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„Românul îşi iubeşte pământul

unde s-a născut, ca un rai, din

care tiraniile cele mai crude nu

sunt în stare a-l goni.” 

- Vasile Alecsandri
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Șansele lor măsluite, neșansele noastre impuse…Șansele lor măsluite, neșansele noastre impuse…

Cezar Adonis
Mihalache

DDin nou miros de
carne arsă… Același miros
de treizeci de ani… Doar
oamenii căzuți pradă mis-
tuirii sunt alții… „Marii” și
„micii arși”, „carbonizații” și
„urmele de funingine” de pe
fețele paturilor de spital,
sunt secțiile medicale ale

unei drame în care ne zvâr-
colim de atâta vreme… În
care suntem atât de captivi
că nici nu mai încercăm să
ieșim, ci doar ne zbatem cu
speranța de a scăpa
nesfârșiți ca arși, infectați,
îmbolnăviți cu te miri ce…
Este același miros de carne
arsă de acum trei decenii…
Îi lipsește doar izul de
pucioasă, de armă
scăpărată, nu în neant, ci în
alte orizonturi, în alte vise, în
alte povești… Lipsește
mirosul de armă scuipând
cenușa morții prin gura de
foc pentru că praful de
pușcă a devenit prohibitiv fie
și ca za de reînnodare a
rostului de sacrificiu, sacrifi-
ciul sub arsura pucioasei
rămânând acolo, în timp…
Astăzi, flăcările ne pârjolesc
aprinse din incompetență,
dezinteres, nepăsare… Dar
nu, nu din neputință… Pen-
tru că neputința se revarsă
aleatoriu dimpreună cu stihi-
ile naturii, iar flăcările de
acum nu s-au năpustit din
ceruri pentru a ne arde
ticăloșia și dezumanizarea,
ci au fost aprinse de
nepăsare, ignoranță, tru-
fie…

Ne ard pacienții în
spitale de atâta timp că
secțiile de arși ar trebui să
devină camere de primire…
Ar trebui să devină ante-co-

morbiditatea asumată a
oricărui pacient ce trece
pragul unei unități san-
itare… Pentru că la noi nu
se mai moare doar din bolile
„tradiționale” ori cele nou
năpustite în năpasta
molimei ultimului an…

Ne ard semenii… Se
mistuie în urlete pe care
doar cerul le mai aude la
orele la care ne dormim
viețile… Iar poveștile celor

arși rămân nespuse, ne-
scrise… Ne ard pacienții pe
paturile temniță, rudele,
aparținătorii, prietenii mis-
tuindu-se și ei de durere în
altfel de flăcări, cele ale
reproșului, ale durerii
neputinței de a fi ales alt spi-
tal… Doar un lucru nu se
zdrobește în cenușa limbilor
de foc: nesimțirea…
Nesimțirea care nu este
doar un zar al aleșilor
jucând la barbutul puterii
șanselor lor măsluite și
neșanselor noastre impuse,
ci și o pecingine de amestec
rece, mizer al atâtor alte
tare. Tupeul, aroganța,
ipocrizia, impostația, fari-
seismul…

Acum treizeci de ani
am ars și ne-au ars mulți
dintre cei dragi… Dar măcar
am avut șansa de a ști de
ce… Pentru că aveam put-
erea de a face alegeri…
Astăzi însă, nici numele
celor mistuiți nu mai sunt
puse în panteonul omului
simplu: gardurile spi-
talelor… Acolo unde rudele,
aparținătorii, prietenii să își
strige durerea… Pentru că
acum nici gardurile nu mai
sunt ale noastre… Nici mar-
ginile de trotuar ori caros-
abil… Sunt toate ale lor, ale
celor ce joacă acest barbut
funebru cu viețile, cu
șansele noastre, devenite

iluzii, cu amăgirile… Acolo
își arată fețele cei neatinși
de foc, dar atât de înnegriți
pe dinăuntru… Acolo își
arată ei puterea
discreționară, „organizarea”,
tupeul, de acolo ne
pălmuiesc și ne flituie cu
vorbe și flegme pe care doar
măștile le țin departe de
noi… Pentru că ei nu trebuie
învălmășiți cu întrebări… Nu
cu interogații directe, nu cu

chestionări cumva deran-
jante cu tivul imaginii lor…
Cu marginea pupitrelor
neașezate fizic dar cuprinse
în aroganța și obtuzitatea tot
mai colțuroasă a acelora ce
ar trebui să se târască în ge-
nunchi sub apăsarea
crimelor lor… A crimelor din
lipsă de umanitate, de em-
patie…

Vinovații? Ca la
revoluție… Ca la dezastrele
de după revoluție… Ca la
tragediile atât de nu-
meroase că nici destinul nu
mai vrea o soartă în această
țară… Nici măcar „o altă
soartă”… Nu pe acest
tărâm, altădată binecuvân-
tat, dar pentru care, acum,
nici măcar cenușa din tot ce
a fost cândva nu-i mai pare
hărăzită…  Nici măcar atât,
mirosul de carne arsă, de
oameni carbonizați, de vise
și proiecte mistuite în contu-
ruri de funingine devenindu-
ne parcă amprentă în
timp…

●

„Tulpina” celor arși de vii…„Tulpina” celor arși de vii…

Ionuț
Țene

ÎÎn România dacă nu
mori de Covid 19, la secția ATI,
riști să mori sigur ars de viu în
spitalele dărăpănate cu
instalații electrice improvizate.
După incendiul din noiembrie
anul trecut de la spitalul Covid
19 de la Piatra Neamț, unde au
murit zee pacienți arși de vii,
Ministerul Sănătății, condus de
Nelu Tătaru, a promis că va
face verificări la toate spitalele
din țară ca astfel de incidente
grave să nu se mai repete. Nu
s-a făcut nimic. Zilele trecute la
spitalul de elită bucureștean
„Matei Balș” a avut loc un nou
incendiu catastrofal în care
șase pacienți au murit arși de
vii. E absurd ca la acest spital,
cu care senatorul PSD, se
lăuda că este unul de elită să se
țină tuburile de oxigen în secțiile
de terapie ca în clinicile bom-
bardate din Afganistan? Ca și la
Piatra Neamț incendiul s-a por-
nit și niciun doctor sau asistentă
nu era pe salon în acel moment
să stingă incendiul incipient?

La Piatra Neamț,
pacienții cu Covid 19 erau
închiși la cheie și au ars de vii
ca șoarecii? Și la „Matei Balș”
intevenția doctorilor, asisten-
telor și infirmierelor a fost
tardivă, deși eroică, până au
sosit pompieri. Ce fac doctorii și
cadrele medicale de pe salon
noaptea de izbucnesc incendii
necontrolate? Au salarii și
sporuri, dar trebuie să aibă și
conștiința prezenței perma-
nente la căpătâiul bolnavilor din
salon. De ce de fiecare dată, la
fiecare incendiu, cadrele med-
icale nu sunt prezente pe salon
de la început, ca să observe
dacă izbucnește un incendiu și
să aibă grijă de pacienți? Toni
Grecu a fost în pavilionul
groazei de la Institutul „Matei
Balș” în care 5 oameni au murit,
după un incendiu izbucnit vineri.
Infectat cu SARS-COV-2,
Grecu a fost internat la „Matei
Blaș”. Fondatorul grupului „Di-
vertis” a relatat cum a scăpat cu
viață din flăcări, la PRO TV.
„Povestea de azi pentru mine a
fost de fapt o cursă sufocantă,
extenuantă, fără aer, de 150 de
metri, prin faţa unui spital
arzând, cursă terminată la uşa
salvării în faţa căreia m-am
prăbuşit inconştient, dar fericit.
Participasem la cel mai mic şi
mai extenuant maraton din
lume. Şi am alergat şi singur. În
urma salvării, spitalul ardea.
Sistemul sanitar din România
ardea.” La spitalul „Matei Balș”
vina este colectivă. Toți foștii di-
rectori, care nu au asigurat un
sistem de oxigenare centralizat
al pacienților și căldură în sa-
loane, ca să nu se folosească
aeroterme ce pot duce la scurt-

circuite. Vina o poartă pe umeri
și fostul primar Gabriela Firea,
la pachet cu actualul primar
Nicușor Dan, care nu a asigurat
agentul termic pentru spitalele
bucureștene. Drama arșilor de
vii de la „Matei Balș” trebuie să
ducă la demisii răsunătoare. În
orice țară civilizată un ministru
al Sănătății ca Vlad Voiculescu
ar trebui să-și prezinte demisia
de urgență. Ar fi o asumare
politică și morală a guvernului
față de o tragedie. Fostul direc-
tor Streinu-Cercel, împreună cu
actualul manager Nițescu să
răspundă în fața legii pentru că
nu au asigurat rețeaua electrică
funcțională în spital și siguranța
vieții pacienților pe salon. Sigur
că procurorii noștri, la comandă,
nu se leagă de mahări, ci doar
de găinari. Și nu în ultimul rând,
secretarul de stat Raed Arafat,
trebuie să fie demis. Veșnicul
abonat la sinecuri de stat, Raed
Arafat deține funcții de conduc-
ere în sistemul medical încă din
2007, când a fost numit secre-
tar de stat în M.I. În ultimii 10
ani sistemul medical a trecut
prin 13 incendii: 5 ianuarie
2021, Spitalul de Psihiatrie din
Gătaia; 2 ianuarie 2021, Secţia
de Psihiatrie a Spitalului Munic-
ipal Roman, judeţul Neamţ; 25
decembrie 2020, Spitalul de
Psihiatrie Socola, Iaşi; 14
noiembrie 2020, secţia ATI a
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Piatra-Neamţ; 11 aprilie 2018,
Institutul de Boli Cardiovascu-
lare din Iaşi; 10 martie 2018,
Secţia ATI a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia; 19
noiembrie 2015, Spitalul din
oraşul Simeria; 7 iunie 2015,
Spitalul Judeţean Baia Mare; 3
aprilie 2015, Spitalul Vechi al
municipiului Satu Mare; 15 feb-
ruarie 2014, Spitalul Judeţean
de Urgenţă Mavromati; 18
noiembrie 2013, Spitalul Flore-
asca; 16 martie 2010, Spitalul
Judeţean din Drobeta Turnu
Severin.Raed Arafat trece senin
peste toate tragediile din sis-
temul medical românesc fără să
plătească cu funcția. Tragedia
de la Spitalul „Matei Balș” este
turnesolul sistemului medical
corupt din România controlat de
servicii secrete, politiceni
corupți și organizații discrete,
prin care se spală banii publcii
și nu se asigură o sănătate la
standarde moderne, europene.
Reforma în Sănătate ar trebui
să fie totală, dar mă tem că se
va împotmoli la fel ca tăierea
pensiilor speciale, deoarece
regimul sistemului militarizat din
România este doar o prelungire
prin grade, fii și nepoți a celui de
dinainte de 1989? În România,
noua tulpină Covid 19 face rav-
agii: este „tulpina” arșilor de vii
din spitalele românești contro-
late de politicienii corupți.

●
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O listă a celor mai iubite cuvinte ale limbii şi culturii române...O listă a celor mai iubite cuvinte ale limbii şi culturii române...

Vasile
Lechințan

NNu ştiu să fi riscat
cineva până acum să schiţeze
o astfel de listă, care pare
imposibilă la prima vedere, cu
eventuale capcane, nu dintr-o
opţiune sau alta, ci mai ales
prin inevitabile omisiuni da-
torate caracterului ad-hoc al
demersului. Eu îl consider de
altfel foarte necesar astăzi,
într-o lume bulversată şi
cotropită moral şi spiritual.

În primul rând clasez
pe primul loc cuvintele: mamă,
tată, surori, fraţi, nepoţi, bunici,
străbunici, moşi, strămoşi,
cărora li se adaugă minunatul
cuvânt familie. Aşa am răzbit
noi, românii, prin milenii, cu
aceste cuvinte cheie. Urmează
un alt buchet de cuvinte
româneşti minunate: ţară,
ţarină, ţărână, patrie, neam.
naţiune, tricolor. De aici derivă
şi cuvintele tezaur ale limbii
române: România, Transilva-
nia, Ardealul, Moldova, Ţara
Românească, Basarabia,
Maramureşul, Oltenia, Ba-
natul, Bihorul, Bucovina, Do-
brogea.

Un cuvânt vital pentru
poporul nostru de la ţară a fost
şi este onestitate, sau cinste.
Cu acest cuvânt esenţial, ne-
scris ca normă de viaţă, am
crescut noi, graţie părinţilor
noştri.

Să înşirăm apoi un alt
set de cuvinte solare: soare,

lumină, deschidere, de care ne
aminteam mereu când
pătimeam extrem de mult din
cauza mânăriilor ascunse şi
necinstite în politică.

Cu siguranţă că altă
grupare extrem de importantă
este cea a creaţiilor spirituale
şi artistice, în poezie, proză,
teatru, muzică, cinematografie,
sculptură, pictură, care ne-au
făcut fericiţi prin valoarea lor.
La fel şi în creaţia ştiinţifică.
Aici intră o constelaţie de cu-
vinte nume proprii: Eminescu,
Blaga, Enescu, Babeş,
Racoviţă, Grigorescu,
Brâncuşi, Rebreanu, Cara-
giale, Creangă, Cantemir,
Coandă, Ciulei şi lista este din
fericire foarte lungă. Tot în rân-
dul cuvintelor nume proprii
dragi intră cele a marilor
binefăcători ai neamului nos-
tru: de la „Basarabi şi voi
Muşatini/ Descălecători de
ţară, dătători de legi şi datini”,
la Horia, Brâncoveanu, martirii
de la 1848 din Transilvania,
Iancu, Ecaterina Teodoroiu,
generaţia de la 1918, Maniu,
I.I.C. Brătianu, eroii Armatei
Române din 1877-1878, 1914-
1918, 1940-1944, martirii de la
1940-1944 din Transilvania,
elita politică a României
distrusă la Sighet.

Dragi ne sunt apoi bis-
ericile de lemn româneşti din
secolele XVI-XVIII, singurele
urme ale trecutului nostru la
suprafaţă, care se distrug azi
sub ochii noştri.

Altă categorie de cu-

vinte comori ale limbii noastre
sunt toponimele şi hidronimele,
care fac parte şi ele din
alcătuirea fiinţei noastre
naţionale: Ceahlăul, Omul,
Vrancea, Bistriţa, Mureşul,
Someşul, Apusenii, Ozana,
Retezatul, Cindrelul,
Postăvarul, Clujul, Prahova,
Vlăsia, Rădăuţi, Vlădeasa etc.

Intră apoi în alt cerc al
marii iubiri a noastre faţă de
cuvinte de aur româneşti şi
nume de publicaţii care ne-au
dat şi ne dau demnitate ca
naţiune: „Gazeta Transil-
vaniei”, „Convorbiri literare”,
„Tribuna” (lui Slavici, inclusiv
cea din zilele noastre), „Fa-
milia” lui Vulcan, „România
literară” (inclusiv cea de
astăzi), „Steaua”, „Gândirea”,
„Albina”. „Gând românesc”,
„Telegraful Român” şi nu-
meroase altele.

Ca o pecingine s-au
întins în oraşele noastre abso-
lut aproape numai denumiri
străine de firme, limba română
fiind evacuată fără milă şi fără
menajamente, fenomenul nefi-
ind stopat nici de primării, nici
de conducătorii politici, nici de
Parlamentul României, cu atât
mai puţin de bietul popor
român aflat sub vremi. La Cluj,
de exemplu, de ce nu se putea
trata cu demolatorii şi apoi cu
constructorii clădirilor de pe
terenul fostei fabrici de tricotaje
„Someşul”, de pe actualul bule-
vard 21 Decembrie 1989, că
se permite contractul, cu o
condiţie: zona să se

denumească Complexul de
clădiri „Someşul”, şi în cadrul
acestuia putând funcţiona şi
alte firme străine. Era un semn
de respect faţă de limba
română, faţă de un toponim
românesc binecunoscut al Clu-
jului timp de o jumătate de
secol, faţă de populaţia Cluju-
lui. Şi tot astfel „Complexul de
clădiri Ursus”, „Complexul de
clădiri Flacăra”, „Complexul de
clădiri Feleacul” etc.

De aceea ne este
dragă şi mai mult în aceşti ani
tulburi limba noastră cea
română, urgisită şi uitată de cei
care tratează cu sume mod-
este averile publice mari ale
României, îngropând şi limba
română.

Un alt set mirific al cu-
vintelor dragi ale limbii şi cul-
turii noastre este cel al
constelaţiei de mănăstiri
româneşti care luminează de
veacuri istoria Moldovei, Tării
Româneşti, Transilvaniei,
Maramureşului, Basarabiei şi
Bucovinei, simpla lor înşiruire
ne aşează în gravitatea unei
lumi româneşti demne prin
apelul la spiritualitate şi
transcendenţă al marilor noştri
voievozi: Putna, Voroneţ,
Cozia, Agapia, Tismana, Capri-
ana, Prislop, Dragomirna,
Curtea de Argeş, Humor,
Lupşa, Moldoviţa, Neamţ,
Râmeţ etc.

Un cuvânt foarte drag
românilor este şcoală, cu
treptele ei: citire, scriere,
aritmetică, geografie, istorie,

compunere, muzică, fizică,
chimie, biologie etc. Din
păcate, poporul nostru a avut
târziu acces în masă la a urma
cursurile şcolilor elementare,
mai puţini români la cele liceale
şi mai puţini la cele univer-
sitare, fapt care a contat şi
contează enorm pentru des-
tinul fiecăruia în parte şi pentru
destinul naţiunii în general.

Un alt „cerc” al cuvin-
telor foarte dragi ale limbii şi
culturii noastre este cel al
localităţilor marcate pentru
eternitate de sufletul unui mare
creator al nostru care s-a
născut acolo şi le-a transfigu-
rat în locuri ale fericirii noastre,
precum: Ipoteşti, Humuleşti,
Prislop (Năsăud), Mirceşti,
Hordou (azi Coşbuc), Liveni,
Siliştea Gumeşti, Hobiţa etc.

Cercetarea celor mai
dragi aspecte ale limbii şi cul-
turii noastre româneşti este o
operaţiune continuă şi
apărarea acestei supreme val-
ori a naţiunii noastre, care este
limba română, trebuie asumată
de noi la fiecare pas.

●

Tudor Vladimirescu: un revoluționar al „partidei naționale” de la 1821Tudor Vladimirescu: un revoluționar al „partidei naționale” de la 1821

Ionuț
Țene

LLa 200 de ani,
mișcarea revoluționară a lui
Tudor Vladimirescu naște și
astăzi controverse. În pe-
rioada comunistă s-au ded-
icat filme eroului oltean,
care s-a ridicat cu arma în
mână pentru drepturile țării
și ale țăranilor. Filmul
„Tudor” din 1963 regizat de
Mihnea Bratu, cu un sce-
nariu de Mihnea Gheorghiu,
era paralel cu adevărul is-
toric, evidențiind un lider al
țăranilor săraci în luptă cu
boierii, turcii și marile imperii
ale vremii. Încă atunci, arta
realismului – socialist mai
făcea ravagii în epocă. Isto-
riografia românească a os-
cilat în interpretarea acțiunii
lui Tudor Vladimirescu și în
perioada comunistă, con-
form epocilor schimbătoare
și ale regimurilor politice
diferite dictate de secretarii
generali. Pentru unii istorici,
Tudor a fost mandatar al
Eteriștilor, pentru comuniștii
sovietici un răsculat al
țăranilor, iar pentru
Ceaușescu un naționalist
revoluționar autonom.

Eram student la Isto-
rie, când dezbateam la
seminarii înfocat cele doua
curente istoriografice de-

spre Tudor: teoria academi-
cianului Andrei Oțetea, ușor
filo-sovietică și
internaționalistă. În cartea
Tudor Vladimirescu și
revoluția de la 1821”
apărută în 1971, istoricul îl
prezenta pe Tudor ca a fost
mandatar și subordonat
Eteriei la 1821, un aven-
turier care a semnat o
înțelegere cu societatea
secretă pentru eliberarea
Greciei și nu a mai respec-
tat-o, de aceea fiind ucis la
ordinul lui Alexandru Ipsi-
lanti, liderul mavroforilor.
Teoria lui Oțetea era
simplistă și nu lua în calcul
toate informațiile și com-
plexitatea epocii controlate
la nivel european de Sfânta
Alianță. Caracterul mișcării
lui Tudor se prezenta mai
degrabă ca o răscoală pen-
tru a minimaliza rolul
românilor în mersul istoriei
moderne. Tot în regimul tre-
cut, la începutul anilor 1980
s-a exacerbat și teoria lui
Gh. Iscru sprijinită de is-
toricii ceaușiști Ardeleanu și
Mușt, că olteanul a fost un
revoluționar naționalist au-
tonom si chiar cu accente
anti-rusești, pe placul lui
Nicolae Ceaușescu, fapt ce
era total neadevarăt. Per-
sonalitatea extraordinar de
complexă a lui Tudor
Vladimirescu nu poate fi

schematizată. Tudor a fost
un bărbat autentic care a
pornit de jos, un autodidact
și un spirit intreprinzător
care avea ușile deschise
pentru membrii din toate
clasele sociale. Era o per-
sonalitate carismatică care
a reușit să urce treptele
dregătoriilor, a micii boier-
imi, cu relații în lumea marii
boierimi. Vorbea mai multe
limbi. Era vătaf la Cloșani,
pe graniță cu Transilvania
austriacă, știind să
vorbească limbile germană
și greacă. Tudor a luptat în
războiele ruso-turce de la
începutul secolului XIX, de-
venind locotenent în armata
rusă și sudit rus, adică un fel
de cetățean sub protecția
consulatului Rusiei de la
București. A primit decorația
rusă Sf. Vladimir și a ajuns
comandant de panduri. Era
adulat în Oltenia și respec-
tat la București.

Tudor Vladimirescu
nu a apărut din neant. Era
produsul în acțiune a boier-
imii emancipate. El a știut
foarte bine ce face și ce va
intreprinde. Pentru liderul
pandurilor izbucnirea „za-
verei” grecești, cum o nu-
meau ironic cronicarii
filo-turci, a fost ”ocazia, nu
cauza revoluției”,
parafrazând un citat de
Nicolae Bălcescu de la

1848. Colaborarea cu Eteria
nu a fost o subordonare, ci
o înșelegere așa cum spun
cercetătorii mai noi. Tudor
Vladimirescu în înțelegere și
colaborare cu „partida
națională” și divanul
boieresc a declanșat
revoluția în Oltenia. Boier-
imea dorea lepădarea jugu-
lui fanariot, domni români și
constituție sub influența
revoluției franceze. Au fost
boieri care i-au scris lui
Napoleon. Nu intru în detali-
ile revoluției care sunt arhi-
cunoscute, dar pot spune că
Tudor s-a folosit de Eterie și
relațiile acesteia cu Rusia
pentru a porni revoluția 
în interesul „partidei
naționale”, împotriva
fanarioților și pentru instau-
rarea domniilor pământene
și a realizării unei oblăduri
constituționale în favoarea
tuturor claselor sociale.

El s-a comportat în
preludiul acțiunii de la 1821
ca un revoluționar, care
avea legături cu clasele so-
ciale de la țărani,
meșteșugari, boieri și mem-
brii casei domnitoare, plus
relațiile sale din lumea
militară a pandurilor și
poliția reprezentată de
arnăuți. Când a ridicat sabia
a știut că a ”îmbrăcat
cămașa morții”. Trei mari
boieri ai Ţării Româneşti,

Grigore Brâncoveanu, Grig-
ore Ghica şi Barbu
Văcărescu, îi dau pe 15 ian-
uarie 1821 o împuternicire
lui Tudor Vladimirescu,
mandatându-l să
declanşeze acţiunea
militară: „Fiindcă este să se
facă obştescul folos neamu-
lui creştinesc şi patriei noas-
tre, drept aceea ca nişte
buni şi credincioşi fraţi
creştini toţi şi iubitori nea-
mului, pe dumneata sluger
Teodore te-am ales să ridici
norodul în arme şi să urmezi
precum eşti povăţuit”. 

Pe 19 ianuarie 1821
moare domnul Ţării
Româneşti, Alexandru Şuţu.
Acesta se pare că a fost
otrăvit de medicul său. Este
posibil chiar ca el să-şi fi dat
obştescul sfârşit ceva mai
înainte. Căimacămia
constituită în urma decesu-
lui lui Şuţu şi care urma să
administreze ţara până la
numirea unui nou domnitor
de către Poartă era
condusă de aceiaşi trei mari
boieri cu care Tudor
încheiase înţelegerea din 15
ianuarie 1821. 

-urmare în pagina a 4 a -
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ÎÎncă din noaptea
precedentă anunţului morţii
domnitorului, 18/19 ianuarie
1821, Tudor plecase spre
Oltenia, spre a declanşa
acţiunea convenită cu marii
boieri. Tudor ajunge cu o
ceată de arnăuți la Târgu
Jiu. De la început Tudor
afirmă cunoscuților că știe
ce face.

La Târgu-Jiu, unde
trage la casele prietenului
său, Vasile Moangă, îi
destăinuie acestuia că
răscularea poporului se va
face cu consimţământul
boierilor patrioţi. Sceptic,
Moangă îi replică că din
această întreprindere „nu va
scăpa cu viaţă”. Răspunsul
lui Tudor a intrat deja în
legendă: „Ştiu, prietene, dar
din ceasul în care m-am
născut m-am îmbrăcat cu
cămaşa morţii”.

Tudor îşi lansează la
Padeș celebra proclamaţie,
care era primul document al
revoluţiei. Tonul folosit era
dur, gata să incite țăranii și
micii meseriași: „Dar pre
balaurii care ne înghit de vii,
căpeteniile noastre zic, atât
cele bisericeşti, cât şi cele
politiceşti, până când să-i
suferim a ne suge sângele
din noi? Până când să le fim
robi?” Prin această
proclamaţie a nemulțumit
marea boierime. Dar cei
care știau adevărul acțiunii
lui Tudor au citit mai atent fi-
nalul proclamației care era
liniștitor

Apar niște nuanțe
care îl remarcă pe Tudor ca
un fin diplomat. „Să ştiţi că
nimenea dintre noi nu este
slobod, în vremea aceştii
Adunări-obştii folositoare-ca
să se atingă măcar de un
grăunti, de binele sau de
casa vreunui neguţător,
orăşan sau ţăran, sau de al
vreunui locuitor, decât
numai binele şi averile cele
rău agonisite ale tiranilor
boieri să se jărtfească;însă
ale celor cărora nu vor urma
nouă – precum sunt
făgăduiţi – numai ale
acelora să se ia, pentru folo-
sul de obşte”. 

De la Padeş,
Vladimirescu expediază şi
trei memorii explicative ale
faptelor sale, unul către
Înalta Poartă, celelalte două
împăraţilor Rusiei şi Aus-
triei, aflaţi, în acel moment,
la congresul Sfintei Alianţe
de la Laybach (astăzi,
Ljubliana, capitala Slove-
niei). Tudor a jucat cu
caimacamii propria partidă
națională dincolo de intere-
sele Eteriei și Rusiei. Aces-
tea au fost instrumente și
cauzalități, nu mobilul
acțiunilor lui Tudor

Vladimirescu, care se
poartă ca un revoluționar,
nu ca un răsculat. El
întreținea o corespondență
secretă cu pașalele de la
Dunăre și cu Înalta Poartă.
Trimite emisari la Istanbul.
Regret că și marele istoric
Florin Constantiniu, ucenic
al lui Oțetea, în studiul ”O is-
torie sinceră a poporului
român” a căzut în capcana
istoriografică a lui Andrei

Oțetea ca să considere
revoluția de la 1821 un fel
de răscoală. Tudor a
acționat revoluționar,
mișcarea sa avea implicații
naționale, sociale și
complicații internaționale.
Acțiunea avea caracterul
unei revoluții complexe.
”Domnul” Tudor, așa cum îl
numeau cu drag valahii, a
inițiat după intrarea în
București o încercare de
reformă constituțională.
Țarul rus aflat la un congres
al Sfintei Alianțe la Lubliana,
la presiunea cancelarului
austriac Metternich, un
reacționar, dezavuează Ete-
ria și mișcarea lui Tudor.
Marii boieri și caimacamii
fug din București. Tudor nu
cedează și preia conduc-
erea țării. În cadrul
„Cererilor norodului româ-
nesc”, un fel de constituție
românească trimisă la
Poartă, Tudor proclama că

„în folosul a toată obștea” să
fie instaurată o viață 
politică și administrativă
românească, (prin elim-
inarea elementului fanariot).

„Cererile…” trebuiau
să fie întărite cu jurămât, re-
cunoscute de sultan și
garantate de Austria și
Rusia. Domnul, care
rămânea în continuare să
fie numit de puterea
suzerană – Imperiul

Otoman – trebuia să
conducă țara, respectând
acest act, care ținea locul
unei constituții, în unire cu
„Adunarea norodului”, în
timp ce Tudor, „ales și
hotărât de întregul popor
român”, urma să exercite
guvernarea efectivă. Numir-
ile în toate dregătoriile mari
și mici, civile, militare sau
ecleziastice trebuiau să se
facă pe viitor numai prin
„alegerea și voința a tot
norodul”, numai dintre cei
potriviți pentru respectivele
slujbe și în mod obligatoriu
din rândurile celor
„pământeni și patrioți”.
Funcționarii urmau să
numai fie numiți fără „dare
de bani”, astfel încât „caf-
tane cu bani să înceteze cu
totul a se mai face, ci numai
după slujbă”. Se cerea de
asemenea desființarea tu-
turor categoriilor de scutiți
de plata impozitelor, iar

„toate lefile străinilor să
lipsească cu totul”.

Aparatul administra-
tiv trebuia redus la 
strictul necesar, urmând
desființarea a toate or-
ganele socotite „jăfuitoare”:
Hătmănia Divanului, Vorni-
cia Capitalei, Spătăria cea
mare, etc. „Cererile…”
prevedeau și o reformă a
justiției, prin desființarea
„legiuirii lui Caragea”, care

nu era făcută „cu voința a tot
norodul”. Învățământul, care
trebuia să cuprindă întreg
„tineretul națiunii române”
indiferent de originea
socială, trebuia să devină
treptat obligatoriu și gratuit.

Problemele fiscale
formau un capitol aparte, ur-
mând să fie puse pe baze
noi, prin desființarea vămilor
interne și reducerea taxelor
vamale de import-export,
măsuri care ar fi trebuit să
impulsioneze viața
economică. În ceea ce
privește țărănimea, Tudor
Vladimirescu având nevoie
de sprijinul boierilor
„făgăduiți”, dar fiind atent și
la reacțiile imperiilor vecine,
nu a fost abordată problema
reformei agricole radicale,
care ar fi dus la
împropietărirea țăranilor. Se
întărea dreptul clăcașilor
pentru folosirea pământului
de care fuseseră

deposedați în timpul dom-
niei lui Ioan Gheorghe
Caragea. 

Proclamația din 23/4
martie făcea cunoscută
„zdrobirea și încetarea
vericăruia jăf și nedreptate
ce ați cercat până acum din
pricina oblăduitorilor domni
ce […] v-au supt sângele” și
anunța o „mare ușurință” în
ceea ce priveau „toate cele-
lalte dări și orânduieli”,
măsuri care trebuiau să
aducă la „scăparea robiei
întru care v-ați aflat până
acum”. Tudor făcea o de-
osebire între boierii
pământeni și aceia care
erau susținătorii și benefi-
ciarii regimului fanariot. El
cerea împărțirea „averilor
rău agonisite” și constituirea
unei armate naționale per-
manente, alcătuită din pan-
duri cu „căpeteniile lor” și
200 de arnăuți. Este un pro-
gram revoluționar demn de
1789, care îl înscrie pe
Tudor în rândul marilor lideri
politici reformatori ai epocii.

Refuzul de a se sub-
ordona Eteriei și colabo-
rarea cu Poarta pentru
impunerea de domni
pământeni și imple-
mentarea unei constituții
naționale și sociale înaintate
i-a atras ura grecilor și
condmnarea la moarte de
către eteriști. 

Faptul că în armata
sa a respectat strict disci-
plina ca într-o armie
națională, fără jafuri sau vi-
oluri, a nemulțumit căpitanii
trupei. Pedepsele severe
dovedeau că Tudor nu era
în fruntea unei cete de
răsculați, ci a unei armate
românești în constituire. De
nemulțumirile căpitanilor
pentru pedepse, poate prea
aspre, Tudor este răpit de
eteriști și ucis mișelește, în
noaptea de 26/27 mai 1821,
la Târgoviște de către grecul
Vasile Caravia, fiind aruncat
într-o fântână la ordinul lui
Alexandru Ipsilanti. Tudor
nu a fost un răsculat și nici 

un supus al Eteriei.
Faptele sale de arme,
constituționale și de
independență față de Eterie,
dovedesc că a acționat ca
un revoluționar conștient de
misiunea sa de reformare a
țării prin revoluție. A ridicat
sabia dreptății poporului
român, știind foarte bine de
la început așa cum a spus-o
pe Jiu, că a ”îmbrăcat
cămașa morți”. 

●



Ghimpele Națiunii

Când tragedia devine o nedivină comedie…Când tragedia devine o nedivină comedie…

Cezar Adonis
Mihalache

LLa cât de vechi e, ar
trebui demontat bucata cu
bucată, iar fiecare cărămidă
și fiece așchie din lemn ar
trebui atinse doar de
meșteșugarii ce-i mai
pricepuți… Ar trebui să
avem acolo o echipă
întreagă de restauratori…
Poate doar așa nisipul
cărămizii roase nu s-ar mai
desprinde din zidurile de is-
torie… Și nu s-ar mai
scurge în neantul de neîn-
tors aidoma timpului din
clepsidra nepăsării noas-
tre… Ba, la cât de important
este acel edificiu de început
pentru arta și cultura
noastră instituțională, ar tre-
bui adus la București și
reclădit sub un dom de
sticlă… Pentru că acolo se
află parte din rădăcinile
noastre… Acolo au răsunat
vocile primilor actori în
primele reprezentații de
teatru-edificiu din Româ-
nia… Acolo a fost înființat,
într-o trecere de la „vechi” la
nou, și primul cinematograf
din Arad…  Și tot în acel loc,
la picioarele muzelor, pe 18
martie 1848, s-au citit
revendicările Revoluției
pașoptiste…

Ar trebui aduse
bucăți din ziduri și reclădite
chiar în curtea Academiei
Române… Acolo unde am
avut loc pentru „bordurile”
de revoluții ale altora… Din
istoriile altora… Pentru că
zidurile de la Arad poartă în
ele amprentele unor mari

oameni de cultură… Nu
doar mari, ci și printre
primii… Și ar trebui ca
bucățile de zid ce stau acum
plânse doar de ploi și
înghețuri să fie așezate în
vitrine-Panton… Pentru că
alții, dacă ar avea măcar o
așchie atinsă de Luceafărul
culturii lor, i-ar dedica
muzee monumentale… Or,
noi avem un teatru aproape
întreg… Fie și ros, fie și
prăvălit într-o rână a istoriei
aflată într-un antract de trei

decenii, fie și cu acoperișul
încovoiat de nepăsările
noastre, el este încă
acolo… Și avem trecerea lui
Eminescu prin acel loc atât
de sfânt pentru cultura
noastră… Ca sufleor ce și-a
lăsat parte din măreția-i pe
care ar trebui să o strângem

la pieptul nostru…
Suntem prea

mărunți pentru a pune
Teatrul Vechi din Arad în
Panteon?… Nu, nu pentru
a-l rezidi, căci el trăiește prin
marile atingeri date de
înaintași, ci pentru a-i pune
proptele de suflet și dăruire
pentru a-l mai merita într-o
lume tot mai stinsă….

Spiritul nostru
național poate ființa pe mai
departe doar prin strân-
gerea și protejarea

reperelor, artefecatelor, atin-
gerilor… Prin salvarea
primului Teatru din România
pe care  nu timpul l-a învins;
ci oamenii… Căci ei l-au
zdrobit în ruine ce-și strigă
salvarea in amorțirea de
treizeci de ani…

Cultura noastră ca

instituție este prea măruntă
pentru a rupe din ea zbateri
de Phoenix, de readuceri la
viață… Bugetarii aculturi
dintr-o cultură doar pe hâr-
tie sunt nepăstori cu Istoria
noastră, ei fiind grijulii doar
cu pernele pe care își odih-
nesc fețele de mimi ai rușinii
naționale… Iar în loc să re-
cupereze ceea ce încă se
încăpățânează să stea în pi-
cioare, își pun labele groase
cât ceafa peste gura muzei
ce-și strigă sfârșitul…

Sfârșitul ei de aici, din Pan-
teon…

Consiliul județean
Arad a refuzat dreptul de
preemțiune ca șansă de a
aduce Teatrul Vechi în patri-
moniul statului… Pentru că
nu cultura românilor este
importantă… Nu! Ea trebuie
să dispară… Trebuie
sfâșiată foaie cu foaie din
programul-Panteon al
monștrilor sacri. Și cei ai
teatrului și cei ai cine-
matografiei. File de istorie
ce pot fi ascunse, adânc as-
cunse, doar sub ruine… Ru-
inele de la Hobița, ruinele
caselor marilor pașoptiști,
ruinele marilor oameni de
cultură, poeți, scriitori…
Pentru că locurile prin care
au trecut aceștia pot vorbi
cât timp acolo va rămâne
neîntoarsă, neizgonită fie și
o singură piatră atinsă de
spiritul lor…

Români treziți-vă!
Luați-vă înapoi, nu doar
primul teatru din România ci
și unul dintre primele edificii
cinematografice din istoria
noastră… Salvați am-
prentele de istorie din ceea
ce veneticii vor să ne
convingă a ne fi ruine fără
de folos...

●
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Maria
Diana Popescu

CCu Iohannis şi Cîţu la
butoanele României e ca şi
cînd elefantul stă cu un
şoricel într-o piscină, iar
şoricelul îi spune: „Elefantule,
noi sîntem cam duşi cu pluta,
dar uite ce valuri interesante
facem!”. Cîţu, e doar un
şoricel de subsoluri care
roade şi el din oportunismul
crizei! Să ne amintim că după
incendiul regizat de la „Colec-
tiv”, elefantul a coborît în
stradă, supravoltînd propa-
ganda mincinoasă şi
asmuţind împotriva guvernu-
lui legitim Ponta, alături de
manifestanţii fără autorizaţie,
grupaţi în jurul lui, nişte forţe
antiromâneşti, securistoizi şi
leşuri ale partidului de sub
aripa sa, care muriseră
înainte de a intra în luptă,
perdanţii alegerilor, oamenii
lui Iohannis, după cum
acesta a declarat la Malta, în-
trebat de jurnalişti, la mo-
mentul „Colectiv”: „Am
speranţe că va fi bine, pentru
că oamenii mei sînt în
stradă”.

Adevăr a grăit gura
acestui păcătos preşedinte
instigator, încălcător de
Constituţie, falsificator şi
evazionist! Cineva spunea că
a dat nas în nas cu el la
munte, mai deunăzi. Ce ştie
altceva să facă Iohannis,

decît să schieze pe ea, de
Românie! Şi apoi, de acolo,
de pe pîrtii vede mai bine
pădurile exterminate de
„Holzindustrie Schweighofer”
şi poate calcula în voie, cum
şi ce să mai radă austriecii.
Cetăţenii români sînt pentru
Iohannis degetele unei mîini
cu care se scobeşte între
dinţi şi prin alte părţi, de res-
turi. Suspendarea lui Iohan-
nis este o urgenţă de gradul
zero! Dar, cu cine? Cu Cio-
lacu? Şi acesta e de-al lor! Au
fost patru incendii dramatice
în mandatele lui Iohannis. Au
ars spitale şi-au murit zeci de
oameni. N-a învăţat nimic din
greşelile de pînă acum, sol-
date cu atîtea pierderi de vieţi
omeneşti. Guvernul lui Iohan-
nis de improvizaţi şi diletanţi
anti-români, folosiţi la nivel de
stat în ampla operaţiune
planetară de instaurare a sis-
temului satanic, care trăiesc
ca la ospăţurile lui Dionysos
în cea mai neagră perioadă a
istoriei, în timp ce poporul
înoată în aceeaşi mizerie, nu
trebuie să mai întîrzie o clipă
la palat! Nu mai e mult şi
acest ministru al sănătăţii
care a picat la Minister ca
musca în doniţa cu lapte,
împreună ministrul de interne
şi Arafat, vor trimite soldaţii
înarmaţi peste noi, în casă,
să ne vaccineze cu forţa,
chipurile să ne protejeze, pre-
cum americanii cu scutul de
la Deveselu, de falsa invazie

a ruşilor.
Aşadar, cine ar trebui

să-şi dea demisia în cazul
„Matei Balş”? Femeia de ser-
viciu sau instalatorul, cum la
maternitatea Giuleşti, care a
ars cu copii cu tot, a fost
arestată doar o asistentă?
Nu, Guvernul lui Iohannis, cu
el în frunte, ar trebui să plece
urgent. Cîte incendii, cîte
pierderi de vieţi mai sînt
necesare ca să plece acest
preşedinte antiromân şi
gaşca sa de oportunişti?
Voiculescu, fotomodelul în
chiloţi, a fost numit la Minis-
terul Sănătăţii ca să distrugă
sistemul din intern şi să-l pri-
vatizeze. De cînd au fost
investiţi, începînd cu Orban,
apoi acest catastrofal Cîțu, s-
au ocupat de împrumuturi
uriaşe, de îngheţarea salari-
ilor şi pensiilor de afaceri cu
măşti şi igienizante şi de
suprimarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti. Foarte
guraliv, ca rîia pe om doar în
campanie, acum Iohannis a
dispărut ca măgarul în ceaţă,
ocupat cu naveta la nevastă,
pîrtiile de schi şi afacerile din
casele închiriate.

Cînd sănătatea ta, ca
fiinţă umană, îţi este
controlată de reprezentanţii
unui regim opresiv, care, ofi-
cial, îţi este duşman, trebuie
sa fii ori naiv ori sinucigaş să
i te predai cu arme şi bagaje.
Cum în cazul „Colectiv,
răspunderea asupra incendi-

ului a antrenat planul politic,
prin demisia Guvernului
Ponta şi, penal, prin
răspunderea penală a celor
implicaţi, în cazul incendiului
de la „Matei Balş”, ca în orice
democraţie, trebuie să
răspundă cu funcţia oficialii
de azi, Iohannis, Cîţu,
Voiculescu, Arafat…

Ajuns tîrziu, pe la
prînz, la locul incendiului, Io-
hannis a afirmat în declaraţia
de presă că e nevoie de o
reformă a sistemului de
Sănătate, pe care o tot face
de şase ani de mandat,  deşi
ar fi trebuit să ceară demisia
guvernului Cîţu, cum, în
noiembrie 2015, a cerut în
stradă şi a obţinu demisia gu-
vernului Ponta, pentru a-şi in-
stala guvernul
Iohannis-Sparanghel. Avînd
astăzi guvernul său Cîţu spre
folosinţă, n-a mai cerut nicio
demisie, altfel  şi-ar fi re-
cunoscut public răspunderea
politică. Ca orice analfabet
spontan, tot ce afirmă Iohan-
nis, poate fi înrămat pentru
un muzeu al nerozilor ticăloşi,
care au făcut din România o
stafie cu mască.

De!, trăim într-o
republică a procurorilor, o
republică a S.R.I., unde Io-
hannis este tot mai arogant,
iar reprezentanţii Puterii de la
Bucureşti sînt din cei cu
minţile pierdute. Un raport
elaborat de Institutul britanic
„Henry Jackson Society” a

semnalat că există o îngrijo-
rare din ce în ce mai mare, că
serviciile de informaţii ar fi im-
plicate în coordonarea unor
activităţi anticorupţie în
România: „Urmărim cu mare
preocupare evenimentele din
România, unde ingerinţele
serviciilor de informaţii şi ale
actorilor politici în activităţile
justiţiei nu pot decât să sub-
mineze credibilitatea justiţiei”,
a declarat Claude Moraes,
preşedintele Comisiei pentru
Libertăţi civile, Justiţie şi
Afaceri interne din Parlamen-
tul European.

„Ciuma galbenă” face
ce vrea cu noi, din cauza
celor care din crasă prostie i-
au votat. Cîţiva cutezători,
număraţi pe degete, mai ies
în stradă cu o pancartă şi-o
talangă, în rest, nimeni nu
mai este deranjat de nimic.
Elefantul n-a mai urlat cînd
guvernul său a încălcat refer-
endumul care stipula că nu
se mai dau O.U.G. pe
„justiţie”. Ia să fi făcut pesede
acest lucru, cîte săbii scotea
Iohannis în declaraţii! Iată că,
din urgenţă în alertă, din
restricţie în restricţie, din
păcăleala în păcăleală, am
ajuns la România
(a)normală…

●


