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Cezar 
A. Mihalache

EEra normal ca
şedinţa de guvern să
înceapă cu întârziere. O
tărăgănare de 40 de minute
pe ceas, deşi, la felul în care
a fost concepută organi-
grama executivului-mamut
putea părea lesne o în-
târziere de… 23 de ani.
Lipsa de punctualitate s-a
legat, însă, de neprevăzuţii
factori organizatorici. Pentru
că, oare cum ar fi putut
„dorelii” tehnici de la Palatul
Victoria să înghesuie atâţia
miniştri şi compilaţii de
miniştri într-o sală de şedinţe
fără să dea impresia
aglomeraţiei de la împărţitul
funcţiilor din studioul Televiz-
iunii Libere de (la) revoluţie?
Cum ar fi putut Victor Ponta
să plece la drum cu noul gu-
vern, chiar într-o zi de 22 De-
cembrie, fără a risca să
recreeze tabloul ciolaniadei
cu haita de coioţi-ciocoi din
cadrul unei transmisii TV în
care membrii guvernului, de
data aceasta!, stau unul
lângă altul atenţi să nu
piardă locul la ciolan? Deja,
cu numai o zi înainte, ticsirea
miniştrilor la Cotroceni, la in-
vestire, s-a creionat într-o
imagine nu prea fericită, într-
o zi istorică, a eliberării noas-
tre de sub pecinginea
nomenclaturii roşii, fiindu-ne
dat să asistăm la investirea
unei puteri ce aducea, fie și
doar ca număr de
particpanţi, cu CPEx-ul de
altădată.

Or, tinerii din Decem-
brie ’89 s-au jertfit pentru ca
ţara lor să nu mai încapă
vreodată pe mâinile cla-
nurilor. S-au sacrificat pentru
ca generaţiile următoare să
nu mai fie conduse de puteri
bazate pe nepotism. Şi ce
am primit noi ca preţ al ofran-
dei lor, acum, după 23 de
ani?! Ce am primit într-un
Decembrie în care ar fi tre-
buit să rememorăm valori
prea curând uitate, să le
căutăm, să le repunem la loc
pe acelea pe care le-am
rătăcit sau pe care le-am
trădat, deşi am jurat la
mormintele celor jertfiţi că nu
vom permite repetarea isto-
riei?

Am primit o putere
parlamentară caracterizată
de nepotism. Am primit un
for legislativ de clan care
concurează cu Marea
Adunare Naţională. Am

primit un guvern supradi-
mensionat până aproape de
restaurarea CPEx-ului din
gulagul trecutului nostru co-
munist. Am primit dovezi le-
gislative imediate ale unor
acte de ocârmui-
re economică specifice
guvernărilor centralizatoare.
Într-o manifestare abuzivă,
dar atent mascată, a dreptu-
lui puterii, şi nu a puterii
dreptului, am fost loviţi în
libertăţiile noastre. În cele
economice, prin adoptarea

de către guvernul Ponta a
unei ordonanţe de urgenţă
ce limitează spaţiul de mani-
festare a firmelor, dar şi în
cele de exprimare a libertăţii
de expresie, printr-o altă
ordonanţă care striveşte
audio-vizualul.

Am fost „răsplătiţi” cu
o ordonanţă care, aidoma
clanului de acum două
decenii, crează facilităţi anu-
mitor segmente comerciale.
Am primit acte de „coabitare”
între premier şi preşedintele
republicii în care sunt
amintiţi, ca parte a angaja-
mentului de a nu strica
tabloul puteri, şi simplii
„angajaţi”. Şi nu ar fi de mi-
rare să ne trezim că salariaţii
de prin ministere, agenţii ori
deconcentrate vor fi puşi să
semnze formulare similare
prin care să promită că nu-şi
vor critica şefii pe linie „de
serviciu”, adică politic-
departamentală…

Avem un premier
care şi-a văzut visul de a
conduce un guvern cât o
clasă de şcoală primară. Un
premier secondat, nu de
unul singur, ci de trei „cabi-
nete numărul doi” şi care,
deşi şi-a creat cea mai
grosolană maşinărie de
ocârmuire, ne ţine lecţii de-
spre reducerea birocraţiei!
Un „dottore” care, după ce s-
a bazat şi pe votul „maurilor”
din sistemul bugetar, le oferă
acum, nu salarii ori bonuri de

masă, ci disponibilizări. 
Avem un parlament

în care personaje lipsite de
de o minimă educaţie s-au
infiltrat în comisiile de spe-
cialitate. Avem un parlament
în care infractorii stau lângă
jurişti cu experinţă şi audiază
miniştrii!

Şi nimeni nu mai are
curajul să prosteze… Nici
profesorii care nu şi-au primit
salariile restante și au fost
tăiați și de la alocarea
bugetară de şaşe procente

din PIB. Nu mai protestează
nici pensionarii cărora nu li s-
a majorat pensia, nici
revoluţionarii care au început
să-şi piardă drepturile într-o
acţiune evidentă de denatu-
rare progresivă, până la
ştergere, a meritelor lor. Nici
poliţiştii nu-şi mai aruncă
chipiurile în aer şi nici nu se
mai scriu în agora versuri
pentru griveii politici…

În schimb, premierul
îl pune la loc de cinste pe Ion
Iliescu. Ca o recunoaştere a
meritelor aceluia pe care nu
am fost capabili să-l lustrăm
din existenţa noastră. Şi, fără
a fi cinici (nu suficienţi de
cinici!) putem spune că de
acum „ilici”-ul nelustraţiei
noastre poate închide liniştit
ochii! S-a refacut cadrul ac-
tivismului pe care nici măcar
editura tehnică nu a reuşit
să-l îndosarieze pentru isto-
rie. În mai puţin din timpul pe
care l-a avut la dispoziţie fos-
tul dictator pentru a clădi o
ţară, istoria a fost înturnată
spre începuturile pârjolului
sovietic de (a)vântul comer-
cial al occidentului. Iar astăzi
doar o tăcere sinistră pare a
se mai aşterne  peste pieţele
protestelor noastre sociale…

●

Din jale se reîntrupează parlamentulDin jale se reîntrupează parlamentul

Aurel
Brumă

FFiind condamnat la
moarte, citeam undeva, un
deținut a cerut clemență prin
amânarea termenului pentru
a decide care ar fi procedura
optimă: prin ștreang, scaun
electric sau eutanasiere
clinică, mai puțin cianura
care, spun experții de la Gold
Corporation, a devenit total
inofensivă. Și îi anunț pe lec-
torii răuvoitori că în cele mai
de dinainte nu fac nici o trim-
itere la pușcăriabilii proaspăt
înghesuiți în lojele din Casa
Poporului odată cu punerea
în funcție a mecanismului de
redistribuire a voturilor. Or
tocmai hulita ruletă a redis-
tribuirilor a făcut imposibilul-
posibil: PDL-ul și PPDD –ul
au fost resuscitate ca 
partide parlamentare, Curtea
Constituțională a trecut pe alt
canal, imposibil de accesat,
președintele țării a purces
creștinește pe calea iertărilor
de conjunctură, ignatul politic
fiind amânat la o dată ceva
mai puțin virusată de spectrul
sfârșitului lumii. Dar nu vă
panicați: mayașii autohtoni,
lojele autohtone, nu au
renunțat însă la apocalipse.

Noul guvern, gonflat
și el pentru un plus de vizibil-
itate, va continua  să ne alin-
ieze la orice parametru
european posibil (începând
cu o cuvenită creștere a 
propriilor venituri), noile
armonizări experimentale în-
cepând deja la ceilalți prin
impozitele locale în creștere,
prețul pe kilowat și m.c. de
gaz metan. 

Vom fi anunțați însă,
pe revers, că sub zăpezile, și
ele în creștere, se estimează
o producție mai bună la grâu
și rapiță și la alte culturi, in-
clusiv la cea anunțată de 
ambasadorul SUA care,
dintr-o malformație oculară
necorectată la timp a așezat
harta României în zona pro-
priilor dominioane de peste
ocean.

Pentru a ieși de sub
nemernicia negativistă a unei
părți a presei (trebuie să se
facă ceva și cu asta) ne
bucurăm al naibii de mult că
avem tot mai mulți afaceriști
în parlament, valoarea lor, 
insuficient vizibilă din
declarațiile de avere, asig-
urând garanția unei explozii
a locurilor de muncă, a

restructurării irigațiilor și
canalelor de circulație
ergonomică de la București
înspre și invers și, cu supra
plus, trecerea mineritului pe
acțiuni și participațiuni indi-
viduale ”ne va scoate din
rahat”, cum se exprima un
leader de opinie, iar dacă nu,
la cantitatea în care înotăm
până la gât vom rezolva de-
finitiv problema unei agricul-
turi ecologice, sănătoase,
dublarea aceasta dublându-
se și pe alte direcții, chestii,
probleme.

Există însă un minus-
cul, un nenorocit de ”dar”
care înseamnă și ”însă,
totuși, din păcate”: o singură
legislatură este insuficientă
pentru prea multe mărețe
realizări, că nici ăia de-au
făcut piramidele n-au reușit
în doar patru ani ci ă-hă-hă.
Cronofage, discuțiile privind
regionalizarea, împărțirea
rușfeturilor administrative,

revederea Constituției, mai
ales în ce privește cinci-
nalurile prezidențiale sau re-
conversia de reprezentare
parlamentară cu scara de 1
la maximum 80.000 (!), re-
distribuirea dobânzilor la
dobânzi, etc. și altele, inclu-
siv problema minorităților
sexuale și de tot felul,
legiferarea bordelurilor după
modele funcționale pin Eu-
ropa și multe alte chestii la
fel de urgente – toate aces-
tea vor obliga, posibil, să
participăm la un nou referen-
dul privind creșterea,
dublarea perioadei de
exercițiu al acualului parla-
ment, guvern și cam atât, că
până la tragerea la sorți a
noului chiriaș de la Cotroceni
mai este.

●
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Reconcilierea şi buna convieţuire în judeţele Covasna şi Harghita…Reconcilierea şi buna convieţuire în judeţele Covasna şi Harghita…

Ioan
Lăcătușu

PProcesul de recon-
cilierea, deziderat istoric al
cărui realism este ilustrat de
experienţa altor ţări, pre-
supune, printre altele, şi nor-
malizarea climatului de
convieţuire din judeţele Cov-
asna şi Harghita. Problematica
înlăturării consecinţelor pe-
rioadei ocupaţiei horthysto-fas-
ciste a fost considerată, în toţi
aceşti ani, o temă “delicată”,
“gingaşă”, şi, ca atare, a fost
ocolită cu bună ştiinţă,
lăsându-se ca timpul să vin-
dece o parte a dureroaselor
răni produse atunci românilor,
dar mai ales românismului.
Pentru că în acei ani de tristă
amintire s-a atentat nu numai
la viaţa şi avutul românilor ca
persoane fizice, ci însuşi la
statutul, la condiţia de cetăţean
român de naţionalitate română
trăitor în satele cu populaţie
românească împuţinată de vit-
regiile vremii şi la instituţiile
fundamentale care le asigurau
păstrarea identităţii culturale,
religioase şi naţionale specifice
-Biserica şi Şcoala.

Lipsiţi de aceste
instituţii şi de sprijinul fraţilor
întru limbă şi credinţă, trăind cu
amintirea a ceea ce au îndurat
în anii 1940-1944, românii
trecuţi cu forţa la alte confe-
siuni nu au mai revenit la
matcă, găsindu-şi “liniştea în
sânul noilor biserici şi al culturii
care i-a adoptat”. Trăind într-un
climat în care toleranţa, ac-
ceptarea pluralismului etnic şi
confesional rămân încă
deziderate, majoritatea acestor
cetăţeni nu-şi mai declină
apartenenţa la Biserica şi cul-
tura română, amintindu-şi cu
nostalgie de perioada
interbelică, perioadă când
aveau sentimentul că trăiesc
realmente în România.

N e c u n o a ş t e r e a
adevărului despre întreaga di-
mensiune a dramelor ce au
avut loc în acei patru ani, care
au durat “cât patru secole” –
cum obişnuia să spună mitro-
politul Nicolae Colan, a condus
la o percepţie denaturată şi
chiar la încercări de a găsi
justificări pentru unele atrocităţi
şi samavolnicii săvârşite atunci
de horthyişti împotriva
românilor. După revoluţia din
decembrie 1989, nu de puţine
ori în presa de limba maghiară
din zonă au apărut materiale
despre perioada 1940-1944, în
care drama populaţiei
româneşti a fost eludată în în-
tregime, sau minimalizată.
Parohiile ortodoxe desfiinţate
în toamna anului 1940, prin tre-
cerea forţată a credincioşilor la
alte confesiuni, nu şi-au
recăpătat încă fostele lor
terenuri şi proprietăţi. Ruinele
bisericilor ortodoxe din Hercu-
lian şi Doboşeni stau mărturie
despre intoleranţa acelor ani.

Atât la nivel judeţean,
cât şi la nivel local, nu există
preocupare şi interes pentru
cunoaşterea istoriei reale a
acestor meleaguri, pentru
punerea în evidenţă şi racor-
darea la circuitul turistic a nu-
meroaselor vestigii dacice şi
romane şi a tuturor urmelor
culturii şi spiritualităţii
româneşti din zonă.

Se încearcă a se ex-
tinde ideea după care există o
diferenţă esenţială între
românii ardeleni şi cei din cele-
lalte provincii româneşti,
consideraţi “venetici” pe aceste
meleaguri şi cauza tuturor
răutăţilor. Mijloacele de comu-
nicare în masă de expresie
maghiară din judeţele Covasna
şi Harghita nu mai prezintă
aproape nimic din ceea ce
apropie cele două etnii.
Asistăm la o surprinzătoare
“amnezie” în ceea ce priveşte
reliefarea legăturilor secuilor
cu românii de peste Carpaţi şi,

în general, despre
interferenţele dintre cultura,
tradiţiile, obiceiurile românilor
şi secuilor.

Opinia publică internă
şi internaţională este informată
sistematic despre acţiunile
“naţionaliştilor” români. Dar, cu
câteva excepţii, nu se
cunoaşte nimic despre activi-
tatea naţionaliştilor români de
naţionalitate maghiară, mulţi
dintre ei ajunşi în conducerea
unor instituţii judeţene şi locale,
deveniţi lideri de opinie cu
răspunderi deosebite în
adoptarea unor decizii ce
privesc convieţuirea în zonă.
Consiliile locale din localităţile
cu populaţie majoritară de
etnie maghiară, care, prin
componenţa etnică a consilier-
ilor sunt adevărate “maşini de
vot”, nu manifestă interes pen-
tru soluţionarea problemelor
referitoare la păstrarea
identităţii culturale şi religioase
a românilor din aceste
localităţi.

În multe cazuri,
acţionând pentru promovarea
culturii şi valorilor proprii,
reprezentanţii populaţiei de
etnie maghiară nu ţin seama
de trebuinţele, aspiraţiile, valo-
rile, simbolurile populaţiei
româneşti din judeţele Cov-
asna şi Harghita. Aproape că
nu este localitate din Arcul
Carpatic care să nu fie înfrăţită
cu 1-2-3 localităţi din Ungaria
sau din zone locuite de etnici
maghiari din Ucraina, Slovacia
şi Iugoslavia, ceea ce nu este
un lucru rău. Este cel puţin
surprinzătoare absenţa rapor-
turilor de înfrăţire şi cu localităţi
cu populaţie românească din
ţările respective.

La atâţia ani de la
revoluţia din decembrie 1989,
nu s-a găsit cadrul organiza-
toric adecvat discutării de către
reprezentanţi autorizaţi ai celor
două etnii a problemelor de
fond care vizează buna
convieţuire, cu luciditate şi re-

alism, fără încrâncenare şi fără
patimă. Asistăm la o optică
foarte curioasă, după care
reprezentanţii populaţiei de
etnie maghiară din judeţele
Covasna şi Harghita care
militează pentru promovarea
intereselor şi valorilor specifice
sunt apreciaţi şi respectaţi, fi-
indu-le trecute cu vederea an-
umite aspecte ale
comportamentului lor sau
apartenenţa la structurile
vechiului regim, dar pentru
aceleaşi eforturi, – aşa după
cum am mai văzut – unii
reprezentanţi ai populaţiei
româneşti din zonă sunt taxaţi
şi etichetaţi ca “naţionalişti,
şovini, nostalgici şi
criptocomunişti, venetici care
nu şi-au găsit căminul şi rostul
în noua societate”.

Prin tehnici rafinate de
manipulare a opiniei publice,
de multe ori cei care
îndrăznesc să-şi expună pub-
lic părerea în problemele ma-
jore ce vizează raporturile
interetnice, şi a căror poziţie nu
este conformă cu “linia oficială
locală”, sunt prezentaţi ca ne-
prieteni ai populaţiei de
naţionalitate maghiară. În
comparaţie cu populaţia de
naţionalitate maghiară din
judeţele Covasna şi Harghita,
care dispune de structuri pro-
prii consolidate, un sistem efi-
cace de asociaţii şi fundaţii
culturale, consistent spon-
sorizate din exteriorul ţării, şi
de unul informaţional modern,
populaţia de naţionalitate
română din cele două judeţe
nu dispune de aceste avantaje.
Nu există cadrul organizatoric
adecvat care să permită
cunoaşterea problemelor cu
care se confruntă comunităţile
româneşti în diversitatea lor şi
coordonarea eforturilor pentru
soluţionarea unitară a prob-
lemelor specifice zonei.

Înainte de 1 Decem-
brie 1918, viaţa comunităţilor
româneşti din satele aflate în

Curbura interioară a Carpaţilor
se concentra în jurul unor
instituţii fundamentale precum:
Biserica strămoşească, şcoala
confesională, cercurile cultur-
ale ASTRA, iar, la nivel zonal,
băncile româneşti, Partidul
Naţional Român şi Sinoadele
Arhiepiscopiilor din Sibiu şi
Blaj.  În perioada interbelică, la
acestea se adaugă şi organele
administraţiei locale.

Astăzi, în multe localităţi cu
populaţie mixtă, nici una din
instituţiile enumerate nu mai
există sau se află în imposibil-
itatea de a-şi îndeplini
funcţiunile, ca să nu mai vor-
bim de lipsa de reprezentare în
consiliile locale şi în aparatul
funcţionăresc al acestora. Rec-
oncilierea şi buna convieţuire
presupun luarea măsurilor
care să conducă la eliminarea
urmărilor Diktatului de la Viena
în toate localităţile judeţelor
Covasna şi Harghita, în
domeniile cele mai afectate –
Biserica strămoşească,
învăţământul şi cultura în limba
română.

Întraga înţelepciune a
înaintaşilor ne arată că prea
multe lucruri comune ne leagă;
prea mulţi strămoşi comuni îşi
dorm somnul de veci în cimi-
tirele noastre, prea apropiaţi
suntem ca să nu putem trăi în
linişte şi pace. Ceea ce ne
apropie este infinit mai mult
decât ceea ce ne desparte.
Avem şansa ca generaţia
noastră să-şi aducă contribuţia
la aplanarea unui diferend ce
durează de o mie de ani şi să
înfăptuiască reconcilierea
istorică dintre români şi
maghiari. În consens cu aceste
convingeri reprezentanţii
societăţii civile româneşti din
Covasna şi Harghita au făcut
un apel adresat liderilor
maghiari la bună convieţuire şi
pace interetnică.

●

A treia zi după ApocalipsăA treia zi după Apocalipsă

Iulian
Chivu

TToată falsa alarmă
mayasă a avut totuși
menirea de a redeștepta în
cei mai mulți dintre noi sen-
timentul numinos, mai ales
în latura de tremendum,
dacă nu și în cea de mis-
terium, după cum analiza
Otto Rudolf trăirea
religioasă. Veche îngrijo-
rare, recurentă în psihologi-
ile mulțimilor, Apocalipsa
relevă încă o dată, și sigur
era nevoie de asta, că
civilizația a făcut prea puțini
pași metafizici în necunos-
cut.

Aceleași străvechi
întrebări nu se pot amăgi
multă vreme cu răspunsuri
ușor contestabile, iar
curiozități grave de genul
celor care l-au scos din
Eden îl fac pe om să nu se

mulțumească cu echivocul
(„Despre ziua aceea și de-
spre ceasul acela nu știe ni-
meni: nici îngerii din ceruri,
nici Fiul, ci numai Tatăl”;
Matei, 24-36). Că ea va fi
cândva se deduce din

nevoia de simetrie cu în-
ceputul; cum va fi însă,
emitem doar ipoteze pentru
că nici despre început nu
am căzut întrutotul de acord
(creaționism, evoluționism
etc.). M-aș fi așteptat, după
o judecată validă, ca

această teamă a prăbușirii
să se deconteze într-o
potențare suplimentară a
misterului Nașterii Domnu-
lui, dar pacă și colindele
noastre strămoșești (reli-
gioase și laice ‒ pe unde s-
or mai găsi în tot autenticul
lor) au căpătat o
reverberație falsă, teatrală,
convențională.

Am sentimentul  că
se revizuiește  psihologia
bucuriei, dar mă suspectez
totodată și de un egoism ex-
clusivist al plăcerii ca în Bal-
lade des dames du temps
jadis la François Villon (Qui
beauté eut trop plus qu’hu-
maine/ Mais ou sont les
neiges d’antan?). Desigur,
copilăria este copilărie pre-
tutindeni la fel doar ca
vârstă, fiindcă în conținut se
risipește în alte bucurii; de
Crăciun m-aș duce în orice
sat din România nu pentru
altceva, ci numai să-i văd pe

copii cum mai colindă cu
seninătate angelică în nu-
mele unei legături subtile
dintre generații – o candelă
sfântă a purității, o formă
superioară de românism. O
formă spun, pentru că
românismul nostru este
complex ca psiologie, con-
tradictoriu uneori până la
conflictualitate, discontinuu,
cu sensibilități și mitocănii,
cu îngrijorări mărunte și
concesivități uluitoare, fie și
de genul celor relevate în
recentele alegeri parla-
mentare dar şi în alte ocazii
cruciale. Mă întreb dacă
alţii, precum cehii sau
polonezi, s-ar mai lăsa
amăgiți precum românii cu
sloganuri umilitoare, con-
forme când cu zeflemeaua
lor când cu credulitatea lor
politică.

Și totuși, cu profunz-
imile lui profane, dar și cu
cele creștine, românul are,

după sugestia lui Iorga,
oricând un reporter, fie și de
la Antena 3, care să rămână
dupa sfârșitul lumii. Și cam
cu asta s-a ales chiar acum
în prag de Crăciun. Trecut
în timpul sacru al iertării și
lipsit de circumspecții, el se
împacă cu oricine, ia de
bună credință orice i se
spune și nu are premoniții
decât în tihnă nopții de Anul
Nou când citește prognoza
precipitațiilor anului ce vine
în eternul și infailibilul lui cal-
endar din foi de ceapă, mai
precis, iată, decât cel al
mayasilor. Leru-i Ler și linu-
i lin,/ să mai bem un vin
pelin/ ca în versul nichitin…

●



4 Tichia de politician

Preoți cu crucea-n frunte…Preoți cu crucea-n frunte…

Ion 
Coja

LLa o recentă
comemorare  am auzit – a
câta oară?!, un comentariu
ușuratec despre preoții
noștri ortodocși, cum că
lungesc prea mult slujba, fie
la biserică, fie în afara ei…
Alții, catolicii bunăoară, sunt
mai …expeditivi! (Am auzit
chiar acest termen!). N-am
încurajat niciodată astfel de
vorbe, dar nici nu m-am os-
tenit să pun la punct lu-
crurile. Poate că nici nu am
știut bine cum s-o fac, cu ce
argumente! Deunăzi am
primit însă de la inimosul
român care este domnul
Vasile Șoimaru o cărticică
despre tragedia de la
COTUL DONULUI 1942,
cum se numește opusculul
tipărit la Chișinău, 2012…
Text dens în revelații și
consemnări dintre cele mai
interesante. Pentru mine cea
mai cutremurătoare mărturie
culeasă de domnul Șoimaru
de la medicul Iosif
Niculescu, combatant pe
frontul de Est, este
următoarea: „A fost un măcel
nemaipomenit. Văd și acum
o groapă imensă în care mai
târziu au fost aruncați
soldații noștri morți cu
sutele. Gromki se numea
acea loclitate. Groapa s-a
făcut în spatele bisericii sat-
ului care era mare ca o
catedrală, bineînțeles că era
cu geamurile sparte, ușile
rupte, pereții murdari, era
batjocorită. 

Bietul preot al regi-
mentului, părintele Popescu
de la Ștefănești de Argeș,
Dumnezeu să-l ierte, n-a
vrut să plece săracul până
nu le-a făcut morților toate
rugăciunile. Noi i-am zis:
„Hai, părinte, că te iau rușii
prizonier!” N-a vrut să plece
și l-au luat prizonier, stând
ani și ani la ruși. Dar n-a vrut
să plece până nu și-a făcut
datoria.” (pag. 20) Episodul
este încă o dată povestit la
pagina 30-31: „Acolo, unde
era biserica, în dreapta erau
mormintele ostașilor noștri. 
Și era un mormînt mai mare
decât blocul ăsta în care
locuiesc, un mormînt de 30
de metri lungime și 20 metri
lățime. Acolo au fost
îngropați morții de la divizia
11, 13 și 14. Și preotul
Popescu, era din Ștefănești,
Argeș, stătea la marginea
gropii uriașe și citea
rugăciunile și i-am spus:
„Hai, părinte, că se văd
rușii!” Și el zice: „Domnule
doctor, n-am terminat
rugăciunile!” Era un om
conștiincios. Și l-au luat rușii
prizonier. A murit acum 2-3
ani. (…) Acest Popescu era
preot la Ștefănești. A scăpat

din prizonierat după câțiva
ani, m-am dus la el, mi-a
povestit ce a îndurat el în pri-
zonierat și a scăpat cu viață.
Și acum câțiva ani a murit,
era nițel mai în vârstă ca
mine.” (Mărturie luată în
2010…). E greu să pui or-
dine în mulțimea de gânduri
pe care le stârnește
povestea acestui popă
Popescu… Aleg pe cel mai
puternic: gest de martir, atins

de aripa sfințeniei va fi fost
acest popă Popescu!
Neapărat să aflăm mai
multe, tot ce se mai poate
afla despre autorul unui
asemenea gest: „Domnule
doctor, n-am terminat
rugăciunile!…”

Așadar, rușii au ata-
cat exact când românii se
pregăteau să-și îngroape
morții! Copleșitori prin
număr, rușii erau de neoprit,
iar trupa de militari români,
împuținată după lupte grele,
nu mai putea apăra alinia-
mentul pe care se afla
groapa comună a cama-
razilor morți în luptele din
zilele anterioase. Și trupa a
început să se retragă, numai
că popa Popescu de la
Ștefănești de Argeș nu
putea să părăsească linia
„frontului” său, cel nevăzut.
Nu putea să oprească slujba
de îngropăciune, nu putea
să fie „expeditiv” cu rân-
duiala cea sfîntă a Bisericii.
A stat sub ploaia de „obuze
și șrapnele” să-și termine
toate rugăciunile rânduite
pentru iertarea de păcate și
odihna sufletelor celor căzuți
pe câmpul de onoare al da-
toriei față de Țară și Neam…
Putea să vină și un Tsunami,
nimic nu-l clintea pe
preavrednicul preot! Pe prea
preotul Popescu! Teribilă
priveliște! Cumplit moment!

E ciudat, dar cel mai
mult mă gândesc la soldații
ruși! Ce lumină de mult
stinsă în sufletul lor se va fi
aprins la vederea preotului
pe care nimic nu-l poate
abate de la împlinirea datinei
creștine până la capăt. Vor fi
înțeles semnificația a ceea
ce vedeau?… Dar noi? Noi

am înțeles-o?… Va fi să ne
lămurim bine de ce un
asemenea act de eroism
creștinesc a rămas complet
necunoscut și uitat în negura
indiferenței noastre!…
Norocul nostru cu Vasile
Șoimaru! A venit tocmai de
la Chișinău ca să recu-
pereze în inima Țării
mărgăritarele frumuseții
creștinești, ajunse ante por-
cas! Ce mare păcat ne-am fi

făcut dacă se pierdea în
neant această clipă pil-
duitorare pentru toată
creștinătatea! Pentru orice
om demn de această cate-
gorisire! Va fi să ne lămurim
bine ce se mai poate face
pentru recuperarea
semnificațiilor atât de
întăritoare pe care ni le lasă
moștenire neștiută acest
veritabil preot cum cruce in
frontem!

Altă poveste
minunată despre preoțimea
românească am auzit-o de
la Octavian Ghibu, fiul mare-
lui Onisifor Ghibu. L-am
cunoscut după 1990, când
tulburările stârnite de re-
vizionismul maghiar ne-au
făcut să aflăm unul de altul
pe mulți români, ițindu-ne
fiecare cu ce puteam în fața
primejdiei. Recomandat de
Onisifor Ghibu am ajuns să
sărut mâna patriarhului
Teoctist și să-l ascult, să mă
minunez deopotrivă de
înțelepciunea unui veritabil
Părinte al Neamului, cum a
fost Prea Fericitul Patriarh,
dar și de „varianta” de limbă
românească pe care o ros-
tea domol și mereu cu
privirea vie, cercetându-și in-
terlocutorul sau, în Biserică,
poporenii cei drept
credincioși!… Grijuliu să fie
înțeles!

Prea Fericitul nostru
Părinte Teoctist! Iată alt
subiect pe care sper să-l
reiau cât de curând… Până
atunci mă întorc la Octavian
Ghibu.

Nu mai țin minte
contextul în care Octavian
Ghibu a ținut să-mi
povestească despre lumea
românească de după al

doilea război mondial. Nea-
mul românesc suferise o
grea pierdere: sute de mii, în
jur de un milion de flăcăi
muriseră pe cele două fron-
turi. O jertfă care a contat
prea puțin în marile cance-
larii ale lumii, unde s-a decis
rezultatul final al imensei
conflagrații. A contat însă în
mediul preoțesc, în lumea și
în sufletul preoțimii noastre!

Cum-necum, preoții
noștri, spontan sau
împărtășindu-și unii altora
grijile și îngrijorările
păstorului de turmă, au
ajuns să pornească și să
susțină ani de zile o
veritabilă campanie de re-
generare demografică
printre tinerele fete și femei
care călcau pragul bisericii,
la țară mai ales, explicându-
le ce răspundere le revine
pentru propășirea neamului:
să nu pregete a-și spori fa-
milia cu pruncii de care avea
nevoia în primul rând Nea-
mul, să nu scadă, să nu se
stingă!, indiferent cât erau
de grele condițiile de trai de
după război, loviți de secetă
și foamete cum eram,
descurajați de frustrările și
nedreptățile de care aveam
parte după încheierea
păcii…

Fără să le ceară
cineva, vreo autoritate de
stat, ci numai din instinct
național, din condiția preotu-
lui român de a fi „suflet 
din sufletul Neamului”,
preoțimea românească a
declanșat această veritabilă
reacție „în legitimă apărare”
a Neamului! Milioane de
români, azi în viață sau
urmași ai acestora, își
datorează nașterea și viața
cuvintelor rostite cu patos și
cumpătare de preoții noștri
la predică sau spovedanie,
cuvinte purtătoare de viață,
precum biblicul logos care a
întemeiat Biserica! Octavian
Ghibu m-a sfătuit să deschid
o discuție pe acest subiect
cu Prea Fericitul!… 

N-am reușit să
găsesc momentul cel mai
potrivit. Nici nu m-am grăbit,
starea fizică a Patriarhului
părea și chiar era excelentă!
„Ne va îngropa pe toți!”, se
spunea în glumă și cu bu-
curie prin ungherele Patri-
arhiei… N-a fost să fie!…
Urma să aflu de la Părintele
Patriarh detalii privind for-
marea acestui „curent” de
opinie și de atitudine în sînul
Bisericii Neamului… Nimeni
nu știe mai bine ca taica
popa că Dumnezeu ne dă,
dar nu ne bagă în traistă!…
Mai ales în ceas de
cumpănă! Cred că ar fi de
folos și altora să mai depăn
o amintire legată de Prea
Fericitul nostru Teoctist. Era
prin 1992-93, când am
crezut că mă pot face util

Părintelui Patriarh cu un sfat,
cu un îndemn. 

Așa că i-am solicitat
o întâlnire, și-a făcut timp
pentru nevoiașul de mine, iar
eu m-am apucat să-i țin o
pledoarie avântată, ba chiar
și documentată!, despre
urgența orientării mai
apăsate a Bisericii Ortodoxe
spre o activitate de asistență
socială, în folosul săracilor și
a bolnavilor, a amărăștenilor
din țară, tot mai mulți și mai
necăjiți și complet
abandonați de autorități! 

O pledoarie, în fapt,
pentru ca Biserica să facă
tot ce Guvernul nu era capa-
bil să facă!… Am adus vorba
și de exemplul occidental, al
implicării binecunoscute a
catolicilor sau protestanților,
a sectanților, în atât de multe
proiecte sociale, pentru
săraci, pentru tineret.
Situația este atât de grea, nu
mai avem nicio nădejde de
la clasa politică… Am vorbit
ce am vorbit și țin bine minte
că am încheiat cu cuvintele:
Prea Fericite Părinte, trebuie
să luați taurul de coarne!

M-a privit bine dis-
pus de cuvintele cu care
încheiasem și mi-a zis: A fost
ieri pe la mine Marian
Munteanu. Și tot așa mi-a
zis și el: să iau taurul de
coarne!… Apoi mi-a explicat
de ce nu poate să facă asta!
Sigur, este preocupat ca Bis-
erica să ajute mai mult, să
poată ajuta mai mult
nevoiașii, tineretul! Dar tre-
buie multă grijă cum vom
cumpăni lucrurile! 

Menirea Bisericii
este să-l apropie pe om de
Dumnezeu, să-l ajute să
trăiască în comuniune cu
Dumnezeu, cu învățătura lui
Hristos! Ținta Bisericii este
sufletul omului și mântuirea
noastră, a fiecăruia și a Nea-
mului ca întreg! Numai în
plan secundar Biserica se
ocupă și de nevoile trupului,
de condiția materială a vieții,
acordând sprijinul său mai
ales celor care alt sprijin nu
mai au! Bisericile din Occi-
dent, mărețele lor catedrale,
sunt pline azi de turiști și mai
deloc de credincioși, de
enoriași! 

Este o criză mare în
Bisericile apusene. Se pare
că exact aici au greșit: au
dat prea mare greutate
asistenței sociale în dau-
na asistenței duhovnicești,
întru Domnul! 

Și a repetat: Biserica
mijlocește între om și Dum-
nezeu! Îl ajută pe om să-l de-
scopere pe Dumnezeu și să
trăiască după poruncile
Domnului, împărtășindu-se
astfel din Duhul cel Sfînt!…

●



Ghimpele Națiunii

Cu praporul la colind…Cu praporul la colind…

Cezar 
A. Mihalache

„CCel ce gândeşte
mult înainte de a face un
pas îşi va petrece viaţa într-
un singur picior”. Asta ne-a
transmis detinutul N 0049
Jilava de după gratii în
mesajul lui de Crăciun.
Căci, da, după urările Patri-
arhului şi al unor politicieni,
o parte a presei s-a înghe-
suit să publice şi mesajul
„emoţionant” al fostului pre-
mier! Mesajul unui
puşcăriaş către ţară! Iar
dacă ne-am lua după
anumiţi gazetari, ai crede că
rândurile scrise de acesta
au lăsat multe redacţii fără
serveţele.

Deţinutul cu per-
spective de eliberare
(ne)condiţionată, autor de
cărţi pe bandă rulantă din
catalogul celor 1001 de
baliverne de scris la normă
pentru reducerea pedepsei,
mult mai  inspirat decât
Vântul plagiator, ne-a stre-
curat printre urările sale şi
un proverb chinezesc. Nu
prea i-am ticluit noi sensul,
mai ales în condiţiile în care
a venit de la un personaj
care era cât pe ce să nu-şi
mai petreacă el restul vieţii
nici măcar într-un picior,
darămite să-şi mai
chibzuiască și pornirile?!,
dar am remarcat prompti-
tudinea oficiului penitenciar
Jilava în a transmite ţării
mesajul unui deţinut. Pe-
semne, Adrian Năstase a
găsit proverbul-răvaş printre
chinezeriile pe care îşi per-

mitea să le comande în vrac
pe listele acelora care, ani
mai târziu, aveau să
dispună pentru un alt pre-
mier creme de faţă şi de
dos, loţiuni ori şampoane…

Desigur, întrebarea
e: de când s-a transformat
penitenciarul în oficiu poştal
personalizat? Şi cum de îşi
permit oamenii legii să în-
calce normele ce definesc
existenţa vieţuitoarelor în
dungi fără a risca o

răzmerită a celorlalţi
puşcăriaşi care poate ar
vrea să dea şi ei către ţară
mesaje despre nevinovăţia
lor? Şi care au tot dreptul să
se simtă discriminaţi din mo-
ment ce direcţiunea unei
puşcării se dedă la inechităţi
flagrante prin favorizarea
deţinutului N 0049 Jilava.
Pentru că regulamentele
sunt regulamente, iar un
deţinut are dreptul doar la
„patru schimburi de
informaţii cu exteriorul pe
lună”, nu la mesaje zilnice

publice!
Astfel, în Decizia din

iunie 2010 privind regimul
penitenciarelor scrie negru
pe alb că posesia de către
deţinuţi a mijloacelor de
transmitere a mesajelor
electronice este interzisă,
iar deținerea unui laptop
este ilegală pentru că
Năstase Adrian nu este stu-
dent sau elev şi nu îşi
pregăteşte examenele.
Poate le pregăteşte pe ale

altora, dar asta abia după
ce se va elibera…

Pe de altă parte,
chiar dacă ar sorta 
chiar directorul puşcăriei
corespondenţa deţinutului N
0049 Jilava, fără existenţa
canalului de scurgere a
informaţiilor spre public, de
urările fostului premier s-ar
fi bucurat doar colegii de
„instituţie”. Or, este de-a
dreptul jalnică linguşeala la
bombeul bombonelului in-
fractor la care se dedau
„morsele” şi „ştiucile” unei

părţi a presei care se
chinuie, mai ales acum,
când vuvuzetele eliberării
sună tot mai tare, să
demonstreze nevinovăţia
premierului penal. Este un
frecuș la dosul deontologiei
jurnalistice şi al bunului simţ
colectiv care a început în
clipa în care una dintre
gazetele veşnic oficioase îl
includea pe Adrian Năstase
în panoplia deţinuţilor politici
ai României! Acea parte a
presei care nu s-a înghesuit
să transmită vreodată şi
mesajele de Crăciun ale
copiilor ai căror părinţi au
plecat în exod după o
bucată de pâine chiar pe
vremea premierului Adrian
Năstase, neavând la acea
vreme şansa de a despături
răvaşe cu ghicitori într-un pi-
cior.

Şi apropo „de a
gândi înţelept”, cum ne
îndeamnă Năstase Adrian
prin intermediul acelei părţi
de presă care a rămas cu
piciorul în şanţul slugărniciei
şi care ar trebui să se
gândească de două ori
înainte de a transmite pub-
lic mesajele unui pușcăriaș.
Căci, ghici bombonică-ntr-
un picior, cine poate intra la
favorizarea infractorului? Iar
în loc să-şi şteargă lacrimile
prin redacţii, respectivi
(ne)gazetari ar putea ajunge
să ia notiţe direct în cadrul
oficiului penitenciar!

Dar printre lacrimile
de gerilă, deţinutul N 0049
Jilava ne-a transmis şi fap-
tul că el se va regăsi oricum,
chiar şi „nevăzut”, în grupul
de colindători. Or, asta ne
mai lipsea: un deţinut care

să ne colinde sărbătorile!
Noroc că nu a aflat ţara de
intenţia lui înainte de
sărbători că multe gazde
chiar ar fi stat într-un picior
şi s-ar fi gândit de două ori
dacă ar mai trebui să
deschidă uşa colindătorilor.

La sfârşitul felicitări,
Adrian Năstase adaugă,
neinspirat, şi o ultimă urare,
dovedind că nu s-a integrat
în familia care i-a pregătit
meniul special de Crăciun.
Şi poate şi pentru alte
sărbători intime… Pentru că
un deţinut nu rosteşte
niciodată, nici măcar în
şoaptă, urarea de… „La
mulţi ani!”, ci pe cea de „Hai
eliberare!”.

Şi, apropo de
proverbul din vitrina cu
porţelanuri, vase de toaletă,
draperii şi alte chinezerii…
Nu ar fi fost mai bine dacă
Adrian Năstase stătea el
într-un picior și chibzuia
înainte de a face paşii spre
infracţiune? Poate nu
ajungea într-un oficiu în
care, e drept, are mult mai
mult timp pentru scris
mesaje, urări şi aforisme,
dar asta doar pentru că sunt
şi mai puţine ouă de
numărat faţă de forurile lui
anterioare! Iar dacă este
cineva care a rămas într-un
picior, este chiar el; în viaţă,
dar fără onoare.

●

S.C. „Covrigelul” – SRLS.C. „Covrigelul” – SRL

Al. Stănciulescu
Bârda

LLa începutul lunii de-
cembrie, am participat la o
ședință la protoierie. Am aflat
înainte cu sfială, că va veni un
consilier de la patriarhie. 

La început am crezut
că vine să ne împărtășească
un cuvânt de zidire
sufletească, pe care 
să-l împărtășim și noi
credincioșilor noștri la parohii.

Mă gândeam că
poate vine să ne solicite spri-
jinul pentru Părintele Nicolae
Tănase, care  adăpostește și
îngrijește în Parohia Valea
Plopului din Prahova aproape
400 de copii din toată țara
abandonați de părinți; mă gân-
deam că poate există vreun
nebun de preot prin vreun sat
oarecare, care scrie și publică
lucrări de zidire sufletească și
are nevoie de sprijinul nostru,
ca să-i cumpărăm și să-i
difuzăm cărțile în parohiile
noastre. Cu astfel de gânduri
am intrat în sala de conferințe.

Consilierul patriarhal

a venit, însoțit de mai mulți
înalți funcționari eparhiali. Tot
mesajul dumnealui s-a rezu-
mat la  îndemnul adresat
preoților de a lua legătura cu
conducerile penitenciarelor
din zona noastră, cu deținuții
care urmează să se elibereze.

Să trimitem acei
deținuți la reciclare, să învețe
diferite meserii, cum ar fi cele
de patiser,  plăcintar, covrigar,
faianțar, zidar etc., să înființăm
firme de producție și prestări
de servicii și să angajăm astfel
de oameni, fiindcă se dau fon-
duri de la Uniunea Europeană
pentru cei care contribuie 
la reintegrarea socială a
deținuților, firmele care îi
angajează sunt scutite de im-
pozite și au multe alte facilități.

Nu-mi venea să-mi
cred urechilor!  Am tot respec-
tul față de oamenii care și-au
executat o pedeapsă, dar nu
este de competența mea,
preot fiind, să mă transform în
agent economic și să fac ast-
fel de angajări. Trebuie un
maldăr de hârțoage și
aprobări, trebuie clădiri care
să întrunească condițiile im-
puse de Uniunea Europeană

și de instituțiile care veghează
la higiena și sănăta-
tea populației, trebuie
aprovizionarea cu materie
primă, mașini și unelte speci-
fice, desfacerea produselor,
evidența contabilă și multe al-
tele. Mai sunt eu preot atunci?
Mai am timp să mă ocup de-
ale preoției?  Va trebui să pun
la poarta bisericii o firmă, pe
care să scrie, spre exemplu:
,,S. C. Covrigelul SRL”. Aici
am ajuns?

Consilierul patriarhal
ne-a vorbit de un preot de nu
știu unde, care a angajat astfel
de deținuți și produce
topogane gonflabile. Cu astfel
de minunății se duce la târguri
și nedei și câștigă mulți bani.
Interesant, fiindcă astfel de
târguri se țin în duminici și
sărbători. Cum o rezolva acel
preot cu slujba de la biserică,
dacă el se află cu topoganul
la bâlci, n-am înțeles! Ni s-a
recomandat chiar să
cumpărăm și noi astfel de
topogane de la preotul re-
spectiv și să le instalăm în
curtea bisericii, ba chiar putem
să ne ducem și noi cu ele la
bâlciuri….! Cu siguranță că

vom lua și la parohia noastră,
mi-am zis, dar mai întâi tre-
buie să se doteze toți enoriașii
care vin la biserică cu izmene
noi. Putem cumpăra și la paro-
hie, să avem un stoc de
izmene, pe care să le
închiriem: doi lei izmana
curată, un leu izmana…
pătată! Ce mai bani s-ar
obține!

Cum la orice treabă
pe Stan Pățitu-l întreabă, nu
că am vrut să fiu Gică-Contra,
dar am luat cuvântul și am
spus pățania, pe care am
avut-o în 1982. Lucram la bis-
erica de la Malovăț, la fin-
isajele exterioare. A venit un
zidar de la Schela Cladovei și
a lucrat o zi sau două. A lucrat
frumos, avea mână de
meseriaș. Ne-a câștigat în-
crederea. Am făcut contract cu
el. I-am dat acont. Ne-a lăsat o
pereche de nădragi și o mis-
trie ca garanție și  dus a fost.
Nici azi nu l-am mai văzut.
După o săptămână m-am dus
la Inspectoratul Județean de
Miliție să cer sprijinul, ca
stimabilul să fie obligat să-și
respecte contractul. Ofițerul
care m-a primit, după ce m-a

ascultat, mi-a spus: ,,Bine v-a
făcut! Să vă învățați minte, ca
înainte să faceți un contract cu
o persoană fizică, să treceți pe
la noi și să vă interesați ce
hram poartă! Omul acesta a
ieșit acum o lună din pușcărie.
Nu are serviciu, nu are pensie,
nu are familie, nu are casă, nu
are nimic. Dvs. nu puteți decât
să-l dați în judecată. Vă veți
judeca un an de zile, veți
câștiga procesul și apoi ex-
ecutorul va face proces verbal
de insolvabilitate și se încheie
tărăboiul!”

Am rămas cu buzele
umflate și cu banii dați! O
vorbă veche zice: ,,Cel
deștept învață din pățania al-
tuia, prostul nici dintr-a lui!”.
Regretatul meu diriginte de la
seminar, Părintele Nicolae Pe-
trescu, dacă ar fi participat la
ședința cu pricina, cu
siguranță că ar fi exclamat:
,,Vai de mama noastră!”!

●


