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Protejarea interesului național Protejarea interesului național 
sau al camarilei politice?…sau al camarilei politice?…

Cezar Adonis
Mihalache

IInițiativa nu ar fi 
rea! Stoparea privatizării
societăților de stat, atâtea
câte mai sunt, pentru a
salva ce se mai poate! Iar
fundamentarea care stă la
baza proiectului este cu
adevărat emoționantă pen-
tru orice om care ține la țara
lui și nu are cum să nu
atingă sensibilitatea tuturor
acelora care se întreabă ce
lăsăm copiilor noștri?! E
drept, am ridicat serios din
sprâncene aflând numele
inițiatorului legii… Șerban
Nicolae. Punct. Pentru că la
câte pocinoguri are acesta
la activ, parcă te-ai minuna
ca senatorul să fie chiar atât
de interesat pentru binele
nostru, al țării, încât 
să depună un asemenea
proiect legislativ. Care, la
drept vorbind, ar echivala cu
un plan național de dez-
voltare. O dezvoltare prin
stoparea scurgerilor de pat-
rimoniu din avuția națională
și prin redobândirea de
drept al controlului statului
asupra activelor care au fost
privatizate fraudulos.

Am trece și peste
numele inițiatorului, ne-am
desface degetele (chiar cu
forța, împotriva spiritului 
de conservare!) din
încrucișarea în cruce la care
recurgem involuntar ori de
câte ori se aude că individul
cu pricina a mai avut o idee!

Proiectul legislativ
sună prea bine pentru a nu
lăsa garda jos măcar o
dată… Pentru că de mai
bine de un sfert de veac
așteptăm un plan național
de dezvoltare care să pună
pe primul loc protejarea in-
teresului național în activi-
tatea economică.

În plus, orice om are
dreptul la reabilitare… În
cazul lui Șerban Nicolae,
una politic-juridică prin care
să estompeze botnițele pe
care a tot încercat să le
pună presei, lațurile pe care
le-a întins peste țară în
zilele de doliu democratic,
de marți și miercuri negre în
cerul instigării, oug-uri la
ceas de seară și noapte și
alte cele.

Pe toate acestea i
le-am șterge, într-o amnistie
generoasă a trecutului său
de inițiator al unor proiecte

dubioase, dacă (s-)ar
dovedi că a avansat acest
proiect cu bună credință, 
o inițiativă legislativă 
cu adevărat meritorie,
având o cuprindere
macroeconomică la nivel
național și, mai ales, con-
tribuind la refacerea sau
măcar păstrarea a ceea ce
mai există din avuția
națională.

Dar când oare s-a
mai gândit un politician, în
mod sincer, la binele nos-
tru?… Sau dacă a făcut-o, a
fost doar ca o anexă a
bunăvoinței din spatele unor
legi care vizau protejarea in-
tereselor lor de clan politic…

Da! A venit momen-
tul să oprim acele privatizări
păguboase pentru societă-
țile naționale, pentru com-
paniile strategice care
administrează resursele
țării. Și da, a venit timpul să
ne luăm înapoi, ca un pre-
ambul al jubileului celor o
sută de ani de la Unire, 
să readucem la vatră,
pământurile care au ajuns
pe mâna străinilor.

Cum să faci însă
toate acestea fără a te
apropia periculos de mult,
nu de o linie roșie, ci de
perdeaua care ar putea
masca naționalizări?! Și în
interesul cui se vor face
aceste reîntoarceri de patri-
moniu? Al țării, ca zestre
pentru urmași, sau tot pen-
tru clicile politice?

De fapt, nu despre
stoparea privatizărilor tre-
buie să fie vorba. Ci 
despre oprirea înstrăinării
pământurilor și a activelor
strategice ale țării către
străini. Și trebuie aduse
înapoi și activele care au
fost preluate prin privatizări
frauduloase. Dar oare cum?
Căci mâna Justiției nu se va
opri doar în tribunalele
noastre, interesele sunt
prea mari pentru nu ne trezi
în procese internaționale, și
am avut parte de asemenea
experiențe, procese pe care
le-am pierdut în mod
răsunător.

Senatorul și partidul
lui știu bine aceste lucruri. Și
probabil nici nu s-ar gândi
să iște astfel de procese
internaționale.

Am vrea dară să ne
înșelăm… Dar pare că visul
cel frumos al „protejării in-
tereselor naționale în activi-
tatea economică” se

oprește, de fapt, doar la tex-
tul de fundamentare al
inițiativei legislative. Și să nu
fie vorba cumva de stopa-
rea privatizărilor, propusă
aproape fix cât pentru un
mandat al prezenței PSD la
putere, doar pentru prote-
jarea sinecurilor reprezen-
tate de firmele de stat.

Păi’, dacă s-ar priva-
tiza companiile de stat, ce ar
mai căpușa partidul de gu-
vernare? Oricare ar fi el, ca
să nu fie cu supărare, că
toate sunt de același fel: al
prostituției politice în intere-
sul economic de grup orga-
nizat. Unde și-ar mai plasa
politicienii copii, rudele,
amantele? Așa că, nu e mai
bine să se stopeze total
privatizările măcar cât sunt
la putere?! Și ce acoperire
mai bună decât o lege
făcută în numele protejării
interesului național, nu?!

Din nefericire pentru
astfel de „inițiatori” ai binelui
nostru, atât ne-au furat
politicienii și guvernanții din
porția de democrație și lib-
ertate obținute în ’89, atât
au vândut și jefuit în anii în
care au fost la putere, încât
nu ai cum să-i mai crezi pe
cuvânt…

Asta este soarta
lotrilor: când vor să se re-
abiliteze, orice gest îți
repugnă, căci aduce a
minciună, a otravă, a ceva
gheșeft de putregai. Așa că,
până la prima readucere în
patrimoniul național măcar a
unei cărămizi vândute
fraudulos, nu mai credem
nimic! Și ar putea începe cu
lista privatizărilor făcute de
guvernul Năstase!

●

Un om de stat pentru Un om de stat pentru 
vremuri tulburi...vremuri tulburi...

Andreea
Arsene

AA fost un  om de stat
care a condus România în vre-
muri tulburi! Ion Antonescu a
fost ca orice om, în definitiv, 
cu părți bune și mai puțin
bune... dar ce se 
întâmplă atunci când unii con-
deieri propagandiști caută
senzaționalul? Ce se întâmplă
atunci când  unele vocile insti-
gatoare merg pe premiza unor
invenctive? Despre Mareșalul
Ion Antonescu s-a scris mult,
de rău și de bine, dar nu în mod
egal. Este o certitudine, privind
retrospectiv și obiectiv prin
prisma adevărului istoric, fără
părtinire,  prin analiza faptelor
sale,  faptul că Mareșalul Ion
Antonescu  merită un loc 
de cinste în pantheonul
strălucitelor personalități is-
torice românești. Fiindcă s-a
creat o confuzie voită și rău
intenționată în ceea ce privește
unele aspecte ale vieții person-
ale, doresc să clarific  situația,
având ca dovezi, mărturiile
veridice ale unor apropiați ai
fostului conducător.

Constantin Pantazi a
fost unul dintre generalii care i-
au rămas fideli până la moarte
Mareșalului Antonescu. Fost
GENERAL DE CORP DE
ARMATĂ în perioada 1942-
1944, Constantin Pantazi face
mărturisiri cu  detalii mai puțin
cunoscute din viața personală
a  celui pe care l-a slujit până 
la sfârșit, în cuprinsul memori-
ilor sale intitulate  CU
MAREȘALUL PÂNĂ LA
MOARTE. În multitudinea de
articole biografice despre
Mareșal, s-a vehiculat ideea că
aceasta, în timpul în care a fost
atașat militar la Paris 1922-
1933, ar fi fost căsătorit cu o
evreică franțuzoaică numită
RACHEL MANDEL, timp de doi
ani și cu care ar fi avut un
copil...și mai mult decât atât,
Ion Antonescu ar fi încercat să
ascundă acest mariaj. Aceste
detalii ale biografiei personale
sunt de fapt invenții menite să
alimenteze încercările nu-
meroase de discreditare.

Constantin Pantazi, în
memoriile sale, menționează
faptul că în anii de dinaintea
primului război mondial, Ion
Antonescu aflându-se în servi-
ciul militar într-o garnizoană
militară în apropiere de Galați,
o cunoaște pe evreica RAȘELA
MENDEL, care i-a fost
logodnică și pentru care a avut
doar o brumă de afecțiune
amoroasă. Constantin Pantazi
mai  scrie  în memoriile sale
faptul că a intervenit
despărțirea între cei doi, dar nu

dă detalii despre motivele care
au dus la această decizie, 
însă, analizând mai 
departe mărturiile unei alte per-
soane apropiate Mareșa-
lului, colonelul Gheorghe
Magherescu, iese la iveală în
mod evident adevărul. Gheo-
rghe Magherescu, fiind invitat
alături de Mareșal pe  moșia
unor colaboratori, Georgeta și
Mircea Cancicov,  îl aude
povestind  pe  Conducător
unele  detalii  despre relația lui
cu o evreică din familia Mendel:

„Mergeam des la
Galaţi, unde am fost introdus
într-o familie evreiască,
Mendel, care avea două fete
foarte frumoase. Erau şi foarte
bogate şi bine educate. M-am
îndrăgostit de una din ele şi,
nici mai mult, nici mai puţin, ne-
am logodit. Consternare în
familie şi între prieteni! Mama
nici nu a vrut să audă, dar cu
mine nu se putea discuta. In-
tervine o mutare din
garnizoană şi nu mai puteam s-
o văd des. În acest timp, aflu
printr-o indiscreţie că
domnişoara mai primea curtea
unui tânăr evreu. Asta m-a
răcorit, altfel nu ştiu cum ar fi
evoluat lucrurile.”

Și iată cum, în mod
voit, s-a distorsionat  povestea
reală   a relației ofițerului Ion
Antonescu cu o  evreică!
RAȘELA MENDEL din Galați,
o  fostă logodnică, este
transformată pompos într-o
fostă soție numită RACHEL
MANDEL din Franța. Colac
peste pupăză, i se mai
inventează Mareșalului și un
copil pe care acesta l-ar fi avut
cu evreica franțuzoaică Rachel.

Despre viața persoanlă
a Mareșalului se cunosc puține
aspecte. Dar se știe destul de
bine, faptul  militarul Ion An-
tonescu iubea mult copiii,
această mărturisire o face
însăși PRINCIPESA ILEANA.
Mai știm faptul că soția
Mareșalului, Maria Antonescu,
avea un copil cu handicap,
rezultat din prima ei căsătorie
cu un comisar de poliție care a
murit. Cei care s-au ocupat de
menajul casei soților An-
tonescu, mărturisesc că
Mareșalul era foarte atașat de
băiatul soției sale, fiul său vit-
reg,  pe care îl iubea ca pe pro-
priul său copil. Atunci, cum ar fi
fost posibil ca Mareșalul să-și
renege propriul copil natural și
să aibă grijă de al altora? Așa
ceva nu s-a întâmplat, fiindcă
Mareșalul era omul care își
asuma toate responsabilitățile
atribuite și niciodată nu a încer-
cat să ascundă logodna avută
cu RAȘELA MENDEL din
Galați.

●
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România în scandal perpetuu…România în scandal perpetuu…

Ion
Măldărescu

ÎÎn urmă cu aproape
zece ani – când cuvântul
„țigan” mai era încă uzual,
corect și real, pronțarea sa în
public neprezentând riscul de
a fi acuzat de „rasism” – am
scris un articol intitulat
„Țiganiada”. Pe atunci, 
la Cotroceni trebăluia
distrugătorul flotei, al C.F.R.-
ului și al altor comori ale
României, iar din fotoliul de la
Palatul Victoria îl contra actu-
alul Președinte al Senatului.
Se certau în văzul lumii, ca la
ușa cortului, iar la acea vreme
consemnam următoarele:
„conducătorii României şi-au
instalat cortul în «buricul ţării»,
unde se «alintă» mai abitir
decât eroii «Ţiganiadei»”.
Acum e aproape la fel, doar
„actorii” s-au schimbat. Cam
toți aleşii umblă cu „cioara
vopsită”, iar jaful și disoluția
Țării continuă. Statul român a
făcut o groază de „gescheft”-
uri

– am contractat
„specialişti” în domeniul rutier
pentru construirea de
autostrăzi, care, precum amer-
icanii de la „Bechtel” au încasat
banii, au dat bir cu fugiții, iar
statul român a rămas cu buza
umflată, fără să-i urecheze
legal, de teamă să nu supărăm
„partenerul strategic”;

– cu binecuvântarea

„ilustrului” Führer, „ales” de
Facebook în 2014, austriecii
de la Holzindustrie
Schweighofer, recalificați ca
frizeri, au tuns „la zero”
pădurile ţării, operațiune aflată
în curs de desfășurare;

– „specialiștii” în
activități comerciale au
cumpărat „vase de luptă” pe
bani grei, în fapt, ciurucuri mar-
itime perimate, propuse pentru
casare… Vom opri aici suc-
cinta retrospectivă pentru a o
compara cu actualitatea
posibilităților de apărare a
Țării.

În vreme ce aproape
întreg mapamondul își
revigorează forțele armate,
România execută comanda
„Pe loc, repaus”! Înrolată în
N.A.T.O. sub drapelul albastru
al celor 12 stele, României i s-
a ordonat 
să-și desființeze armata,
aburindu-ne că ne-ar apăra
forțele militare nord-atlantice
de orice pericol extern (vezi
art. 5 din tratat). Pe parcurs,
când partenerul strategic de
peste ocean a văzut că treaba
se cam îngroașă, a venit
„marele strateg” de la Strafor și
ne-a spus să ne băgăm
mințile-n cap, pentru că va tre-
bui să ne apărăm singuri… cu
ce? Că este obligatorie
mărirea alocațiilor pentru
apărare la doi la sută din P.I.B.
Bun, zis și făcut, dar
„mișculațiile” nu s-au lăsat
așteptate. Marile corporații
producătoare de armament și

traficanți internaționali au
folosit „befehl”-ul ca
trambulină. Avantaj, ei! În
„parteneriat” cu încriminatele
structuri, statul român minte şi
sabotează cu bună ştiinţă pro-
pria industrie de apărare,
încercând să înșurubeze în
mintea românului imaginea că
Armata nu are de-a face cu in-
dustria naţională de apărare și
că Armata ar fi doar un client
ca oricare altul. Nicio altă țară
nu procedează astfel, oricare
dintre națiuni acordând priori-
tate absolută propriilor realizări
în domeniu.

După „afacerea
Puma”, după mult controver-
satul scandal și exorbitantul
preț pentru sicriele zburătoare
fantomă F16 „third hand”, plătit
americanilor-portughezi, dar și
pentru fregatele englezești,
românii de la „Moreni-Autome-
canica” au fabricat Trans-
portorul Auto Blindat (T.A.B.)
S.A.U.R. 2, mai performant
chiar decât B.T.R. 80A al
ruşilor (după care este inspi-
rat), dar M.Ap.N. a rămas im-
pasibil. Știind că un T.A.B. nu
poate acoperi toate cerințele –
nici cele americane, rusești
sau germane nu o pot face -,
domnul ministru al M.Ap.N. ar
trebui să ne prezinte cazul unui
un stat membru N.A.T.O care
şi-a cumpărat transportoare
blindate de la alții, având în
ţară propriul producător cu
experiență în domeniu. S-a
încheiat un contract între
„Moreni Automecanica” și

„Reinmetal Landsysteme” pen-
tru producerea de T.A.B.-uri Pi-
ranha IIIC, dar se pare că
„Romarm” intenționează să
achiziționeze 90 de trans-
portoare Piranha III (elvețiene).

În acest moment
situația înzestrării a ceea ce a
mai rămas din Armata Română
este incertă:

– în august 2016, M.Ap.N., prin
„Romtehnica”, a lansat o
licitație pentru achiziţia a şase
sisteme de avioane fără pilot
(U.A.V.), de nivel tactic (deși
avem specialiști autohtoni) –
licitaţie anulată;
– elicoptere pentru transport
trupe sau de atac, modern-
izarea vedetelor fluviale etc. –
negocieri nefinalizate;
– construirea – la Galați de
corvete multifuncționale – în
curs de anulare;
– modernizarea și înarmarea
fregatelor „Regina Maria” și
„Regele Ferdinand” – licitație
blocată;
– achiziționarea de bărci gon-
flabile cu cocă rigidă pentru 14
persoane de tip R.H.I.B., pen-
tru trupele forţelor navale –
licitație nefinalizată… Unde
merg banii suplimentari din
bugetele pentru armată??!
Simplu! Spre corporațiile
multinaționale, spre traficanții
de armament, spre oriunde al-
tundeva decât spre Apărarea
națională a României!

Pe fondul „peisajului”
descris, „Führerul” din fruntea
Ţării, fără urmă de moralitate,

zdrobește toate străchinile ivite
în calea sa, se dă în stambă cu
„protestatarii”, reclamă Guver-
nul României la Înaltele Porți și
face navete simultane între
Poarta de la Bruxelles, Poarta
Brandemburg și porțile caselor
din Hermanstadt. Cu
„partenerul strategic” nu prea
se are bine. Miercuri, 5 aprilie
2016, Führerul s-a întâlnit cu
preşedintele Bundestag-ului,
Norbert Lammert, prilej cu
care, pentru ochii și urechile
„prostimii”, cei doi ar fi discutat
despre cooperarea dintre
România şi Germania, despre
„viitorul Uniunii Europene și
importanţa combaterii
curentelor şi forţelor extrem-
iste, populiste şi eurofobe”.
Führerul a precizat că Româ-
nia „este un stat profund pro-
european, ce susţine un
proiect ambiţios pentru re-
lansarea U.E.”, cu viteze multi-
ple – completez eu. Despre
„Befehl”-ul emis de Mutti
Merkel și transmis de Herr
Norbert Lammert, având
aplicată ștampila „Geheim –
Verboten”, purtătorul de „Eis-
erne Kreutz”, ediția 2014, tace
chitic.

Iar întreb: ce
„Gescheft” a făcut România in-
trând în Uniunea Sovietică
Europeană și N.A.T.O.? Chiar
au fost așa proști enlgezii când
au votat Brexitul? Vom trăi și
vom vedea.

●

Dificultățile managementului educațional în R. Moldova...Dificultățile managementului educațional în R. Moldova...

Galina 
Martea

RRealitatea economică
prezentă în cadrul instituţiilor
de învăţământ ale țărilor din
Estul Europei (în deosebi, din
R. Moldova) la capitolul
„Gestiunea Instituţională”
demonstrează faptul că proce-
sele ce ţin de modificările can-
titative şi calitative din domeniu
este una din problemele prior-
itare ale întregului sistem de
învăţământ. Lipsa interesului
profesional ale cadrelor man-
ageriale (dar cu regret, și ale
cadrelor didactice) pentru o
muncă calitativă şi creativă,
lipsa echilibrului dintre raportul
de cerere și ofertă, toate în
consecință, scot în evidență
tabloul actual și de existență
reală a instituţiilor de
învăţământ.

Acumularea, adminis-
trarea şi protejarea fondurilor
financiare este încă o dificul-
tate pe care trebuie să o
depăşească un manager, un
conducător de instituție școlară
din R. Moldova, exemplu real,
în raport cu managerul școlar
din ţările industrializate ce sunt
marcate de un nivel înalt al
concurenţei în sistemul
economiei de piaţă dezvoltată.
Aici, de asemenea, accentul
cade pe sistemul managerial și
nivelul de pregătire al man-
agerilor care, cu precizie, este
de dorit să reprezinte și să fie
numai o investiție adevărată în
domeniul de activitate. În acest
context urmează de a reaminti,

instruirea și pregătirea cadrelor
de conducere competente este
o necesitate reală și obiectivă
pentru o societate, iar la for-
marea acestora trebuiesc apli-
cate cele mai avansate
realizări ale managementului
performant, în  general, şi ale
managementului financiar, în
special.

Fiind un sistem destul
de complex, școala sau uni-
tatea de învăţământ este
considerată una dintre cele
mai importante achiziţii 
ale umanității. Activitatea
instituţiilor de învăţământ, ac-
tivitatea managerială ale aces-
tora atât ale ţărilor în curs de
dezvoltare, cât şi ale ţărilor
dezvoltate au nevoie, nemi-
jlocit, de suportul permanent
din partea societăţii şi ale stat-
ului; de cadre manageriale cu
o experienţă şi un nivel de
pregătire adecvat cerințelor
contemporane capabile să ac-
tiveze în condiţiile economiei
de piaţă; de angajaţi calificaţi și
cadre didactice calificate; de
condiţii sociale autentice
bazate pe cadrul legislativ şi
normativ performant etc.
Scopul instituţiei de învăţământ
nu este de a avea beneficii
doar în acumularea de
câștiguri și venituri, dar este o
instituție care trebuie să
urmărească si să promoveze
obiectivul prioritar și anume: de
a forma omul societății cu o
personalitate și identitate
autentică, și de a dezvolta cap-
italul uman adecvat necesar
pentru întreaga societate și în-
treaga economie naţională.

Anume în aceste scopuri
școala are nevoie de suportul
statului și a întregii societăți, la
rândul ei, școala trebuie privită
ca o figură centrală în sistemul
de valori național al oricărei
tări. Nemijlocit, perfecţionarea
continuă a sistemului de
învăţământ constituie o
componentă majoră în strate-
giile şi politicile de dezvoltare a
unei țări la nivel micro și
macro-economic. Pentru a re-
aliza cu succes acțiunea
eficientă a producţiei în uni-
tatea de învăţământ, cadrele
manageriale (de conducere)
trebuie să pună în 
aplicare teoria managerială
contemporană. Anume teoria
managerială contemporană
reprezintă și este acel funda-
ment pe care se poate crea
mecanismul economic adecvat
economiei de piaţă și mecanis-
mul administrativ-economic în
funcționarea rentabila a
instituției școlare.

Gestiunea instituţiei de
învăţământ este principala
sarcină și obiectivul de bază al
unui manager școlar. Man-
agerul instituției este persoana
care influențează pe verticală
și orizontală conţinutul pozitiv
al procesului de instruire și
educație; promovează
condițiile de dezvoltare a
unității școlare; formează de-
cizia, component care menține
activitatea eficientă a instituției
prin elementul managementu-
lui educațional și
organizațional; managerul este
echilibrul și responsabilitatea
în acumularea, protejarea și

administrarea calitativă a mi-
jloacelor financiare prin seg-
mentul managementului
financiar. În rezultat, instituţia
de învăţământ, fiind parte
componentă a societății și a
economiei naţionale, este
domeniul ce dă viață și
existență multiplelor domenii,
acțiuni și activităţi sociale.
Deci, putem spune că instituţia
de învăţământ trebuie
investită, în primul rând, cu
cadre manageriale special-
izate/calificate care să
răspundă cerinţelor înaintate
de reformele moderne, inain-
tate de practicile internaţionale
ale managementului în general
şi, în special, ale managemen-
tului financiar şi educaţional.
Cadrele manageriale școlare
sunt acei care trebuie să asig-
ure eficienţa educativă și
instructivă, să asigure eficiența
economică în a forma, în a
dezvolta și în a utiliza favorabil
mijloacele de care dispune și
are nevoie instituţia de
învăţământ. Strategia unei
instituţii de învăţământ poate fi
asigurată şi protejată doar prin:
raportul corelat al nivelului de
autonomie instituţională;
nivelului de gestiune
administrativă și financiară;
nivelului de control ce trebuie
să fie centrat în totalitate pe
sistemul managerial perfor-
mant.

De altfel, asigurarea
instituţiilor de învăţământ cu
mijloace financiare în condiţiile
de tranziţie la piaţa liberă a
fost, este şi încă mai rămâne o
problemă majoră. Economia

de piaţă liberă nu funcţionează
în toată amploarea ei conform
criteriilor autentice necesare,
iar sistemul de autoadminis-
trare în unitățile de învăţământ
nu se poate manifesta corect
în lipsa unui cadru legal adec-
vat. De aceea, transformările
proiectate nu pot fi realizabile
în măsura potrivită. Succesele
în activitatea instituţiilor de
învăţământ pot fi prezente doar
prin introducerea în practică a
unor politici clare cu accent
sigur în managementul
educațional al instituției, în
managementul financiar și sis-
temul managerial modern. Iar
în cazul în care bugetul statului
nu este capabil să întreţină şi
să finanţeze pe deplin o
instituţie de învăţământ cu mi-
jloace financiare la toate com-
partimentele în dependenţă de
nivelul necesităţilor, atunci
restricţionarea mijloacelor fi-
nanciare proprii (extra-
bugetare) ale instituţiei este
inutilă şi nu serveşte la nimic.
În acest caz, din partea statu-
lui, restricționarea banilor
proveniți din activitatea proprie
poate duce doar la falimentul
unității școlare.  

●
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Istoricul român – între conștiință, ucronie și istorie contrafactuală…Istoricul român – între conștiință, ucronie și istorie contrafactuală…

Ionuț
Țene

CCu ocazia unui con-
gres la Cluj-Napoca despre
istoria presei, istoricul aca-
demician Ioan Aurel Pop a
susținut un discurs elocvent
privind percepția istoriei și a
scrisului istoric în societatea
românească contemporană.
Textul cunoscutului istoric
clujean este unul progra-
matic și a evidențiat racilele
subsidiare ale istoriografiei
în lumea de astăzi, unde in-
teresul pentru adevăratul
trecut al istoriei noastre este
foarte scăzut. 

Dezinteresul față de
istoriografie și istorie a de-
venit unul programatic și
acut azi, paradoxal, deși se
investesc fonduri naționale,
europene și transnaționale
relaiv suficiente. 

Ioan Aurel Pop a
discutat despre reflectarea
trecutului românilor în presa
contemporană și despre de-
sconsiderarea istoricilor
care urmăresc cu 
metode științifice reflectarea
adevărului. Una dintre
cauzele care stau la baza
derapajelor grave din presa
de astăzi, consideră is-
toricul, este faptul că majori-
tatea jurnaliștilor nu sunt
oameni de cultură, cum era
altă dată.

Rectorul UBB și-a
început expunerea chiar cu
un exemplu din ziarul
Adevărul, care a scris re-
cent: Am stat sub jugul
otoman 400 de ani. „Cine
citește, o dată că este jenat
de cuvântul jug, pentru că
până și comuniștii nu mai
ziceau în final eliberarea
României de sub jugul fas-
cist, ci schimbaseră sin-
tagma din cauză că până și
cuvintele se tocesc și se
compromit. În anii de grație
2017, jugul otoman nu-mi
sună bine. 

Pe de altă parte,
dacă noi am stat sub jugul
otoman 400 de ani, atunci
vă întreb: grecii, bulgarii, sîr-
bii, albanezii care efectiv au
stat sub jurul otoman din
secolul 14 până în sec. 19,
unii chiar până în secolul
20, cum sunt bulgarii, ei ce
să zică? Ei au fost sub jugul
otoman la pătrat.

Reflectarea istoriei
în presă e un lucru delicat,
mai ales de când jurnaliștii
nu mai sunt și oameni de
cultură. Îți era rușine să
apari în fața unui jurnalist și
să nu fii la înălțimea lui,
Jurnaliștii nu mai sunt
neapărat oameni de cultură,
sigur, nu toți. Uneori
aceasta a dus la aspecte
grave. Reflectarea istoriei în
presă cred că are legătură

și cu amatorismul. Istoria
tratată de nespecialiști din
care decurg o seamă de
fapte grave și istoria tratată
de nespecialiști se bazează
pe necunoașterea metode-
lor istoriei. 

Ca și cum aș fi
chimist și nu aș ști ce
înseamnă decantare. 

Se bazează și pe
necunoașterea izvoarelor.
Nu poți să fii istoric pentru
perioadele mai vechi dacă
nu cunoști limbile surselor.
Dacă se face istoria în felul
ăsta, dacă nu vrem să
ajungem la surse, nu se
face istorie. Alt plan: istoria
tratată de specialiști care nu
mai apelează la sursele pe
care le cunosc pentru că nu
vor. Cunosc istorici care nu
se mai apropie de surse din
convingere, alții pentru că
nu pot. Ca să te duci la
sursă, e un efort extraordi-
nar de pregătire. Aspectul
are și o explicație filosofico-
ideologică: dacă trăim în pe-
rioada postmodernă, trăim
și în perioada post-adevăr.
Mai există istoria prezentată
de mijloacele de difuzare în
masă, de vectori care nu vor
să distingă în general între
discursul istoric de speciali-
tate și discursul improvizat.

Dacă un ziarist nu
are pregătire de istoric,
poate să pună o carte de
Constantin C. Giurescu pe
același plan cu o carte de
„X” amator de istorie.
Fiindcă le place discursul
amândurora și n-are timp să
distingă adevăratul discurs
despre trecut cu unul fals”,
a spus rectorul UBB. I.A.
Pop a dat exemple ale celor
două viziuni contradictorii în
reflectarea istoriei în presă,
rezultate pe seama neîn-
crederii în meseria de is-
toric: unul spune – Românii
n-au reprezentat nimic, au
fost ființe gregare, gelati-
noase, fără personalitate,
cu capul plecat altora, iar
celălalt – românii au fost
părinți ai civilizației, genii,
dar fără noroc. Dintre
exagerările postdecem-
briste ale globaliștilor, Ioan
Aurel Pop a evidențiat: ni-
minicia românilor, miturile
naționaliste, xenofobia
ancestrală a românilor, pe
Mihai Viteazul – Ceaușescu
avant la lettre, Avram Iancu
– erou sau criminal – „dar ce
război nu a avut și victime”,
a adăugat rectorul. 

În cealaltă extremă
există jurnaliști care spun că
istoria s-a născut la Carpați
și la Dunăre, că scrisul mon-
dial s-a inventat pe Mureș,
că romanii au învățat
latinește de la daco-geți, că
Dacia imperială a dat clasă
Romei. Concluzia lui Ioan
Aurel Pop a fost una clară

că toate aceste derapaje au
ca sursă disprețul pentru
știința clasică a istoriei, pen-
tru meseria de istoric, pen-
tru erudiție și pentru ceea ce
reprezintă istoria în esența
ei: cunoașterea vieții trecute
bazată pe surse.

Problemele prezen-
tate exhaustiv și complex de
către istoricul clujean
reprezintă o paradigmă a is-
toriografiei de astăzi din
România. Rădăcinile unui
tezim istoriografic și a
ideologizării istoriei noastre
le putem găsi încă de la
sfârștitul anilor 90 și în-
ceputul anilor 2000 când s-
au emis directive ale
Consiliului Europei și
Comisiei Europene cum să
se prezinte faptul sau eveni-
mentul istoric și în ce fel să
se scrie istoria. Aceste
direcții amintesc de vre-
murile fostului regim totali-
tar. Paradoxal, treptat
istoricii români la 10 ani de
la revoluția pentru libertate
din decembrie 1989 au fost
nevoiți să se încorseteze în
teme și modalități reduse de
prezentare a scrisului istoric
în termeni impuși contra
fonduri europene sau
naționale. 

Pentru a se
prezenta trecutul istoric în
termenii ideologici ai
prezentulu s-au alocat sume
considerabile, scăzându-se
astfel calitatea scrisului is-
toric și bineînțeles obiectivi-
tatea istoricului. Istoricul
profesionist a devenit azi,
dintr-un istoric de vocație și
om de știință, un promotor
ideologic și schematic a
unor teme prestabilite con-
form unor directive și in-
terese pecuniare impuse de
institute, mai mult politice
decât științifice și fără
legătură cu istoria. Se pune
astăzi o problemă de
conștiință pentru istoric,
păstrând proporțiile, la fel ca
în anii 50 ai secolului trecut,
dacă respectă adevărul is-
toric în limitele legilor
științifice în conexiune cu
experiența culturală, buna
credință și subiectivitatea
firească sau istoricul
acceptă să devină un mer-
cenar al scrisului istoric ide-
ologizat și dirijat contra
fonduri și interese de carieră
sau politice, departe de un-
eltele științifice ale istori-
ografiei.

În ultimii ani s-a 
pus accentul pe istoria
contratafactuală și pe
ucronie, distorsionându-se
voit fapta, evenimentul și
izvorul istoric, pentru a se
prezenta trecutul prin ochii
intereselor ideologizate ale
prezentului, lucru ce a dus
la scăderea calității
producției istoriografice în

România și Europa în gen-
eral. Se oferă de la centru
subiecte critice prin prisma
prezentului despre eveni-
mente din trecutul național.
Orice subiect din istoria
națională este contorsionat
conform unei grile de valori
a prezentului, fapt ce
falsifică cu bună știință tre-
cutul istoric. Valoarea unui
istoric adevărat constă în
prezentarea trecutului așa
cum a fost acesta, conform
izvoarelor și surselor, în
măsura unei obiectivități
cenzurate de limitele umane
nu de ideologie și tezism.
Ceea ce se întâmplă astăzi
în istoriografie este un de-
terminism periculos care
falsifică intenționat trecutul
istoric în beneficiul unor
curente de gândire prezente
și trecătoare în același timp,
doar pentru a se beneficia
de finanțări direcționate
politic și ideologic sau de
jocuri de carieră. Se con-
struiesc cariere mediocre de
istorici doar în limitele im-
puse de tezismul contempo-
ran. Astfel se explică acest
vacuum generațional de
tineri istorici valoroși în
prezent. Nu se mai dorește
parcă apariția unor istorici
care să ridice probleme și
teme de dezbatere generală
sau de sinteză. În realitatea
schematică actuală și
impusă aproape e imposibil
apelul la originalitate și indi-
vidualitate istoriografică. Se
promovează direct sau
indus un limbaj de lemn is-
toriografic sufocat de
tezism, etichete și idiosin-
crazii. Istoriografia
românească a devenit
oficializantă în parametri
unui regim totalitar de în-
ceput. Direția administrativă
în istoriografie a creat un
limbaj de lemn autonom din
care istoricul e obligat să-l
respecte, cu consecințe
letale privind autenticitatea
și adevărul faptului istoric.

În afară de generația
mai în vârstă de istorici care
conștientizează importanța
scrierii istoriei în paradigma
adevărului și cercetării
științifice, azi nu mai apar
tineri istorici de anvergură,
datorită unui compromis
ideologic pe care îl fac în
beneficiul propriu nu pentru
a păstra uneltele istori-
ografiei în căutarea febrilă a
adevărului istoric așa cum
s-a întâmplat. 

Ne place s-au nu de
la generația contemporană
de elită și mai în vârstă de
istorici veritabili ca Ioan
Scurtu, Dinu Giurescu,
Șerban Papacostea, Florin
Constantiniu, Gheorghe
Buzatu, AM Stoenescu sau
generația de mijloc ca I. A.
Pop, I. Bolovan sau I.

Drăgan, nu se întrezărește
apariția unor tineri istorici
care să depășească
limitările caieristice sau bur-
siere, adică tezismul istori-
ografic pentru a oferi o
producție istoriografică
autentică bazată pe adevăr,
cercetare și îndelungata
tradiție pozitivistă și de tipul
analelor privind scrisul nos-
tru istoric. Cu cărți de istorie
deterministă, contrafactuală
și ucronie nu se poate naște
o nouă generație de istorici
români.

Istoricii noi ar trebui
să aibă ambiția vizionară a
noii direcții a școlii istori-
ografice române din anii 30
conduse de Gh. Brătianu
sau CC.. Giurescu, pentru a
depăși blocajul mental ideo-
logic și schematismul unei
istoriografii impuse contra
fonduri. La rezistența timpu-
lui rămân acei istorici care
nu și-au trădat conștiința și
nici unelete „meseriei” de is-
toric. 

Poate ar trebui să
apelăm din nou la Paul
Veyne și să învățăm din
„Cum se scrie istoria” din
izvoarele și aplicațiile
metodologice ale istori-
ografiei. Până la urmă isto-
ria nu se scrie la indicații
administraive și conform
normelor impuse de instituții
politice, care nu au nicio
legătură cu fenomenul isto-
riografic. 

A scrie istorie
adevărată e un act de
conștiință și de curaj astăzi,
la care tot mai puțini tineri
accesează, de teama
izolării și marginalizării. Isto-
ria mai este și un act de
cunoaștere, care refuză
canoanele impuse de
direcția unui curent politic
sau a unei ideologii.

●
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„Fake News”-urile – un îndelung și pregătit „Breaking News” al sistemului?!„Fake News”-urile – un îndelung și pregătit „Breaking News” al sistemului?!

Cezar Adonis
Mihalache

DDin nou suntem puși
în capul treburilor… Dar nu în
sensul de născători ai unui
curent, ci de carne de tun în
berbecele de atac al libertății
de exprimare. Din nou suntem
împinși pe o linie foarte
îngustă, delimitați de aceleași
două zone minate ale statutu-
lui de paria, responsabili pen-
tru orice. Învinovățirea. Și mult
prea ușor am ajuns aici. De ce
tocmai noi? Pentru că ultimele
două decenii și jumătate au
arătat nu doar că nu știm să ne
apărăm libertățile câștigate,
dar, de fapt, nici nu ne pasă de
ceea ce se întâmplă, întâi cu
ele, apoi cu noi. Ba, într-o
proporție destul de
semnificativă pare că ne și
place înfundarea peste urechi
și ochi a fesului dorit de sis-
tem.

Ne place statutul de
oi? Ar fi bine să fie doar atât…
De fapt, pare că mulți și-l
doresc, în fuga noastră de a
ne asuma responsabilitățile
înaintașilor pe care acum ar
trebui să ni le luăm față de
generațiile următoare. Și nici
nu se pune problema dacă
așteptăm acel „baci” ocâr-
muitor… Ci, prin tot ceea ce nu
facem, demonstrăm că ni-l
dorim de grabă. Oricine ar fi el.

Am fost o colonie
postdecembristă în domeniul
economic?! De ce am fi altfel,
decât supuși, tăcuți, ba, gata și
de osanale față de noii dirigui-
tori, acolo unde ar fi trebuit să
rupă carnea de furie pe noi:
libertatea de exprimare.

Mult prea ușor s-a
ajuns la generalizarea ideii de
„fake news”. Cu impresia că
acum a explodat acest
fenomen și noi, ca români,
mult prea necititori de fapt, ne-
am pus în fruntea trupelor de
răspândaci de știri false.

Doar că e o abordare
intenționat viciată. Iar acum
suntem supuși unei presiuni
de învinovățire care doar
frăgezește oricum impasibila
noastră lipsă de reacție.

Știri false au existat de
ani… Acum însă, „fake news”
-ul este transferat într-un
curent de acțiune, și corecție,
social-politică. Din zona „can-
can” -ului și al prostului gust ju-
rnalistic, promovat de presarii
fără scrupule, el este împins
într-o direcție cu țintă clară. Iar
noi suntem din nou doar pe
post de cobai pentru a se
vedea până unde pot fi
împinse lucrurile.

Până mai ieri știrile
false nășteau cele mai
groaznice aberații ale presei
tabloid, de „can-can”, fantezist
voită, ficționară intenționat și
cu un final, scris sau au-
diovizual de kitsch acceptat de
un anumit public.

Acum însă „fake
news”-ul este deplasat
grosolan peste ideologii,
curente, opinii și atitudini.
Toate având un singur reper:
anti-sistemul. Tot ceea este
anti-sistem, anti-european,
anti-guvernamental este
împins în anvelopa acuzatoare
a „fake news” -ului.

Nici nu mai contează
că, în acest iureș bine coordo-
nat, elementele determinate,
știrile de „can-can” nici nu mai

sunt blamate! Totul vizează
ceea ce este incorect civic față
de acel corectical politic
impus.

Pe modelul dezbater-
ilor holocaustice ori a altor
vinovății care ne-au fost puse
în cârcă la momente bine de-
terminate, acum am devenit o
estradă a analizării fenomenu-
lui „fake news” de parcă
acesta s-a născut ca un fake
antisistem autohton care pune
în pericol stabilitatea Europei.

Se fac dezbateri, până
ne va intra în cap că tot ceea
ce este vehiculat ca informație
neasumată de cei recunoscuți
și acceptați politic reprezintă o
mașinărie a dezinformării. Iar
vigilenta UE a venit și cu
„soluțiile”, pe care (ni) le
prezintă prin dezbaterile orga-
nizate în forurile românești.

Doar că, însăși aceste
abordări ar putea fi surse de
fake atitudini și drepturi de
opinie.

Pentru că raportorii
CE vorbesc despre „fake
news” -uri, primordial, din per-
spectiva răului pe care îl
generează, producând „discur-
sul care încurajează ura”,
corect în mare parte dacă
privim discuțiile de pe foru-
murile de socializare, dar nu
acolo unde știm toți că 
se produc, ci, 
ne subliniază Comisia
Europeană, ca o „legătură di-
recte între mișcările anti-UE și
știrile false”.

De fapt, asta
deranjează UE! Faptul că
răspândirea informației con-
duce la generalizarea instan-
tanee a anumitor atitudini față
de ea, mama Europa rămasă

cam goală în față promisiunilor
de bunăstare de altădată.
Suntem în fața unei „schimbări
a peisajului politic în UE, cu un
avans considerabil al partide-
lor extremiste anti-sistem, anti-
UE, (cu un) succes al
partidelor populiste, și sigur că
acest lucru ne preocupă”.

Pentru că, de fapt de-
spre asta este vorba…
Și pentru cine tot nu cuprinde
mașinăria de dezinformare
care însoțește bunăvoința sis-
temului în a combate „fake-
news” -urilor, spre binele
nostru, ar trebui să fie pus pe
gânduri de mecanismul de
combatere pe care Europa îl
are deja pregătit. Pentru că UE
are activă deja „o rețea care
luptă împotriva știrilor false de
peste 400 de ziariști,
funcționari publici, activiști în
organizații neguvernamen-
tale”. Or, cel care analizează
munca unui ziarist, suprapune
pe rânduri de algoritm scrierea
unui gazetar, care și-a cules o
informație poate periclitându-și
viața, nu se numește tot
„ziarist”. Ci, mai degrabă este
echivalentul fătucilor de
prompter servite cu meseria
făcută de alții, de data
aceasta, ei fiind cei ce vor
servi.

Unde ne va duce
acest fenomen? Simplu, la
concentrarea puterii pe care o
are presa, în anumite structuri.
De la agenții de presă, care
vor furniza știri verificate ci cer-
tificate cu ca „non fake news”,
la blocări de servere, echiva-
lentul blocării la comandă a
rețelelor de difuzare în cazul
presei scrise, prin care Româ-
nia a trecut și am văzut ce a

rămas după… Pentru că, a
bloca informația, a o „corija”
(cenzura) pe internet este mult
mai ușor de făcut decât în
cazul hârtiei tipărite… Și nici
nu mai ai nevoie de o structură
cenzor. Ci doar de o armată de
funcționari și gonaci de prin
ong-uri, care stau la dispozția
acestora.

De altfel, nu este de
mirare că, de mai mulți ani, UE
a alocat fonduri europene ner-
ambursabile pentru dez-
voltarea unor structuri are să
genereze „algoritmurile” de
identificare a „fake news”-
urilor. Cu discreta și libera în-
demânare de a înlocui
„variabilele” în funcție de
subiectele ce trebuie, fie elim-
inate din câmpul de audiență,
fie impuse.

Au apărut grupuri „de
cercetare” care generează
motoare de verificare a știrilor.
Și pe care ar trebui să le luăm
de bune. Dar este de ajuns să
fim atenți la ce sunt ele, cum
funcționează, de unde se
finanțează, cum se finanțează
și mai ales cine prestează prin
ele pentru a ne da seama de
groteasca mașinărie de „fake
news” în care ne aflăm! Alt-
minteri, mâine, nu doar opinia,
atitudinea vor deveni bile
negre în mașinăria de generat
fumigene de „fake news”,
acest „breaking news” al sis-
temului, ci însăși dreptul și
putința de a discerne a indi-
vidului sau, mai grav, a unor
grupuri ce vor deveni, mai re-
pede chiar decât informația de
tip „fake news”, paria sistemu-
lui!

●

Actualitatea unei piese de sertar...Actualitatea unei piese de sertar...

Candid
Stoica

DDupă 1989 s-a scris și
s-a vorbit enorm despre ro-
manul și poezia de sertar, de-
spre teatrul de sertar. Lucrări
care nu au putut fi publicate
sau jucate, din cauza
conținutuluilor considerat
reacționar, dar în afara  piesei
lui Titus Popovici O noapte
nefurtunoasă (care lua în
răspăr politica culturală a lui
Nic. Ceaușescu, text rămas
până azi în manuscris) și a po-
emuluilui Radu Gyr,Ridică-te
Gheorghe, ridică-te Ioane,
scris în închisoare, până la ora
actuală nu s-a  semnalat niciun
asemenea text.

Cenaclul de dra-
maturgie Dragon 2 (Dra-
maturgi Goniți) găzduit de
Casa de Cultură a sectorului 2
(Calderon) își face o  datorie
de onoare, de a prezenta în
premieră un asemenea text
iconoclast venit din lumea
întunecată a comunismului au-
tohton.

Dan Psatta, cercetător
științific la Institutul de Neu-
rologie al Academiei Române
(născut în 1935), n-a avut
deloc simpatie pentru regimul
comunist, dându-și seama de
la început de minciuna pe care

s-a constituit. N-a fost membru
de partid și mai toată rezerva
și antipatia lui față de regimul
instalat cu ajutorul tancurilor
sovietices-a canalizat scriind
piese care să reflecte reali-
tatea așa cum o vedea el. Ani
de zile a scris fără să se
gândească la faptul că piesele
ar putea fi jucate. Era conștient
de conținutul lor periculos, în
răspăr cu mai toată literatura
angajată de partid, în
contradicție cu așa zisele
capodopere ale literaturii dra-
matice, care preamăreau real-
itatea socialistă și regimul
ceaușist. Dar după eveni-
mentele din Decembrie ʼ89,
nemaiexistând restricții și
cenzură și-a tipărit în anul
2008, la o editură particulară
(Anamarol), două volume  care
conțin cinsprezece piese de
teatru. Toate conținând
adevăruri crude ale  realități
societății socialist multilater-
aldezvoltate, destul de
dureroase despre care nu se
vorbea, așa cum le percepea
Dan Psatta și foarte mulți din-
tre noi. Așa cum poate nimeni
nu a avut curajul să scrie, pen-
tru că de publicat nici nu putea
să fie vorba. Sigur că din când
în când, în anumite texte ale
unor anumiți autori consacrați,
apăreau diverse, așa zise,
șopârle dure la adresa regimu-
lui ca de exemplu în piesele Nu

ucideți cai verzi de Radu Ifti-
movici sau Concurs de
Frumusețe de Tudor Popescu
(spectacol considerat un atac
împotriva șefului statului), dar
care erau în ultimă instanță ca
un strop de apă într-un ocean,
față de enormitatea de
maculatură partinică care
apărea pe scenele teatrelor din
România.

Sfânta Ioana corupției,
este o piesă, un text dramatic
care se petrece în mare parte
într-un spital. Dar nu în sa-
loanele cu bolnavi. Person-
ajele sunt medicii spitalului
care uneori sunt mai bolnavi
decât cei din saloane. Lectura
textului dirijată de subsemnatul
a avut norocul de o echipă
senzațională de actori care s-
au dăruit textului, eliminându-i
de multe ori inabilitățile,
scoțându-i în evidență
subtilitățile și mai ales aducând
la ivealăcritica acerbă a
realităților pe care, în ultimă
instanță, le-am trăit majoritatea
dintre noi, dar mai ales a
mentalităților care s-au prelun-
git până în zilele noastre
ajungându-se la catastrofala
situație existentă în spitalele
de azi, când mor pe capete
pacienți din cauza proastei
gospodăriri, situație semnalată
de foarte multe ori de paginile
ziarului Viața Medicală.

Petre Moraru, Radu

Zetu, Romeo Tudor, Valeriu
Păunescu, Ina Roman, Sonia
Neagu, Gabriela Tănase, ac-
tori de mare anvergură, cu o
bună carieră în spate,au reușit
să redea cu adevărat „fauna”
celor care atunci când ne
îmbolnăvim se străduiesc să
ne repună pe picioare, dar
care în viața lor particulară
fiecare dintre ei au micile lor
obiceiuri, micile lor marote și
mai ales, nu pot să se dezbare
de obiceiul milenar de a
lua,ceea ce se numește în
mod obișnuit sfânta Șpagă!

George Grigore și
Doina Ghițescu creionează cu
vervă două crochiuri de
nomenclaturiști, care știu
foarte bine să se folosească de
situația lor privilegiată, deși,
oameni modești, vin și ei
înarmați  cu micul plic cu care
vor să li se garanteze
sănătatea. Sonia Neagu, o
prezență extrem de agreabilăși
subsemnatul reușesc un cuplu
amuzant, răsplătit cu aplauzele
celor prezenți: el nu  crede că
ebolnav și nu vrea să se op-
ereze,fiind convins că soția
vrea să-l omoare ca să-i mica
avere agonisită din greu,
iarsoția e convinsă că e bolnav
și insistă să fie operat, amân-
doi fiind înarmați, bineînțeles,
cu ceace este înrădăcinat de
zeci de ani să ai și să dai
atunci când mergi la medic. Cu

un fizic extrem de plăcut, cu o
voce caldă, ademenitoare, cu
o prezență plină de feminitate,
cu o drăgălășenie greu de imi-
tat, în rolul principal al piesei,
secretara spitalului, tânăra
actriță a Teatrului Țăndărică,
Petronela Tănase a produs o
impresie excelentă printr-un
joc inteligent, matur, dozându-
și efectele, reușind printr-un tur
de forță să redea imaginea
unei tinere femeiariviste,  care
se luptă să supraviețuiască
folosind și ea armele mediului
ce o înconjoară. Petronela
Tănase a interpretatat rolul re-
spectiv cu argumentele și mod-
estia unei mare artiste. Și
pentru această interpretare
merită, alături de ceilalți, toată
admirația. În final, în discuțiile
care au urmat, cunoscutul dra-
maturg, Dinu Grigorescu, autor
a peste cinzeci de piese, direc-
torul revistei de cultură Ciripit
de păsărele, care apare lunar
online, nelipsit de la ședințele
cenaclului, a punctat calitățile
atât ale piesei, cât și ale au-
torului printr-o frază lapidară:
Dan Psatta în Sfânta Ioana
corupției a realizat o serie de
portrete excepționale, pentru
care merită multe felicitări. El
ar trebuit să-și numească
piesa: Spitalul bolnav!
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