. Pentru a le ridica moralul
le-a spus cã în curând va izbucni cel de al III-lea
rãzboi mondial, iar trupele americane ºi engleze vor
alunga pe reprezentanþii Moscovei de la putere ºi
vor instaura liberatea ºi democraþia.
Nefericiþii refugiaþii români erau într-o
nevoie fizicã ºi spiritualã de nedescris.
Nou creata Episcopie Ortodoxã Românã
Autonomã din Europa Apuseanã ºi Orientul
Apropiat, prin slujitorii ei, a demarat atât acþiunile
de organizare spirirualã, cât ºi cele de ajutorare
materialã.
În a doua jumãtate a anului 1949, procesul
de asistenþã duhovniceascã ºi actele caritabile au
debutat cu folos.
“În cele mai multe cazuri am avut succes
în totalitate, afirma preotul Gâldãu, unul dintre
participanþi la acest act caritabil ºi profound
omenesc.
În altele, nu am putut mai mult ºi l-am rugat
pe Dumnezeu sã-i ajute ºi noi fãceam ceea ce este
cel mai potrivit pentru toþi.
Vaticanul, din punct de vedere material, a
fãcut ceva ca sã-i ajute pe refugiaþii români din
Germania ºi îi mulþumim lui Dumnezeu pentru asta.
În acelaºi timp, în Austria, The World
Council of Churches ºi Curch World Service au
fãcut, de asemenea, bunã muncã creºtineascã prin
oficiile lor principale din Salzburg ºi München, iar
noi suntem recunoscãtori pentru aceasta.
Dorim sã exprimãm mulþumirile noastre dlui J. B. Atkinson ºi d-rei Stoll, din partea
organizaþiilor menþionate mai sus, care au fãcut tot
ce le-au stat în putere ca sã uºureze suferinþele
românilor noºtri exilaþi.
De asemenea, dorim sã exprimãm
aprecierea noastrã profundã popoarelor american ºi
englez care, într-adevãr, îºi dovedesc, cu aceastã
ocazie, creºtinismul.
Când am pãrãsit Austria, la sfârºitul lui mai
1949, am mers la Geneva ºi am discutat toate
problemele legate de nevoile materiale ºi spirituale
ale refugiaþilor noºtri români cu conducãtorii de la
The World Concil of Churches, care au dorit sã
continuie, atât cât este posibil, sã-i ajute pe oamenii
noºtri”14 .
Episcopul ales, Victor Vasile Leu, a fost un
reprezentant de seamã a Bisericii Ortodoxe
Române ºi a monarhiei, deoarece conºtiinþa,
convingerile ºi demnitatea ce o deþinea îi impuneau
nu numai sarcina de activitate religioasã,
sacramentalã, de organizare a episcopiei, ci ºi cea
de a combate pe cel mai mare duºman al întregii
creºtinãtãþi, Antihristul cominternist, prin toate
mijloacele diplomatice, politice ºi prin cele oferite
de presa scrisã ºi vorbitã.

Ca urmare, episcopul exilului “a organizat
în þãrile capitaliste aºa numitele Sãptãmâni albe,
perioadã în care presa capitalistã ducea o campanie
înverºunatã împotriva þãrii noastre, iar conducãtorii
þãrilor capitaliste fãceau declaraþii împotriva
comunismului” 15 , constata procurorul militar
înainte de a-i pronunþa sentinþa de condamnare la
moarte.
În adevãr, cu prilejul vizitelor fãcute unor
ºefi de state, a unor înalþi prelaþi creºtini, din Europa
Occidentalã 16 , episcopul Victor Vasile Leu i-a
informat cu date concrete despre cele petrecute în
dosul Cortinei de Fier, i-a avertizat cã Europa de Est
este bolºevizatã ºi agresivã, le-a cerut, tuturor, sã
combatã propaganda statelor comuniste ºi sã
suprime buletinele publicate de reprezentanþele
diplomatice ale RPR din þãrile lor, prin care se
vehiculau minciuni sfruntate etc.
Pentru a fi la înãlþimea sarcinilor asumate
ºi a poruncilor primite, la plecarea din România de
la Grupul celor ºapte ierarhi anticomuniºti ce l-au
trimis în Occident, a obligaþiilor ce le incumba
funcþia pe care o deþinea, de apãrãtor al Bisericii
Ortodoxe Române, arhiereul exilului a întreprins
numeroase vizite în eparhia sa care se întindea de la
Gibraltar pânã la Marea Roºie.
Aceastã activitate interstatalã o practica
nestingherit, deoarece, la o conferinþã a miniºtrilor
de externe din þãrile capitaliste ale Europei ºi din
Orientul apropiat, Consiliul Ecumenic ºi IRO erau
recunoscute ºi înalþii prelaþi autorizaþi de aceste
organizaþii suprastatale puteau activa, în interesul
refugiaþilor aflaþi pe teritoriul statelor lor, fãrã a se
amesteca în treburile interne a þãrilor respective, cu
unele excepþii, iar finanþarea deplasãrilor era
asiguratã de Consiliului Ecumenic Internaþional
al Bisericilor.
Dupã câteva zile de la vizita fãcutã la
München, în mai 1949, “Atkinson ne-a citit o adresã
venitã de la Consiliul General Ecumenic din Geneva, în care preºedintele Consiliului Ecumenic îºi
exprima dorinþa cã voieºte sã mã cunoascã personal,
rememora episcopul ales, sã discute problema
refugiaþilor români cu mine sub toate aspectele ei
(cazare, emigrare etc.), înainte de a se întruni
Conferinþa delegaþilor Consiliului Ecumenic.
Am stat la Salzburg circa 3-4 zile, în care
timp am rânduit ca biserica ºi parohia româneascã
sã fie suplinitã, în lipsa lui Gâldãu, de un preot
ucrainian care ºtia româneºte, al cãrui nume nu-l
mai reþin ºi apoi am plecat la Geneva, cu trenul,
folosind paºaportul provizoriu eliberat de la
Viena”17 .
La fârºitul lunii mai 1949, emisarii
Sinodului anticommunist din România, aflat în
ilegalitate, au plecat la Geneva pentru a discuta, în
numele prestigiosului for eclesiastic, ”toate
problemele legate de nevoile spirituale ºi materiale
ale refugiaþilor noºtri români cu conducãtorii de la
The World Council of Churches”18 , cum preciza
preotul Florian Gâldãu într-un raport aflat la Washington.
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Gheorghe Dinu; 8- Victor Frunza;10- Ion Creang[,
Vasile Zamfir; 11-Grigore Arbore; 12- Alexandru Balaci,
Petru Vintil[; 14- Vasile Alecsandri; 15- Ion Marin
Sadoveanu, Virgil Teodorescu; 16- A. E. Baconsky; 18Al. Raicu; 19- George C[linescu, Constantin |oiu; 23Alexandru Odobescu, Ovidiu Papadima; 24- S`nziana
Pop, Dinu Flamand; 26-Petre Pandrea, Al. Simion;28Ion D. S`rbu; 29- Nicolae B[lcescu; 30-Dorin Tudoran.
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1- Costache Ol[reanu, Ion Pop; 2-Dan Verona, Octavian
Paler; 4- Haralamb Zinca, Emil Draghici; 5-Alexandru
Oprea, Nikolaus Berwanger; 6- Constantin BãlãceanuStolnici,Drago= Vicol, George Alboiu; 12- Alexandru
Ivasiuc; 16- Dimitrie Anghel; 17- August Treboniu
Laurian; 19- Maria Luiza Cristescu; 20-Stefan Popescu,
Iuliu Ratiu, Adrian P[unescu, Valentin Serbu; 21- Simion
B[rnu\iu,Ion Biberi,Corneliu Leu; 23- Eugen Teodoru;
24- Constantin Noica; 25- Mihai Codreanu; 26- Cezar
Baltag; 27- Marcel Gafton; 30- P[storel Teodoreanu;
31- I. Valerian.
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2- Elena V[c[rescu, Miron Radu Paraschivescu; 5- Ion
Dodu B[lan; 7- Zaharia Stancu, Eusebiu Camilar; 8Mihail Sebastian, Alexandru Andri\oiu; 10- Nicolae Dan
Fruntelat[,N. Crisan, C. Nisipeanu; 11- +t. O. Iosif; 13George Mihail Zamfirescu, Vasile Voiculescu; 17- Al.
Dima; 21- Perpessicius; 22- A.I. Z[inescu; 25- Dumitru
Popovici; 26- Dimitrie Cantemir; 27- Alexandru Brad;
29- Mihail Sorbul, Radu Cosa=u; 31- Eugen Lovinescu.

1- Gellu Naum; 5- Marin Preda, Adrian Marino; 6- Cezar
Ivanescu; 8- Sa=a Pan[, Tudor Popescu; 10- Horia
Garbea; 11- Panait Istrati, Teodor Mazilu; 12- Ion Ghica;
13- Ion L[ncr[njan; 14-Cezar Drãgoi;15-Constantin
Novac; 16-Ov.S.Crohmãlniceanu, Ileana Berlogea,
Gabriela Melinescu; 18- Paul Anghel, Sorin
Alexandrescu, Ion Gheorghe; 19- Dumitru Radu Popescu;
20- Horia Lovinescu, Zoe Dumitrescu-Bu=ulenga; 22Alexandru Piru; 23- Paul Everac; 24- Corneliu Irod;27Mircea Zaciu, Dumitru Dinulescu, Z. Ornea; 28- 31Victor Vlad Delamarina, Dan De=liu, George Genoiu.
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1- Alexandru Philippide, Gheorghe Pitu\; 5- F[nu= Neagu;
Alexandru D. Lungu; 9- Camil Petrescu; 10- Maria Banu=;
11- Mircea +tef[nescu; 12- Barbu +tef[nescu-Delavrancea;
13- Nicolae Velea; 14- Octav Pancu-Ia=i; 16- Gala Galaction;
17- George B[l[i\[; 18- A1exandru Lungu; 9- Calistrat
Hoga=; 20- Aurel Baranga; 22- Veronica Micle, Camil
Petrescu; 23- Gib. I. Mih[escu; 24- Eugen Jebeleanu, Mihu
Dragomir; 26- +tefan Augustin Doina=; 29- Gheorghe
Tomozei; 30- Ion Vinea.

24
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1- Nicolae Gane, Nicolae Breban; 2- George Dan; 5Hristu C`ndroveanu; 6- Adrian Maniu, Geo Bogza; 7Florin Mugur; 10- Anton Holban; 12- Alexandru Davilla,
Otilia Cazimir; 13- Theodor V`rgolici; 14- Radu C`rneci;
15- Titu Maiorescu; 19- Marin Sorescu; Mircea Radu
Iacoban; 20- Eugen Barbu; 21- Anton C. Bacalba=a; 22Grigore Alexandrescu, Tudor Mu=atescu; 24- Horia
B[descu, Laz[r B[ciucu; 26- Bogdan Petriceicu-Ha=deu,
Constant Tonegaru; 27- V. A. Urechia; dat[ neconfirmat[
- Dimitrie Bolintineanu.
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1- Ion Mircea; 3- Pavel Dan; 5- Alexandru Vlahu\[; 6Mihail Kog[lniceanu, Nicolae Filimon; 7- +erban
Cioculescu; 8- +tefan B[nulescu, Petre S[lcudeanu; 11Ion Rotaru; 12- Ion Ag`rbiceanu, Alexandru Balaci; 13Edgar Papu; 14- Costache Conachi, Radu Rosetti; 15I.M.Sadoveanu, Marian Popa; 16- Gheorghe Schwartz,
Victoria Ana Tausan; 17- George Bacovia; 20- George
Co=buc, Nicolae Mãrgeanu, Aurel Baranga; 22- Augustin
Buzura; 25- Dimitrie Vatamaniuc, Pop Simion; 26- Dan
Botta; 27- Grigore Hagiu, Ilarie Hinoveanu; 28- Valeriu
R`peanu.
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1- Eugen Uricaru; 2- Lauren\iu Fulga; 3- Traian Demetrescu,
Nicolae Drago=; 4- Cella Serghi; 5- Mihail Sadoveanu; 7Ion B[nu\[; 8- Dumitru Micu, D. B[l[ie\; 9- Aurel R[u,
Ovidiu Genaru; 11- Ion Brad; 12- Emil Botta; 13- Eugen
Ionesco; 14- B. Fundoianu; 16- I.M. Almãjan; 20- Mihai
Beniuc; 21- Anghel Dumbr[veanu; 24- Nicolae Crevedia,
Nicolae T[utu; 27- Liviu Rebreanu, Nina Cassian, Nicolae
Manolescu; 28- Dan T[rchil[; 30- Paul Zarifopol.

1- Cezar Petrescu, Floren\a Albu; 2- Nicolae Labi=; 4Nicolae Cartojan, Vlaicu Bârna; 7- Cella Delavrancea,
Sorin Titel; 8- Toma George Maiorescu, Hortensia
Papadat-Bengescu; 11- Mircea Dinescu; 14- Iulian
Neac=u; 17- Ilarie Voronca; 21- Dan Zamfirescu; 22Nichifor Crainic; 24- Nicolae |ic; 25- Ioan Alexandru;
27- Tudor Vianu, Neagu R[dulescu; 29- Ovid
Densu=ianu.

