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Nicolae Mãtcaº: Viaþã, tu, piatrã de moarã
Filofteia Pally: Construirea satului model
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Acad. Alexandru Surdu: Eposul realist-mistic 

în romanul Mântuiþi inimile noastre
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Maria Mona Vâlceanu: Suntem un neam de 

martiri
Ion Pãtraºcu: Popas în Spania
Mircea Opriþã: Sunetul poeziei

MMã îîntreb uuneori, cca ttot oomul
obiºnuit ssã sse mmire, dde
unde vvine mmãreþia llui

Eminescu, ffascinaþia ffaþã dde eel ººi ffaþã
de oopera llui ((cu îîntrebarea-ooglindã,
pretins rretoricã, ppoate nnemotivat ppusã
alãturi: dde uunde vvine ppornirea uunora
de aa-ll îîmpinge sspre rraftul ccu mmiros
de nnaftalinã –– cchiar ddacã mmirarea
din uurmã ppoate aaminti oo vvorbã dde
tip MMurphy, ccum ccã aadesea ccãutãm
explicaþii aadânci, rraþionale, aacolo
unde, îîn rrealitate, ppricini mmãrunte
– MMurphy sspune „„prostia”,  ddar nnu-mmi
place ccum ssunã –– eexplicã ttotul). NNu
încerc ssã rrãspund, aau  ffãcut-oo mmulþi
alþii îînaintea mmea, vvoci ccu mmare
greutate cculturalã ((de ffapt, nnu ccred
cã eexistã sscriitor rromân, nnu nneapãrat
critic ssau iistoric lliterar, dde ooarecare
anvergurã ccare ssã nnu sse ffi rreferit
mãcar oo ddatã lla EEminescu), vvreau
doar ssã ssubliniez uun ddetaliu ccare mmi-aa
sãrit îîn oochi dde ccurând, pparcurgând
impresionantul aalbum ffotografic
Românii ddin jjurul RRomâniei, rrealizat
de VVasile ªªoimaru ((Editura PPrometeu,
Chiºinãu, 22008): îîmprejurul ÞÞãrii ((aºa
am vvãzut ccã sse sscrie ddincolo dde PPrut,
totdeauna ccu mmajusculã), eexistã oo
mulþime dde mmonumente aale ppoetului,
de pplãci mmemoriale, llocuri ººi cclãdiri
legate dde bbiografia ssa ((multe lla
Cernãuþi, ººi mmai mmulte pprin BBasarabia,
începând ccu CChiºinãul, îîn UUzdinul
sârbesc, îîn aalte llocuri), sstrãjuind
parcã ggraniþa ddinspre aafarã. IIar
simbolul EEminescu face ccerc îîn jjurul
României mmai ttrainic cchiar ddecât
cercul dde bbronz ººi mmarmurã aal
monumentelor. 

UUn aalt mmare ppoet, mmai
aproape dde nnoi, vvorbea
inspirat ddespre „„patria

noastrã –– llimba rromânã”. VVoievod
necontestat îîn aaceastã ppatrie eeste
Eminescu ººi ggreu dde ssemnificaþii eeste
acest llucru mmai aales îîn þþinuturile uunde

a vvorbi îîn llimba tta
n-aa ffost ppânã mmai
ieri ((ºi ppe aalocuri
nu eeste nnici aastãzi)
un ddrept ssubînþeles,
o aalegere ssimplã,
fireascã. BBa cchiar
se pputea mmuri ddin
asta –– ccitiþi ddin ccând
în ccând rrevista
Literatura ººi AArta,
sãptãmânal aal
scriitorilor ddin
Republica MMoldova,
ºi vvã vveþi ccutremura
cât aadevãr ccuprinde
afirmaþia ddinainte!
ªi nn-aau ffost ddeloc

puþine þþinuturile ccu ppricina. IIorga
spunea uundeva ccã „„România eeste
unica ssau uuna ddintre ppuþinele þþãri ddin
lume îînconjuratã dde cconaþionali” –– iiar
Eminescu oo ssubliniase, ffolosind aalte
cuvinte, îîncã ddin 11879 ((Timpul,
25 mmai): „„Nu ee ppopor mmegieº ccare
sã nn-aaibã rromâni ssub jjugul ssãu: ssârbi,
bulgari, ggreci, tturci, uunguri, mmuscali,
nemþi –– ffiecare aare, uunii mmilioane, aalþii
sute dde mmii dde ssuflete ddin aacest ppopor
osândit dde DDumnezeu sspre nnefericire
ºi rrobie.” PPentru aaceste ssuflete
osândite, EEminescu eeste rromânul-
prototip, îînvãþãtor-ppreot-ffrate, ccel ccare
suferã ppentru ffiecare îîn pparte ººi ccântã
pentru ttoþi llaolaltã, ccel ccare aa mmuncit
ca uun rrob ((mã ggândesc lla ppublicisticã,
la ppostume, lla ccaietele ccu îînsemnãri)
ºi, ppentru aa ccontinua ccu oo pparafrazã lla
Brâncuºi, aa ccreat cca uun zzeu, ccel ccare
nu nne ppoate ffi lluat, nnu ppoate ffi uuitat,
nu ppoate ffi mmicºorat. PPentru ccã eel,
îndumnezeitul, ee ppretutindeni ººi
mereu, îîn ffiecare ffrazã ppe ccare oo
rostim, îîn ffiecare ffrazã ppe ccare oo
gândim. DDupã cce aa ffost eel, ccu ttoþii
trãim îîn llimba EEminescu, ddeci îîn
patria EEminescu. FFãrã eel aam ffi mmai
puþin rromâni, aam vvorbi aaltfel ddeci aam
simþi altfel, iar ccei ccãrora lle-aar pplãcea
(cãci lle-aar ffolosi) ssã ffim mmai ppuþin
români aar aavea aatunci, ppoate, oo
ºansã, ppentru ccã nn-aar mmai ffi aarºi dde
privirea llui dde zzeu llunar, ffulgeraþi dde
gândul ººi dde ffraza ssa ((vom rrelua îîn
revistã ppãrþi  ddin aarticolele ssale, sspre
reamintire, sspre lluare aaminte).

Dacã nn-aar ssuna pprea tterestru,
l-aaº aasemui ppe EEminescu,
gândindu-mmã lla

monumentele dde ccare vvorbeam ººi lla
dorul de eel, ccare-ii doare pe rromânii
de ppretutindeni, ccu aatât mmai ddin pplin
pe ccei ddin aapropiere, ddar ttrãitori în
afarã, l-aaº aasemui, zzic, ccu llegãturile
din sspice llungi dde ggrâu ccare þþin aalãturi
încovoiate dde rrod ººi îîncovoiate dde
vremuri sspice dde ggrâu, rrotunjind uun
întreg, uunul ccu nnume, ttrainic ººi bbogat,
cu uun rrost mmult ppeste ccel cce vvine ddin
însumarea ppãrþilor. Rotunjind uun ssnop
cu nnumele RRomânia.

Cel ccare nne þþine
români
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Din aactualitatea cculturalã

Î
ntâlnirea CClubului IIubitorilor dde CCulturã din
14 decembrie a fost una cu totul specialã,
dedicatã aniversãrii unui an de la plecarea

la drum a revistei noastre. În sala de spectacole
a Centrului de Culturã ºi Arte „George
Topîrceanu” din Curtea de Argeº a fost
aglomeraþie, cu mulþi localnici ºi cu mulþi oaspeþi.
Au fost de faþã membrii colegiului redacþional,
colaboratori, prieteni ai revistei, oficialitãþi locale ºi
judeþene. Amintim mai întâi o parte dintre oaspeþii
veniþi de la mai mare depãrtare: eficientul Florea
Firan, de la Craiova, redactor ºef al revistei

Scrisul Românesc, scriitorii Paula Romanescu,
Marian Nencescu, Ion C. ªtefan, George Tei
(Bucureºti) ºi Florian Copcea (Turnu Severin), toþi
mari sprijinitori ai revistei ºi prieteni ai
CIC, scriitoarea Zenovia Zamfir, în
fruntea unei veritabile delegaþii de
oameni de culturã din Râmnicu-
Vâlcea, seniorul literelor româneºti
Mihail Diaconescu. Din Piteºti, au
participat Spiridon Cristocea – director
al Muzeului Judeþean Argeº, Filofteia
Pally – director al Muzeului Viticulturii
ºi Pomiculturii din România, Goleºti-
Argeº, Octavian Sachelarie – director
al Bibliotecii Judeþene „Dinicu
Golescu”, Cristian Cocea, director al
Direcþiei pentru Culturã Argeº, precum
ºi un numãr de scriitori, oameni de
culturã: Mariana ªenilã-Vasiliu, Maria
Mona Vâlceanu (redactor al revistei),
Mihai Ghiþescu ºi alþii. A participat la
întalnire ºi primarul municipiului
Curtea de Argeº, Nicolae Diaconu.

Oaspete de onoare a fost ziarista
Raia Rogac, de la Chiºinãu.

A
u vvorbit ddespre rrevistã
ºi despre CIC, printre alþii,
Mihail Diaconescu, Paula

Romanescu, Florea Firan, Raia
Rogac, care a citit ºi un mesaj
din partea acad. Petru Soltan, din

Chiºinãu (printre altele, constantul colaborator de
peste Prut spunea „Nu cunosc o altã revistã cu o
tematicã atât de variatã ºi substanþialã în materie,
în profunzime, încât a dumneavoastrã mã face
optimist”). ªi scriitorul Radu Cârneci, neputând
participa la întâlnire, a trimis un mesaj de salut
(prezentat de Marian Nencescu), din care reluãm
un paragraf: „Da, aceastã publicaþie trebuia sã
existe aici, în  prima aºezare voievodalã a
Basarabilor, aici, unde limba românã, Limba
Domnitoare, ºi-a zidit prin jertfã – ca Ana lui
Manole – temeinicia netrecãtoare. Da, Curtea

de la Argeº puncteazã cu
vrednicie românitatea noastrã,
adicã gloria trecutului,
reconfigurarea prezentului ºi,
sigur, speranþa într-un viitor pe
mãsura virtuþilor acestui popor
atât de încercat de-a lungul
veacurilor…”

Actorul Puiu Mãrgescu, de
la Teatrul „Al. Davila” din Piteºti,
a recitat poeme de Nicolae
Dabija, poeta-muzician Maria
Calleya a cântat la pian, iar
Alexandru Mustea, surpriza
întâlnirii, a cântat muzicã de
operã. Fiind în preajma
sãrbãtorilor de iarnã, un grup
de copii din Arefu, condus
de profesorul Cezar Bãdescu,

a cântat colinde, iar seara s-a încheiat cu un
concert de colinde, de aproape o orã, susþinut
de Corala „Orfeu” a Centrului de Culturã ºi Arte.

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº,,
uunn aann ddee llaa aappaarriiþþiiee

Apare ssub eegida TTrustului dde PPresã „„Argeº EExpres”, ddirector GGavrilã MMoise, ººi aa CCentrului
de CCulturã ººi AArte „„George TTopîrceanu”, ddirector CCristian MMitrofan, ddin CCurtea dde AArgeº
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S
criitorul piteºtean Marin Ioniþã a lansat în cadrul
târgului de carte Gaudeamus de la Bucureºti a treia
ediþie a volumului Kiseleff 10. Fabrica de scriitori.

În cadrul lansãrii, care a avut loc la standul Trustului de
presã Adevãrul, scriitorul Florin Iaru l-a felicitat pe autor,
subliniind valoarea unei astfel de cãrþi-document care umple
un gol în istoria literarã româneascã, o carte în paginile
cãreia ne întâlnim cu Nicolae Labiº, Gheorghe Tomozei,
Aurelia Cornu ºi chiar academica figurã a lui M. Sadoveanu,
asigurându-i pe „elevi” cã din ºcoala de literaturã vor ieºi
exact atâþia scriitori câþi scriitori au intrat. Criticul literar Alex
ªtefãnescu a insistat asupra interesului literar ºi documentar
al acestei cãrþi, scrisã din rememorarea cu inima a unor
momente iniþiatice. „Am simþit cã cineva trebuia sã scrie
aceastã carte”, a mãrturisit autorul, convins cã marile
adevãruri trebuie întotdeauna rostite. (M.V.)

MMaarriinn IIoonniiþþãã llaa
GGaauuddeeaammuuss

E
ste vorba despre Gala Datinilor de Crãciun ºi Anul
Nou, finala judeþeanã, organizatã pe 15 decembrie
la Centrul de Culturã ºi Arte „George Topîrceanu”

din Curtea de Argeº. Dupã alaiul datinilor de iarnã,
desfãºurat pe Bulevardul Basarabilor, a urmat spectacolul
de galã al grupurilor ºi ansamblurilor reprezentative de
urãtori din judeþul Argeº. Au participat douãsprezece grupuri,
calificate în urma unor „semifinale” care au avut loc la Corbi,
Þiþeºti ºi ªtefãneºti (au fost peste 800 de concurenþi înscriºi
în competiþie, copii
venind din 48 de
comune ale
judeþului, plus
municipiul Piteºti).
Cele 12 grupuri
participante la finala
de la C. de Argeº
veneau din: Piteºti
(douã), ªerbãneºti-
Rociu, Bogaþi,
Corbi (douã),
Valea Iaºului,
Galeº-Brãduleþ,
Corbeni, Vultureºti,
Jugur-Poienarii de
Muscel, Þiþeºti.

„FFlloorriillee ddaallbbee”” 

Revista ppoate ffi ssponsorizatã pprin iintermediul AAsociaþiei CCulturale CCurtea dde AArgeº, ccont RRaiffeisen  îîn ccurs dde ddefinitivare.



P
entru mmine, MMihai EEminescu
este uun ssfânt aal nneamului
românesc ººi aal îîntregii llumi. 

Spun ssfânt aal nneamului rromânesc
pentru ccã ss-aa llegat ffiinþial dde BBiserica
Ortodoxã ººi dde nneamul ddin ccare ss-aa
plãmãdit. GGândul ººi pprivirea mminþii mmi
s-aau aaºezat ppe sslovele sscrise ooarecând
de MMihai EEminescu: „„Bisericii OOrtodoxe
Româneºti sse ddatoreºte iintroducerea
limbii rromâne îîn BBisericã ººi SStat, eea
este mmama nneamului rromânesc. NN-aa
fost eea aaceea ccare aa ddat rreazemul
evanghelic? NN-aa ffost eea ccare aa aapãrat
intactã ccreºtinãtatea ffaþã dde aagresiunea
strãinilor? NN-aa ffost aaceea ccare îîn
persoana llui VVarlaam MMitropolitul aa
fãcut cca DDuhul SSfânt ssã vvorbeascã îîn
limba nneamului rromânesc? SSã rredeie

în ggraiul dde mmiere aal ccoborâtorilor
armiilor rromane SSfânta SScripturã ººi
preceptele BBlândului NNazarinean?
ªªi nnu mmai aarde ccandela vveºnicã lla
capul bbinecredinciosului ººi dde HHristos
iubitorului ªªtefan VVoievod?” 

Aºadar, sse vvede ddin aaceste sslove
admiraþia ººi iinspiraþia ppentru aa sscrie
în llimba nneamului rromânesc, îîn ggrai
de mmiere, aavând ffundamentul
frumosului îîn „„Sfânta SScripturã ººi
preceptele BBlândului NNazarinean”. 

Consider ccã eeste ssfânt aal îîntregii
lumi ppentru ccã mmesajul ppoeziei
eminesciene sse aadreseazã ssufletului
fiecãrui oom dde ppe aaceastã ffãrâmã
de ppãmânt, zzidit ddupã cchipul llui
Dumnezeu, aavând mmenirea dde aa sse
împãrtãºi dde bbucuria, ffrumuseþea ººi
dragostea ddumnezeiascã mmanifestatã
în ttot cceea cce nne îînconjoarã. 

Mai aanii ttrecuþi, pprofesoara
universitarã RRosa ddel CConte nne-aa
fãcut, ddar dde iinimã, ttãlmãcirea ooperei
lui EEminescu îîn ccartea: Eminescu
sau ddespre AAbsolut. Nici ccã sse pputea
lucru mmai ffrumos, cca oo iitaliancã,
inspiratã dde SSus, ssã nne aarate cce
minune nne-aa ffãcut DDumnezeu, ttrimiþând
pe MMihai EEminescu ((15 iianuarie 11850)
în RRomânia, aacum 1162 dde aani. 

A
m aavut bbucuria ssã ttipãrim,
la EEditura AArhiepiscopiei
Argeºului ººi MMuscelului, 47 dde

poezii aale llui MMihai EEminescu, în eediþie
bilingvã rromânã-eenglezã, ddar ººi îîntr-oo

înþelegere aa pprofesorului
ºi ccercetãtorului JJames
Moulder, ppe ccare
Dumnezeu ll-aa iinspirat ssã
facã aaceasta. EEste ppentru
mine oo mmare bbucurie ssã
vãd sstãruinþa llui JJames
Moulder ssã cciteascã
traducerile îîn eenglezã
ale ppoeziei, ssã ttraducã
personal ffiecare ccuvânt,
folosindu-sse dde ttehnica
informaticã aactualã, ddeºi
cunoaºte ddoar ccâteva
expresii tturistice ddin llimba
românã, ssã rreflecteze
asupra llor ººi ssã aaibã
propriile ggânduri, iinspirate
din ppoeziile eeminesciene. 

M-aa iimpresionat ssinceritatea llui
James MMoulder, ccare ppune îîn vvaloare
autentica pprofunzime aa ttrãirii ººi ggândirii
universale eeminesciene: „„Ce ssucces
am aavut? CCa mmodalitate dde ttraducere
sau iinterpretare ssau pparafrazare aa
poeziei ssale eeste uun ddezastru aabsolut!
Ca mmodalitate dde aa aavea ggânduri ppe
care aaltfel nnu lle-aaº ffi aavut –– ggânduri
care aau rrãdãcini îîn ggândurile llui
Eminescu –– eeste ffoarte mmulþumitor.
Aºa ccã, dda, mmi-aam ccreat ppropriile ppoezii
din ppoeziile llui EEminescu. DDacã ddoriþi,
sine qqua nnon EEminescu.”

Pentru mmine ppreocuparea
profesorului aaustralian eeste oo ddovadã
în pplus ccã mmesajul llui EEminescu nnu
este ddoar ppentru iinima nneamului

românesc, ddin ccare ss-aa pplãmãdit,
ci eeste ppentru iinima ffiecãrui oom ddin
aceastã ffrumuseþe aa llumii vvãzute,
datoritã aancorãrii ssale îîn CCuvântul
ziditor, pproniator ººi mmântuitor, ccare
este îîn aadâncul ffiecãruia ddintre nnoi.

E
ste uun ppas îînainte, ffãcut
dintr-uun ssuflet ssensibil, ccu
nobila ddorinþã dde ppromovare

a ppoeziei eeminesciene îîn rrândul
cititorilor iinternaþionali. 

Iatã îîncã oo ddovadã ggrãitoare ccã
Mihai EEminescu eeste vviu îîn eeternitate.

(Prefaþa ccãrþii JJ. MMoulder, 47 PPoems
by MMihai EEminescu, Ed. AArhiepiscopiei
Argeºului ººi MMuscelului, CCurtea dde
Argeº, 22011.)

C
u aani îîn uurmã ººi
timp dde mmulþi aani,
la ffiecare mmijloc dde

ianuarie, GGeo BBogza ddesemna
pe hharta ccelestã, ccu ppeniþa

unui pplop, cchipul LLuceafãrului. PPe ccare nni-ll
trimitea nnouã, pprietenilor llui, ssã nne-aaducem
aminte. SSã nne-aaducem aaminte dde ccel nniciodatã
uitat ººi dde nneuitat nniciodatã. SSã nne-aaducem
aminte dde nnoi îînºine ddacã vvrãjmãºiile llumii ººi
vremurilor nne-aar ffi sspãlat ccreierul dde aamintirea
a cceea cce ssuntem. SSã nne-aaducã aaminte cce
nevoie aavem dde eel. 

Cãci, iiatã, nnu ppuþini ssunt aaceia ddintre nnoi
care sse îîntreabã iironic
ce nnevoie mmai aavem dde
Eminescu. ÎÎntrebare
inutilã, îîntrebare ffãrã
de ssens. EE cca ººi ccum
te-aai îîntreba dde cce mmai
ai nnevoie dde aaer oori dde
apã oori dde iiubire. SSau
cum tte-aai îîntreba dde cce
mai aai nnevoie dde llimba
românã. MMai aales dde
limba rromânã. AAdicã,
de llucruri ffãrã dde ccare
nu sse ppoate vvieþui. NNu
doar ppentru ccã nnu eeste
posibil ffãrã dde eele, cci,
mai aales, ffiindcã ttu eeºti
întru eele, ffiind îîntru ttine pprin eele. NNoi ssuntem îîn
limba rromânã ffiindcã llimba rromânã eeste îîn nnoi.
Mai ppresus dde oorice, ssuntem rromâni îîn mmãsura
în ccare ssuntem aai llimbii rromâne. SScriam aaici mmai

deunãzi ccã iinstinctul eeste mmemoria ccãrnii,
aºa ccum DDumnezeu eeste mmemoria ssufletului.
Ei bbine, ddin aaceastã pperspectivã, llimba eeste
memoria iidentitãþii uunui ppopor. EEa cconþine ttot
ceea cce îîl pparticularizeazã ppe aacesta, ttoate
acele aaplecãri iinterioare ccare-ll aaºazã îîntr-oo
matrice uunicã –– nnici ssuperioarã, nnici iinferioarã ––
în ttabelul eelementelor ccare cconstituie
umanitatea. AAºa îîncât îîntrebarea ddespre
sine aa uunui ppopor eeste îîntrebarea ddespre
sinea llimbii ssale.

ª
i iiatã ccã, îîntrebându-tte ddespre ffiinþa
fiinþei ttale, ddespre ffiinþa llimbii rromâne

adicã, lla
capãtul
întrebãrii îîl aafli
pe EEminescu.
Dupã ccum,
întrebându-tte
despre
Eminescu,
la ccapãtul
întrebãrii aafli
desãvârºita
fiinþã aa llimbii
române. AAºa
cum nne-aa ddat-oo
el. CCu iiubirea
ºi rrisipirea ccu
care zzeii ddau

fiinþã llumii. ªªi ddacã eeste aadevãrat ccã zzeii aau
chipul aacelora ccare ccred îîn eei, aatunci nnu ppoþi
decât ssã rrãmâi îîn uuitare dde ssine pprivind cchipul
limbii rromâne: cchipul llui EEminescu.    

N
u ººtiu ccâþi ddintre nnoi ssuntem cconºtienþi
de ccotropitoarea ffrumusþe aa ddarului ppe
care-ll pprimim lla nnaºtere, llimba ccu ccare

va ssã sspunem llumea ººi ssã nne sspunem oodatã ccu
ea ººi nnici cce ddatorie, nniciodatã pposibil dde pplãtit,
avem ffaþã dde eel, ddar aar ttrebui cca mmãcar îîn zziua
care aar ttrebui ssã-ii ppoarte nnumele, oo ddatã ppe aan,
sã nnu nne mmai uuitãm ccu vvinovatã iindiferenþã ccum
este ttãvãlitã pprin nnoroiul mmizeriei ccotidiene ffiinþa
limbii rromâne.
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P
arafrazând ttitlul unui studiu al lui Marin
Tarangul (Intrarea în infinit sau Dimensiunea
Eminescu, Editura Humanitas, 1992),

constat un paradox: nu înþelege dimensiunea
Eminescu acela care doar îl idealizeazã fãrã sã
încerce sã-i înþeleagã neînþelesul. Pentru generaþia
tânãrã îndeosebi, dar ºi pentru intelectualii formaþi
la ºcoala temeinicã a anilor de
dupã rãzboi, Eminescu trebuie
sã rãmânã el însuºi, desprins
de legendele asociate abuziv ºi
nefericit fiinþei sale terestre, ori
de colportãrile deliberate ale unor
indivizi obscuri ºi mediocri, care
pretind cã l-au cunoscut pe poet
în anii 1885-1889, când se
zbãtea în ghearele bolii.

Evident, redefinirea operei
eminesciene, sau intrarea în
infinit, cum o numea acelaºi
Marin Tarangul, ar trebui sã
înceapã cu o meditaþie serioasã
asupra limbajului sãu poetic,
pornind evident de la redefinirea
experienþei poetico-gânditoare,
vãzute ca o deschidere spre
fiinþã, cam în maniera în care
M. Heidegger l-a reanalizat pe
Holderlin în 1943, la o sutã de
ani de la moarte. Cum o analizã
de tip heideggerian, având la bazã
meditaþia despre esenþa fiinþei
(ek-zistenþã), menitã sã defineascã
originea ºi poziþia (stasis-ul) creaþiei
eminesciene e greu de conceput în
spaþiul cultural actual, nu ne rãmâne
decât sã sperãm cã drumul adâncirii
interioare, pornite de la premisa cã
omul ek-zistã, iar creaþia sa este
o întoarcere din viitor spre esenþa
bizuitã pe o amintire fidelã, se
îndreaptã spre o direcþie unicã,
numitã comun destin.

Un asemenea destin paralel
cu opera artisticã eminescianã îl
constituie ºi istoria reprezentãrilor
cultural-artistice – opere plastice,
muzicale sau literare – în care
Eminescu este reprezentat, în scopul
promovãrii publice. Se poate spune
cã ºi în acest caz, poetul, înzestrat
precum anticul Midas cu darul de a
transforma în aur tot ce atinge, a
reuºit sã inspire suficiente creaþii de
aceastã naturã, oferind unor artiºti de primã mânã
ocazia de a realiza chiar „capodopera” vieþii lor,
confirmând astfel ideea potrivit cãreia poeticul se
aratã mai amplu decât logosul. Cu alte cuvinte,
poezia este însãºi fapta cuvântãtoare a privirii.

Pornind deci de la premisa, îmbrãþiºatã ºi de
Marin Tarangul în volumul citat, anume cã „Poezia
lui Eminescu nu este o fizicã cu legi ºi ecuaþii de
forþe, ci o fizicã cu peisaje ºi energii ce se înscriu
misterios în însãºi miºcarea de nesfârºire a lumii”,
constatãm cã, sub aspect cultural, ne aflãm astãzi
într-un amplu ºi nedeclarat proces de des-figurare
a lui Mihai Eminescu ºi, evident, de reproiectare
ideaticã. În acest context, nu figura sa concretã
ne intereseazã, cât ideea de infinit prezentã în
opera sa ºi de la care ar trebui sã porneascã o
analizã temeinicã a limbajului sãu poetic ºi, implicit,
a definirii monumentului ce i-l datorãm.

P
entru aa sscurta aceste observaþii preliminare,
dar nu exterioare subiectului, vom semnala
cã meritul reintroducerii lui Mihai Eminescu

în câmpul interpretãrilor filosofice ºi, implicit, de
naturã a defini reprezentãrile sale plastice, aparþine
lui C. Noica. În studiul sãu Introducere în miracolul
eminescian (titlu aleatoriu, aplicat de editorii sãi,
Marin Diaconu ºi Gabriel Liiceanu, cu ocazia
reeditãrii, în 1992, la Editura Humanitas, a unei scrieri
din 1975 a lui C. Noica, intitulatã Eminescu sau

gânduri despre omul
deplin al culturii
româneºti), C. Noica
descrie fiinþa
eminescianã ca fiind
cu totul complexã,
în „arborescenþa
ºi ramificaþiile ei
antologice”. Sau,
cum spune C. Noica:
„Fiinþa nu este fãrã
individual, care la
rândul lui nu se poate
lipsi de determinaþii”.
Soluþia avansatã
de C. Noica, ºi
aplicabilã pânã azi
în câmpul cercetãrii
eminescologice, este
recursul la opera
originarã, în special la
„Caiete”. Numai astfel
este posibilã întâlnirea

cu Luceafãrul, dincolo de
magia sa poeticã plutitoare.

A
nalizând ccreaþiile
plastice inspirate
de opera lui Mihai

Eminescu în cei  112 ani de
când avem mãrturii în acest
scop – prima creaþie
originalã, dacã nu luãm în
calcul ºi masca mortuarã
realizatã pe 17 iunie 1889
de sculptorul Marin Filip,
este bustul în bronz,
inaugurat în septembrie
1890, la Botoºani, aparþinând
sculptorului Ion Georgescu
– constatãm cã, încã din
zorii interpretãrilor plastice
inspirate de viaþa ºi creaþia
lui M. Eminescu, artiºtii au
avut la dispoziþie suficiente
elemente materiale pentru

a-l reda cât
mai obiectiv.

Mã refer aici,
în special, la cele
4 fotografii, am
spune „clasice”
ale lui Eminescu
(analizate în
paginile acestei
publicaþii în urmã
cu un an – n.a.),
apoi masca
mortuarã, dar
ºi mãrturiile
directe ale unor
contemporani.
Din pãcate, din
aceastã recuzitã
lipsea un
element esenþial
– cunoaºterea
integralã a

operei, mai precis a
dimensiunii Eminescu
– relevatã cu totul tardiv,
abia dupã anii ’90, când s-a
finalizat editarea seriei de „Opere” (iniþiatã de
Perpessicius, care a publicat în timpul vieþii doar
6 volume, dar care a cuprins, în final, 16 volume),
precum ºi a „Caietelor” (facsimilate).

R
evenind lla mmeritul de pionier al
transpunerilor plastice eminesciene al
sculptorului Marin Filip, amintim cã acesta

a realizat, în acelaºi an, 1889, ºi un bust în gips al
poetului, expus la Ateneu ºi, din pãcate, dispãrut.
Despre aceastã lucrare nu existã niciun indiciu, dar,
ca printr-un miracol, masca mortuarã s-a pãstrat,
fiind expusã cel mai recent în iunie 2010 în cadrul
expoziþiei „Novele eminesciene”, organizatã de
Dan Toma Dulciu, Ion C. Rogojanu ºi Ion Vescan,
la sediul Bibliotecii Metropolitane din Bucureºti.

Acelaºi Marin
Filip a colaborat
ºi cu Ion
Georgescu,
autorul primului
bust turnat în
bronz în 1890,
aflat azi la
Botoºani, în
Parcul Vârnav,
fiind cel care s-a
deplasat la Paris
pentru a asigura
execuþia lucrãrii.
Concluzionând,
Mihai Eminescu
s-a bucurat încã
din momentul
trecerii sale în
nefiinþã, spre
cinstea lor ºi a
publicului care
a contribuit prin subscripþie publicã la realizarea
acestor monumente, de atenþia artiºtilor plastici.
Tripleta Filip Marin, Ion Georgescu ºi Oscar Spaethe,
toþi trei elevi ai lui Frederic Stork  la Academia de
Arte, intrat ºi el în 1911 în rândul artiºtilor care au
încercat imortalizarea poetului în monumente de
for public, au fost ºi cei mai fideli în a reprezenta
adevãratul chip al lui Mihai Eminescu, luând
ca etalon fotografia de la Iaºi, din 1882.

În context, menþionãm cã sculptorul Ion
Georgescu a realizat ºi basorelieful în bronz,
amplasat pe monumentul funerar al poetului, aflat
la Cimitirul Belu, din Capitalã, iar, împreunã cu
Oscar Spaethe, a executat, ca o replicã la bustul
de la Botoºani (din 1890), o operã similarã la
Dumbrãveni, în 1902. 

U
n mmoment cu adevãrat semnificativ în
reprezentarea plasticã a lui M. Eminescu
îl constituie inaugurarea, la Galaþi, pe

16 octombrie 1911, a primei statui în marmurã a
poetului, creaþie a lui Frederic Stork. Motivul plastic
ales îl constituie sugestia geniului eminescian,
identificatã atât în privirea melancolicã, cât ºi în
prezenþa Muzei, ce înconjoarã blocul de marmurã,
scoþând în evidenþã fãclia cunoaºterii. Inauguratã
în prezenþa, confirmatã, a elitei scriitorilor epocii,
în frunte cu Mihail Sadoveanu, statuia, mutatã de
autoritãþi în diferite locuri, se aflã astãzi în apropierea
Oficiului de Stare Civilã al municipiului, atrãgând
periodic pe tinerii cãsãtoriþi ce-ºi rostesc jurãmintele
pe fundalul efigiei eminesciene.

„„DDiimmeennssiiuunneeaa EEmmiinneessccuu””,, 
îînn gghhiippss,, ppiiaattrrãã ssaauu bbrroonnzz

MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU

Botoºani

Picturã dde MMiºu PPop

Chiºinãu

Vaslui
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T
itlul ssub ccare iinserãm
în continuare [pag. 6]
textul savantului

Alexandru Ciorãnescu rostit
în 16 iunie 1989 cu prilejul

dezvelirii ºi sfinþirii statuii lui Mihai Eminescu din faþa
Bisericii Române din Paris, la 100 de ani de amintire
a Poetului naþional, conjugã numele primei apariþii a
lui, în 1990, în revista Luceafãrul, cu titlul adoptat ºi
pãstrat de Nicolae Florescu la retipãrirea, atât în
Jurnalul literar, nr. 9-10/1993, cât ºi în culegerea
Alexandru Ciorãnescu, Eminescu sub fiorul timpului,
colecþia „Capricorn”, editura publicaþiei amintite, 2000. 

Angajat departe de þarã în nenumãrate ºi vaste
întreprinderi cãrturãreºti, deºi a visat ºi a fãcut toatã
viaþa planuri privind o abordare fundamentalã a
operei eminesciene, Alexandru Ciorãnescu nu ne-a
lãsat, în cele din urmã, decât o schiþã a unui demers
pentru care era în mod cu totul excepþional pregãtit.
În opinia mai tuturor eminescologilor, studiul sãu
Un poet al nedeterminãrii, ce þine loc de prefaþã la
antologia Poezii alese, Fundaþia Culturalã Românã,
Madrid, 1990, poate oferi în sintezã o idee despre
ceea ce ar fi presupus un asemenea proiect… 

În legãturã cu superba statuie a lui Eminescu ºi
amplasarea ei în rue Jean de Beauvais/44 rue de
Ecoles, sunt de fãcut câteva precizãri, cu atât mai
necesare cu cât astãzi circulã pe seama ei tot felul
de poveºti. Realizatã în bronz, cu înãlþimea de circa
doi metri ºi jumãtate, ea este opera sculptorului
român din exil Ion Vlad (1920-1992) ºi a arhitectei
Ileana Sasu. Cheltuielile de transpunere în bronz
au fost în cea mai mare mãsurã suportate de Aureliu
Rãuþã, universitar spaniol, prieten cu Alexandru
Ciorãnescu, unul dintre fruntaºii exilului românesc,
întemeietor, împreunã cu Vintilã Horia ºi Radu
Enescu, al Fundaþiei Culturale Române din Madrid.
Cu faþa spre Phanteon, purtând sprijinite de braþul
stâng, în dreptul inimii, filele-tãbliþe ale unei cãrþi pe
care scrie în românã ºi francezã „Nu credeam sã-

nvãþ a muri vreodatã;/ Pururi tânãr înfãºurat în
manta-mi” („Je ne pensais pas apprendre a mourir/
Jeune a jamais, drape dans ma cape”) din Odã (în
metru antic), iar la picioare: „Viaþa e un bun pierdut/
De n-o trãieºti cum ai fi vrut” – Coºbuc, statuia lui
Eminescu de la Paris  a fost ridicatã la 100 de ani
de la moartea Marelui Poet din iniþiativa harnicei deja
pomenite Fundaþii Culturale Române din Madrid, cu
sprijinul câtorva personalitãþi remarcabile ale exilului
românesc. 

Î
n Jurnalul pparizian (1989) al lui George
Ciorãnescu –
vezi Pagini

de jurnal. Portrete,
Amintiri, Editura
Institutului Cultural
Român, 2003 –,
gãsim pe deplin
lãmuritor: „Duminicã,
8 ianuarie 1989 –
11.15. Întâlnire la
cafeneaua Village
Ronsard cu Ioana
Brãtianu (fiica în exil
a lui George Brãtianu,
n.n.), Sivia Bãdescu
(actriþã, încã pe
atunci, Perissot, n.n.),
Neagu Djuvara,
Cicerone Poghirc
(lingvist de faimã
mondialã, n.n.),
ºi Puiu (savantul
Alexandru
Ciorãnescu, n.n.).
Punem la punct cererea ce va fi adresatã autoritãþilor
franceze pentru autorizarea amplasãrii statuii lui
Eminescu la Paris (s.n.). Locul preferat de noi ar
fi strada Jean Beauvais, lângã biserica ortodoxã,

spre Rue des Ecoles. Ioana ºi Silvia vor încerca
sã mobilizeze pe Toulon ºi Tiberi (Jean Tiberi, pe
atunci, primar al Arondismentului 5 Paris, de mai
multe ori deputat în Adunarea Naþionalã a Franþei
pentru Paris, n.n.). Întrunirea e conclusivã. Într-o orã
suntem în posesia textului final. Cred cã am izbutit
sã împac pe Neagu cu cele douã fete. Neagu este
froastat, cãci, deºi fusese însãrcinat la 9 decembrie
sã coordoneze activitatea pentru contactarea
personalitãþilor franceze, fusese lãsat deoparte de
cele douã, care redactaserã împreunã ciorna cererii
noastre cãtre francezi”. Aºadar, demersurile Fundaþiei

pentru obþinerea aprobãrii
amplasãrii statuii începuserã
încã din 1988, dar, chiar ºi
aºa, monumentul nu avea
cum sã fie dezvelit în
ianuarie 1989, cum susþine
eronat într-o notã la Eseuri
europene, 2009, Mircea
Anghelescu. Fundaþia,
prin membrii ei, a fãcut,
începând din ianuarie 1989,
timp de mai multe luni,
intervenþii atât în Adunarea
Naþionalã a Franþei (prin
Jean Tiberi), cât ºi la
Primarul Parisului, Jacques
Réné Chirac, preºedinte al
Franþei din 1995. Rod al
unor eforturi susþinute,
aprobarea autoritãþilor
franceze a fost în sfârºit
obþinutã, statuia amplasatã
pe locul cerut ºi dezvelitã
în 16 iunie 1989, de conf.

Victor Popescu, secretar general al Casei Româneºti
de la Paris (La Maison Roumaine). A se consulta în
cauzã ºi revista Carpaþii, nr. 61, Madrid, 1989.

(3 decembrie 2011) 

Eminescu lla PParis
ªªtteeffaann IIoonn GGHHIILLIIMMEESSCCUU

D
intre ccreaþiile ssemnificative
din perioada interbelicã,
mai menþionãm grupurile

statuare de la Iaºi (creaþie a
sculptorului Ion Schmidt-Faur,
inauguratã la 2 octombrie 1927)
ºi cel de la Constanþa (finalizatã
de sculptorul Oscar Han, în 1930).
Ambele marcheazã prezenþa, atestatã
istoric, a poetului în aceste oraºe,
precum ºi paginile literare inspirate
de aceste vizite.

Menþionãm, ca un element ce þine
de culisele vieþii culturale, cã niciuna
dintre creaþiile plastice finalizate, în
þarã sau strãinãtate, dedicate lui
Mihai Eminescu, nu a fost scutitã
de contestaþi ºi adversitate. Poate
momentul cel mai semnificativ în
acest sens îl reprezintã finalizarea
ºi amplasarea, în 1965, în scuarul
din faþa Ateneului Român, a statuii
lui Eminescu, creaþie a sculptorului
Gheorghe Anghel. Într-o vreme
când aspirau la gloria de a-l reda
pe Eminescu, „artistul poporului”
Constantin Baraschi, dar ºi Ion Jalea
(autor, între altele, al bustului poetului,
amplasat în 1943, în Rotonda
scriitorilor, din Ciºmigiu), alãturi de
alþi sculptori mai puþin promovaþi, dar
deopotrivã de vocali (Cornel Medrea,
Romul Ladea, Ion Vlasiu º.a.),
„alegerea” lui Gh. Anghel a fãcut
zarvã în viaþa culturalã. Era prima
reprezentare non-figurativã a poetului,
o anticipare a dimensiunii Eminescu.
Din nefericire, tocmai aceastã statuie,

cu totul revoluþionarã (sub aspect
plastic ºi ideatic, sculptorul Gh. Anghel,
elev al lui Dimitrie Paciurea ºi
admirator al lui Brâncuºi, pe care

l-a vizitat la Paris în anii interbelici,
a mai realizat un monument similar,
amplasat în Drobeta Turnu-Severin,
oraºul sãu natal), a fãcut obiectul
contestaþiei în celebrul grupaj
publicistico-literar anti-Eminescu
gãzduit de revista Dilema (nr. 265,
27 februarie-3 martie 1998). În

publicaþia menþionatã, un tânãr
absolvent de Filologie, scriitor aspirant
ºi recompensat chiar, în 2000, cu
Premiul Naþional „Mihai Eminescu”,
acordat la Botoºani spre stupefacþia lui
Cezar Ivãnescu, ºi-a permis sã observe
cã Eminescu înfãþiºat „gol”, înconjurat
cu un „ºtergar” sau „nãframã” în jurul
ºoldurilor, îl face sã râdã. „Hlizeala”
junelui scriitor a fost însã momentul
cel mai penibil al întregului grupaj, fapt
ce l-a îndemnat pe
regretatul filolog
ºi condeier George
Pruteanu sã se
delimiteze de mai
tinerii sãi colegi
de redacþie ºi sã
le reaminteascã faptul
cã Rodin l-a înfãþiºat
pe Balzac cu totul gol,
chiar ºi fãrã nãframã
ºi cã, în fond, vina
pentru valoarea
unei opere artistice
inspirate de Eminescu
nu aparþine poetului,
ci, în primul rând,
artistului care o
semneazã.

C
oncluzionând,
constatãm cã
astãzi nu putem

rãspunde pertinent nici
mãcar la întrebarea
câte opere de for
public dedicate lui

Mihai Eminescu avem în þarã?
Autoritãþile, în speþã Ministerul Culturii
ºi Cultelor, dau vina pe Comisia Zonalã
pentru Monumente cã aprobã cu prea
multã uºurinþã noile proiecte, uitând
sã mai anunþe ministerul despre
finalizarea lor. Spaþiul, ºi mai ales
contextul, nu ne permit sã le
inventariem pe toate, cu atât mai puþin
sã le interpretãm. Cu menþiunea cã,
dupã 1990, cele mai frumoase statui

ale lui Eminescu
au fost amplasate
peste hotare,
respectiv douã în
Canada (creaþiile
lui Nicãpetre ºi
Vasile Gorduz)
ºi una la Paris
(realizarea
lui Ion Vlad),
rãmânem
la ideea cã
monumentul
reprezentativ
dedicat lui
Eminescu nu
s-a nãscut încã.
Vor mai trece
generaþii pânã
când opera sa se
va decanta într-o
nouã expresie
interpretativã,
iar statuia ce va
rezulta va reda
neînþelesul.

Galaþi

Ottawa

Bucureºti - AAteneu
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P
rintre sstatuile care împânzesc
Parisul, cele ale poeþilor
nu sunt prea numeroase.

Nu au nici alura marþialã a militarului
cãlare, cu sabia scoasã din teacã,
nici gravitatea impunãtoare a oratorului
politic care, cu mâna întinsã, dominã
mulþimea. Modeºti, poeþii par mai
degrabã a se ascunde; cel mai adesea
prezenþa lor se limiteazã la câte un
bust.

Bronzul ºi marmura unui poet
român, aºezate pe veci în Paris, nu
pot decât sã ne umple de mândrie ºi
sã ne bucure. Niciun român în exil,
niciun român în general nu va uita
aceastã zi fastã, a cãrei profundã
semnificaþie poate sã scape trecãtorului
de mâine. Ea conjugã singurãtatea
poetului cu a noastrã, ca ºi cum ne-am
ajuta unul pe altul sã ieºim din noapte.
Eminescu ne uneºte cu patria pierdutã,
pe care am vrut-o mereu aºa cum
mereu a visat-o el. Prezenþa lui aici
este înainte de toate un simbol. El ne
întãreºte ºi ne îmbãrbãteazã în dorul
nostru în acest oraº care ne era strãin,
dar care l-a primit cu braþele deschise.

Însã, fãrã îndoialã, exagerez când
spun cã acest oraº ne era strãin.
El este ºi al nostru, capitalã a inimii ºi
a raþiunii, al nostru de asemenea prin
tradiþie istoricã. Chiar dupã 1848, care
a însemnat primul nostru exil istoric,
timp de vreo 12 ani istoria culturii
române s-a fãcut la Paris. Eminescu
ne-a cerut sã fim, la gurile Dunãrii, un
stat al culturii, cãci cel care ar voi sã ne
risipeascã puterile în diferite acþiuni ar
pune în pericol viitorul naþiei. Am urmat
acest sfat, ne-am salvat prin cultura
noastrã. Am vrut sã continuãm a fi ce
suntem faþã de Oraºul Luminã ºi faþã
de Franþa; nu ne-o vom putea achita
altfel decât oferind ceea ce avem mai
bun, ceea ce am învãþat aici, mândria
noastrã de europeni, libertatea noastrã,
independenþa noastrã.

E
minescu eeste întâiul simbol al
acestei independenþe ºi al
acestei libertãþi. Împrejurãrile

vieþii sale, atât de scurte, nu i-au
îngãduit sã cunoascã Franþa. În þara
sa, unde burghezia vorbea ºi citea
curent în francezã, aceste împrejurãri
l-au obligat sã-ºi înceapã studiile într-o
ºcoalã germanã ºi sã le completeze
mai târziu la Universitãþile din Viena
ºi Berlin. A fãcut jurnalisticã politicã
dupã 1870, deci într-o vreme în care
influenþa Franþei în Europa era în
declin. Modelat intelectual de filosofia
germanã, în mod deosebit de
Schopenhauer, s-ar spune, privindu-i
biografia, cã Franþa îi este strãinã.
Aceastã primã impresie este departe
de realitate.

Era încã un copil – avea 14 ani –
când a urmat o trupã de actori
ambulanþi timp de câþiva ani. I-a
cunoscut astfel întreg repertoriul, care
era aproape în exclusivitate francez;
a tradus chiar douã comedii, care
probabil îi plãcuserã, una de Scribe,
cealaltã de Emile Augier. La
Universitate ºi-a dat seama cã-i va
fi greu sã-ºi desãvârºeascã studiile
fãrã a cunoaºte franceza. La Berlin

îndeosebi a citit lucrãri ºtiinþifice
franceze cu creionul în mânã ºi
dicþionarul alãturi. Economie politicã,
egiptologie, filosofie indianã. La
întoarcere a înþeles curând cã franceza
era de asemeni o limbã mondenã,
vorbitã în societate, ºi, într-o mãsurã,
o limbã a sentimentelor. Întâmplarea a
fãcut sã se îndrãgosteascã de o poetã.
Efect al modei sau al snobismului,
aceasta i-a permis sã o cânte în versuri
franceze. Cunoºtinþele poetului nu erau
suficiente, s-a scuzat frumos, în versuri
româneºti, în timp ce, în taina
singurãtãþii sale, îºi înteþea eforturile
pentru a se perfecþiona. În opera sa
poeticã, în francezã nu existã decât
titlul unui mic poem, poate semnificativ:
Suave qui peut. 

N
u vvorbeºte ººi nnu sscrie în
francezã, dar citeºte curent –
ºi citeºte mult. Numãrul ºi

varietatea lucrãrilor sale sunt
considerabile. Citeazã din textele unor
mari clasici: La Rochefoucauld, Pascal,
La Bruyere, viseazã sã scrie o tragedie
„á la Polyeucte”. Din secolul XVIII
îi reþine pe Voltaire, pe Helvétius
– pe care îl cunoaºte probabil prin
intermediul lui Schopenhauer, pe
Rousseau, care nu-i place, din cauza
Contractului Social. Îl preferã pe
genialul Montesquieu, fondatorul
cercetãrilor naturaliste în ceea ce
priveºte viaþa publicã. Cu alte cuvinte,
poetul e de pãrerea lui Montesquieu,
dupã care sentimentul dreptãþii este
inerent naturii umane; de unde celebra
definire a legilor ca niºte „raporturi
necesare care derivã din natura
lucrurilor” – ceea ce invalideazã ipoteza
unui contract social. Aceste convingeri
naturaliste, formate în timpul studiilor la
Berlin, îl fac sã încline, de asemeni, în
favoarea fiziocraþilor; de la ei provine

dispreþul sãu suveran pentru
comercianþi, ale cãror activitãþi le
considerã sterile. Îi plac, de asemeni,
Babeuf ºi Mirabeau, din care voia sã
facã personaje de teatru; a studiat
atent începuturile socialismului: Saint-
Simon, Proudhon, Blanquit ºi Bastiat.

Eminescu cunoaºte perfect
literatura francezã a secolului XIX.
A citit pe cei mai mulþi dintre autorii la
modã, care alimentau bibliotecile din
Iaºi ºi Bucureºti: George Sand, Paul
de Kock, Ponson de Terrail, pânã la
Dumas-fiul ºi Jules Verne. Admirã pe
Tocqueville, la care descoperã gustul
depravat pentru egalitate, care împinge
pe cei slabi sã doreascã a atinge
nivelul celor puternici, citeºte de
asemenea pe Renan ºi Taine. Îi este

familiarã proza
de suspense a
lui Théophile
Gautier, pe
care l-a imitat.
Bineînþeles,
admiraþia sa
se îndreaptã
în special cãtre
poezie.

Eminescu
cunoºtea deja,
din adolescenþa sa
vagabondã, teatrul
lui Victor Hugo. I-a
deprins tonul din
Les Châtiments,
iar la La légende
des siecles i-a
servit ca model
pentru ample
poeme rãmase
neterminate.
Existã ceva din
Vigny în unele
dintre poeziile
sale, iar influenþa
Nopþilor lui Musset
a fost remarcatã
de criticii
contemporani. În
fine, a împrumutat
uneori tonul
frãmântat ºi crud

al lui Baudelaire, cãruia îi datoreazã,
de asemeni, posibilitatea de a cunoaºte
Istoriile extraordinare ale lui Edgar Poe.

A
junºi lla ccapãtul acestei analize
a contactelor poetului român
cu cultura francezã, n-am

spus încã totul. Mai trebuie adãugat,
ºi subliniat, cãci aceasta nu priveºte
numai pe poet, ci toatã istoria
contemporanã a României – cã Franþa
a fost pentru el, ca ºi pentru noi, mai
mult decât o sursã de imitaþii ºi
orientãri minore, ea a fost steaua
cãlãuzitoare ºi o garanþie pentru viitor.
Pentru a înþelege evoluþia speranþelor
istorice pe care aceasta le presupune,
trebuie sã ne întoarcem la Revoluþia pe
care o aniversãm acum (francezii încep
în fiecare an aniversarea Revoluþiei lor
încã din iunie, id est, statuia se
dezvelea in iunie 1989, n.n.). Inamicã
a oricãrei puteri constituite, de care a
fost combãtutã ºi detestatã, Revoluþia,
ca perspectivã pentru viitor, a fost
dãtãtoare de mari speranþe pentru cei

mici ºi oprimaþi. Napoleon, un Ianus
cu douã feþe, moºtenitor ºi uzurpator
al Revoluþiei, a fost cãpcãun sângeros
pentru unii ºi sol al istoriei pentru alþii.
Împãratul murise de mult, dar o zicalã
circula încã printre þãranii români:
„Bonaparte nu-i departe/ vine sã ne
dea dreptate”. Acest izvor de speranþã,
aceastã simpatie convertitã în
admiraþie, caracterizeazã ºi gândirea
lui Eminescu. Într-un mare poem de
tip hugolian, Revoluþia francezã ocupã
un loc important. Ea este prezentatã ca
o explozie aproape cosmicã, îndelung
pregãtitã de-a lungul a secole de
tatonãri, prin ideea hegelianã de
raþiune ºi libertate: „Dar din secoli
fierbe lumea din adâncuri sã se
scoale,/ Cum vulcanul, ce irumpe,
printre nori îºi face cale/ ªi îngroapã
sub cenuºã creaþiunea unei þãri,/ Astfel
fiii tãi ºi tineri unor secole bãtrâne /
Lumea din încheieture vor s-o scoatã
din þâþâne/ Sã o smulgã, s-o arunce-n
zbuciumarea nouei eri.” 

Iatã-l deci pe Napoleon, fiu al
Revoluþiei înainte de a fi al faptelor
sale: motor al progresului, fãgãduialã
a pãcii veºnice. Poetul îl vede ca pe o
forþã teluricã, nãscutã din împreunarea
mãrii cu stâncile Corsicii. Acest
entuziasm nu are legãturã cu cel al
poeþilor de curte, de care Împãratul
n-a dus lipsã. Dar nu are nevoie de
linguºitori; glacial ºi insensibil ca zeii,
ºi-a împlinit misiunea în singurãtate.
Când va fi sã se prãbuºeascã, asta se
va întâmpla printre zãpezile Nordului,
doar natura putea sã-l învingã pe
Napoleon. „Nordul m-a învins, ideea
m-a lãsat” – exclamã el, ºi înfrângerea
depãºeºte dimensiunile umane. „N-a
fost om acel ce cade, ci a veacului
gândire/ A trãit în el... Cu dânsul
cartea lumii iar s-a-închis.”

Ideea, totuºi, nu va muri. Într-un
alt poem închinat Împãratului,
Napoleon, Eminescu îl considerã viu
ºi prezent: „Ai murit tu? Lumea ºi astãzi
n-o crede –/ Infãºurat în mant’-ai
coborât piedestalul/ ª-amestecat în
popor l-au miºcat cu putere/ Ochii-þi
imobili…” (întregul pasaj, preluat dupã
lecþiunea M. Anghelescu, lipseºte la
N. Florescu, n.n.).

A
stfel nne iimaginãm astãzi ideea
de mãreþie ºi de libertate pe
care o reprezintã pentru noi

Eminescu. El a urcat acum pe soclu,
dar a rãmas ºi printre noi, la fel de
apropiat ºi prezent ca întotdeauna.
Acesta este miracolul. Poetul este aici,
printre noi, cãci ne vorbeºte, ºi este
în acelaºi timp pe soclu, în eternitate,
izolat în mãreþia sa supraomeneascã.
Nu am pierdut deci totul. Nous n’avons
donc pas tout perdu. 

BBrroonnzzuull ººii mmaarrmmuurraa
AAlleexxaannddrruu CCIIOORRÃÃNNEESSCCUU

Monumentul llui EEminescu dde lla PParis
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Domnul EEminescu sscris-aa

A
începe ccu sstereotipul: „trãim în vremi grele
ºi nu ºtim ce va aduce ziua de mâne” nu
adaogã întru nimic înþelepciunea cititorului.

Cu toate acestea, mai toate organele de publicitate
vor da acest rãspuns, pentru cã este formularea
vorbitã a tãcerii ºi o dovadã cã omul poate, vorbind,
sã tacã, mai ales când n-are ce spune.   

(Curierul de Iaºi, 13 octombrie 1876)

S
e ººtie ccã mmeseriile îîn MMoldova au trecut din
mâinile românilor în ale strãinilor ºi aceasta
din multe cauze, dintre care vom arãta ºi noi

vro câteva. Una este modificarea repede a portului ºi
lepãdarea în pripã a tuturor costumelor vechi, încât
clasa veche de croitori n-a putut sã urmeze aceastã
rãpede schimbare. Drept dovadã aducem tablele vechi
ale croitorilor, pe care stã scris: croitor de straie
„nemþeºti”, un semn cã moldovenii lucrau numai straie
moldoveneºti, pe când clasele superioare se
lepãdaserã deja de portul bãtrânesc, iar, pentru a le
îmbrãca, trebuiau croitori strãini, familiarizaþi cu croiala
nouã. O a doua cauzã e concurenþa fabricatului gata,
adus din strãinãtate. Iaºul însuºi geme de straie ºi
încãlþãminte gata, aduse din Viena; fabricate rele, însã
ieftine, care se vând uºor într-o societate ca a noastrã,
lipsitã de simþul economiei. O a treia cauzã e lipsa de

precauþiune care-a domnit la introducerea tuturor
reformelor sociale.

(Curierul de Iaºi, 6 iulie 1877)

D
ar ccu cce ddrept ppretinde RRusia bucata
noastrã de Basarabie, pe care am cãpãtat-o
înapoi, drept din dreptul nostru ºi pãmânt

din pãmântul nostru? Pe cuvântul cum cã onoarea
Rusiei cere ca sã se ia o bucatã din România.
Va sã zicã onoarea Rusiei cere ca sã se ia pe
nedrept o bucatã din România ºi aceeaºi onoare
nu cere respectarea convenþiei iscãlitã de ieri.
Ciudatã onoare, într-adevãr! (...)

Basarabia întreagã a fost a noastrã pe când Rusia
nici nu se megieºa cu noi, Basarabia întreagã ni se
cuvine, cãci e pãmânt drept al nostru ºi cucerit cu
plugul, apãrat cu arma a fost de la începutul veacului
al patrusprezecelea încã ºi pânã în veacul al
nouãsprezecelea. (...)

Cuvântul nostru este: De bunãvoie niciodatã,
cu sila ºi mai puþin.  

(Timpul, 25 ianuarie 1878)

E
ste iistoriceºte iinexact cum cã plaga
funcþionarismului dateazã de la regimul
constituþional, adicã suirea pe tron a lui

Cuza Vodã. Aceastã plagã e foarte veche. Ea exista
ºi sub Regimul Vechi, unde slujba fãcea pe om sã
intre în ierarhia aristocraticã ºi-l elibera de serviciul
militar, de biruri, de pedepse trupeºti. Mai cu seamã
Regulamentul Organic a fãcut sã rãsarã
funcþionarismul dupã exemplul Rusiei. Îndealtmintrelea
e prea adevãrat cum cã înaintea regimului
constituþional funcþiunile erau cãutate din cauza
titlurilor ºi avantajelor ce dãdeau, nu însã pentru
leafã. Apoi mai trebuie s-adãogãm cã pe atunci un
singur om – Vodã – era distribuitorul, pe când azi
159 de deputaþi ºi 76 de senatori, adicã 235 de
suverani, în mare parte hãmesiþi, fãrã scrupul ºi
fãrã responsabilitate sunt distribuitorii. Iatã rãul!

(Timpul, 4 octombrie 1878)

D
in nnefericire, tocmai esenþialul acþiunii
omeneºti, caracterul statornic ºi hotãrât
lipseºte multora din oamenii noºtri de stat, iar

axioma generalã pe care un român trebuie sã ºi-o puie
când judecã asupra oamenilor þãrii sale este cã vor
face tocmai contrariul de ceea ce-au fãgãduit sã facã.
Altfel, luându-se dupã vorbele lor, va greºi în totdauna.

(Timpul, 5 octombrie 1878)       

TTooaattee-ss vveecchhii ººii nnoouuãã ttooaattee......
Se vvorbeºte aadesea ddespre ccuprinzãtoarea

actualitate aa llui CCaragiale –– ppersonajele
din ppiesele ººi ddin sschiþele ssale ssunt pprintre

noi, ffraze ddin ppiesele ººi sschiþele ssale sse ppotrivesc
peste ttot, pparcã sscriitorul, zzâmbind aacid-ppoznaº,
ar ffi sscris pprivindu-nne pprintr-uun oochean îîn ttimp,
aºa ccum mmuritorii-nnemuritori ssunt îîn sstare.

Vom îîncepe ddin nnumãrul dde ffaþã aal rrevistei
sã ddovedim ccã EEminescu ee ººi mmai aactual ddecât
Caragiale, mmai ccontemporan ccu nnoi. EEste vvorba,
în sspecial, ddespre ppublicisticã, îîndeletnicire ccãreia
poetul ii-aa ddedicat eenorm dde mmultã eenergie –– aajunge
sã rrãsfoim ccele ddouã vvolume dde pprofil ((ele
însumeazã aaproape 33.700 dde ppagini) ddin ccolecþia
„Opere ffundamentale”, ccoordonatã dde aacad. EEugen
Simion ººi ppublicatã, ssub eegida AAcademiei RRomâne,
de EEditura UUnivers EEnciclopedic, îîn 22000 ((ediþie
îngrijitã dde DD. VVatamaniuc), ppentru aa rrealiza ddespre
ce eeste vvorba. ((Sunt ppersoane ccare sse îîntreabã
dacã EEminescu aa ffost mmai mmare ppoet ssau ee mmai
important cca ggazetar, ddar ddilema eeste ffalsã: ccele
douã iipostaze ssunt nnecomparabile, EEminescu
a ffost ppur ººi ssimplu ggenial îîn aambele ddirecþii.)
Varietatea aarticolelor ssperie ((politicã, eeconomie,
istorie, cculturã, pprobleme iinternaþionale, eeducaþie,
fapt ddivers ººi ccâte aaltele), sstilul llor ppoate ccrea
complexe uunui ggazetar sstandard aal vvremurilor
noastre: ddocumentare iimpresionantã, dde ffoarte
multe oori ppornind ccu uun nnumãr dde pparagrafe
general-tteoretice, ppentru aa ppregãti tterenul ppentru
„cazul cconcret”, vvehemenþã eelegantã, ffãrã
frivolitate, cconsecvenþã îîn oopinii, llimbã rromânã
bogatã, aaspect dde bbucatã lliterarã bbine ººlefuitã,
cu ccitate llatine ººi rreferinþe cculturale rrelevante.

Vom rrelua mmai aales ppomenitele pparagrafe
teoretice dde lla îînceputul aarticolelor, aalte rrânduri
care-ººi ppãstreazã iinteresul, ddoar rrar ttexte îîntregi,
omiþând ddetaliile ccircumstaþiale ((politice, dde
exemplu) ssau aanacronice ppentru vvremea nnoastrã.
Evident, sscoase ddin ccontext, uunele ffraze îîºi vvor
pierde pparte ddin nnoimã ssau vvor ccãpãta uun ssens
diferit dde ccel ddorit dde aautor –– ddar nnu mmai ppuþin
semnificativ ppentru ccititorul dde aazi. VVa ffi ººi uun rrisc
în aaceastã îîntreprindere, ppentru ccã EEminescu nne
va ccerta uuneori, nne vva aarãta sslãbiciunile, nne vva ppune
în ffaþã uun mmod dde aa sscrie, oo aatitudine. ªªi vvom aafla
astfel ccât dde mmulte nnu ººtim ddespre eel, ccât dde mmult îîi
datorãm, ccât dde mmare ddreptate aavea ccând sscria ccã
toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate... ((Gh. PPãun)

Lacrima AAnei

CCoonnssttaannþþaa AAppeettrrooaaiiee s-aa
nãscut, lla 22 ooctombrie 11956, îîn ssatul
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Vaslui, ccursuri dde iinformaticã lla IIaºi,
Facultatea dde ªªtiinte ººi LLitere aa
Institutului dde SStudii EEuropene „„ªtefan
Lupaºcu” ddin IIaºi ((1998-22002), llicenþã
în jjurnalisticã lla UUniversitatea „„Lucian
Blaga” ddin SSibiu ((2002). BBogatã

activitate îîn ppresa sscrisã ººi ccea
radiofonicã. AA ddebutat eeditorial ccu
volumul dde vversuri Ana llui MManole
(Ed. VViaþa, IIaºi, 11996), pprefaþat dde
Al. HHusar. AAlte vvolume: Semne aastrale
(1998), Spre AAstralia (2005, pprefaþã dde
acad. CConstantin CCiopraga ººi ppostfaþã
de HHoria ZZilieru), DDezleagã-mmã (2006),
Izvor dde ccer (2007), Inanna (2009).
Poemele ccare uurmeazã ssunt rreluate
din vvolumul dde ddebut.

AAnnaa lluuii MMaannoollee

Oh, iiatã vvin sspre ttine!
Deºi mmã bbat vvânturi,
Deºi mmã uudã pploi...
Vin, vvin sspre ttine.

Ca AAna llui MManole vvin.
Dragostea mmã ccheamã cca ººi ppe eea.
Dar, vvai, eea nnu ººtia ccã vva ffi zziditã...
Pe ccând eeu ººtiu.
ªtiu ccã nn-aam ssã ffiu iiubitã
ªi ccine ººtie ddin ddragostea mmea
Ce ffel dde zzid vvei fface,
Dar vvin, ooh, vvin,
Cu-aatâta ddragoste vvin!

Deºi mmã bbat vvânturi,
Deºi mmã uudã pploi...

Oh, AAna llui MManole!
ªtiu, AAna, 
Înþeleg. 
Tu nnu tte-aai ffi-nntors ddin ddrum
Chiar dde-aai ffi ººtiut, ddin vvreme,
Care-þþi vva ffi ssfârºitul
ªi dde uunde-þþi vvei ccânta ddragostea
În uultimele cclipe.
Da... ÎÎnþeleg...
ªi ttotuºi mmerg ppe ddrumul ttãu,
Ca ººi ttine, AAna.

CCoonnssttrruuccttoorruulluuii

Prinos dde ddragoste aaduc
ªi dde lluminã,
Prin ccandela aaprinsã ddin iinimã,  
Þie, ccelui mmai mmeºter ddintre mmeºteri,
Þie, cconstructor dde ccase aale ccuvintelor.

Tu ttrudeºti
Fãrã cca mmulþi ssã tte vvadã 
ªi nnici nn-aai vvrea vvreunul 
Sã-þþi ººtie ggustul ttrudei.
Ai vvrea nnumai ssã lle ccreezi aadãpost:    

Alb aadãpost,
Sfânt aadãpost;
Case ddin ccuvinte,
Toate îîn mmantii aaurite, 
Poleite sstelar
Dupã ddorul ttãu ssacru, 
Astral.

Þie,
„Meºteºugar dde mmeºtere ccuvinte
Ce ººtii îîn ttunet ffulgere ssã ppui”,
Nu-þþi ffaci oo ccasã ddin ccuvinte.

Ploile ttale,
Dintotdeauna,
Au rrodit ggrãdina vvecinului
ªi ddin aasta þþi-aai ffãcut ttu rrugãciune;
Lumina tta
A lluminat aaltã ccale,
Alþi oochi,
Alte ddestine...
Bucuria tta
Era bbucuria llor.

Luminãtor îîn ccalea ccelor cce ccautã 
lumina

Þie îîþi aaduc pprinosul mmeu dde ddragoste
ªi-þþi sspun ccã vvreau ssã ffiu ttemelia
Caselor ttale aalbe,
Cuvintelor ttale lluminate.        

Copou, IIaºi
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A
naliza ooperei llui EEminescu, întreprinsã de
marii critici români (îi avem aici în vedere pe
Titu Maiorescu, G. Ibrãileanu, Perpessicius,

Vladimir Streinu ºi Tudor Vianu), este bine cunoscutã,
devenind „canonicã” în contextul receptãrii ei
postume ºi impunându-se prin cliºee didactice
în învãþãmântul preuniversitar ºi universitar ºi
în eminescologia de tip tradiþional „lansonian”,
biografist–tematicã.

Readucem aceste exegeze în contextul
demonstraþiei noastre pentru a focaliza modul în
care fiecare critic înþelege europenitatea operei
eminesciene ºi a eminescianismului. Deºi
unghiurile de interpretare se schimbã în funcþie de
personalitatea criticului, se impune un loc comun:
toþi considerã orientarea europeanã ca o orientare
paradigmaticã imperativã, ca un spirit al timpului
(în sens hegelian desigur). Europenitatea este
echivalentã cu valoarea supremã, personalitatea
europeanã este totuna cu o personalitate de
excepþie, care iese spectaculos din cadrul cultural
tradiþional românesc.

Caracterul european e asigurat atât de valoarea
artisticã intrinsecã, de cota înaltã a acesteia, cât ºi de
valorificarea întregii „inteligenþe europene în artã, în
ºtiinþã, în filosofie” (Maiorescu), de capacitatea – sub
alt aspect – de a revoluþiona gândirea româneascã,
limba românã ºi limbajul poetic.

Î
n vviziunea llui TT. MMaiorescu, europenitatea
lui Eminescu constã în însãºi sincronizarea
cu cultura europeanã.

Se ºtie cã în contextul abordãrilor hermeneutice
ale operei eminesciene lui îi revine un rol destul de
important sincronizat cu timpul sãu. Dispunând de
o intuiþie criticã ºi un simþ al valorilor ieºite din
comun, T. Maiorescu a fost cel dintâi „simbol al
culturii româneºti moderne” (G. Ivaºcu, Titu
Maiorescu, Editura Albatros, Bucureºti, 1972) care a
vãzut în Eminescu un profet, un vizionar, un fenomen
în mãsurã sã rãstoarne sisteme ºi sã dãrâme
modelele existente în literatura românã de pânã
atunci. Fãrã a minimaliza actele de culturã care nu
se ridicau la nivel european, T. Maiorescu, „heraldul
Epocii de aur” (George
Munteanu, Istoria literaturii
române, Editura Porto –
Franco, Galaþi, 1994,
p. 56) a literaturii române,
s-a pronunþat pentru
revoluþionarea din temelii
a „formelor fãrã fond” ºi
promovarea neîntârziatã a
valorilor naþionale. Miºcarea
„Junimea” avea sã joace
un rol deosebit în formarea
vocaþiei multor „stiliºti” ºi
„sensés” ºi în iniþierea
„minoritãþii inteligente” în
„teoria despre culturã”
(idem, p. 88). Amplul sãu
studiu Direcþia nouã în
poezia ºi proza româneascã
ilustreazã necesitatea modernizãrii unei culturi
rãmase în urmã faþã de „lustrul societãþilor strãine”
(T. Maiorescu, Critice, vol. I, 1967, p. 147). Iatã în ce
mod propune îndepãrtarea de „moºtenirea culturalã
autohtonã”: „Cufundatã pânã la începutul secolului
XIX în barbaria orientalã, societatea românã, pe la
1820, începu a se trezi din letargia ei, apucatã poate
de-abia atunci de miºcarea contagioasã prin care
ideile Revoluþiunii franceze au strãbãtut pânã în
extremitãþile geografice ale Europei. Atrasã de
luminã, Junimea noastrã întreprinse acea emigrare
extraordinarã spre fântânile ºtiinþei din Franþa ºi
Germania, care pânã astãzi a mers tot crescând ºi
care a dat mai ales României libere o parte din lustrul
societãþilor strãine. (…) Cãci nepregãtiþi precum erau
ºi sunt tinerii noºtri, uimiþi de fenomenele mãreþe ale

culturii moderne, ei se pãtrunseserã numai de efecte,
dar nu pãtrunseserã pânã la cauze, vãzurã numai
formele de deasupra ale civilizaþiunii, dar nu
întrevãzurã fundamentele istorice mai adânci, care
au produs cu necesitate acele forme ºi fãrã a cãror
preexistenþã ele nici nu ar fi putut exista. ªi astfel,
mãrginiþi într-o superficialitate fatalã, cu mintea ºi cu
inima aprinse de un foc prea uºor, tinerii români se
întorceau ºi se întorc în patria lor cu hotãrârea de a
imita ºi a reproduce aparenþele culturii apusene, cu
încrederea cã în modul cel mai grãbit vor ºi realiza
îndatã literaturã, ºtiinþe, artã frumoasã ºi, mai întâi
de toate, libertatea într-un stat modern. ªi aºa de des
s-au repeþit aceste iluzii
juvenile, încât au produs
acum o adevãratã atmosferã
intelectualã în societatea
românã, o direcþie puternicã,
ce apucã cu tãrie egalã pe
cei tineri ºi pe cei bãtrâni, pe
cei care se duc spre a învãþa
ºi pe cei care s-au întors
spre a aplica învãþãtura lor
(…). Avem de toate cu
îmbelºugare – îºi închipuiesc
ei – ºi când îi întrebi de
literaturã, îþi citeazã lista
coloanelor înnegrite pe
fiecare an cu litere române
ºi numãrul tipografiilor din
Bucureºti, ºi când le vorbeºti
de ºtiinþã, îþi aratã societãþile
mai mult sau mai puþin
academice ºi programele
discursurilor þinute asupra
problemelor celor mai grele
ale inteligenþei omeneºti; dacã te interesezi de arta
frumoasã, te duc în muzee, în pinacoteci ºi gliptoteci,
îþi aratã expoziþia artiºtilor în viaþã ºi se laudã cu
numãrul pânzelor spânzurate pe perete; ºi dacã, în
fine, te îndoieºti de libertate, îþi prezintã hârtia pe
care e tipãritã constituþiunea românã  ºi îþi citesc
discursurile ºi circulãrile ultimului ministru care s-a
întâmplat sã fie la putere” (idem, p. 147-148).

A
ºa sstând llucrurile,
Maiorescu admite
cã „noua direcþie,

în deosebire de cea veche
ºi cãzutã, se caracte-
rizeazã prin simþãmânt
natural, prin adevãr, prin
înþelegerea ideilor ce
omenirea întreagã le
datoreºte civilizaþiei
apusene ºi, totodatã,
prin pãstrarea ºi chiar
accentuarea elementului
naþional” (Titu Maiorescu,
Critice, Ed. Elion, Bucureºti,
2000, p. 173–174). Dupã
o minuþioasã ºi subtilã
analizã a „talentelor” care

se remarcã în „noua miºcare”, T. Maiorescu se
opreºte la M. Eminescu, „om al timpului modern”,
„poet în toatã puterea cuvântului”, care, „în mijlocul
agitãrilor politice ºi sociale”, s-a declarat „pentru
curãþenia formei” (poetice – n.n.), dând astfel bãtrânei
Europe prilejul unei emoþiuni estetice ieºite din
comun. Maiorescu vede în Eminescu o revoluþie a
„epocii de transiþiune”. Nu e nicio îndoialã, criticul
era convins cã marele poet încerca sã imprime
„miºcãmântului” naþional o direcþie spiritualã capabilã
sã atragã „laudele Europei culte” (idem, p. 480).
Semnificativ este, în acest sens, studiul Eminescu ºi
poeziile lui (idem, p. 526-541), unde descoperim, pe
lângã valorificarea elementelor substratului autohton
al culturii poetului, influenþe occidentale, care au
obligat limba românã, în special, sã-ºi pãrãseascã

evoluþia ei fireascã, tributarã
„humusului natal”: „Lipsit de
orice interes egoist, el se interesa cu atât mai mult
la toate manifestãrile vieþii intelectuale, fie scrierile
vreunui prieten, fie studierea miºcãrii filosofice în
Europa, fie izvoarele istorice, despre  care avea
cunoºtinþa cea mai amãnunþitã, fie luptele politice
din þarã” ºi „Eminescu este un om al timpului modern,
cultura lui individualã stã la nivelul culturii europene
de astãzi. Cu neobosita lui stãruinþã de a ceti, de a
studia, de a cunoaºte, el îºi înzestra fãrã preget
memoria cu operele însemnate din literatura anticã
ºi modernã. Cunoscãtor al filosofiei, în special a lui

Platon, Kant ºi Schopenhauer,
ºi nu mai puþin al credinþelor
religioase, mai ales al celei
creºtine ºi budhaiste, admirator
al Vedelor, pasionat pentru
operele poetice din toate timpurile,
posedând ºtiinþa celor publicate
pânã astãzi din istoria ºi limba
românã, el afla în comoara ideilor
astfel culese materialul concret
de unde sã-ºi formeze înalta
abstracþiune care în poeziile
lui ne deschide aºa de des
orizontul fãrã margini al gândirii
omeneºti.”

F
ãrã ddoar ººi ppoate,
Eminescu visa la
o Europã unitã sub

semnul valorilor creºtine.
Constatarea aceasta avea
sã-l determine pe reputatul
eminescolog Mihai Cimpoi

(vezi Eminescu ºi ªtefan cel Mare într-o cronicã a
serbãrilor de la Putna, revista Limba românã, nr. 7-8,
Chiºinãu, 2004, p. 217) sã recunoascã: „Eminescu
se modeleazã ca un esenþial homo religiosus”, idee
regãsitã ºi la Mircea Eliade, dar în contextul localizãrii
„centrului lumii”. Drept urmare, idealul culturii
europene era primit ºi asimilat de Eminescu „în
chiar individualitatea lui intelectualã” (Titu Maiorescu
Critice, Ed. Elion, Bucureºti, 2000, p. 531), iar
T. Maiorescu certificã fãrã reþinere contribuþia
acestuia la diversitatea ºi consolidarea romantismului
european care va sta la rãdãcina câtorva ipostaze
fundamentale ale poeziei universale din secolul XX.
Punerea în valoare a personalitãþii europene a lui
Mihai Eminescu a fost una dintre preocupãrile lui
T. Maiorescu, care sugera cã opera sa „va fi punctul
de plecare pentru toatã dezvoltarea viitoare a
vestmântului cugetãrii româneºti” (idem, p. 540),
capabilã de interpretãri ºi deschideri spre noi
universuri. Prin aºezarea în contextul literaturii
universale a lui Eminescu, putem sã ne edificãm pe
deplin asupra sensurilor largi ale gândirii sale: „Fiind
astfel câºtigatã o temelie fireascã, cea dintâi treaptã
de înãlþare a literaturii naþionale, în legãturã strânsã
cu toatã aspirarea generaþiei noastre spre cultura
occidentalã, trebuia neapãrat sã rãspundã la douã
cerinþe: sã arate întâi în cuprinsul ei o parte din
cugetãrile ºi simþirile care agitã deopotrivã toatã
inteligenþa europeanã în artã, în ºtiinþã, în filosofie;
sã aibã, al doilea, în forma ei o limbã adaptatã fãrã
silã la exprimarea credincioasã a acestei amplificãri”
(idem, pag 526).

Europenitatea lui Eminescu este vãzutã de
Ibrãileanu în spiritul apozitiv faþã de cultura strãinã
maimuþãritã, neasimilatã ºi în modul original de
a concentra vârstele omenirii ºi vârstele omului.

Demersul lui Eminescu de a alinia „tinerimea
românã” în rândul „oamenilor luminaþi din Europa”
(idem. p. 474) nu putea trece neobservat de
Garabet Ibrãileanu, pe care T. Vianu (T. Vianu,
Jurnal, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1970, p. 20) îl
etichetase drept „un produs al culturii ºtiinþifice
ºi sociale a veacului din urmã”.

(Va urma.)

Personalitatea eeuropeanã 
a llui EEminescu

FFlloorriiaann CCOOPPCCEEAA

Constanþa

Constanþa
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Traianus

C
u aadevãrat ffrumoasã ºi plinã de har carte cu titlu atât de potrivit ºi
de poetic: Când s-au fost spus Îngerii, semnatã imperial TRAIANUS.
Poezie adevãratã în frumuseþe ºi fiorul ei metafizic…

Cine poate scrie „Lumina dãnþuia îndrãgostitã/ Pe chipul plopilor din paradis”
nu are nevoie de alt paºaport pentru Raiul poeþilor!...

Mã bucur de bucuria înlãcrimatã cu care Traianus scrie stihuri într-o lume care,
având atâta nevoie de ele, le refuzã tot
mai mult.

(Horia BÃDESCU, Cluj-Napoca)

P
oet nnãscut, nnu ffãcut (poeta
nascitur, afirmau strãmoºii
latini), Traianus îmbogãþeºte,

iatã, patrimoniul cultural românesc prin
creaþia-i mereu mai esenþializatã.

Aparþinînd categoriei de scriitori de
aleasã simþire naþionalã – sentimental
ºi grav, totodatã – poetul se implicã
prezentului, trãindu-l însã printr-un
tradiþionalism bine cultivat, mereu
înnoit prin zicerea-i inspiratã.

Practicând cu predilecþie formele
prozodice clasice, dând sonetului un spaþiu
generos, Traianus se aºazã în Corpusul
creatorilor de frumuseþi îndelung trãitoare.

(Radu CÂRNECI, Bucureºti)

RReeffiiiinnþþaarree

Cu mmoartea mm-aam oobiºnuit,
Cu vviaþa mmi-eeste ttot mmai ggreu,
Sunt pplin dde llacrimã mmereu
Ca mmarea-nn ccer –– dde aasfinþit.

Pe ffaþa zzãrii llumânãri
Spun nnumele-mmi ssfinþit dde bboalã.
Pãcatu-nn mmine sse rrãscoalã,
Sunt ccotropit dde-nnsingurãri

ªi îîn aamurg, ssub rraiuri ppline,
Tremurã ccãrþile ddin mmine.

******
Aceastã zzi ddin ttine-ii ssmulsã, DDoamne,
E-oo zzi-IIisusã, ccum nnu ss-aa vvãzut.
Prin eea ccolind ccu mmers dde îînceput
ªi ffoame mmi-ii –– dde rrugãciune ffoame.

ªtiu ccâte llumi ssunt îîntre DDa ººi NNu
ªi ccâte-nn ppieptu-mmi bbat ppentru-aa sse nnaºte,
Doar ddespre mmine ccarele eeºti TTu
Nu ººtiu nnimic ººi cce-aaº pputea ccunoaºte

Când eexistând îîn ttot cce-þþi aaparþine
Eu dde nneant oorbesc ººi nnu dde TTine?!

******
Eu nnu mmi-aam ffost nniciodatã bbãtrân.
Nici aatunci ccînd pploua ccu mmagnolii
Peste ppojarul ddin mmine, 
Din aapusele llunci.

Nici cchiar aatunci...

Eu nnu mmi-aam ffost nniciodatã sstrãmoº.
Nici aatunci ccând ccorul uultimelor mmierle
Mi-aa ddus mmoartea-nn ccer
ªi-aai MMilei pprunci
Plînsu-mm-aau îîn hhohote pprelungi.

Nici cchiar aatunci...
Nici cchiar aatunci...

******
Am ttristeþi, ddeci, aam dde ttoate,
Am mmirãri, ººi-nn nnopþi ttârzii
Fug dde mmoarte –– ddau dde MMoarte
În ppridvorul iinimii.

Am ssublimul, aam ººi cceaþã,
Am ssplendori ººi-nn nnopþi ppustii 
Fug dde vviaþã –– ddau dde VViaþã 
În ppridvorul iinimii.

Criniºti aam ººi zzãri ssenine,
Am llicori ººi-nn nnopþi aalbii
Fug dde mmine –– ddau dde TTine
În ppridvorul iinimii.

Hai, ssurâzi ººi-nnchide-mmi ccartea.
Trecui vviaþa, ttrecui mmoartea.

CCâânndd ss-aauu ffoosstt ssppuuss îînnggeerriiii

Postum aantum, ccuvântul FFericire
În sschitul iinimii îîmi bbate iiar.
Înveºmântat îîn rrai ººi, ssolitar,
Poartã-nn ppriviri bbuchete dde uuimire.

De ccând mmã ttot nneºtiu vvine ssublima
Tãcere-aa ggândului, ccu eea mmã-mmpac.
Atunci ssecunda-mmi eeste ccât uun vveac,
Braþele-mmi îîntinde ººi, oortac,
Treptele rrãnii uurc ppânã lla pprima.

Ai ssufletului ppaºi sse-aaud ccãzând
Pe llespezi dde-aamintiri ººi ddintr-oodat’
Cuvântul FFericire-nngenuncheat
În ppropriu-ii ppridvor ccãdelniþând
Se sstinge cca uun uultim îîmpãrat.

Parfum dde vveºnicie ppe-aal ssãu cchip,
Nimfe ccântând sse-aaud ddintr-oo zzidire, 
Prin îîngeri nne ggãsim, ccei dde nnisip,
Îngeri rrostim ººi nnu aavem mmurire

ªi-nn cclipa ccând ttãcem –– UUnicã RRazã ––
Cuvântul FFericire nne-nnviazã.

TTrraaiiaannuuss ((TTrraaiiaann
VVaassiillccããuu)) este nnãscut lla

2 aaprilie 11969, îîn ccomuna VViiºoara,
raionul EEdineþ, RRepublica MMoldova.
Poet, eeseist, ttraducãtor.

Studii: UUniversitatea
Pedagogicã dde SStat „„Ion CCreangã”
din CChiºinãu, FFacultatea dde IIstorie
ºi EEtnopedagogie.

Membru aal UUniunii SScriitorilor
din MMoldova. MMembru aal UUniunii
Scriitorilor ddin RRomânia.

Autor aa 338 dde vvolume dde
versuri, eeseuri, ppoezii ppentru ccopii,
traduceri ººi ttexte ppentru ccântece,
cãrþi aapãrute lla CChiºinãu,
Bucureºti, IIaºi, TTimiºoara,

Alba IIulia, CCraiova, OOttawa eetc. 
Preºedinte-ffondator aal SSocietãþii CCulturale „„Pasãrea PPhoenix”.
Directorul pproiectelor Dicþionarul sscriitorilor rromâni ccontemporani

de ppretutindeni ºi Antologia ppoeziei rromâneºti ccontemporane îîn mmileniul IIII
(ambele îîn llucru).

P
urtând uun nnume dde îîmpãrat rroman, Traianus (Traian Vasilcãu) îºi
propune sã fie un poet al vechimii zeieºti, invocând mitica vreme
ca pe un vis albastru.

Vremile se adunã în el ca într-o cutie de rezonanþã; trecute prin sufletul lui
fraged, ele apar cu ecouri prelungite, stinse sau vii, având un nobil rãsunet.
Îmbrãcat cu o pelerinã romanticã, poleitã cu pulbere lunarã, el este un
„vagabond”, un zeu tânãr sau bãtrân, un cãlãtor în stele ºi în ere strãvechi.
Discursul îi este neoromantic ºi neosimbolist, cu inflexiuni de liricã galantã
medievalã, îmbinate cu tonalitãþi de colind, romanþã, cântec, de poem „bolnav”
sau senin. Se erijeazã uºor, cu aceste mijloace, în posturã de Marele Singur,
într-un risipitor de tristeþe, de rege necunoscut de lume ºi, bineînþeles, de veºnic
cavaler îndrãgostit, trubadur ºi colindãtor modern.

Bun creator de atmosferã, Traianus scrie de fapt un singur poem, constituit
dintr-un continuum rapsodic cu variaþiuni, cu reluãri ºi butãºiri de motive ºi cu
dispuneri de momente ºi stãri afective în contrapunct. Firul poetic se toarce
dintr-un caier, ca în continuare sã se rãsfire el însuºi în alte fire.

Cel ce prezideazã o astfel de poezie de stãri de târziu autumnal sau hibernal
este, bineînþeles, Bacovia, invocat de mai multe ori ºi prezent subtextual cu
motivele sale nevrotice: „Vino cu Bacovia, dulce luminã/ Spune-i cã este ºi
nu a murit”.

Discursul poetic curge torenþial, ca pâraiele umflate de primãvarã, cu viiturã
cu tot, ºi aceastã nãboire de momente sentimentale impune la un moment dat
o reþetã contraplinului: „Doctore, sufãr de foarte mult timp/ Ca rezultat sunt
bolnav de poezie/ Într-adevãr, dacã-mi voieºti binele/ Prescrie-mi în iarnã
zãpezi pe streºini/ Cu floare de mãr”.

Autocaracterizarea este exactã: Traianus e un bolnav de poezie, care produce
încontinuu stãri bolnave cu o mare degajare ºi prospeþime, au courant de la
plume, adicã din zborul condeiului...

În torentul spumos de imagini, momente sentimentale ºi mãrturisiri sincere
(Sinceritatea ca sentinþã, zice poetul) strãfulgerã poezii dens-sugestive:
„Bate în porþi lumina fulgerând/ Biserica îmi dã cu mir pe gând/ ªi plânge-nchis
în ea un zeu flãmând”; „Floare de colþ, ºi rarã, ºi sihastrã/
Pe munþi amari creºte iubirea noastrã”; „Iubirea cântã-n
ochii tãi,/ Domneºte peste tot ºi toate,/ Din visul ei la toþi
împarte// Tu nu-þi mai aparþii de-un veac,/ Eºti trandafirul
plâns din vãi/ ªi de-al tãu dor îngerii zac”. 

(Acad. Mihai CIMPOI, Chiºinãu)

T
raian VVasilcãu este unul dintre cei mai talentaþi
poeþi români de astãzi. Cãrþile ºi le semneazã
Traianus ca ºi cum ar dori sã rãmânã un anonim

al poeziei, pentru el fiind important cu adevãrat cele
scrise, nu semnãtura. A fost prezent cu poeme
luptãtoare, pe când era încã student, la marile
manifestãri întru apãrarea limbii, alfabetului, simbolurilor
naþionale din anii 1988-1989. Aflasem atunci cã fusese
admonestat pentru poeziile sale pline de curaj.
Azi, Traian Vasilcãu e un poet cunoscut în Basarabia
(ºi prin Festivalul muzical Maluri de Prut, pe care-l
organizeazã an de an). E autor al mai multor volume de
liricã veritabilã… E o poeticã recuperatoare a unui timp plecat ireversibil cu toate
posibilitãþile lui ratate, niºte mitologii-experiment care vin sã justifice un cotidian
lipsit de nerv. Poemele trãdeazã un comportament revoluþionar ce strãlumineazã
metafora. O densitate liricã ºi „iluminãri de sens” apar în cãrþile acestui Poet care
vine la „solemnul bal” al Poeziei cu un „râs cu lacrimi”, „surâzând” prin hohote
de plâns, într-o lume de „fraþi de minciuna zilei înfiaþi”, pe care vrea s-o desfacã,
pentru ca s-o poatã clãdi din nou.

Salut prezenþa în universul Poeziei a unui Poet adevãrat.
(Nicolae DABIJA, Chiºinãu)
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O
ctavian GGoga (1881-1938), ardeleanul
cu ochi albaºtri tulburãtori, cucereºte ºi
vechiul Regat dupã premiul acordat în 1906

de Academia Românã primului sãu volum de poezii.
Trãindu-ºi vijelios viaþa, reuºeºte în cursul aceluiaºi
an performanþa unirii simbolice a tuturor provinciilor,
logodindu-se în cadrul Expoziþiei Jubiliare
din Bucureºti (cu familia Vlahuþã ca naºi) ºi
cãsãtorindu-se religios în proaspãt inaugurata
Catedralã din Sibiu, în timp
ce viitorul patriarh Elie Miron
Cristea oficiazã serviciul religios
la ambele evenimente.

Un student teolog entuziast,
Gheorghe Cotenescu, pe atunci
custode al muzeului bisericesc
deschis în pavilionul Culei
olteneºti, devine secretarul
personal al cãrturarului
Nicolae Iorga ºi îi va recita
cu înflãcãrare poezia „Oltul”
în ºezãtorile literare organizate
de Liga Culturalã ºi de
societãþile studenþeºti.

Iar peste 25 de ani, în 1931,
autoritãþile ºi numeroase
instituþii ale statului vor sãrbãtori
cu fast semicentenarul poetului
„patimilor noastre”. La rândul
sãu, Parlamentul României îl va
onora cum se cuvine pe de-acum consacratul poet
ºi om politic Octavian Goga (Adunarea Deputaþilor
la 4 decembrie, Senatul la 16 decembrie).

Printre vorbitori, s-au numãrat deputaþii
Gh.I. Brãtianu, Voicu Niþescu, dr Nicolae Lupu,
A.C. Cuza, Pamfil ªeicaru, ing. Constantin Buºilã,
preot Gheorghe Cotenescu, I. Joldea-Rãdulescu,
Grigore Trancu-Iaºi, dr Ion Costinescu, Corneliu
Zelea-Codreanu ºi generalul Gheorghe (Zizi)
Cantacuzino-Grãnicerul.

Dintre senatorii care au luat cuvântul îi menþionãm
pe Mihail Sadoveanu, ministrul Victor Vâlcovici,
mitropolitul Moldovei, Pimen Georgescu, episcopul
Iuliu Hossu, ºef-rabinul dr Jakob Niemirower, Nicu
N. Sãveanu, ªtefan Tãtãrãscu, Osvald Teodoreanu,
Victor Bonþescu, Theodor Mandrea, Ion Mitilineu,
Vladimir Cristi, preotul Petre Partenie, I. Finchelºtein,
Alexandru Lascarov-Moldovanu, mareºalul Alexandru
Averescu ºi generalul Arthur Vãitoianu.

Un judeþ mic, Muºcelul, a avut
privilegiul ca doi dintre parlamentarii
sãi, un iorghist ºi un liberal, sã þinã
frumoase discursuri în calitatea lor de
reprezentanþi ai clerului ortodox de mir.

Pãrintele-profesor Gheorghe
Cotenescu (1886-1965), nãscut în
judeþul Dâmboviþa ºi revenit în locurile
din care se trãgeau strãmoºii sãi
muºceleni, paroh în com. Stoeneºti
în perioada 1913-1965, reprezenta
Muºcelul în Adunarea Deputaþilor din
partea grupãrii guvernamentale „Uniunea
Naþionalã” (din 1910 era membru al
Partidului Naþionalist Democrat, condus
de profesorul Nicolae Iorga, iar în
perioada 1931-1946 face parte din
conducerea centralã a partidului).

Redãm în continuare discursul
acestuia, preluat integral din Monitorul
Oficial.

Domnule Preºedinte, Domnilor Deputaþi,

În numele preoþilor ortodocºi din aceastã Camerã,
aducem omagiul nostru ºi urarea noastrã cãlduroasã
lui Octavian Goga, care, ca nimeni altul dintre scriitorii
români, a întruchipat tradiþia noastrã culturalã
rãsãriteanã. (Aplauze unanime)

Fire el însuºi de preot, a parfumat cântecele sale
cu mireasmã de busuioc, afirmând, faþã de latiniºtii

ardeleni, duhul sufletesc al
neamului nostru de pretutindeni.

Ca ministru al Cultelor ºi
Artelor, dl Octavian Goga cel dintâi s-a gândit
sã creeze bisericii ministerul ei, în noua þarã. 

Biserica ortodoxã îi ureazã dlui Octavian Goga,
ca unul care s-a desfãcut – îl socotim desfãcut – de
oportunitãþile vieþii, prin sufletescul din domnia sa, îi
urãm ca unuia care se gãseºte în conºtiinþa noastrã,
a tuturor, ºi în sufletul nostru, al preoþimei, care
în viaþa bisericeascã ºi sufleteascã a neamului
înfãþiºeazã paratonerul de reazim al credinþelor
noastre, dlui Goga, pe care îl socotim deasupra
tuturor oportunitãþilor ºi pe piscul idealitãþii, îi urãm
ºi-i adresãm, prin modesta mea persoanã, urarea
ca pânã la adânci bãtrâneþe, atunci când cutele ar
vrea sã-l desfigureze, sã se pãstreze întreg, sub
aceeaºi valutã de forþã ºi tinereþe sufleteascã.

Sã trãiascã! (Aplauze)

L
a SSenat, din partea judeþului Muºcel,
un discurs similar a fost þinut de preotul
Petre Partenie, scriitor consacrat („Boierul

Drãguºin”), director al Seminarului Central din
Bucureºti ºi preºedinte al Asociaþiei Clerului Ortodox
din România, membru important al Partidului Naþional
Liberal (fost deputat de Vâlcea), impus de la centru
în Muºcel în baza cartelului electoral semnat de
Constantin Argetoianu cu I.G. Duca.

Cu acest prilej, preotul-profesor muºcelean
iorghist închidea cercul deschis în studenþia anului
1906, în timp ce peste doar patru luni, Octavian Goga
îºi va începe derapajul politic prin pãrãsirea Partidului
Poporului condus de generalul Averescu ºi intrarea
pe drumul unei glorii efemere în fruntea nou-
înfiinþatului Partid Naþional Agrar ºi, ulterior, a
Partidului Naþional Creºtin, alãturi de A.C. Cuza.

(Radu Petrescu, economist, publicist ºi traducãtor,
este nepotul preotului-profesor Gh. Cotenescu.)

Octavian GGoga, oomagiat dde
parlamentarii mmuºceleni, îîn 11931

RRaadduu PPEETTRREESSCCUU

Cred ccã llucrurile dde ccare nne aaducem bbine aaminte ssunt mmai ppuþin ccele
gãsite pprin ccãrþi. MMai ddegrabã nne rrevin îîn mmemorie ffragmentele dde
lecturã, iideile ssau ppersoanele ddespre ccare ccineva ssemnificativ ppentru

viaþa nnoastrã nne-aa vvorbit lla uun mmoment ddat. 
Ne-aa sspus cceva ddespre EEminescu, pprofesorul dde rromânã dde lla LLiceul „„Titu

Maiorescu” ((liceu ddevenit ddupã rreformã „„I.L. CCaragiale”), ppoetul aardelean EEmil
Giurgiucã ((1906-11992), dde lla aa ccãrui mmoarte sse îîmplinesc aanul aacesta 110 aani ––
data aar ttrebui ccomemoratã ccum sse ccuvine. LLa oo llecþie, pprofesorul nne-aa sspus,
fãrã aa eelabora oobservaþia, ccã pprezenþa ccornului îîn ppoezia Peste vvârfuri
(volumul TTitu MMaiorescu, 11883) eeste uun eelement wwagnerian.

Într-aadevãr, ssã ddezvoltãm oobservaþia, aaducându-nne aaminte vversurile llui
Eminescu: „Dintre rramuri dde aarin/ MMelancolic ccornul ssunã” – ddar, ddesigur,
melancolia ccomunã ppoeziei rromantice nnu eeste îîncã ddecisivã ppentru oobservaþia
citatã. PPoezia ccontinuã ccu uun ddescrescendo, îîn ccare, ccu ccât ssunetul eeste mmai sslab,
cu aatât eeste mmai pputernicã iimpresia llãsatã: „Mai ddeparte, mmai ddeparte,/ MMai îîncet,
tot mmai îîncet”. Suntem ddestul dde aaproape aacum dde uun gglissando: „Sufletu-mmi
nemângâiet/ ÎÎndulcind ccu ddor dde mmoarte”, care nne ssugereazã cceva ddin Tristan ººi
Isolda, desigur, nnu aatât dde rrãscolitor cca îîn Patetica. Farmecul ddin uultima sstrofã,
inversiunea „suna-vvei”,  ddulcele ccorn, nnota dde sstraniu iizvorâtã ddin aabsenþa uunei
motivaþii ººi aa uunei mmiºcãri ddin llumea rrealã ddau oo nnotã dde ffantastic ººi oo ccoloraturã
wagnerianã: „De cce ttaci, ccând ffermecatã/ IInima-mmi sspre ttine-nntorn?/ MMai ssuna-vvei,
dulce ccorn,/ PPentru mmine vvreodatã?” Dupã ccum sspunea EEugen SSimion, „„Peisajul
devine îîn aacest ccaz oo mmetaforã aa vvieþii iinterioare, uun ccadru îîn ccare sse ffixeazã
stãrile llirice".

În ddiferite mmomente, mmi-aam nnotat eexemple ddin EEminescu îîn ccare mmi ss-aa ppãrut
cã ppoezia iintroduce ccâte cceva ddincolo dde ggenul rromantic aaºteptat. UUn aasemenea
exemplu mmi sse ppare ccã aar ffi îîn ppoezia ddin 11883 „ªªi ddacã rramuri bbat îîn ggeam/
ªªi sse ccutremur pplopii,/ EE cca îîn mminte ssa tte aam/ ªªi-nncet ssã tte aapropii”. Ne ssunt
descoperite rraporturi îîntre ddouã llumi corespondente, nnu mmult ddiferite dde ccele
revelate îîn ppoezia llui BBaudelaire Correspondances din 11857. ÎÎmpãcarea ffinalã
vine ddin pprofunzimi: „ªªi ddacã sstele bbat îîn llac/ AAdâncu-ii lluminându-ll,/ EE cca ddurerea
mea ss-oo-mmpac/ ÎÎnseninându-mmi ggândul”. Încheierea nnu eeste ddramaticã: „ªªi ddacã
norii ddeºi sse dduc/ DDe iiese-nn lluciu lluna,/ EE cca aaminte ssã-mmi aaduc/ DDe ttine-nntotdeauna.” 

Este cca ººi ccum ººtergem ccu mmâna oo ffotografie ppentru aa oo pprivi mmai bbine:

fotografia eeste ffrumoasã, ddar eea aaparþine ttotuºi uunui ttrecut
de lla ccare nne lluãm rrãmas bbun. NNu aaºa nni sse îîntâmplã ººi ccu
Eminescu? PPoet nnepereche îîn ccare îîntr-oo cclipã dde ggraþie
ne rregãsim, ccare vvisa oo llume îîn ccare nneamul nnostru ppoate
se vva ffi aaflat ccândva, ddar ccu rrosturi ppe ccare nnu lle rregãsim
nici îîn pprezentul îîn ccare nne aaflãm ººi nnici îîn vviitorul lla ccare
aspirãm.

Addendum. Câteva nnote rrãzleþe: La pprofesorul-ppoet GGiurgiucã,
bucurându-nne dde llibertatea dde eexprimare, sse ffãceau rreferate. AAstfel, IIon VVianu
a vvorbit ddespre lliteratura ggreco-llatinã cclasicã, MMatei CCãlinescu ddespre lliteratura
hispanicã, MMiron CChiraleu ddespre ccea ggermanã ººi eeu, vvai, ddespre SShakespeare
(prima mmea „„conferinþã”). PProfesorul nne aasculta ccu oo aatenþie aabsolut nneafectatã,
pe ccare nnoi nnu oo mmeritam. LLa îîncheierea oorei, nne ccerea sscuze ccã ddin nnou nnu ººi-aa
respectat pplanul. NNe llãsa nnouã ggrija dde aa cciti cceva, îîn llimitele pprogramei. PPãr ccare
se ddespãrþea ppe lla mmijloc, llãsând ccâte oo ººuviþã ppe ffiecare ttâmplã, oochelari mmari,
rotunzi, ccu rrame nnegre, ccostum ggri, ccu uun ssacou ccare aaluneca ppe uumeri, ccând
într-oo pparte, ccând îîn aalta, ppe sscurt, îîntruchiparea ssurprinzãtoare aa poetului
Mazãre, a ccãrui ccaricaturã aapãrea pprin zziare îîn aacea vvreme. UUn pprofesor ccare
ne-aa ppredat ccel mmai ppuþin ººi dde lla ccare aam îînvãþat ccel mmai mmult. 

La uunul ddintre ccolocviile dde iinformaticã IINFO –– IIAªI, ss-aa îîntâmplat ssã ddau
peste oo mmicã eexpoziþie dde eediþii EEminescu ººi dde ttexte ddespre ppoet pprezentatã îîn
Copou dde uun pprofesor ccare ººi-aa ddat ttoate eeconomiile ppentru aa sstrânge mmaterialul.
Acolo, uurmãrind ccitatele pprezentate, aam ddescoperit iinteresul ppentru aarticolele
politice aale ppoetului, ppe ccare lle-aam ccitit ddin ccartea llui DDumitru MMurãraºu ((1896-
1984, ppensionat îîn 11957!) Eminescu –– SScrieri ppolitice (Craiova, 11931). MMurãraºu
a ffost ººi eel pprofesor lla nnoi, lla lliceu.

Textul ddespre ppoet ccare mmi-aa pprodus ccea mmai pputernicã iimpresie aa ffost uultimul
capitol ddin ccartea llui GG. CCãlinescu ddedicatã vvieþii llui EEminescu. CCriticul ccontemplã
mãºtile ppoetului ººi ddescifreazã îîn îînºiruirea llor uun ddestin zzguduitor, ddeparte dde
imaginile eedulcorate ddin mmanuale. EEminescu nne ooferã eexemplul aatât dde rrar aastãzi
al uunei ccomuniuni îîntre ooperã ººi bbiografie, aal uunei ppersonalitãþi îîn ccare nne rregãsim
atât dde bbine.

Amintiri ddespre EEminescu
DDrraaggooºº VVAAIIDDAA
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EElleennaa SSaalliibbrraa este profesor
de literaturã italianã la Facultatea de
Literaturã a Universitãþii din Pisa ºi

editor asociat al revistei de poezie
Soglie. Interesele sale de cercetare
privesc mai ales poezia italianã din
secolele XIX ºi XX (Carducci, Pascoli,
D’Annunzio, Poeþii crepusculari ºi
avangardiºi, Bontempelli, Quasimodoca
traducãtor din clasici, Ungaretti, Pea,
Bertolucci, Sinisgalli, Caproni, Luzi).

A publicat în mai multe reviste
ºi la mai multe edituri: Italianistica,
Il Ponte, Paragone, La Rivista dei libri,
Ariel, Journal of Italian Translation,
Rivista Pascoliana, Il Portolano,
L’immaginazione, Bulzoni-Roma,
Dell’Ateneo-Roma, Vallecchi-Firenze,
Mursia-Milano, Liguori-Napoli,
ETS-Pisa.

Cãrþi dde ppoezie: 
1) Vers.es, Reggio Emilia, Diabasis,

2004. Poeme din acest volum au fost
selectate de Cesare Garboli pentru
revista Paragone (august-dec. 2011),
iar cartea a fost selectatã pentru
„Cinquina – Premio Viareggio, Poesia
2004”.    

2) Sulla via di Genoard. Manni,
Lecce, 2007. Volumul este prefaþat de
Marco Santagata, a fost finalist (locul
al doilea) al „Premiului Mondello” ºi
a fost tradus în româneºte de Maria
Calleya (Editura Tiparg, Piteºti, 2009)
cu titlul În drum spre Genoard..

3) il martirio di ortigia, Manni, Lecce,
2010. Volumul este prefaþat de Cristina

Cabani ºi a fost finalist al „Premiului
Viareggio”. Poeme din carte au fost
publicate recent în revista Scrisul
Românesc.

4) la svista, Catania, A&B editore,
2011. Volumul este postfaþat de Marco
Santagata (textul este reluat mai jos).  

Unele dintre poemele ei au fost
traduse în englezã (în colaborare
cu Rosalba Rende) ºi publicate în
Journal of Italian Translation (vol. II,
nr. 2, toamna lui 2007). A tradus în
italianã poeme ale autorului catalan
Carles Miralles.

Poeme inedite ale Elenei Salibra
au apãrut recent în Almanacco dello
Specchio, Mondadori.

Elena SSalibra

C
eva ss-aa îîntâmplat. O iarbã rea a crescut
prin fisurile corpului, s-a cuibãrit tãcut între
celule: extirparea ei ar fi „o chestiune de

viaþã sau de moarte”. Dar e posibil „sã înveþi a muri”?
Dacã verdictul e „vinovat”, se poate învãþa? Poate
cã, în intervalele „goale”, un poet ar „simula”
moartea, el e obiºnuit sã se prefacã; dar lucrul deloc
uºor la care constrâng „specialiºtii ºi colaboratorii” –
„grãdinarii” tehnologici care sapã în corp, care
îl mãsoarã la milimetru, care îl intubeazã ºi îl
exploreazã cu raze roºu-sângerii – îl obligã aici ºi
acum „sã numere zilele ce vor veni”. Când „trupul
ºi sufletul” sunt mereu ocupate sã-ºi conserve
identitatea ºi demnitatea ameninþate de „protocoalele
de intervenþie”, pe care, de fapt, nici nu le iau în
consideraþie, gândul morþii fizice poate fi o distracþie,
un joc de poeþi. Ca sã poþi rãmâne viu, trebuie sã
te agãþi de o sinceritate absolutã: sã-þi
recunoºti „orbirea”, sã admiþi cã poeþii
„nu sunt capabili sã priveascã în
cealaltã parte”. Sã-þi recuperezi,
aºadar, unitatea, sã renunþi la pretinsa
distincþie între eul narativ ºi eul
biografic, sã te desparþi de iluzoriile
„zone directe ale timpului” în care
sã cultivi, în versuri, iluzorii fantezii
erotice, de edenurile artificiale licãrind
de amintiri, de cãlãtoriile mentale în
timp, de viitorul visat în vise criptice
ºi consolatorii. Adio, deci, eului liric
ºi cortegiului sãu, convenþiei,
complicitãþii, figuralitãþii „de dezbrãcat”;
ºi adio acelui discurs poetic care,
pentru a se face înþeles, trebuie sã
perforeze, vers dupã vers, vãlul de
retoricã sub care se ascunde. Cei în
aºteptarea verdictului – ºi care nu se
pot refugia în trecut ºi nu cred cã pot

„numãra alte zile conjugate/ la viitor” – alimenteazã
o singurã exigenþã: sã comunice acest prezent al
poetei, aceastã condiþie a sa, singura pe care
reuºeºte sã o conceapã. Fereastra eului literar se
sparge ºi vocea Elenei se profileazã de una singurã.
Singurã ºi extrem de clarã, de fermã, de conºtientã,
sfâºietor de sincerã. Deseori, materia e cea a
volumelor precedente, chiar dacã forma – cu stilul
sãu caracteristic de a alterna litera cu corp normal cu
cea cursivã ºi diverse planuri temporale, cu la fel de
caracteristicul ritm lãsat în seama spaþiilor goale, a
cratimelor ºi a punctelor de suspensie – ºi amestecul
de limbaj literar împins pânã la stilul înalt cu limbajul
tehnico-ºtiinþific par sã trimitã la poezia trecutului.
ªi chiar acolo trimit, dar acum prezenþa lor e aproape
o negaþie, dacã nu o justiþie divinã. Ce anume îi este
atât de drag Elenei din limbajul numerelor, când tu

însuþi ai ajuns un numãr („sunt
un numãr – 43… important e
treiul – subliniazã infirmiera”,
dând voce, involuntar, ironiei
autoarei), iar aspiraþia ta e sã nu
mai fii asta („nu eram un numãr
aici?”). Ei bine, numerele se
întorc, dar nu ca joc simbolico-
semantic, ci ca obsesie impusã
de realitate: „camera 9, etajul
întâi”, „ºapte numãrul nou”,
„clãdirea ºapte zeci ºi opt,
etajul al doilea”. De asemenea,
ce s-a întâmplat cu calculatorul,
obiectul totemic ºi afectiv al
atâtor poezii? Iatã-l ajuns
instrument de analizã, obiect real
de torturã: „pe display/ aºteptând
formula de litere/ ºi numere pe
care o aºazã mai apoi pe douã
linii. acul cautã vena”. O sintaxã

calmã ºi detensionatã, o
compoziþie care ascunde
bogatul strat fonic de
bazã, o versificaþie
sacadatã, dar departe
de melodicitate ºi, în
special, o limbã care
reuºeºte în intenþia ei
de a ocoli orice fel de
conotaþie cultã ºi de a nu
cãdea în cotidian fac din
acest material o poezie
foarte comunicativã.
Se întâmplã ceea ce
se poate întâmpla doar
cu textele poetice cu
adevãrat reuºite ºi
anume expresia se elibereazã de orice
netransparenþã pentru a lãsa conþinutul sã se ridice
cu forþa evidenþei. E de la sine înþeles cã nu ar putea
emerge cu atâta forþã fãrã ajutorul experienþei
expresive. Este un conþinut amar ºi dureros, cãruia îi
dã substanþã experienþa. Niciodatã însã autoarea nu
se lasã pradã autocompãtimirii, niciodatã nu cautã
simpatia cititorului. Elena fuge de compasiune.
Stoicismul sentimentelor e la egalitate cu abnegaþia
formei. ªi e o manifestare de stoicism, de autocontrol
interiorizat cu spontaneitate chiar ºi întretãierea
discursului despre boalã cu deschideri spre o
poveste eroico-sentimentalã (în desfãºurare)
caracterizatã cu o nebãnuitã vitalitate: „tu examen
reziºti la ghionturile mele”, zice ultimul vers al cãrþii.
O confesiune a înfrângerii care nu înseamnã
o renunþare, chiar dacã, sau tocmai pentru cã
sinceritatea gândului nu poate sã anuleze realitatea
efectivã sau sã o transfigureze în vise de poet:
„un sãrut poate-ar fi în plus pe ºezlong”. 

(Traducere de Raluca Toma.)

Marco SSANTAGATA

ssââmmbbããttãã
Castigliocello dde ssâmbãtã îînfioarã
inimile ccelui cce ppleacã ººi ccelui cce
rãmâne. îîn vvârful
esplanadei uumbra

repetã
chipurile ffamiliare
închise îîntre ddouã nneaºteptate 
goluri aalbastre

ssoonneett ppeennttrruu oo îînnttââllnniirree
nu aaveai ttrebuinþã dde ttrandafirul
roºu lla bbutonierã RRoberto 

ca ssã-mmi sspui
la rrevedere îîn ppiaþa TToþi SSfinþii 

în ddouãzeci ººi ttrei
decembrie oora aandaluzã

a llui IIgnacio ccare sse pprelungeºte 
în ppaºii ttãi

de cclovn. îîn ttimp cce vvocile llunii
se cconfundã uuna ccâte uuna îîntre
cele ppatru ccase aalbe ddin ffundal

pânã ººi ffluviul îîn cceaþa dde ffum
se aaude aa llas ccinco dde lla ttarde.
sorbind uun cceai ttwinings vvorbeam

despre AAttilio ººi FFederico. 
apoi tte uuimeºti

de ccei ddoi cce mmerg aalãturi ººi-þþi aaminteºti
plânsul llui PPaolo lla ssfârºitul ccântecului...

îînnttrree
e oo iiarnã nnouã dde lletargie ººi ttreceri
–  îîntre ssomn ººi vveghe lla ffocul
ce ppâlpâie –– ccamera pprost

aranjatã cca sstudio ppentru ttine ccel ccare
meditezi aabstrus lla ssisteme MMP îîn ppc-uul
ultraplat –– cca ssã mmã ddezmierzi

la ssfârºit dde ssãptãmânã
mã cchemi lla mmasa tta dde llucru

apropiindu-sse
timpul îîn ccare aaº vvrea ssã mmã ppierd
în ddezordinea aatâtor nnume cce
aºteaptã ssã ffie ddescoperite

(Din vvolumul În ddrum sspre GGenoardd –
traducere dde MMaria CCalleya.)

ppooeettuull
nu eeºti ppoet. þþii ssã pprecizezi.
eºti uun cchirurg ccare ccâteodatã îîºi aascute
bisturiul ppe vversurile mmele
proza ee ccu ttotul aaltceva –– îîmi rrãspunzi –– 
mai ssubstanþialã –– precum îînflorirea

crizantemelor îîn nnoiembrie
rima îîn are ddureazã ppeste mmãsurã
[ºi nnu ee ttulburatã dde uun ami 

învins ccu uuºurinþã] – yyou ddon’t llike 
astfel dde

banalitãþi ººi vvisul ppoetului aanulezi
cu uun oonce uupon aa ttime. 
apoi ddintr-oo ddatã
spre ssfârºitul ddimineþii 

îmi ssilabiseºti cceva
din mmintea tta ssalinã 
la ffel cca ffantezia mmea mmarinã.  

ººii nnuu-þþii cceerr îînndduurraarree
am iiubit zzborul ttãu ppe ggalata bbridge

[mi-aar pplãcea ssã-þþi sspun ººi nn-aaº ffi
sincerã] chefal rridicat dde ffir
printre ccrestele rroz aale cclãdirii.

nu eeram ssigurã ccã eeºti ttu

(flash-uul îîþi aascundea ffaþa)
dar tte-aam rrecunoscut îîn ooglinda
opacã ddin iinima hharemului.

în oorice ccaz îîmi pplãceai
cum pplace uun oobiect 
fãrã ttransparenþã.

acum  aadãpostitã
sub bbolta bbisericii
cu uun ppicior îîn llumea dde ddincolo tte aaºtept
închinatã ppe ccovorul rroºu

[ºi nnu-þþi ccer îînddurare]

iippootteezzaa
existã uun ddincolo dde ppentru 

matematicieni 
– ppoate ccã ee uun iinfern oori uun llimb 

pentru ccine
pãcãtuieºte ccu nnumerele –– aaventurezi

o iipotezã

ddar ttârziu ssuflã vvântul sseara  
peste ppietrele ttargei
apoi sse rretrage îînddãrãtul sstâncilor 

colþuroase [nu

e oo pplatformã dde ppetrol] luna.
dde mmi-aar aatinge ssufletul mm-aaº îîntoarce
printre ffragmentele ssaline

sã-þþi ccos ddin nnou ccãmãºile uunei aamintiri
pe ccare oo zzi aa ffost dde-aajuns
sã oo ººteargã. 

(Din vvolumul il mmartirio ddi oortigia –
traducere dde RRaluca TToma.)
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Neagoe BBasarab 5500

N
eamul ººi sspaþiul rromânesc au de la
începuturi valenþe de neam credincios
creºtinat de primul chemat la apostolat,

Sfântul Apostol Andrei, împreunã cu Sfântul Apostol
Filip, ºi de spaþiu binecuvântat de Dumnezeu, numit
Grãdinã a Maicii Domnului. 

Neagoe Basarab, domnitorul Valahiei (1512-1521),
este unul dintre oamenii aleºi de Dumnezeu pentru
pãstrarea ºi întãrirea dreptei credinþe a neamului
românesc. Este un model de domnitor creºtin,
strãlucit cãrturar, diplomat, ctitor de Sfinte Altare
ºi de învãþãturã pentru posteritate. 

PPããrriinnþþiiii lluuii NNeeaaggooee BBaassaarraabb
Neagoe Basarab este fiul lui Basarab cel Tânãr

„Þepeluº”, descendent al Dãneºtilor (1477–1481;
1481-1482), ºi al Neagãi din Hotãrani, soþia lui
Pârvu Craiovescu. [1] Tatãl sãu, ajutat de Neagoe
de la Craiova, împreunã cu principele albanez
Skanderbeg ºi cu o oaste otomanã comandatã
de Ali-beg, a atacat ºi a jefuit sudul Moldovei în
vara lui 1481. [2] ªtefan cel Mare, Domnul Moldovei,
i-a atacat ºi înfrânt la Râmnicul Sãrat, pe 8 iulie 1481,
ºi l-a înlocuit pe Basarab cel Tânãr cu Vlad
Cãlugãrul, unul dintre fiii naturali ai lui Vlad Dracul,
în 16 septembrie 1481. [3] 

Pentru a-ºi salva viaþa, Basarab Þepeluº a fugit
la moºiile Craioveºtilor din Oltenia, fiind gãzduit
pentru scurt timp de Neaga din Hotãrani, soþia
lui Pârvu Craiovescu. [4] Din efemera lor legãturã
s-a nãscut Neagoe.

Un argument al genealogiºtilor este faptul cã
pruncul a primit la botez un nume matronimic ºi nu
unul patronimic, cum era obiºnuit. Neagoe era fiul
mamei, descendenþa domneascã fiind ascunsã
pentru a nu fi periclitatã viaþa pruncului. [5] Numele
patronimic îl va lua ulterior, când va accede la tron.
O altã dovadã este cã nimeni în epoca sa ºi dupã
nu i-a contestat descendenþa domneascã. Cei care
i-au contestat originea domneascã, înainte, au fãcut-o
fie din invidie, fie din teamã sã nu-i punã viaþa în
pericol. Astfel, memoriul boierilor pribegi adresat
proaspãtului sultan Selim în care afirmã cã Neagoe
este fiul lui Pârvu – „Pârvu oglu” – a izvorât din ura
pribegilor: ca atare, argumentaþia nu este realã ºi
nu poate fi luatã în seamã. Aceeaºi urã l-a influenþat
ºi pe Hasan, beilerbeiul Rumeliei, în afirmaþia cã
Neagoe ar fi feciorul lui Pârvu Craiovescu. [6]
O explicaþie a situaþiei este datã în cronicile Þãrii

Româneºti. Atât Letopiseþul Cantacuzinilor, cât ºi
Istoriile domnilor Þãrii Româneºti aratã clar cã Vlãduþ,
fiul cadet al lui Radu cel Mare, s-a temut ca nu cumva
Neagoe sã invoce ascendenþa lui ºi sã-i ameninþe
tronul. Era în pericol însãºi viaþa lui Neagoe. Pentru
a i-o salva, toþi Craioveºtii au venit la domn, au jurat
cã este fiul lui Pârvu Craiovescu ºi apoi au fugit la
Mehmet beg de la Nicopole, unde au gãsit sprijin. [7]

În Evul Mediu, atât în spaþiul occidental, cât ºi în
cel românesc, existenþa fiilor nelegitimi ai domnilor,
boierilor ºi boieroaicelor, mãritate sau nu, era o
realitate binecunoscutã. Este greu de crezut cã
legãtura lui Basarab Þepeluº cu Neaga a fost înainte
ca aceasta sã-l întâlneascã la reºedinþa lui Pârvu,
deoarece satul Hotãrani din care era Neaga
este în sudul Olteniei, în Romanaþi, iar domeniile
Craioveºtilor – conacul lui Pârvu, în partea de nord
a regiunii. În fuga sa din capitala Þãrii, Târgoviºte,
Basarab Þepeluº nu se ducea în satul Hotãrani
(mai departe, necunoscut ºi nesigur), ci cãuta refugiu
cât mai aproape ºi mai sigur la reºedinþa boierilor
Craioveºti. Drumul cel mai apropiat ºi sigur era pe
sub dealuri: Târgoviºte, Curtea de Argeº, Vâlcea ºi
Gorj, la conacul lui Pârvu. [8] Existã ºi posibilitatea
ca Neaga sã nu fi fost încã mãritatã cu Pârvu, dupã
cum susþine Antonie Plãmãdealã. [9] Neaga putea
fi la conacul lui Pârvu Craiovescu din alte motive,
necunoscute încã, poate urma sã se mãrite cu Pârvu
Craiovescu sau poate a fost adusã special de boierii
Craioveºti pentru a avea în familia lor os de domn.
Un argument în acest sens este cinstea pe care
Neagoe o acordã mamei sale Neaga în Învãþãturi.
Totodatã, Þepeluº Basarab a fost multã vreme
despãrþit de soþia sa, care se afla în Transilvania, ºi
cãreia el i-a trimis ºi un fel de carte de dezlegare de
îndatoririle cãsãtoriei, asigurându-ºi astfel ºi libertatea
sa în timpul când a cunoscut-o pe Neaga. Din
aceastã perspectivã, este posibil ca Neaga sã fi fost
adusã special la conacul lui Pârvu Vornicul pentru ca
familia Craioveºtilor sã dobândeascã „os domnesc”
cu perspective de accedere la Tronul Þãrii Româneºti,
imediat dupã aceasta, înainte de naºterea lui
Neagoe, Neaga cãsãtorindu-se cu Pârvu Vornicul. 

Aceastã ipotezã poate fi fundamentatã pe
urmãtoarele fapte istorice:

Craioveºtii l-au sprijinit pe Basarab Þepeluº
sã-ºi redobândeascã tronul cât mai repede posibil.
La 14 noiembrie 1481 reuºesc sã-l alunge pe Vlad
Cãlugãrul, care era sprijinit de ªtefan cel Mare, ºi sã

fie reîntronat Basarab Þepeluº.
A fost posibil acest lucru
întrucât moºiile Craioveºtilor
erau formate din numeroase
sate dispersate ºi trei nuclee principale, în întreaga
þarã: a) în jurul Craiovei; b) în jurul râului Cãtãlui;
c) în jurul vãrsãrii râului Cãlmãþui. [10] Porecla
de „boieri olteni” se referea doar la obârºia ºi
începuturile familiei, nu la zona de stãpânire. [11] 

Neaga s-a cãsãtorit cu Pârvu Craiovescu ºi l-a
nãscut pe Neagoe când era deja mãritatã, pentru
a-ºi salva copilul ºi, totodatã, pentru a-i oferi o
educaþie aleasã, care sã-l facã apt sã preia Tronul þãrii
la timpul cuvenit. Cu toatã bogãþia ºi puterea lor,
craioveºtii s-au ferit sã facã cunoscutã descendenþa
naturalã a lui Neagoe de teama pierderii acestuia. 
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(Va urma.)

Dimensiuni cculturale aale ddomniei 
lui NNeagoe BBasarab ((I)

DDaanniieell GGLLIIGGOORREE
Dupã vvictoria aasupra llui VVlad ccel TTânãr ((la 223 iianuarie 11512, „„den jjos dde BBucureºti” –– lla VVãcãreºti),

Neagoe BBasarab uurcã ppe TTronul ÞÞãrii RRomâneºti, îîncoronat ffiind lla BBucureºti, ppe 88 ffebruarie 11512.
Se îîntâmpla ccu eexact oo jjumãtate dde mmileniu îîn uurmã, ddrept ccare iinaugurãm ccu aacest nnumãr aal rrevistei

o ppaginã llunarã ddedicatã SSfântului VVoievod, tatã mmilostiv, aasemãnându-sse DDomnului cceresc.

Iar bbinecinstitorul îîmpãrat CConstantin, lluând ttoatã ccârmuirea ººi ppunând-oo ssub aascultarea ssa, iiar ttoate ccele bbisericeºti
primind ppacea ddumnezeiascã, sse vveselea îîn ssufletul ssãu ººi lle pporunci ccelor cce eerau îîn ppalat: ccâþi sse vvor aatinge dde
cãrþile ssfinte ººi ccâþi vvor cciti ccuvintele ddumnezeieºti ssã-ººi îînalþe mmintea ccãtre vvederea llui DDumnezeu ººi, ccitind, ssã iia

aminte ddupã ccuviinþã, iiar ccând vvor ssta lla rrugãciune, ssã-ººi îînalþe mmâinile ccãtre ccer ººi dde aacolo ssã ccearã aajutor. PPe llângã
acestea, ppuse llege cca ttoþi îîmpreunã ssã sserbeze zziua dduminicii, cca ffiind îîntâia zzi [[a ssãptãmânii], iicoanã aa mmântuirii.

Pe ppreoþi ººi ddiaconi îîi îînvrednici dde mmare ccinste, cca ssã ffacã mmai mmultã ccântare ººi sslãvire ººi mmai mmulte rrugãciuni îîn
ziua dduminicii. DDupã aaceea ppuse ppe ttoþi ooamenii ssã pposteascã ººi ssã ccinsteascã zziua dde vvineri, ppentru ppomenirea ccelor
întâmplate îîn aaceastã zzi bbinefãcãtorului ººi mmântuitorului ttuturor, HHristos. TToþi ccu oosârdie ººi ccredinþã ssã ppetreacã îîn bbiserici
ºi ssã aaºtepte ppânã lla rrugãciunea ccea dde ppe uurmã.

Iar ppe ccei aaflaþi îîn ooºtire îîi îînvãþã aastfel: CCând vvã vveþi aafla îîn llupte, sse ccuvine ssã iieºiþi ppe ccâmp, lla lloc ccurat, ººi aacolo
mai îîntâi îîn ttãcere ssã ccugetaþi. ªªi aastfel, îîntr-uun gglas ssã îînãlþaþi, ddupã ccuviinþã, rrugãciune llui DDumnezeu, ººi ssã ººtiþi ccã
Dumnezeu eeste ddãtãtor dde bbine ttuturor, ººi ssã rridicaþi ssus mmâinile ccãtre DDumnezeu ººi ssã sspuneþi aastfel: „„Pe ttine uunul
Dumnezeu tte ººtim ººi ppe ttine îîmpãrat tte ccunoaºtem, ppe ttine aajutor tte mmãrturisim, dde lla ttine aam pprimit ccele dde bbiruinþã, ccu
tine aam îînvins ppe vvrãjmaºii ccei pputernici, dde lla ttine ccunoaºtem hharul îînceputurilor dde bbine, îîn ttine nnãdãjduim ººi îîn vveacul
ce vva ssã vvie, þþie ttoþi þþi-aam ffost rrobi, rrugãmu-nne ssã ppãzeºti ppe îîmpãratul nnostru îîntru mmulþi aani bbiruitor”. AAstfel ppuse llege
sã þþinã ccetele oostãºeºti zziua ppurtãtoare dde lluminã aa dduminicii ººi aastfel ssã-ººi îîndrepte gglasurile ººi ccuvintele îîn rrugãciuni
cãtre DDumnezeu.  

Iar eel îînsuºi îîn aanumite zzile sse îînchidea ssingur, vvorbind ccu uunul DDumnezeu ººi, ccu rrugãciuni uumilite pplecându-sse îîn
genunchi, sse rruga ssã pprimeascã bbunãtãþile ccele ffãgãduite. ÎÎn zzilele dde ssãrbãtoare aale MMântuitorului þþinea ppost ººi ccu ttoatã
tãria ssufleteascã ººi ttrupeascã ssãvârºea ssfânta vvedere aa llui DDumnezeu. ÎÎn sstrãlucitoarea ººi dde lluminã ppurtãtoarea nnoapte
a SSfintelor PPaºti, vveghind nnecontenit, pporuncea cca îîn ttoatã ccetatea ssã sse aaprindã ppe sstâlpi ffãclii ffoarte mmari. IIar ccând
venea zziua MMântuitorului, lluând ppildã ffaptele bbune, îîntindea ddreapta bbinefãcãtoare ccãtre ttoate llimbile ººi nnoroadele,
tuturor îîmpãrþindu-lle ddin bbelºug dde ttoate.

Din îînvãþãturi...
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M
ã vvoi rreferi la a doua jumãtate a anului,
despre prima jumãtate am scris în altã
parte.

La sfârºitul lunii iunie ºi începutul lunii iulie a
avut loc la Braºov Cel de al ªaptelea Congres
al Matematicienilor Români, cu câteva sute de
participanþi din þarã ºi din strãinãtate. A atras cu
deosebire atenþia prezenþa unui mare numãr de
matematicieni români de la universitãþi occidentale ºi
s-a confirmat – ceea ce se ºtia de mai multã vreme –
legãtura strânsã dintre cei din afara României ºi
cei din þarã. Legãtura este de multe ori nu doar
ocazionalã, ci sistematicã.
Lucrãri efectuate în
colaborare între cei din
interior ºi cei din exterior
apar tot timpul, vizite
reciproce au loc la fel de
sistematic. La Congresul de
la Braºov, prezenþa cea mai
semnificativã a fost aceea a
generaþiilor care au acum
între 40 ºi 65 de ani;
expunerile respective au
atras o audienþã maximã,
s-a putut vedea în plinã
manifestare un eºantion
important al pãrþii celei
mai valoroase a diasporei
matematice româneºti, iar
noi, cei din generaþiile mai
vârstnice, am putut savura
acest spectacol cu
satisfacþia cã mulþi dintre foºtii noºtri studenþi
onoreazã cu supra de mãsurã speranþele investite
în ei ºi poate cã am contribuit ºi noi cu ceva la
aceastã evoluþie favorabilã. Mã gândesc la expuneri
ca acelea ale lui Marius Dãdârlat, Dorin Ieºan, Paltin
Ionescu, Sergiu Klainerman, George Marinescu,
Eugen Mihãilescu, Petru Mironescu, Henri Moscovici,
Florin F. Nichita, Liviu I. Nicolaescu, Victor Nistor,
Horia Pop, Cristian D. Popescu, Mihai Putinar, Tudor
Raþiu, Florin Rãdulescu, Marius Rãdulescu, Sorin
Rãdulescu, Andrei Teleman, Dan Timotin, Costin
Vîlcu, Alexandru Zaharescu, Gheorghiþã Zbãganu,
Laszlo Zsido. Diversitatea de teme, de stiluri de
abordare, de strategii folosite, de rezultate obþinute
dãdea impresia unui uriaº caleidoscop de idei, un
festival de probleme ºi teoreme care de care mai
frumoase. Pe mulþi dintre ei îi þineam bine minte
din perioada primilor lor paºi nesiguri ca studenþi,
imagine care contrasta cu maturitatea ºi siguranþa
pe care le manifestau acum. Felul în care li se lumina
faþa de satisfacþia împãrtãºirii unui larg auditoriu a
bucuriei obþinerii unor rezultate frumoase m-a convins
încã o datã de valoarea spiritualã a matematicii, de
faptul cã ea poate spori sensul existenþei noastre.

S
cena mmatematicã româneascã s-a
diversificat considerabil. La ceea ce
reprezintã matematicienii de valoarea celor

enumeraþi mai sus, vom adãuga ºi creºterea sensibilã
a metabolismului matematicienilor români cu celelalte
domenii ale culturii. Voi alege douã exemple.
Dan Tudor Vuza, cercetãtor principal I la Institutul
de Matematicã al Academiei Române, a realizat

un impact major la interfaþa matematicii cu muzica,
aºa cum o atestã ecoul operei sale în marile reviste
de muzicã ºi în mari instituþii muzicale, fiind apreciat
drept cel care a preluat ºtafeta de la Olivier
Messiaen, nume prestigios al teoriei muzicale din
secolul trecut. Bogdan Suceavã, matematician la o
universitate din California, s-a ilustrat ca un romancier
de valoare recunoscutã nu numai în România, ci ºi
în Statele Unite, unde romanul sãu Venea din timpul
diez a apãrut în traducere englezã la o editurã
universitarã.

D
e lla BBraºov, în ultima zi a
Congresului, am plecat la
Poiana Zânelor, o aºezare din

judeþul Bistriþa-Nãsãud; a fost un drum
lung, abundând în serpentine, dar a
meritat. Se organiza acolo o tabãrã
internaþionalã Canguru, care
aduna  pe cei mai buni elevi
din diferitele judeþe ale þãrii,
dar ºi din alte câteva þãri,
pentru a imagina probleme
frumoase. Taberele Canguru
se organizeazã de mai mulþi
ani, în multe þãri ale lumii,
iar problemele elaborate în
cadrul lor sunt o replicã la
natura mohorâtã a multor
probleme din manualele
folosite  în ºcoli. Meritul
acestor tabere revine
Editurii Sigma din Bucureºti.

Voi pune în evidenþã un aspect care mi

s-a pãrut cu
deosebire
semnificativ.
Elevii din
clasele
superioare
au organizat
dezbateri pe
teme alese
de ei, sub
forma unui
joc care
comporta
douã tabere
ce-ºi propun
sã susþinã

puncte de vedere opuse, urmând ca fiecare tabãrã
sã-ºi argumenteze punctul sãu de vedere ºi sã
combatã punctul de vedere advers. Totul trebuia
sã se producã spontan. Am participat la trei astfel
de dezbateri, temele fiind: Dumnezeu; pedeapsa
cu moartea; avantajele ºi dezavantajele pe care le
prezintã modalitatea facebook. Am avut satisfacþia
de a descoperi la aceºti tineri o capacitate dezvoltatã
de construire a unui discurs perfect articulat, de
argumentare coerentã a unui anumit punct de vedere
ºi, în mod surprinzãtor, de construire spontanã a unor

contraargumente la cele susþinute de adversar.
În regula de desfãºurare a acestui joc intra ºi
posibilitatea (cu acordul adversarului) de a-l întrerupe
pe adversar cu o anumitã întrebare, drept de care
s-a abuzat peste mãsurã, cu dorinþa clarã de „a-l
face praf” pe interlocutor. Am putut astfel sã vãd
un spectacol rar întâlnit în ºcolile noastre, în care
nu prea se practicã spiritul critic ºi construirea
independentã a unui discurs. Dar când îi întrebam
ce au citit în ultima vreme, ridicau din umeri. În toatã
tabãra, la ore de searã, ore de destindere, nu se
vedea nicãieri nicio carte. Se vedeau, în schimb,
cãrþi... de joc. Dar sã nu ne grãbim sã tragem
concluzii, sã ne uitãm cu atenþie în ochii acestor
tineri, s-ar putea ca lucrurile sã se aºeze în mintea
lor cu totul altfel decât se aºezau ele în mintea
noastrã, când noi eram la vârsta lor de-acum.

A
urmat pparticiparea
mea la Conferinþa
Internaþionalã de

Matematicã ºi de Informaticã de
la Alba Iulia, unde l-am revãzut
pe Andrei Teleman, în mare
vervã matematicã ºi nu numai.
Am cãzut de acord cã familia
Teleman, extinsã pe trei
generaþii, care a dat mai mulþi
matematicieni de înaltã clasã,
o adevãratã familie Bernoulli
a României (au existat câþiva
matematicieni din familia
Bernoulli, de extracþie
francofonã, familie extinsã
pe douã generaþii), meritã
o atenþie specialã: Silviu,
Kostake, Nicolae Teleman,
fraþi, Constantin, fiul lui Silviu,
Andrei, fiul lui Kostake sunt

numai o parte dintre matematicienii cu nume de
familie Teleman.

Trec peste cãlãtoriile/conferinþele mele în USA
(august) ºi Ungaria (septembrie), pentru a evoca
invitaþia primitã de la Rectorul Universitãþii „Al.I. Cuza”
din Iaºi, pentru a prezenta, la 25 octombrie, în faþa
profesorilor ºi studenþilor acestei universitãþi, o
conferinþã, cãreia i-am dat titlul Junimea, azi, cãutând
sã arãt cã ne aflãm în plinã actualitate a marelui
proiect maiorescian. Dar, înainte de Iaºi, am fost
la Cluj-Napoca, invitat de Academia de Muzicã „Gh.
Dima”, la o sesiune ºtiinþificã a ei. Am prezentat un
istoric al relaþiilor matematicienilor ºi informaticienilor
bucureºteni cu muzicienii, nelipsind din evocarea
mea nume ca Moisil, Aurel Stroe, ªtefan Niculescu,
Stelian Niculescu, Anatol Vieru, Mihai Dinu, Nicolae
Brânduº, Octavian Nemescu, Costin Miereanu,
Bogdan Cazimir, Dinu Ciocan, Mihai Brediceanu,
Dan Tudor Vuza. Am fãcut acolo cunoºtinþã cu
Valentina Sandu-Dediu de la Universitatea Naþionalã
de Muzicã din Bucureºti, cu care m-am implicat într-o
polemicã privind semiotica muzicalã. Sper cã dialogul
meu cu muzicienii din Bucureºti, pe aceastã temã,
va continua. Dialogul muzicii cu matematica este
esenþial pentru ambele domenii. Dan Tudor Vuza
este singurul matematician român citat în prestigiosul
The Princeton Companion to Mathematics, din 2008. 

Din îîntâlnirile mmele îîn 22011
AAccaadd.. SSoolloommoonn MMAARRCCUUSS

Interacþiunea ccu ccomunitatea ººtiinþificã, iinternã ººi iinternaþionalã, eeste uuna ddintre pprincipalele ppreocupãri aale uunui oom dde ººtiinþã. PParticiparea
adicã lla cconferinþe, ssimpozioane, îîntâlniri ccu ccolegi ssau ccu ppersoane ddin aafara ddomeniului dde ccercetare, iinteresate îînsã dde llegãturile ddintre
domenii, pparticiparea lla îîntâlniri ccu ttinerii.

În ccele cce uurmeazã, pprofesorul SSolomon MMarcus nne ddescrie ccâteva ddintre mmanifestãrile ººtiinþifice ººi cculturale lla ccare aa ffost pprezent îîn aanul dde
curând ttrecut. CCe nnu nne sspune îînsã DDomnia SSa eeste ffaptul ccã îîn 22011 aa pparticipat lla mmulte aalte mmanifestãri lla ccare aa pprimit ººi oo sserie dde ddistincþii
importante. AAstfel, îîn ooctombrie, ccu pprilejul uunei ssesiuni AAlecsandri-BBacovia lla BBacãu, uunde aa pprezentat cconferinþa De lla AAlecsandri lla BBacovia

sau dde lla ppoezia eeuclidianã lla ccea nneeuclidianã, revista Ateneu i-aa aacordat ppremiul Opera OOmnia. În nnoiembrie, CCentrul IInternaþional dde CCulturã ººi dde AArtã „„George
Apostu” ddin BBacãu ii-aa aacordat Premiul dde eexcelenþã ppentru aanul 22011.

În mmai 22011, aa pprimit ddin ppartea MM.S. RRegele MMihai II DDecoraþia RRegalã Nihil SSine DDeo, iar îîn iiulie 22011 aa pprimit ddecoraþia Serviciul CCredincios îîn GGradul dde MMare
Ofiþer din ppartea PPreºedintelui RRomâniei.

La TTârgul dde ccarte Bookfest din mmai 22011, EEditura PParalela 445 aa llansat ccartea SSolomon MMarcus, Paradigme uuniversale, ediþie iintegralã, iiar EEditura SSpandugino aa
lansat vvolumul SSolomon MMarcus, Rãni ddeschise. La TTârgul dde ccarte Gaudeamus din nnoiembrie 22011, EEditura SSpandugino aa llansat ccartea Întâlniri ccu SSolomon MMarcus.

ªtiinþa, pparte aa cculturii

Oradea

Dumbrtãviþa-TTimiº

Botoºani
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VViiaaþþãã,, ttuu,, ppiiaattrrãã ddee mmooaarrãã
NNiiccoollaaee MMÃÃTTCCAAªª

D
upã aaºa-zzisul „„glasnosti”, enunþat de
Gorbaciov, dar mai ales dupã dezagregarea
URSS-ului, au apãrut mai multe relatãri ale

martorilor nemijlociþi ai genocidului feroce (uciderea
în masã sau deportarea în gulaguri a reprezentanþilor
partidelor istorice, a celor care în perioada 1918-1940
ar fi colaborat cu administraþia românã „de ocupaþie”,
a preoþimii ºi intelectualitãþii, foametea organizatã în
mod special în anii 1946-1947, colectivizarea forþatã
a agriculturii, aºa-zisa deschiaburire ºi deportare
în Siberii de gheaþã a celor mai buni gospodari,
comercianþi, mici întreprinzãtori, alte crime oribile
împotriva umanitãþii), pe care regimul bolºevic ºi
comunist de ocupaþie din Basarabia ºi din toate
fostele republici sovietice l-a întreprins împotriva
propriilor cetãþeni. Ne referim la studii temeinice
ºi documentãri, precum cele ale lui Dumitru Pãsat,
Larisei Turea, Elenei Posticã, Constantin Vasiliev,
Vadim Pirogan º.a., dar ºi la cutremurãtoarele relatãri
cu valoare de document ale unor oameni care au
trecut prin malaxorul foametei organizate ºi
al deportãrilor ºi care, ca prin minune, au
supravieþuit, au revenit în locurile natale
ºi, într-un târziu, la nivel oficial, au fost
reabilitaþi, deºi nu li s-au mai restituit
gospodãriile ºi averile confiscate, oameni
ca Aniþa Nandriº, Ilie Popescu, Efrosinia
Kersnovski, Margareta Cemârtan-Spânu,
Livia Lica. Revista chiºinãuanã Literatura
ºi arta, patronatã de scriitorul, publicistul
ºi neînfricatul luptãtor pentru cauza
românismului în Basarabia, Nicolae Dabija,
autorul recentului roman despre deportãri,
întreprinde o operã unicat, publicând
memoriile unor oameni simpli despre
masacrele „eliberatorilor”, despre calvarul
foametei organizate ºi al celor câteva
deportãri în masã, relatãri care, printr-un
efort editorial, ar putea constitui un serial
colectiv meritoriu pentru contemporani ºi
urmaºi, cu un titlu eventual „Cartea durerii”. 

A
utoarea ccãrþii (scrise ºi publicate în ruseºte
la Iaºi, editura PIM, 2011, 273 p.) Zhernova
zhizni moei, care s-ar putea traduce Viaþã,

tu, piatrã de moarã, Livia Lica (numele de
domniºoarã Humaniuc), basarabeancã stabilitã, din
1994, cu traiul în Þarã (la Bucureºti), avea 12 ani
când, la 6 iulie 1949, pãrinþii ei, împreunã cu familia ºi
cu alte 11.252 de familii de basarabeni consideraþi pe
nedrept duºmani ai puterii sovietice, au fost deportaþi
în cele mai îndepãrtate ºi vitrege pentru o viaþã
normalã regiuni ale Rusiei ºi Kazahstanului: Kurgan,
Tiumeni, Tomsk, Irkutsk, Altai, Kolîma, Hantî-
Mansiisk, Magadan, Karaganda, Bureatia, Iamalo-
Neneþk º.a. A suportat, împreunã cu pãrinþii ºi cu sora
mai mare, cu îndârjirea ºi stoicismul de care este în
stare þãranul român, toate silniciile vieþii vitrege de
taiga, lipsurile condiþiilor elementare de trai, umilinþele
la care erau supuºi de oricine ºi cu orice ocazie
(chiar de vecinii de pe loc, de profesorii din ºcoalã,
de supraveghetori), dar nu s-au lãsat învinºi. Anume
atunci, în anii grei de deportare, în mintea fetiþei
extrem de impresionate de tragediile prin care trecea
familia sa, dar ºi celelalte – ºi nu numai ale
basarabenilor, ci ºi ale altor popoare ºi minoritãþi
naþionale din (fosta) Uniune Sovieticã: ucraineni,
ruºi, calmuci, evrei etc. – îi încolþi gândul de a scrie,
la maturitate, o carte despre represiunile pe care
sistemul le aplica faþã de cetãþeni. Ocupaþiile zilnice
(de serviciu, de familie, de studii etc.) de-a lungul
anilor nu i-au permis sã zãboveascã la masa de
scris. Fire impresionabilã, meditativã, cu o memorie
fenomenalã, a plãmãdit-o, ani la rând, în memorie,
ca numai dupã 70 de ani, odatã cu ieºirea la pensie,
când te simþi inutil societãþii, trecut pe linie moartã,
când nu mai depinzi de nimeni, dar nici aproape
nimeni nu se mai intereseazã de tine, când copiii
s-au zburãtãcit în lumea largã ºi nepoþii gânguresc
în alt grai, a reuºit sã-ºi realizeze visul de demult.
A scris-o, dupã cum ni se destãinuie de la început
(mai ales cã o parte considerabilã este consacratã
rãdãcinilor genealogice ale familiei, rudelor,

prietenilor, colegilor de studii, profesorilor, având, faþã
de cei mai mulþi, cuvinte de admiraþie, recunoºtinþã ºi
mulþumire pentru bunãvoinþã ºi bun-simþ, pentru
lecþiile de civism ºi moralitate, cunoºtinþele transmise
cu generozitate etc.), pentru „uz intern”, adicã pentru
copii, pentru nepoþi ºi viitorii strãnepoþi, pentru rudele
apropiate ºi pentru prieteni, pentru un cerc îngust de
cititori pe care i-ar interesa „viaþa ºi soarta unei familii
care, neavând nicio vinã, a trecut prin vicisitudinile
represiunii provocate de regimul stalinist ºi de
construire a socialismului în þara în care trãim” (p. 8),
deºi, în suflet, ca orice om care a pus mâna pe
condei ºi a înºirat pe coala albã mãrturiile sale,
expunându-ºi ºi propria opinie asupra celor relatate,
nutreºte gândul temerar cã ar putea fi cititã ºi de alþi
cititori. 

F
ac pparte ddin ccategoria aºa-numitor „alþi
cititori”. Trebuie sã mãrturisesc de la bun
început cã, odatã ce ai pornit sã citeºti

modestele, simplele,
nepretenþioasele, însã extrem
de sincerele relatãri ºi
mãrturisiri ale omului viu
Livia Lica, martor ocular ale
celor suferite de o familie
basarabeanã, care, la fel
ca miile de compatrioþi
români de-ai noºtri, au
trecut prin toate vicisitudinile
zbuciumatului secol XX, nu
mai poþi lãsa cartea din mânã.
Te captiveazã sinceritatea
de copil cu care sunt relatate
faptele, ochiul ager care vede
ºi înregistreazã în memorie tot
ce se întâmplã, curajul de a
spune lucrurilor pe nume în
numele adevãrului, contra
falsificãrilor regimului sovietic

de ocupaþie (multe dintre care le-a conºtientizat mult
mai târziu). În spatele unor
relatãri despre viaþa de
familie, legãturile de rudenie,
prieteni, colegi de clasã,
profesori, care, într-adevãr,
ar putea sã aibã un cerc
limitat de cititori, se ascunde
o multitudine de aspecte
de ordin istoric, filosofic,
psihologic, moral ale
problemelor conduitei,
rezistenþei ºi supravieþuirii
umane în condiþii extreme,
probleme pe lângã care nu
poate trece indiferent niciun
cititor interesat. Pentru
a atribui cât mai multã
veridicitate ºi credibilitate
faptelor descrise, autoarea
se transfigureazã fie în
copilul inocent devenit matur
înainte de vreme, în condiþiile
refugierii disperate în 1944 în
România din faþa „eliberatorilor” ruºi, suportãrii
restricþiilor ºi incomoditãþilor cauzate de evacuare ºi
de situaþia de rãzboi, ale ulterioarei „repatrieri” forþate
de cãtre sovietici în Basarabia „eliberatã”, umilinþelor
de la punctele de triere, ale secetei nemaivãzute ºi
foametei diabolic organizate ºi dirijate din 1946-1947,
ale calvarului deplasãrii spre locurile de destinaþie în
bou-vagoane din timpul deportãrii, frigului siberian
care te tãia la oase, „cazãrii” în bãrãci neîncãlzite,
neamenajate ºi neîncãpãtoare, muncii istovitoare
la care erau supuºi toþi, ºi bãtrânii ºi copiii, ºi cei
sãnãtoºi ºi cei bolnavi, ale umilirii din partea
supraveghetorilor, administraþiei, dar ºi a unor
profesori fãrã inimã ºi tact pedagogic elementar,
pentru cã, vezi Doamne, nu cunoºteau limba
rusã, fie în adolescenta care, ca ºi sora mai mare,
Lucica, a înþeles pe propria piele ce înseamnã sã
fii consideratã „fiicã de duºman al poporului” ºi
restricþionatã la deplasare ºi la studii, fie, în cele din
urmã, în septuagenarul de azi de la Bucureºti, care,

împreunã cu mama Nadejda,
timp de 20 de ani, îºi deapãnã
amintirile din trecutul îndepãrtat.
Fãrã a avea pretenþia de scriitor,
trebuie menþionat cã autoarea
simte armonia ºi melodicitatea
frazei, stilul mãrturisirii devine, la necesitate, aci
sobru, monumental, aci sãltãreþ ºi vioi, aci melancolic
ºi sentimental, duios ºi curgãtor. Sunt în carte
ºi descrieri inspirate ale unor colþuri de naturã,
portretizãri de personaje, iar metafora ºi epitetul
se simt la ele acasã. 

E
xpunerea ppropriu-zzisã începe cu o scurtã
ochire retrospectivã asupra istoriei vitrege
a acestei palme de pãmânt românesc, „þinut

al lui ªtefan cel Mare ºi al urmaºilor acestuia”, care
se numeºte Basarabia. La marginea unei Europe
ghiftuite ºi preocupate numai de propriile interese,
Þãrile Române, cetatea creºtinãtãþii de la est, au fost
dintotdeauna þinta vecinilor hrãpãreþi ºi ale marilor
imperii cu pofte nepotolite de lãþire: Otoman, Austro-
Ungar, Rus. Ruºii nu au realizat visul lui Petru cel
Mare ºi al succesorilor acestuia privind extinderea
pânã la Bosfor ºi Dardanele, dar, prin dreptul forþei
ºi al ultimatumului necondiþionat, au acaparat,
pânã la urmã, Basarabia ºi Bucovina. Autoarea
demonstreazã unui cititor neavizat de ce Basarabia,
Bucovina ºi þinutul Herþa sunt pãmânturi româneºti
populate de români, care vorbesc limba românã,
ºi nu moldoveneascã, precum s-a strãduit sã ne
inoculeze ocupantul ºi mai opintesc s-o facã ºi
în prezent locotenenþii acestuia; care au fost
consecinþele nefaste ale anexãrii Basarabiei din
1940 asupra destinului populaþiei locale; în ce
convulsii se zbate românul basarabean de rând ºi
astãzi, dupã 20 de ani de proclamatã suveranitate
ºi independenþã faþã de ruºi, pentru a-ºi dobândi
identitatea, demnitatea, adevãrata independenþã.
Ea descrie suferinþele prin care a trecut propria
familie (tata – profesor ºi director de ºcoalã ruralã,

mama – specialist-economist ºi cei doi
copii) drept consecinþã a ocupãrii ºi
deznaþionalizãrii Basarabiei. În ianuarie
1944, când acþiunile militare din cel
De-al Doilea Rãzboi Mondial se
apropiau de graniþele Basarabiei ºi
reocuparea acesteia de cãtre sovietici
era iminentã, familia Humaniuc s-a
evacuat în România. Aici, rãzboi în
derulare cu pericolele ºi lipsurile
iminente, trai la gazdã, transfer
dintr-o localitate în alta, zeci de
alte incomoditãþi. Familia s-a aranjat
temporar în Oltenia, tata (care, printr-o
fericitã întâmplare a soartei, reuºise sã
evite mobilizarea în armata sovieticã),
ºi-a gãsit de lucru ca învãþãtor, sora mai
mare a intrat în clasa a treia, cea mai
micã (autoarea) – la grãdiniþã. Imediat
dupã terminarea rãzboiului, ruºii
au purces la vânarea pe teritoriul
„României democratice” ºi „repatrierea”
cu forþa a basarabenilor, declaraþi, peste

noapte, odatã cu ocuparea Basarabiei, cetãþeni
sovietici. Dupã 1945, familiei Humaniuc i-a fost dat
sã cunoascã condiþiile ºi consecinþele acestei
„repatrieri”, „grija” autoritãþilor Basarabiei pentru
proprii cetãþeni, pe care îi umilea într-un hal fãrã de
hal, trecându-i prin sita epurãrii, þinându-i flãmânzi
luni de zile, „cazaþi” claie peste grãmadã la podea
în sãlile largi ale unei clãdiri, în care avea sã fie
amplasat Institutul de Medicinã din Chiºinãu, în lipsa
oricãror condiþii elementare de trai. În schimb, au avut
noroc, pentru cã, spre deosebire de alþi confraþi
„repatriaþi” cu forþa, au scãpat de arest, împuºcare
sau deportare. S-au reîntors în satul Caºunca, de
unde plecaserã. Proaspãtul director, un fost elev cu
patru clase, vedea în directorul de ºcoalã revenit un
concurent real ºi l-a ameninþat în stilul bolºevic al
golanilor ajunºi la putere, astfel cã tatãl viitoarei
autoare a fost nevoit sã solicite Ministerului Educaþiei
transferul în altã parte. 

Livia LLica
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A
fost nnumit ddirector de ºcoalã la Hânceºti,
unde ºi-a fãcut cu onestitate datoria pânã
la data fatalã, 6 iulie 1949, când o echipã

înarmatã a intrat în casã pe la ora 2 dupã miezul
nopþii ºi un militar le-a citit verdictul de deportare în
þinuturile îndepãrtate ale Rusiei pentru totdeauna.
Autoarea a memorat ºi descrie cu lux de amãnunte
lungul drum al pãtimirilor: douã zile ºi nopþi pe linie
moartã în gara din Strãºeni, în arºiþa zilei de varã,
fãrã hranã ºi apã potabilã, pãziþi cu zel de cãtre
militari ºi comsomoliºti (un fel de uteciºti), escortaþi
la veceu ca niºte puºcãriaºi, în aºteptarea trenului
cu destinaþia Siberia. (...)

În carte sunt relatate multe momente triste,
tragice chiar, din viaþa familiei represate, dar ºi din
infernul siberian al altor compatrioþi. De exemplu,
atunci când nou-nãscutul frãþior Victor s-a îmbolnãvit
ºi tatãl l-a rugat pe preºedintele colhozului sã-i dea
un cal ºi o sanie pentru a-l transporta la punctul
medical care se afla la 50 km distanþã de Lîmkoe,
acesta s-a codit mult timp pe motiv cã gloaba ar fi
lihnitã de foame, ºi numai când l-a vãzut pe tatã
plângând, i s-a muiat inima ºi i-a permis sã ia calul
ºi sania. Întârzierea a fost fatalã, pentru cã pe drum
bolnavul a sucombat. Au îngropat trupul firav ºi
neajutorat în pãmântul rece ca gheaþa al cimitirului
din Kalcea Veche. La plecarea din Kalcea, îºi
aminteºte autoarea, mama a insistat sã meargã la
cimitir pentru a-ºi lua rãmas bun de la mormântul
fecioraºului. „N-am sã uit niciodatã, scrie cu durere
autoarea, ziua când mama, îngenunchind la movila
micuþului, plângea în hohote ºi îºi cerea iertare de
la acesta cã i-a dat viaþã, dar n-a fost în stare sã-l
fereascã de moarte, cã îl lasã singur în inima taigalei”
(p. 140). Alt exemplu: dna Gheht din Hânceºti, al
cãrei soþ fusese arestat ºi împuºcat în 1941 ca
duºman al poporului ºi al cãrei unic fecior muri în
curând, fãrã mijloace de trai, distrusã, bolnavã, a fost
deportatã numai din cauzã cã avea o casã frumoasã,
pe care pusese ochii un activist de partid. În Siberia
ajunsese complet neputincioasã, nu se mai putea
deplasa, vecinii îi meºteriserã o sculã care s-o ajute
cât de cât, însã nu i-a fost de mare folos, cãci la o
lunã de la sosire, se stinse în Kalcea. Autoarea vrea
sã scrie despre oamenii ºi întâmplãrile pe care le-a
cunoscut obiectiv ºi fãrã pãrtinire, deºi adesea îºi
trãdeazã atitudinea de compãtimire faþã de cei

represaþi de sistem ºi de acuzare a nelegiuirilor
comise de acesta. ªtie sã înþeleagã, sã interpreteze
comportamentul nefiresc sau ostil al unora din
preajmã. Ai impresia cã, la depãrtare de decenii,
i-a ºi iertat pe mulþi pentru comportamentul inadecvat,
laºitate, lipsã de tact pedagogic, dar ºi de omenie,
însã memoria nu poate uita niciun moment. Acesta e
mobilul care stã la baza lucrãrii pe care o prezentãm.
Pe unii dintre cunoscuþii din Siberia, de care nici nu
bãnuia cã i-ar fi compatrioþi ºi cã vorbesc româneºte,
i-a întâlnit în Basarabia. Cu alþii a restabilit legãtura
prin internet ori s-au întâlnit, emoþionaþi, în vizita
acestora la Chiºinãu sau Bucureºti dupã 50 de ani
de la despãrþire. Cartea este însoþitã de fotografii
ale pãrinþilor, bunicilor ºi strãbunicilor, copiilor ºi
nepoþilor, ale altor rude apropiate, precum ºi ale
colegilor ºi profesorilor de ºcoalã ºi de facultate.

D
upã eeliberarea ddin 11956, mama autoarei
a lucrat pe funcþii de contabil la diverse
întreprinderi din Hânceºti. Abia în 1962,

statul le-a oferit un apartament la bloc. Tânãra Livia
s-a cãsãtorit fericit cu un fost coleg de clasã din
Hânceºti, Dionis Lica, astãzi renumit om de ºtiinþã
ºi profesor universitar în domeniul informaticii, cu
funcþii de conducere în sistemul de învãþãmânt din
Basarabia, ai cãrui pãrinþi au fost lipsiþi de casã în
1949 ºi au reuºit, printr-un noroc, sã evite deportarea,
a avut de pãtimit el însuºi prin destituirea din
învãþãmânt pe motiv cã ar fi tãinuit faptul cã nu
fusese primit, la vremea respectivã, în rândurile
pionierilor ºi, respectiv, ale comsomolului. ªomer
fãrã voie, prin 1994 s-a autoexilat în România,
unde, la Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã din Bucureºti, în scurt timp, s-a afirmat
ca un reputat cadru didactic, ºef de catedrã, om
de ºtiinþã, metodist. Dupã venirea din Siberia,
doamna Livia Lica s-a înscris prin corespondenþã la
douã facultãþi (chimie, economie) la universitãþi din
Chiºinãu ºi le-a terminat reuºit, a fãcut o carierã de
succes (cadru de conducere ºi profesor universitar,
consilier municipal), ajungând, în 1963, deputatã în
Parlamentul (numit, în terminologia timpului, Sovietul
Suprem) Republicii Moldoveneºti, iar familia i-a fost
asiguratã cu locuinþã de stat. Însã n-a fost ocolitã nici
ea de persecutãrile politice dupã reabilitarea din
1955. Ca ºi soþului, i s-a incriminat cã, la intrarea

în rândurile unicului partid al vremii, PCUS, ar fi
tãinuit faptul cã familia ei fusese deportatã, ºi a fost
pedepsitã pe linie de partid. Tatãl autoarei s-a dus la
cele veºnice în 1973, mama – în 2010. Autoarea
scrie cu duioºie despre cei doi feciori ai familiei Lica,
Vadim ºi Radu, cãsãtoriþi, care astãzi locuiesc ºi
lucreazã în Canada, în ale cãror familii cresc ca eroii
din poveste patru nepoþi frumoºi ºi deºtepþi: Vadim,
Adriana, Iulian ºi Denis.

C
artea eeste ddedicatã cu pioºenie memoriei
pãrinþilor, Nadejda ºi Grigore Humaniuc.
Mama Nadejda era la curent cu intenþia

fiicei, dar nu i-a ajuns un an ca sã vadã cartea.
Ea a reuºit sã vadã avanpremiera acesteia, cãrþulia
Straniþî zhizni – File din viaþã (Bucureºti, 2005),
scrisã ºi editatã de asemenea în ruseºte, consacratã
feciorilor ºi nepoþilor Liviei. Sunt convins cã i-ar fi
plãcut ºi s-ar fi bucurat nespus de aceastã a doua
carte, mai ales cã autoarea a reþinut multe date ºi
fapte din relatãrile mamei, într-un fel coautoare a
cãrþii. Cartea este, fãrã exagerare, un monument
închinat dinastiilor de þãrani gospodari ºi de
intelectuali români basarabeni, reprimaþi cu cruzime
de odiosul regim comunist. O odã bucuriei de a te
naºte, a ºti sã trãieºti cu demnitate ºi a rãmâne om
în orice împrejurare. Cu toate notele de tristeþe pe
care þi le provoacã lectura cãrþii, din paginile ei
respirã admiraþia pentru stoicismul cu care au înfrânt
contemporanii ºi înaintaºii noºtri vitregiile timpului ºi
convingerea cã, în istorie, dreptatea ºi adevãrul vor
triumfa. Cinste copiilor care au avut asemenea pãrinþi!
Glorie pãrinþilor care au crescut ºi educat asemenea
copii! Modeºtii martiri cunoscuþi ºi necunoscuþi ai
neamului nostru, prin credinþa în Providenþã ºi în
triumful dreptãþii, prin demnitatea ºi tãria cu care ºi-au
dus crucea pe drumul Golgotei, uneori cu preþul vieþii,
contribuie la supravieþuirea acestui neam în istorie.
Pe soclul monumentului consacrat memoriei eroilor
ºi martirilor neamului, fie ºi jos, în spatele acestuia,
trebuie încrustate cu litere de aur ºi numele autorilor
care l-au conceput. 

În încheiere, nu pot decât sã-mi exprim
nedumerirea ºi regretul cã lucrarea dnei Livia Lica
nu a apãrut ºi în limba românã, pentru cititorul român
din Basarabia, Bucovina ºi din Þarã, dar ºi din lume.
O misiune uºor reparabilã, sã sperãm.

R
âºniþa vvieþii mmele, aºa
am tradus titlul volumului
Jernova jizni moei

(Editura PIM, Iaºi, 2011) a vechii
mele cunoºtinþe Livia Lica.

De copil pânã dupã vârsta de douãzeci de ani ºi-a
petrecut viaþa prin gheþurile ºi troienitele zãpezi ale
Siberiei, unde a avut de îndurat multe necazuri. În
opinia mea, lucrarea Liviei Lica relevã un autentic
talent. E scrisã în ruseºte, probabil, pentru cei din
Republica Moldova care nu ºtiu româna, sau poate
pentru cei rãmaºi cu traiul în Federaþia Rusã – rude,
prieteni, cunoºtinþe care ar dori sã-ºi aducã aminte
prin ce au trecut. (...)

Citind Râºniþa vieþii mele, te impresioneazã
profunzimea viziunii, bogãþia de informaþii ºi idei.
Iatã un detaliu evocator: chipurile, restabilind RSS
Moldoveneascã, în înaltele posturi de conducere au
fost numite 1.682 de persoane, dintre care doar 4,9%
erau moldoveni. Un alt detaliu: în anii 1987-1992, în
Republica Moldova începe o miºcare de renaºtere
naþionalã, însã ºansele au fost ratate, drama ce va
urma a fost prevãzutã de politologul Victor Crãciun,
care încã în 1992 scria: „Pierdem Basarabia”. 

Acest capitol se încheie pe o notã nostalgicã:
„...pãmântul meu scump. Noi suntem parte a acestui
pãmânt, iar acesta, la rândul sãu, e parte a sufletelor
noastre". (...)

Capitolul trei cuprinde o gamã largã de
sentimente: de la bucurii la suferinþe cumplite. Când
sovieticii, în 1944, ocupã a doua oarã Basarabia,
rudele Liviei se refugiazã în România (Oltenia, satul
Ungureni). Fiind nemulþumiþi de condiþii, întreaga

familie Humaniuc decide sã se mute la Mehadia,
unde tatãl Grigore se angajeazã ca profesor.
Le ajutã sã se stabileascã acolo cu traiul – Ilã,
un  bãrbat de etnie rromã (þigan), om blajin,
însã îmbrãcat sãrãcãcios. Familia suportã
bombardamentele, foametea ºi alte necazuri,
pe care autoarea le descrie cu emoþie ºi sinceritate.

Dupã ce sovieticii ocupã România, în 1945,
ei sunt obligaþi sã revinã în RSSM. Aici începe
o foamete grea, care a ucis circa 200.000 de
basarabeni. Statul mãtura podurile caselor, luând
grânele ºi alte alimente. Aflãm din carte cã atunci
în RSSM erau 30.443 de distrofici, inclusiv 18.570
de copii. Dintre aceºtia, au decedat 17.500.
Autoarea povesteºte cum erau încãrcate în sãnii
cadavrele pe strada principalã a Hânceºtilor. (...)

Î
n ccapitolul ccinci gãsim pagini de un dramatism
zguduitor – deportãrile în Siberia, documentele
secrete ale KGB-ului. Operaþiunea „ÞÃ" (Sud)

a început la 6 iulie 1949, ora douã noaptea ºi s-a
încheiat pe data de 7 iulie, 1949, ora 20.00. Toþi
deportaþii au fost „încãrcaþi” în 1.573 vagoane pentru
vite, 30 de trenuri mãrfare, ºi trimiºi în Siberia.

În miez de varã, ore în ºir aceste mãrfare erau
þinute în arºiþa soarelui, deplasându-se mai mult
noaptea. Ce chin aveau de îndurat acele familii
înghesuite în vagoane! Grelele încercãri abia dacã
le mai suportau (cei care erau în putere). Mulþi
bãtrâni mureau ºi erau aruncaþi din vagoane. În
primele douã zile au fost þinuþi la gara din Strãºeni
fãrã mâncare, fãrã apã.

Autoarea descrie întâmplãri ce par a fi o purã

ficþiune, dar, de fapt, sunt cât se poate de reale.
Parcurgând aceste pagini, cititorul va retrãi dramele
conaþionalilor noºtri în drum spre Siberia, gospodari,
preoþi, intelectuali, care au fost dezrãdãcinaþi pentru a
stârpi nãzuinþele de libertate ºi progres ale poporului.

Cu mare durere, Livia Lica povesteºte un caz
cutremurãtor. Ziua, când trenul staþiona, în vagonul
vecin moare un copil. Mama îl înveleºte într-un
cearºaf, scrie pe un bileþel cine-i bãieþelul ºi roagã
cã dacã cineva va da de el, sã-l îngroape ºi sã scrie
în sat, indicând localitatea unde a fost înmormântat.

Drumul pânã la Omsk a durat douã sãptãmâni.
Viaþa neomeneascã de acolo e prezentatã prin
episoade de un uluitor dramatism, pe care autoarea
le descrie pe larg în prima sa carte, File din viaþã
(Bucureºti, 2005). Amintim doar un moment de
cumplitã suferinþã pentru întreaga familie: moartea
frãþiorului Liviei (un copilaº ce nu împlinise nici un
an), noaptea, în mijlocul Siberiei, când sãrmana
mamã, Nadejda Humaniuc, plângea ºi se cãina de
s-a „auzit” ºi în Basarabia strigãtul ei de durere. (...)

Celelalte capitole, precum scrie dânsa, sunt
despre familia sa, despre colegele ºi profesorii sãi
din Siberia, despre feciorii ºi nepoþii din Canada.
Altfel spus, despre rudele împrãºtiate pe globul
pãmântesc, despre înstrãinarea noastrã de
meleagurile natale.

Livia Lica, ajunsã la o vârstã respectabilã, nu
se plânge de necazuri ºi boli, ea îºi priveºte viaþa
cu optimism, o existenþã trecutã printr-o „Râºniþã
a vieþii".

(Fragmente dintr-un articol apãrut în revista
Fãclia, Chiºinãu, 8 octombrie 2011.)

RRââººnniiþþaa vviieeþþiiii mmeellee
AAccaadd.. PPeettrruu SSOOLLTTAANN
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Î
n pperioada aanalizatã erau în vigoare anumite
norme pentru realizarea micilor construcþii
rurale, ale Ministerului Afacerilor Interne,

elaborate de Direcþia Construcþiilor ºi care erau
obligatorii. Le vom detalia, în continuare, pentru
a avea o imagine exactã a construcþiilor ce urmau
a fi ridicate în opera de refacere a satelor afectate
(ANS-DJ Argeº, Prefectura Argeº, Dosar 84 din 1942):

- Toate construcþiile trebuie aºezate în curþi mari,
depãrtate de marginea ºoselelor, bine degajate
de jur-împrejur.

- Construcþiile trebuie sã aibã faþade de jur-
împrejur, neadmiþându-se calcane decât în mod
excepþional ºi doar în partea opusã faþadelor
principale.

- Toate construcþiile se vor aºeza pe locuri cât
mai ridicate ºi pe teren sãnãtos, neexpus inundaþiilor
sau alunecãrilor. Ele vor fi ridicate faþã de nivelul
ºoselelor, în punctele imediat vecine lor.

- Trebuie fãcute schiþe sumare cu situaþia ºi
amenajarea terenurilor ºi drumurile vecine, pentru
a se asigura o bunã circulaþie ºi o bunã scurgere
a apelor de pe terenurile din jurul construcþiilor.

- Fundaþiile vor fi realizate din beton executat
cu un dozaj de 180 kg ciment la metru cub de beton
turnat, iar amestecul de nisip ºi pietriº pentru
prepararea betonului nu va cuprinde mai puþin
de 25% pietriº.

- Fundaþiile se aºazã doar pe teren sãnãtos,
fiind total exclusã fundarea pe pãmânt negru arabil,
mocirlos, umpluturã, având baza de cel puþin 1,20 m
adâncime faþã de nivelul solului.

- Soclurile construcþiilor vor fi executate din beton
de aceeaºi calitate, ridicate la cel puþin 50 cm
deasupra terenului; chiar ºi la terenul în pantã,
înãlþimea minimã trebuie sã fie aceeaºi pe tot
conturul clãdirii.

- Zidurile vor fi executate cu cãrãmidã foarte bunã,
bine legatã cu mortar, având rosturile bine umplute.

- Sub acoperiº, deasupra zidurilor, se va turna
o centurã de beton de 24 cm înãlþime, latã cât
zidurile, armatã la colþuri cu câte un fier cu diametrul
de 14 mm, legate între ele cu atrieri (scãri) închiºi,
din fier cu diametrul de 6 mm, câte trei bucãþi pe
metrul liniar de centurã.

- Învelitorile construcþiilor se vor face cu streaºinã,
prevãzutã cu jgheaburi ºi dispozitive de îndepãrtare a
apei de pe acoperiº, cât mai departe de baza clãdirii.

- În jurul clãdirii se recomandã executarea unor
trotuare de minimum 80 cm lãþime.

Î
n aaceeaºi pperioadã (martie 1942), încep
demersurile Prefecturii Argeº cãtre Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri, privind electrificarea

zonei Corbeni-Curtea de Argeº, demersuri în urma
cãrora se stabilesc urmãtoarele obiective de cãtre
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi al Comunicaþiilor
(ANS-DJArgeº, Prefectura Argeº, Dosar 415 din
1942): executarea studiilor de teren pentru
amenajarea unei cãderi de apã pe râul Argeº, în
scopul construirii unei uzine hidroelectrice ºi care

sã cuprindã: ridicãri topografice, mãsurãtori de debite
ale râului Argeº, sondaje de structuri geologice ale
regiunii, care sã stea la baza proiectului de baraj.

Adresa Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Comunicaþiilor, cu nr. 2001/1942, cãtre Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri, mai precizeazã cã cheltuielile
pentru aceastã documentaþie se estimeazã la
1.500.000 lei, iar executarea acestei investiþii este
posibilã în cca. 5 ani, pentru a se putea asigura
bugetul necesar, electrificarea zonei Corbeni –
Curtea de Argeº fiind consideratã o lucrare cu
mai multe campanii de lucru.

Memoriul ºi documentaþia pentru construirea
amenajãrilor hidroelectrice pe Valea Argeºului sunt
fãcute de inginerul Gheorghe Lãscãrescu, evaluarea
acestora ridicându-se la suma de 60.000.000 lei.

D
in rraportul ddelegatului Ministerului Lucrãrilor
Publice ºi Comunicaþiilor, care a fãcut
cercetãri pentru acest proiect, se stabilesc

ca necesare urmãtoarele lucrãri:
- o uzinã hidroelectricã pe Argeº, proiectatã pe

firul apei, utilizând un debit de 3,5 mc/sec, disponibili
aproape tot anul, realizând o putere de 1.500 cp la o
cãdere de 50 m ºi compusã din 3 grupuri de turbine
– generatori, de câte 500 cp fiecare;

- o linie electricã de transport pe stâlpi de lemn,
pentru o tensiune de 15.000 volþi, cu o lungime de
40 km ºi, eventual, derivaþii de 10 km;

- postul de transformare de la 15.000 volþi la
380/220 volþi pentru reþelele de distribuþie instalate
în comune, deschis sau în cabine, dupã mãrimea
transformatorilor respectivi;

- reþele de distribuþie în comune, alimentate
prin transformatoarele de mai sus.

Lucrãrile se pot realiza pe etape, solicitându-se ca
dimensionarea uzinei sã fie fãcutã la întreaga putere,
întrucât unele elemente ale ei – canalul de aducere,
conducta forþatã, castelul de apã – nu vor putea fi

sporite decât cu mari cheltuieli. 
Referitor la lucrãrile pentru uzinã, se aratã cã

pot fi avute în vedere douã soluþii: barajul ºi canalul
de aducere din lemn sau din beton, fiind explicate
avantajele ºi dezavantajele fiecãrei soluþii.

Adresa înaintatã Preºedinþiei Consiliului de
Miniºtri este semnatã de M. Nicolau, ministrul
Lucrãrilor Publice ºi Comunicaþiilor.

La baza elaborãrii proiectului satului nou a stat
ºi analiza demograficã a comunei Corbeni, care aratã
cã aceasta era formatã din 7 sate: Bucºeneºti,
Corbeni, Poenari, Berindeºti, Turburea, Cãpãþâneni –
Pãmânteni, Cãpãþâneni – Ungureni, dintre care
primele trei formeazã nucleul central al comunei,
celelalte sate fiind rãspândite pe vãi învecinate,
la distanþe de 2-3 km între ele.

Dacã Institutul Central de Statisticã înregistra,
în 1930, în comuna Corbeni 487 clãdiri, 466 de
gospodãrii ºi 2.168 de locuitori, în aprilie 1941,
recesãmântul arãta o creºtere considerabilã: 3.716
de locuitori ºi 861 de case, totalul suprafeþelor ce
revin vetrelor acestor sate ºi proprietãþi þãrãneºti

fiind de 8.538,15 ha. Tendinþa
de dezvoltare acceleratã este
completatã ºi de tendinþa de împrãºtiere în regiune,
raza ºi perimetrul comunei fiind tot mai extinse.
Din acest motiv, prin construirea noului sat Antoneºti
se urmãreºte unificarea administrativã ºi
restrângerea razei comunei, þãranii sinistraþi
fiind împroprietãriþi cât mai central.

D
istrugerea pprin iinundaþii ºi viituri a sediului
administrativ de la Poenari a determinat
iniþiativa construirii unui nou centru civic.

Platoul, cu suprafaþa de 10 ha, a fost parcelat în
39 suprafeþe de câte 2.000 mp pentru fiecare, restul
de 2 ha urmând a fi folosite pentru strãzi (1,4 ha)
ºi pieþe (0,6 ha). Accesul pe platou este asigurat
printr-un drum în serpentinã, între taluzuri de pãmânt,
care urmeazã traseul unui vechi drum de cãruþe ºi
care  se executã în continuarea podului de peste
Argeº, în acest punct. Din acest drum se desfac
4 strãzi principale ale satului, A, B, C, D, a cãror
terasare s-a fãcut þinând cont de configuraþia ºi
refieful terenului, precum ºi de aplicarea principiului
liniilor de cea  mai micã pantã. Drumul principal
ºerpuit rezolvã problema diferenþei de nivel (cca
19 m) între planul malului Argeºului ºi planul terasei
platoului, având o pantã de cca 6%  pe cca 300 m,
pantele celorlalte strãzi având o înclinare sub 6%. 

Spre marginea de sud a platoului, planul prevedea
construirea unei strãzi de corniºe, cu vedere spre
viitorul parc comunal ºi spre Valea Argeºului.

Cu excepþia drumului principal de acces al satului,
care are 16,00 m lãrgime (exclusiv trotuarele ºi
ºanþurile), restul strãzilor, A, B, C, D vor avea câte
8 m lãrgime ºi câte un trotuar de 1,50 m de fiecare
parte, formând  grãdiniþe de flori, rezervã în vederea
unor eventuale lãrgiri ulterioare a strãzilor pentru o
circulaþie mai intensã.

Strãzile ºi drumurile din cuprinsul satului, ca ºi

platformele pieþelor, vor fi nivelate ºi comprimate,
partea carosabilã cu cilindrul compresor, iar trotuarele
cu maiul. Trotuarele sunt prevãzute cu borduri de
ciment, asfaltate pe pat de beton de 10 cm grosime.
Pãrþile carosabile vor fi pietruite provizoriu cu
macadam, iar, mai târziu, cimentate ºi acoperite
cu asfalt.

Rigolele se vor executa cu fundul pietruit cu
bolovani, având adâncimea asiguratã prin diferenþa
datã de bombamentul ºoselei (10 cm), precum ºi prin
supraînãlþarea trotuarelor cu 20 cm (total 30 cm).

Pieþele satului model corespund ca numãr ºi
destinaþie programului proiectului:

1. Piaþa publicã din centrul satului, ca viitor centru
civic comunal, este situatã pe ramificaþia principalã
a drumului de acces în sat ºi va forma un platou
quasidreptunghiular cu dimensiunile de 85/50 m.
Piaþa va fi deschisã pe latura de vest, pentru
vizibilitate asupra satului ºi râului Argeº; pe latura de
rãsãrit, va avea Palatul Administativ, pe cea de sud,
dispensarul, iar pe cea de nord, Cãminul Cultural.

CCoonnssttrruuiirreeaa ssaattuulluuii mmooddeell AAnnttoonneeººttii
ddiinn CCoorrbbeennii-AArrggeeºº ((IIII))
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Cartea ccare vvã aaºteaptã

Un ssavant dde fformaþie eenciclopedicã
IIoonn CC.. ªªTTEEFFAANN

M
atematician, ffilosof ºi
diplomat, ba chiar – în
momentele sale lirice

– literat, domnul academician
Mircea Maliþa este o
personalitate de frunte a culturii

româneºti, recunoscut ca atare de peste o jumãtate
de secol. Amintim doar câteva dintre cãrþile sale, care
s-au bucurat de o apreciere unanimã, iar o parte au
fost traduse ºi în alte limbi: Sfinxul. Însemnãri de
cãlãtorie (1969), Aurul cenuºiu: Eseuri rostite (1971),
Diplomaþia. ªcoli ºi instituþii (1975), Idei în mers
(1975), Zidul ºi iedera (2006), Zece mii de culturi
– o singurã civilizaþie (2001), Jocuri pe scena lumii.
Conflicte, negocieri, diplomaþie (2007), Între rãzboi ºi
pace (2007), la  care se adaugã Minþi senine, minþi
învolburate (2009) – o carte enciclopedicã, asupra
cãreia m-am aplecat cu o temeinicã motivaþie ºi cu
un deosebit respect.

ªi cum sã nu-i reliefãm meritele culturale ºi
sociale domnului Mircea Maliþa dacã, la o vârstã
destul de tânãrã, ajunsese Directorul Bibliotecii
Academiei Române, apoi Secretarul Comisiei pentru
Pace din România, al cãrui preºedinte era Mihail
Sadoveanu, dupã care a fost numit ambasador,
ministru de Externe, negociator în diferite comisii
internaþionale...

În lumina unor astfel de amintiri, evocate în
preajma vârstei de 90 de ani, s-a desfãºurat la
Muzeul Literaturii Române din Bucureºti o întâlnire
a domniei sale cu un grup de scriitori, prilejuitã de
lansarea volumului de evocãri ºi eseuri.

Cartea este structuratã pe mai multe grupãri
tematice: „Mintea seninã”, „Metaforele minþii”,
„Zece mituri contemprane”, „Privind înainte” ºi
„Evocãri”, atenþia noastrã oprindu-se asupra
capitoului „Evocãri”, mai ales cu privire la Mihail
Sadoveanu, Tudor Arghezi, Constantin Noica,
Grigore Moisil, Athanase Joja.

Eram la fel de interesat de capitolul „Privind
înainte”, fiindcã mã uimeºte cum un savant, la o
asemenea vârstã, mai are încã tãria sufleteascã sã
priveascã înainte, adicã spre acolo pânã unde poate
nu va mai ajunge, sau chiar dincolo... Am înþeles
îndatã cã aceasta este forþa unui vizionar care
nu se teme de moarte, fiindcã opera sa va rãmâne
în neuitare.

Î
nsã aaltceva mmã ppreocupa în momentul
desfãºurãrii discuþiilor care se purtau în
domeniul filosofiei, politicii ºi literaturii – din

care puteam înþelege cã istoria nu s-a derulat chiar
aºa cum o prezintã unii specialiºti, adicã fardatã ºi
adaptatã unor precepte preconcepute, ci realã,
contradictorie ºi contorsionatã – cum a trãit-o
aproape un secol bãrbatul vizionar Mircea Maliþa,
fiindcã nu se spusese încã nimic despre activitatea
sa ca ministru al Învãþãmântului. Eu fusesem
un tânãr începãtor, în vremea aceea de glorie a
dumnealui, însã îmi aduceam bine aminte cum
întreaga dãscãlime româneascã îl admira cu
sincerã emoþie.

Probabil cã, între colegii mei scriitori prezenþi la
aceastã frumoasã întâlnire, nu se afla niciun cadru
didactic, de aceea, în final, când m-am apropiat sã-l
rog sã-mi dea un autograf pe cartea pe care tocmai

ne-o prezentase, am rostit:
- Primiþi, Domnule Ministru al Învãþãmântului,

întreaga admiraþie a unui profesor, care vã situeazã,
prin prestanþã ºi competenþã, alãturi de  Spiru Haret,
„pãrintele ºcoalei româneºti”!

Aduceam, printr-o miraculoasã deplasare, timpul
trecut în prezent, ºi deodatã chipul sãu se luminã,
întinerit. Existã o înflãcãrare permanentã a tinereþii,
pe care n-o poþi citi decât pe faþa oamenilor foarte
inteligenþi.

M-a întrebat cum mã cheamã, ce cãrþi dedicate
învãþãmântului am scris, dacã m-a cunoscut cumva
mai înainte. I-am rãspuns sincer ºi concis la primele
întrebãri, fiindcã în spatele meu aºteptau alþi colegi
sã-i primeascã autograful, iar la ultima i-am spus
cã eu fusesem mult prea tânãr pe vremea aceea
ºi dumnealui mult prea prestigios, ca sã-l fi putut
cunoaºte personal...

Mi-a zâmbit, a înþelegere, ºi mi-a întins mâna,
exprimându-ºi din priviri dorinþa de-a face cunoºtiinþã
mãcar acum... „Niciodatã nu-i prea târziu!” – parcã
mã susþineau privirile sale însorite, îndemnându-mã
sã-i strâng bãrbãteºte mâna.

Apoi, pe cartea care-i rãmãsese în faþã,
privindu-ne peste timp, mi-a scris: „Domnului Ion C.
ªtefan, profesor distins ºi scriitor prolific, cu amintiri
comune din trecut ºi calde sentimente colegiale în
prezent. MIRCEA MALIÞA, 30 – III – 2010.”

I-am dãruit ºi eu Corabia cu amintiri. Prietenii mei
scriitori, promiþându-i cã, deºi acum nu se aflã între
paginile ei, în viitorul volum de evocãri îi voi acorda
un loc de cinste.

Viaþa mea a reintrat apoi într-un con de luminã,
încercând sã suplinesc prin lecturã nemulþumirile
mãrunte ale fiecãrei zile. 

Am aflat astfel din volumul lui Mircea Maliþa cã,
între filosof ºi savant, înþeleptul se aflã la mijloc:
„De la filosof culeg o idee, de la savant o cunoºtinþã,
de la înþelept un sfat, de obicei într-un moment grav
ºi periculos.” Autoritatea înþeleptului constã în
„capacitatea de a proiecta asupra oricãrei situaþii,
experienþe de viaþã preþioase, ale cãror învãþãminte
le-au tot distilat în mintea lor” (Înþeleptul stã la mijloc,
p. 18). 

Am înþeles cã „religiile s-au format prin norme
de comportament uman” (p. 19), iar, în percepþia
autorului, omul superior este capabil sã le
interpreteze într-o armonie de bine, deoarece „atunci

când vorbim de inteligenþã, evocãm acea capacitate
a minþii umane de a memora, imagina ºi asocia fapte
sau concepte, de a gândi ºi a înþelege” (Inteligenþã,
creier ºi computer, p. 49).

Îndreptându-ne spre o îmbinare multidisciplinarã,
vom explica mai bine relaþiile dintre fenomenele
naturale ºi stãrile sufleteºti ale omului, reflectate mai
ales prin culturã, consideratã „drept o componentã
nobilã ºi generoasã a bazei unei comunitãþi ºi a
membrilor sãi”, cu valenþe multiple, deoarece
„domeniul sãu cuprinde limba, istoria, valorile,
credinþele, obiceiurile ce se transmit de la pãrinþi la
copii, fãrã oprire în cursul vremii” (Cultura, p. 152).

Tot ceea ce ºtiusem ºi înþelesesem eu însumi,
pânã acum, se reaºeza într-o nouã dimensiune
culturalã, multiplã, filtratã prin mintea unui mare
savant.

C
hiar rreferirile la câþiva dintre marii scriitori
români erau îndreptate spre o altã laturã
a personalitãþii lor decât cea strict literarã,

pe care o ºtiusem pânã acum: Mihail Sadoveanu ne
apare ca ºeful delegaþiei române la Primul Congres
Mondial al Partizanilor Pãcii, de la Paris, fiind mai
interesat de întâlnirea cu Tristan Tzara decât de
discursurile unor ºefi de state, deoarece „În mijlocul
atâtor personaje emoþionate de congres, întâlniri ºi
discursuri, evenimente ºi fapte dramatice, Sadoveanu
nu se desprindea de lumea lui” (Sadoveanu în sala
Pleyel, p. 285).

Tudor Arghezi, ca reprezentant al României la
un Congres al Naþiunilor Unite, la Geneva, devine
corespondent activ pentru presa din þarã,
exprimându-ºi, în acelaºi timp, dragostea pentru
Elveþia, care i-a fost, într-o vreme, ca o a doua patrie.

Pe Lucian Blaga, autorul îl întâlneºte la Cluj,
în calitatea sa de cercetãtor la Biblioteca Filialei
Academiei Române, pe când Mircea Maliþa era
directorul Bibliotecii din Bucureºti a Academiei,
evocând trei momente din viaþa marelui poet:
amintirile lor reciproce, teme de filosofia ºtiinþei, de
care Lucian Blaga se ocupa în vremea aceea, ºi
faptul cã Blaga se distingea prin elemente preþioase,
în problematica unor curente filosofice actuale”
(Lucian Blaga, p. 315).

Amintirile povestitorului despre Athanase Joja
se referã la momentul când acesta a fost numit ca
„primul reprezentant al României pe lângã Naþiunile
Unite” (Athanase Joja, p. 339).

La fel de interesantã este evocarea lui Grigore
Moisil, „ca o pledoarie a existenþei vieþii dupã moarte.
Marile nume ale lumii cunosc o existenþã în
continuare, în biblioteci, sunt scrise pe fiºe de cititor
ºi pãstrate curent în gândire, iar purtãtorii lor sunt
evocaþi cu stãruinþã în sãlile unor congrese, devenind
partenerii nevãzuþi în echipele de cercetare”
(Grigore Moisil, p. 341).

Abia mai târziu, dupã câteva zile minunate,
dedicate lecturii acestei cãrþi, mi-am dat seama cã
Mircea Maliþa nu ºi-a ales întâmplãtor temele, nici
numele pesonalitãþilor evocate, ci raportându-le la
prestigiul lor internaþional ºi la relaþiile multiple pe
care le-a putut stabili cu aceºtia.

Minþi senine, minþi învolburate devine astfel o
carte bogatã în semnificaþii, pe care v-o recomand
cu sinceritate ºi admiraþie.

2. Piaþa Alimentarã, situatã în spatele Pieþei
Publice ºi a Palatului Administrativ, va avea o formã
triunghiularã, cu laturile de 60/60/80 m, aici accesul
fãcându-se prin strada B, direct din Piaþa Publicã, pe
sub arcadele Palatului Administativ, sau prin strada
din dreapta. Cadrul pieþei va fi închis prin magazine
ºi prãvãlii.

3. Piaþa staþiei de cale feratã a fost aºezatã pe
locul vechii staþii distruse de inundaþii, în afara satului
model, pe malul râului Argeº, sub malurile platoului,
având formã dreptunghiularã cu laturile de 90/25 m.

4. Piaþeta postului de pompieri a fost prevãzutã
sub malurile platoului, lângã drumul ºi podul de
peste Argeº, aflat între satul nou ºi satul vechi.

Clãdirile instituþiilor publice ºi administrative din
satul model sunt:

1. Palatul Administrativ, care ocupã o suprafaþã,
la parter, de 800 mp, având trei secþii administrative:
jandarmeria la subsol, percepþia ºi primãria la parter,

împreunã cu banca ºi cooperativa, iar în pod un
depozit pentru produsele satului (grâu, poame).
Deasupra celor patru picioare masive de la intrare
se va ridica turnul primãriei, care va cuprinde, la etaj,
o camerã, pentru oaspeþii oficiali, cu baie, debara
ºi toaletã, iar la etajul al II-lea, o culã acoperitã.

La mijlocul clãdirii se aflã o trecere largã,
acoperitã, care va servi circulaþiei pietonale între
cele douã pieþe, dar ºi spaþiu de adãpostit pentru
încãrcarea-descãrcarea grânelor ºi produselor pentru
depozitul din  pod.

2. Dispensarul are formã dreptunghiularã în plan,
cu dimensiunile de 14,00 x 38,50 m (suprafaþa 540
mp), ridicat peste o trecere boltitã deasupra strãzii
secundare în pantã, din spatele dispensarului.
Clãdirea are subsol parþial (410 mp), parter ºi etaj
complet construite ºi cuprinde urmãtoarele secþii:
serviciu medical, librãrie ºi farmacie, la parter; la etaj,
un dispensar ºi o maternitate cu salã de operaþii ºi

salã de naºteri, iar la subsol, o baie propriu-zisã cu
instalaþiile de încãlzire a apei ºi de încãlzire centralã.

Dispensarul a primit o parte dintre fondurile
de construcþie din partea Ministerului Sãnãtãþii, iar
comuna va dona o casã nouã, construitã, pentru
medic.

Clãdirea nu are bucãtãrii ºi oficii speciale, pacienþii
primind alimente de la familie. 

3. Construcþia staþiei de cale feratã dispune de:
un peron acoperit, cu lãþimea de 4,00 m ºi lungimea
de 28 m ºi un peron neacoperit, larg de 2,00 m pe
36,42 m lungime; clãdirea propriu-zisã a staþiei,
formatã din: 1. salã mare de aºteptare cu ghiºeu de
bilete; 2. douã birouri pentru ºeful staþiei ºi telefon
telegrafic; 3. un apartament cu douã camere, baie,
WC, bucãtãrie, cãmarã cu pivniþã (la subsol), pentru
ºeful staþiei; 4. o cazarmã cu paturi pentru lucrãtorii
la linii, având anexatã o salã de scule ºi un vestiar,
o salã cu lavabouri ºi una cu duºuri, latrinele fiind
amplasate separat, pe o laturã a clãdirii. (Va urma.)
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R
omanul Mântuiþi iinimile nnoastre (2011) mi-l
readuce în prim-plan pe Pavel Pereº, autor
cunoscut prin volumele de prozã ºi versuri,

cu o nouã „povestire”, sub dominaþia eposului elevat.
O reuºitã artisticã a unui prozator cu solide cunoºtinþe
despre tehnica romanescã, deplin stãpân pe
modalitãþile stilistice generative, amplificând genul
epic prin combinaþii inedite. Imaginativul se
insinueazã pe aduceri-aminte ºi pe trãiri cotidiene,
într-o cuprinzãtoare memorie artisticã, pe baza unui
plan de compoziþie simplu ºi explicit, dar firele epice
se evidenþiazã ºi se estompeazã, în funcþie de
manifestãrile personajelor principale (Ludovica ºi
Avei Rareº, prezent în roman doar în amintire);
subiectul e simplu: un bãrbat a murit la bãtrâneþe ºi
vãduva sa care-i face ample ºi dese ceremonialuri
de pomenire ºi evlavie recompune prin reorganizarea
unei realitãþi în presimþiri, într-un timp miraculos,
un om abia acum înþeles aºa cum trebuie, totul
îndreptându-se cãtre dezvãluirea unor momente
iniþiatice, unor credinþe sau violenþe.

În substanþa romanului, poziþia dominantã o are
bipolaritatea cimitir-bisericã, dispusã pe complexul
cãminului conjugal ca dimensiune dumnezeiascã a
întâmplãrilor: nimic nu se anuleazã din ce a fost în
ordinea moralã a femeii care ocroteºte o lume
întreagã în sufletul sãu, prin autoreconsiderare;
evadarea într-o istorie revolutã îi oferã, pe neºtiute,
avantajele unei stãri duble, asimilând trecutul cu
prezentul, iar iminenta plecare de pe pãmânt îi
întãreºte convingerea cã omul este o prevedere
divinã pentru infinitul universului.

Textul acestui roman se esenþializeazã în scriere
romanescã ºi interpelare filosoficã prin povestire (în
subiectul ca atare, cu temei, sã zicem, sunt ºi câteva
legãturi susþinute de personajele Bogdan Tarsiu,
Nicu ªchiopu, Grigore, Teodora Haret), existã însã
ºi o zonã a intertextualitãþii, ceea ce oferã aura de
modernism cãutat într-adins prin tradiþionalism, totul
motivându-se printr-un metatext riguros.

A
vem dde-aa fface cu o carte a cunoaºterii,
foarte frumos ziditã într-un stil în care
cuvintele dovedesc evident legendele

expresiei, nu se resping în alãturãri surprinzãtoare
(de unde ºi o lecturã în intimitatea metaforelor), de

aceea rostirea furnizeazã determinãri discursive,
între enunþiativ ºi interogativ, ºi produce o tensiune
dialogicã, iar cititorul participã activ ºi anticipativ la
lecturã. Se produce demitizarea celor ce sunt pe
pãmânt pentru ca omul sã presupunã cã urcarea în
vârstã, pe lângã pierderi uriaºe, mai are ºi câºtiguri.
Sunt aºezate în lumina dovezilor prin izbânzi ºi
greºeli, vieþile oamenilor care pun preþ pe onoarea,
pe identitatea lor. Într-o privinþã (în raport cu mitul)
romanul acesta are ºi iz de confesiune, o spovedanie
mai exact, a personajului central feminin care se
destãinuie, cu un farmec imens, cu o sinceritate de
netãgãduit, dar aceastã mãrturisire este fãcutã sub
semnul apãsãtor al divinitãþii, ceea ce spune se vrea
o iertare a pãcatelor – cele evidente ºi cele posibile –
viaþa este acceptatã ca
destin ºi condiþia de
muritor n-are cum fi decât
moralã, ºi nici cum sã se
fereascã de suferinþã; de
atâtea ori fericirea trece
prin suferinþã ºi atunci este
nevoie de un model ºi
acela apare din izbãvire;
aºa se ºi explicã de ce
autorul trimite mereu la
percepþiile unor autori
canonici, spirite supreme.

E de spus cã, de la
început pânã la sfârºit,
se practicã o mântuire pe
cale oralã ºi pragmaticã,
Ludovica Rareº alege în
memoria profanã tot ceea
ce a trãit în stare de mit, în
succesiunea evenimentelor
se vãdeºte un elan
aproape fabulos de a
apropia orice gest al celor
dragi de învãþãturile din
Sfânta Scripturã, cu luare
aminte cã omul nu se
poate împotrivi, decât ca manifestare a licantropiei
(analizatã de Andrei Serafim în roman) ori a
deºertãciunilor telurice.

Implicarea ficþiunii în realul concret istoric ºi
politic apare puternicã, nicidecum nu pândeºte
pericolul nerecunoaºterii universului, de care
vorbeºte autorul, narativul creºte lent în
explorarea faptelor ca joc al individualitãþilor
pânã când intervenþia homodiegeticã se
manifestã prin emiterea unor sentinþe sau
prin apelarea la vreun citat celebru ºi, în
cele din urmã, devine posibilã dihotomia
ezoteric-exoteric.

Mântuiþi inimile noastre este o carte ºi
pe tema iubirii paradisiace (cu cheie biblicã),
pe ideea pãstrãrii acesteia prin credinþã sau
încrâncenare, dar ºi pe problematica unei
multiplicate lumi: a oamenilor simpli cutreierând
traiul spre frumosul ºi belºugul material ºi a
intelectualilor cãutând decodificarea secretelor
din texte fundamentale sperând ca viaþa sã fie
o experienþã soteriologicã ºi o transmitere prin
cuvânt, ca semn divin, a stãrii de purgatoriu uman.

Î
nsumarea aanilor, laitmotivul romanului,
de cãtre Ludovica Rareº e rugãciune
continuã, moartea bãrbatului nu schimbã

ordinea lumii, e pusã pe temei pitagoreic –
„totul este aranjat dupã numãr”, îmbinãrile
himeric-veridic ºi credinþã-fariseism
declanºeazã mesajul, viaþa de azi, spune
autorul, nu poate fi conceputã ºi înþeleasã fãrã
aspiraþie la nou cu îngãduinþa trecutului: „Orice
istorisire încãrcatã în gândirea misionarã a
mãrturisitorului nu se poate schimba decât în
sfinþenia urmãtorului mãrturisitor care îºi asumã

greaua rãspundere de a
deschide noi trasee dominate de
vraja faptelor când abstracþiunea
sa converteºte în dat real: existã o trãire în virtutea
actelor de identitate, ca locatar al planetei ºi o trãire
pe varianta celestã, ca manifestare de bucurie
a cuiva pentru cineva.” Autorul comunicã starea
unei omeniri ºtiute, dar alambicat, ºi deci într-o
transfomare perpetuã în esenþe prin ideea cã viaþa
este o iluzie ºi nu obiectiv suprem, este o dãruire
divinã ºi nu se poate renunþa la ea alegând pe acei
receptori cu abilitãþi în perceperea tâlcului ºi în
adeziunea fermã la convingerea kantianã cã
adevãratul pãmântean e fericit (ca ºi filosoful german,
deci) cu legea moralã în sine ºi cu cerul înstelat

deasupra sa, chiar dacã e nevoit
sã strãbatã trasee labirintice. Este
o iubire fãrã margini a vieþii, a lui
Dumnezeu în fond, lumea fiind a Sa,
orice este sensul sacrului ºi, dacã
trãieºti, înseamnã cã aºa s-a stabilit
în ceruri. Chiar dacã mai nimerim
ºi peste pasaje bântuite de erezie,
pe întregul sãu, romanul afirmã
libertatea de gândire ºi de credinþã,
aºa cum zicea Sfântul Augustin
cã prin crucea lui Iisus timpul are
sunetul propovãduirii divinului.

Cã este un roman realist nu
încape discuþie, însã apar pe
parcursul naraþiunii semne certe de
misticism, dar ºi de existenþialism:
cãutarea ºi dorinþa de înþelegere
a lui Dumnezeu, anularea
sentimentului de îndoialã în raportul
om-bisericã; un lucru important
de marcat: un student în medicinã
se cãlugãreºte prin proprie ºi
irevocabilã opþiune, îºi hotãrãºte
viaþa în concordanþã cu puterea
divinã, abandonând o lume care

îi pare absurdã, dar obþine fericirea prin revelaþie.
Parþial recurs la fapte, integral prin retrãire, acest

roman este unul al cunoaºterii prin avatarurile fiinþei,
rezolvând în prezent ceea ce nu s-a putut odinioarã,
prin strategii narative remarcabile, psihologicul
deduce existenþa ºi face diferenþa între personaje,
biologicul se combinã cu istoricitatea ºi oamenii
trec prin lume la diferite vârste ºi prin amestecate
fenomene istorice ºi naturale.

M
ântuiþi iinimile nnoastre este o construcþie cu
subiecte înlãnþuite – de iubire, de moarte,
etico-filosofic, de iniþiere, escatologic,

pe zone ale faptelor clipei ºi ale memoriei într-o
nestãvilitã cãutare de adevãr, cu semne tragice, cu
intonaþii comice, dar cu profunda nãzuinþã de pãstrare
a ordinii divine, pentru cã „memoria universului este
chiar Dumnezeu, în timpul cãruia trãim”. Un roman
despre divinaþie în superlativul credinþei ºi al unei
lumi în amplasãri contrapunctice.

Dacã ar fi sã stabilim cât e argumentativ ºi cât
biografic în textul acestui simbolic roman, l-am socoti
argumentativ pentru cã porneºte de la o ipotezã
(viaþa-i expresie divinã), dar pentru cã însumeazã o
istorie a pãmântenilor îmbinatã cu a cerescului, l-am
numi biografic; componistic este un jurnal proiectiv
într-un spaþiu luminat sufleteºte, cotropit de vieþile
de acum ºi de mai târziu. Mântuiþi inimile noastre este
un roman de smerenie ºi rãzvrãtire, cu o deosebitã
bogãþie lexicalã, cu adevãruri închipuite ºi cu
închipuiri adevãrate, cu ispitiri de a ne alãtura de
unul sau altul dintre personaje; ficþiunea de sub
acest titlu va fi documentul de mâine, ºi nu închei
fãrã a semnala aceastã izbândã esteticã apãratã
de o nedisimulatã bucurie a inteligenþei ºi a harului.
O carte a timpului despre care Platon considera
cã este veºnicia în miºcare.

EEppoossuull rreeaalliisstt-mmiissttiicc îînn rroommaannuull
MMâânnttuuiiþþii iinniimmiillee nnooaassttrree

AAccaadd.. AAlleexxaannddrruu SSUURRDDUU
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Cartea ccare vvã aaºteaptã

SSuunntteemm uunn nneeaamm ddee mmaarrttiirrii
Mihail DDiaconescu: Sacrificiul. Partea aa ddoua: Mal dde ssiecle

MMaarriiaa MMoonnaa VVÂÂLLCCEEAANNUU

D
ouã ppersonje ccheie din
prima parte a trilogiei,
tinerii Romulus Brad,

bursier în drept la Viena, ºi dr Nicolae Bolcaº, avocat,
pornesc din Beiuºul adolescenþei lor într-o misiune
secretã la Viena ºi Budapesta, misiune încredinþatã
de ºeful miºcãrii naþionaliste din Beiuº, dr Ioan
Ciurdariu Ciordaº ºi de preºedintele Partidului
Naþional, bãtrânul domn George Pop de Bãseºti.
Apar ºi personajele feminine, doamna Viora dr.
Ciurdariu Ciordaº, scriitoare, „o doamnã frumoasã ºi
respectatã, admiratã în lumea intelectualã ºi politicã a
românilor din Imperiu” (pag. 51), precum ºi
domniºoara Laura, viitoarea logodnicã a lui Nicolae.

Înfruntarea de idei dintre cei doi tineri are loc în
lungi plimbãri pe strãzile celor douã oraºe, pe
fundalul amurgului unui imperiu, Romulus Brad
convins cã „numai în contemplaþie pot comunica
strâns cu esenþa ascunsã a lucrurilor” (pag. 60), iar
Nicolae considerând cã aceastã contemplaþie trebuie
completatã cu acþiunea, deoarece numai în acþiune
idealul capãtã o substanþã realã. ªi tot Nicolae este
cel care dã definiþia sacrificiului, simbol prins în titlul
romanului: „Un sacrificiu este un izvor de putere. Asta
se ºtie de mult. Idealurile devin realitate numai când
includ în ele un sacrificiu sau o sumã de sacrificii.
Viaþa, creaþia, inclusiv creaþia istoricã ºi politicã, sunt
de neconceput fãrã ideea de sacrificiu.” (pag. 61)

Autorul se vrea de fapt plasat în ipostaza de
martor, ipostazã în care îl situeazã ºi pe cititor, fiindcã
firea omului, starea ºi spectacolul lumii, scena politicã
ºi scena istoriei pot fi înþelese numai din perspectiva
martorului. Aceastã înfruntare de idei a celor douã
personaje, al cãror destin va fi prezentat alternativ
în capitolele cãrþii, se face pe fundalul-decor a douã
oraºe cutreierate de acel mal de siecle de sfârºit de

imperiu, cum excelent afirmã Ilie Bãdescu în studiul
introductiv (pag. 9): „Faþã de luxurianta Vienã cu
lumini crepusculare, cu aura sa de belle epoque,
cu o lume navigând între Lustprinzip ºi voluntarismul
dogoritor, o Vienã ocultã ºi senzualã, lascivã ºi
suavã, spurcatã, demonicã ºi angelicã, pe de o parte,
ºi o Budapestã care afiºeazã un stil imperial,
nereuºind sã fie mai mult decât o stridentã trufie a
unei lumpenaristocraþii subtilizând rasial în chip inutil,
pe cât de trufaºã, pe atât de mediocrã, navigând între
obsesia imperialã a contelui Tisza ºi concupiscenþa
contesei vãduve Erzsebet, amanta primului–ministru,
totul fiind toropit de voluptãþi lascive, scufundat într-un
apetit polimorf-pervers.”

Partidul Naþional – dr Ciurdariu Ciordaº, dr Aurel
Lazãr, Vasile Goldiº, Aurel C. Popovici, Iuliu Maniu ºi
Alexandru Vaida–Voevod – luptã împotriva terorii
grofeºti din satele transilvane, mai ales cele de la
izvoarele Criºurilor. Ei sunt convinºi cã un popor este
o sumã de valori spirituale ºi cer emanciparea politicã
a Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului.
O situaþie aparte o are arhimandritul Vasile Mangra,
încercând sã evolueze între aceste douã tabere.
Aurel Popovici este cel care lanseazã cãtre
arhiducele Franz Ferdinand, moºtenitorul tronului,

ideea unei Austrii federale, în care fiecãrei naþiuni
sã-i fie recunoscutã autonomia, asta însemnând
saltul peste Budapesta, ale cãrei interese de a
menþine marile averi grofeºti în Transilvania erau
astfel lezate. 

Ideile de emancipare sunt propagate de publi-
caþiile Tribuna de la Arad ºi Luceafãrul de la Sibiu.

Uneori, povestitorul acestor evenimente reale,
dar aproape ireale, trecute prin filtrul celor aproape
o sutã de ani, aparþinând trecutului, dar în acelaºi
timp prezentului prin valoarea de document dublatã
de valoarea literarã a textului, devine un moralist
necruþãtor: „Onestitatea nu are grade, ea este sau
nu este” (pag. 113). Alãturi de onestitate, demnitatea
este consideratã, pentru cei mai mulþi oameni, bunul
lor cel mai de preþ. Aceleaºi idei le împãrtãºeºte ºi
profesorul Masaryk de la Praga, urmãrit mereu de
agenþi, fiindcã ura guvernanþilor e activã. Aceastã
afirmaþie pare a fi valabilã în mod special… „astãzi,
mai mult ca oricând, singurul criteriu valabil în
judecarea statelor ºi guvernelor, a puterii în general,
este criteriul moral. O mãreþie lipsitã de cultul binelui,
al milei, al dragostei faþã de aproapele nostru, omul,
este un rãu absolut.” (pag. 192)

Chestiunile politice ale Imperiului li se relevã celor
doi tineri, Romulus Brad ºi Nicolae Bolcaº, la Viena,
devenitã una dintre marile pieþe ale puterii, unde îºi
dau întâlnire Orientul misterios ºi Occidentul trufaº. 

Idealul exprimat de dr Nicolae Bolcaº este ºi
al celui care a scris aceastã carte ºi este de fapt
mesajul ei: „Mã gândesc la o lume a dragostei, a
libertãþii depline, cel mai frumos ideal, fãrã rupturi
ºi prãpãstii, conformã cu aspiraþiile mele fireºti.
Mã gândesc la o lume mai bunã… Ideea de
perfectibilitate vine din încrederea mea în
oameni, în viitor...” (pag. 165)

Arhiducele moºtenitor al tronului, Franz Ferdinand,
gândeºte o metamorfozare a imperiului, ºi în acest
sens se sprijinã pe naþionaliºtii români pentru a-l
îndepãrta de la putere pe cumplitul conte Tisza,
cel care susþine cã adevãrata vocaþie a elitei este
puterea... Mitropolitul, Preasfinþitul dr. Elie Miron
Cristea, cel care acþioneazã ca un radical în articolele
semnate în presã, pentru cã un regim care face
martiri din adversarii sãi politici nu poate fi un
partener de discuþie, este convins cã iubirea
înfrãþeºte neamurile ºi lumea întreagã. El îi spune
arhiducelui la întrevederea protocolarã la care
fuseserã convocaþi fruntaºii naþionaliºtilor: „În iubire
devenim mai îndrãzneþi, mai puternici. În ciuda
pedepselor cu temniþa ºi a prigoanelor de tot felul
pe care le-au îndurat ºi le îndurã mereu, tinerii
oþeliþi sunt puternici tocmai pentru cã ºtiu cã sunt
iubiþi de ai lor.” (pag. 221)

P
e aacest ffundal de înfruntare politicã are
loc asasinarea la Sarajevo, în Bosnia, a
arhiducelui Franz Ferdinand ºi a ducesei

Sofia, ºtire care bulverseazã Viena, populaþia iese
pe strãzi, bursa ºi magazinele sunt închise, peste
tot se vorbeºte de rãzboi. Trebuie sã subliniem
meticulozitatea ºi mãiestria artisticã în evocarea

acestei Viene zguduite de tragedie, strãzile pline de
oameni, portretele ºi steagurile îndoliate expuse în
toate vitrinele, înmormântarea regalã la care participã
Karl Franz Joseph, în noua sa calitate de prinþ
de coroanã, generali, miniºtri, membrii corpului
diplomatic, ºirurile prelungite ºi ordonate ale
mulþimilor de pe strãzi. 

Cei doi hotãrãsc sã se întoarcã acasã, Nicolae
alãturi de logodnica sa, Laura, iar Romulus la Bucureºti.
Prin intermediul domniºoarei Laura, care îºi cautã un
post de învãþãtoare, descoperim starea jalnicã a
ºcolilor româneºti, pustiite, fãrã încãlzire, fãrã învãþãtori.

P
artea aa ddoua a trilogiei, intitulatã Tenebrele,
este dedicatã Primului Rãzboi Mondial,
descris în amãnunt, cu toate tragediile sale,

cu eroismul armatei care a întors frontul la Mateiaº
ºi Mãrãºeºti. Rãzboiul este descris prin intermediul
personajului Romulus Brad, ajuns furier pe lângã
maiorul ardelean Moºoiu. 

Perspectiva narativã se mutã de la Curtea
Imperialã de la Viena la Curtea Regalã de la
Bucureºti, fiind descrise amãnunþit frãmântãrile
regelui Carol I referitor la intrarea României în rãzboi.
Personajele romanului sunt din nou personajele
cãrþii de istorie, regele Carol I, Barbu ªtirbei,
administratorul domeniilor Coroanei, principesa
Maria, nepoata reginei Victoria a Angliei ºi viitoarea
reginã a României, cea care îi cerea în permanenþã
regelui sã nu meargã contra Antantei ºi nici contra
sentimentului naþional românesc. Carol I se
conformeazã instinctului naþional românesc, ca rege
iese învingãtor, ca om însã este nimicit, moartea sa
survenind tocmai în aceste momente de rãscruce.
Domnia principelui Ferdinand ºi a principesei Maria
începe tocmai în acest moment când lumea întreagã,

de la un capãt la altul, era cuprinsã de flãcãri.
Paginile urmãtoare descriu momente celebre din
istoria naþionalã: încoronarea regelui Ferdinand.
Prin intermediul jurnalistului Romulus Brad, asistãm
la aceastã scenã a încoronãrii, alãturi de rege, reginã,
generali, aghiotanþi, miniºtrii þãrii în frunte cu Ion I.C.
Brãtianu, mitropolit, preoþi: „Axionul încoronãrii, cu
vechile rugãciuni pentru marii bazilei bizantini, sunã
însã cutremurãtor de solemn. Abia dupã ce uriaºul
clopot al Mitropoliei începu sã batã grav ºi prelung,
laolaltã cu clopotele de la toate bisericile oraºului,
serviciul religios cãpãtã cu adevãrat accente de
mãreþie. Corul Catedralei cânta minunat. Regele ºi
Regina pãreau transfiguraþi de emoþie.” (pag. 331) 

Începe ºi pentru România calvarul rãzboiului,
descris pe douã planuri, armata condusã de la
Bucureºti ºi ceilalþi români, obligaþi sã lupte de
cealaltã parte, sub comandã austro-ungarã. Trebuie
sã subliniem o foarte documentatã descriere a
rãzboiului, strategiile militare, tehnicile de luptã, dar
ºi o participare sufleteascã ce condamnã aceastã
ucidere la comandã, grija pentru viaþã, pentru fiinþa
umanã: „Frontul nu comunica nicio victorie, îngropa
în schimb, zi de zi, zeci de mii de morþi în tranºee.”
(pag. 343)

Cernãuþi Chiºinãu Chiºinãu Chiºinãu
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CChheemmaarreeaa ppããmmâânnttuulluuii
NNiiccoollaaee CCIIOOBBAANNUU

C
utremurul ddin 11977 din Bucureºti a fost unul
destul de puternic, a costat multe vieþi ºi a
produs destule pagube materiale. Pe mine

personal m-a „prins” în cartierul Militari, la etajul al
doilea al unui bloc „barã” (element de bazã pentru
arhitectura „iepocii de aur”), de unde am coborât în
stradã în mai puþin de 15 secunde, sã asist forþat
cum „OD-ul” de peste drum s-a rupt în trei de ruºine
ºi s-a întins peste bulevardul Militari pânã la
complexul comercial de vizavi. Celãlalt OD, geamãn,
s-a înclinat catre sud destul de ameninþãtor, dar s-a
rãzgândit sã mai cadã. Spun de ruºine, deoarece a
fost construit din economiile fãcute de la celelalte
blocuri din cartierul Militari.
Nu are rost sã intru în detalii
referitor la comentariile
oamenilor coborâþi din blocuri
în lenjerie intimã, cu umbrela
în mânã, pentru cã ele reflectã
cu prisosinþã mediul „beton”
în care au trãit. Vreau doar sã
adaug cã în acea noapte m-am
urcat pe ruinele OD-ului cãzut,
de curiozitate, ca sã aflu cu
stupoare cã printre materialele
economisite fãcea parte ºi o
pufoaicã, „integratã” în structura
de rezistenþã de pe latura de vest
a blocului.

Europa Liberã, de data aceasta fãrã
sã exagereze, a anunþat în mai puþin de
15 minute cã americanii au înregistrat
cutremurul la 7.4 grade pe scara Richter.
Sã te înclini în faþa unei astfel de
tehnologii, când este vorba despre alþii...

A
poi, dde-aa llungul vvremii,
statisticile ºi prognozele au început sã
prindã contur prin mass-media pe toate

meridianele. Un eveniment similar a fost plasat de
experþi, „absolut sigur”, undeva prin Los Angeles,
pentru anul 1991, luna nu mai conteazã. Totul fiind
legat ºi justificat de acumulãrile de forþe tectonice
de-a lungul faliei San Andreas, care a ajuns un fel
de Bau-Bau în California.

Cutremurul mult aºteptat din 1991, adicã
Apocalipsa trâmbiþatã de experþi, s-a trezit prin
ianuarie 1994. Totuºi, este de „apreciat” cã în

determinarea intensitãþii zbuciumului tectonic,
timpul necesar de raportare a gradului a fost mai
scurt, în jur de douã ore, iar dupã ceva sãptãmâni
s-a rotunjit valoarea la 6.7 pe scara Richter.

D
acã nnu aaº ffi ssimþit pesonal douã dezastre,
de peste 7.2 ºi 7.4 grade în Bucureºti,
poate aº fi înþeles ezitarea ºtiinþificã.

Atitudinea ciudatã era determinatã, bineînþeles,
de interese economice. Dacã în SUA un stat intrã
în categoria periculos în domeniul calamitãþilor
naturale, trebuie anulate taxele ce revin statului
de la populaþie, nu ºi cele federale.

Natura pare tare agitatã ºi
supãratã pe cei ce nu-ºi pot
plãti indulgenþele, astfel cã din
ce în ce mai des cerne pãcatele
oamenilor, mai ales ale celor
sãraci, fiind mult mai ieftin.
Spun asta, fiindcã, în general,
doar clãdirile în care stau cei
ce trãiesc din speranþã s-au unit
cu Mama
Pãmânt.

Cum uitarea este mai puternicã decât simþul
conservãrii, totul intrã repede în normal, cei ce au
plecat de fricã spre locuri mai liniºtite sunt un procent
nesemnificativ ºi, culmea, s-au întors destul de
repede la locul dezastrului. Se pare cã efectul
nocturn al necunoscutului infern subteran din
Northridge, Los Angeles, a fost nesatisfãcãtor, fiindcã
s-a pornit apoi o ploaie deloc specificã zonei. Casele
rãmase în picioare fiind crãpate (adicã tencuiala
STACO din exterior care-i foarte rigidã), ploaia le-a
umflat, ca apoi sã le descompunã definitiv în apa

curatã în Cer sfinþitã. Poþi sã te
superi pe cineva!?

Lângã munte, unde locuiam
noi, adicã în La Crescenta,
efectul nu a fost aºa de puternic,
însã soþia ºi copiii s-au speriat
destul de tare ca sã doarmã douã sãptãmâni
iepureºte pe un pat improvizat la uºa de la intrare.
Interesant e cã la 40 km de epicentru, cãtre munte,
nu au cãzut nici glastrele aflate pe balustrada latã
de 3 centimetri de pe scara de acces. 

I
atã ººi ccâteva ddetalii interesante despre efectul
acestui fenomen necontrolat, mai precis,
referitor la pagubele materiale. La noi,

cutremurul din 1977 s-a ridicat la peste 7.4 grade
pe scara Richter ºi au cãzut câteva zeci de clãdiri
deja afectate de cutremurul din 1940. Aici, cutremurul
a fost de 6.7 grade ºi a distrus peste 15.000 de clãdiri
ºi zeci de tronsoane auto suspendate ce croºeteazã
giganticul oraº. Pagubele au fost evaluate la 20 de
miliarde de dolari. Comentariile în privinþa seriozitãþii

execuþiei sunt de prisos,
mai ales cã mai toate
construcþiile sunt pe
parter. Singura scuzã
ar fi cã lemnul nu
„ucide” precum betonul.
Spun asta, deoarece
americanii, în afarã de
baraje, pasaje pentru
autostrãzi ºi ceva hale
industriale pe parter, nu
mai construiesc nimic
din beton armat, ci totul
pe structuri metalice.

De apreciat, totuºi,
promptitudinea autoritãþilor locale, care au trecut
imediat la ajutorarea celor afectaþi de dezastru ºi la
o rapidã demarare a reconstrucþiei, ceea ce nu s-a
întâmplat pe plaiurile mioritice în aceleaºi condiþii.
Era de aºteptat sã aparã o nouã orientare privind
standardele în domeniul construcþiilor civile, prea
sensibile la „chemarea” Pãmântului, ceea ce s-a ºi
întâmplat. În anii urmãtori, standardele s-au schimbat
drastic în domeniul construcþiei locuinþelor ºi spaþiilor
comerciale în frumoasa Californie.

A
devenit un ritual. În fiecare an,
tot Saint Germain–ul coboarã
la Brive. Ziariºti, critici literari,

editori, agenþi literari, organizatori de
târguri de carte, scriitori celebri pleacã
vineri dimineaþa de la gara Austerlitz
din Paris pentru trei zile de întâlniri cu
cititorii ºi de sãrbãtoare. În tren, foie
gras, vin bun, discuþii, bârfe. Toatã
lumea vrea sã aibã un loc în trenul
mitic care merge la Brive în noiembrie.
De fapt, aceasta a fost ideea foarte
bunã a organizatorilor de acum
treizeci de ani. Cum sã convingã
scriitorii celebri ºi academicienii sã
vinã în micuþul orãºel din centrul
Franþei? Îmbiindu-i cu – foarte bunele
– produse locale. La început, librarii
instalau cãrþile printre legume, era
chiar un târg unde gospodinele
veneau la cumpãrãturi. Praz ºi cãrþi,
aceasta a fost ideea nebuneascã a
primarului de atunci. Anii au trecut.
Astãzi, târgul de la Brive a devenit al
doilea eveniment editorial în Franþa
(dupã Târgul de la Paris), 300 de
scriitori participã la întâlniri ºi peste

100.000 de persoane aºteaptã în
ploaie sã le vinã rândul pentru a întâlni
scriitorii ºi cumpãra cãrþile cu dedicaþie.
Ambianþã de sãrbãtoare, veselie,
glume, cãldurã, academicieni lângã

vedete de la televiziune ºi chiar oameni
politici (anul acesta, François Hollande,
candidatul Partidului Socialist la
alegerile prezidenþiale, a petrecut
douã zile la Târgul de carte).

A
ntoine
Gallimard,
patronul

editurii Gallimard,
care sãrbãtorea anul
acesta la Brive un
secol de existenþã,
nu a ratat de altfel
ocazia de a sublinia,
în discursul sãu, cã
Nicolas Sarkozy,
actualul preºedinte,
nu a venit niciodatã
la Târgul de la Paris
ºi l-a felicitat cu
cãldurã pe Francois
Hollande. Campanie
peste tot? Nu doar.
În aceste momente,
cruciale pentru
lumea cãrþii datoritã

introducerii
tabletelor digitale,
este cu siguranþã
interesant pentru
editori sã-l
sensibilizeze la problemele lor pe cel
pe care toatã lumea îl anunþã ca viitorul
preºedinte al Franþei. Affaire a suive,
cum se spune pe aici. Dar, pânã
atunci, citiþi mai degrabã cartea
ziaristului–scriitor Sorj Chalandon,
Retour a Killybegs (editura Grasset),
care a obþinut la Brive Premiul limbii
franceze (ºi Premiul Academiei
Franceze cu câteva zile mai devreme).
Povestea unui trãdãtor din timpul
rãzboiului civil din Irlanda, povestea
universalã a omului prins într-o dramã
care îl depãºeºte. ªi, dacã din
întâmplare sunteþi în Franþa anul viitor,
în jur de 10 noiembrie, veniþi la Brive!
Rezervaþi-vã din timp masa la faimosul
Chez Francis ºi biletul la discoteca pe
nume Cardinal ºi veþi avea ocazia de
a vedea de foarte aproape pe toþi cei
care fac literaturã în Franta. Ambianþã
de tabãrã ºcolarã garantatã!

TTâârrgguull ddee ccaarrttee ddee llaa BBrriivvee
AAiiddaa VVÂÂLLCCEEAANNUU

Emmanuel CCarrere, PPremiul Renaudot 22011, Alexis JJenni, PPremiul
Goncourrt 22011, ºi SSorj CChalandon, Prremiul AAcademiei FFrranceze,
au ssosit îîmpreunã lla BBrive.



CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº

AAnnuull IIIIII ��� NNrr.. 11 ((1144)) ��� IIaannuuaarriiee 22001122 2211

România dde ppretutindeni

Un aargeºean pprin llume
PPooppaass îînn SSppaanniiaa ((IIII))

IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

S
evilla –– ccapitala
Andaluziei. Începând
cu secolul al XIX-lea,

scriitorii români, cu preocupãri hispanice ºi fascinaþi,
probabil, de misterul maurilor, au luat cu asalt Spania,
lãsând ca mãrturie pagini memorabile privind aceastã
þarã ºi raporturile culturale româno-spaniole. Citez
la întâmplare: Notes sur l’Espagne, ale lui Mihail
Kogãlniceanu, O micã þarã latinã, de Nicolae Iorga,
Note de drum din Spania, de Mihai Ralea, Itinerar
spaniol, de Liviu Rebreanu, 1.000 de ore în Spania,
de Valentin Silvestri etc. Nu-l pot uita nici pe poetul
pãtimirii noastre, Octavian Goga, care pãtimea
în Spania din cauza lipsei de vegetaþie. El nota:
În þara asta nu se poate cânta frunzã verde,
pentru  cã nu existã.

Lui Vasile Alecsandri îi rezerv un loc aparte, nu
doar pentru frumoasele lui Note de cãlãtorie în Nordul
Africii, Spania ºi Sudul Franþei, ci, mai ales, pentru
traseul cultural urmat în Sevilla, împreunã cu
prietenul sãu francez, scriitorul Prosper Merimée.
Dupã o cãlãtorie obositoare de la Cadiz, hurducaþi
în caleaºca trasã de 10 sau 12 catâri, cei doi amici
au fãcut un popas mai lung la Sevilla, capitalã a
Andaluziei pânã în zilele noastre. Pentru început,
ghid a fost Merimée, urmând itinerarul eroinei sale
din nuvela Carmen, care l-a inspirat pe George Bizet
sã compunã celebra operã cu acelaºi nume (fãrã
sã fi trecut vreodatã Pirineii). Astfel, ei au pornit
de la Fabrica de tutun (astãzi una din universitãþile
Sevillei), acolo unde gitana – focoasa þigancã – l-a
sedus pe brigadierul Don José din Garda Dragonul.
De acolo, au plecat spre scena tragediei, trecând pe
lângã o minune arhitectonicã, Palatul San Telmo
(sfântul patron al navigatorilor), unde funcþiona pe
vremuri colegiul pentru pregãtirea
cãpitanilor caravelelor care circulau spre
Lumea Nouã. Alecsandri ºi Merimée se mai
opreau sã admire clãdirea-bijuterie care
adãposteºte Teatrul Lope de Vega. Intrând
pe bulevardul Cristofor Columb, lãsau
pe stânga o minunatã moºtenire maurã
– Turnul de Aur – ºi ajungeau în Plaza
de Toros de la Maestranza. Aceasta este
arena coridelor, în faþa cãreia Prosper
Merimée a decis sã destrame triunghiul
amoros: Carmen, Don Jose ºi toreadorul
Escamillo. Aici, Don Jose nu a mai putut
suporta umilinþa trãdãrii lui Carmen ºi s-a
rãzbunat, înjunghiind-o mortal. Pe locul
acela, se aflã astãzi o statuie a lui Carmen,
care parcã se întreabã mereu ce nu a
înþeles Don José?

De acolo, cei doi prieteni au mai fãcut
câþiva paºi pentru a-l saluta pe Wolfgang
Amadeus Mozart, aflat la masa de lucru ºi
grãbit sã termine opera Nunta lui Figaro, pe
care oricum nu acolo a compus-o. Urmând acelaºi
itinerar cultural, scriitorii noºtri au ajuns ºi în frumosul
cartier medieval evreiesc, Barrio de Santa Cruz,
unde, prin labirintul de strãduþe, au gãsit tocmai ceea
ce cãutau: în Plaza de Alfaro s-au oprit sub balconul
Rosinei, eroina din opera Bãrbierul din Sevilla
(inspiratã de piesa lui Beaumarchais). În Plaza de
Santa Cruz ei au pãstrat un moment de reculegere la
locul de veci al celebrului pictor sevillan Bartolomé
Estebán Murillo, considerat una dintre figurile
principale ale barocului spaniol în arta plasticã.
Au ajuns ºi la Plaza Dona Elvira, care prin secolele
XVI-XVII era folositã drept teatru în aer liber pentru
prezentarea comediilor lui Miguel de Cervantes. Nu
au ocolit nici valorosul Muzeu de Artã, care în Spania
este depãºit doar de cunoscutul Prado din Madrid.
Acolo au admirat mai ales pânzele celebrilor pictori
locali, Murillo, Velazquez, Zurbaran, dar ºi faimoasa
statuie Sfântul Jerome a nãstruºnicului Pietro
Torrigiano. Spun aceasta pentru cã, atunci când lucra
la Roma cu Michelangelo, s-a înfuriat din te miri ce ºi
l-a lovit cu ciocanul în faþã pe faimosul italian. A fugit
repede, pentru a scãpa de ºtreang, dar nu a nimerit
mai bine nici în Sevilla. Ducele de Arcos nu i-a plãtit
suma convenitã pentru statuia Fecioarei, iar el a avut
un nou acces de furie, distrugându-ºi opera, tot cu

ciocanul. Aici intervine Inchiziþia cu acuzaþia gravã
cã a distrus un obiect sacru, pentru care este
aruncat în închisoare, unde moare de foame,
dar nu recunoaºte crima, aºa cum i se cerea. 

D
in aacest ppunct ne despãrþim de Alecsandri
ºi Merimée, care, dupã ce au admirat tot
ceea ce se putea admira din preaplinul

operelor de artã maurã, mudejar ºi creºtine, ºi-au
continuat cãlãtoria spre Granada ºi Cordoba. De
aceea, propun ca noi sã ne îndreptãm atenþia spre
originile Sevillei. Parcurgând partea veche a urbei,
ajungem în faþa Primãriei, un splendid monument
arhitectonic, pe faþada cãruia gãsim Certificatul de
naºtere al oraºului. În una dintre niºe se aflã statuia
pãrintelui mitic, Hercule, cunoscut de spanioli drept
navigator fenician. Fiul lui Zeus se afla probabil prin
zonã în cãutarea merelor de aur. Într-o altã niºã îl
gãsim pe Julius Cesar, care mai întâi a distrus oraºul,
iar apoi l-a reconstruit din temelii. Despre originea
latinã a sevillenilor, a spaniolilor în general,
controversele nu sunt noi. Chiar dacã împãratul
Traian s-a nãscut în oraºul antic Italica, de lângã
Sevilla, cronicile medievale spaniole nu îi recunosc
paternitatea. În articolul scriitorului spaniol Ramon de
Besterra, publicat în 1929 în primul numãr al revistei
Hispanica, se sublinia cã „Traiano es rumano y
espanol” (Traian este român ºi spaniol). Ceva mai
târziu vine ºi Alexandru Busuioceanu, scriitor român
în exil în Spania, cu lucrarea sa Zamolxis sau mitul
dacic în istoria ºi legendele spaniole. El constata
cu uimire cã în cronicile medievale spaniole nu se
consemneazã nimic despre cucerirea Daciei, deºi a
fost fãcutã de un împãrat iberic. Mirarea lui devine ºi
mai mare atunci când ajunge la afirmaþia cronicarilor

spanioli cum cã hispanicii sunt descendenþi ai geþilor
sau dacilor. Lucrarea lui Busuioceanu a prezentat
interes încã dinainte de 1989, fiind publicatã la
Editura Meridiane (1985) ºi republicatã de Editura
Dacica (2009).

C
ontinuând iincursiunea în istoria Sevillei, sã
ne oprim puþin la epoca maurã ºi postmaurã
(712-1609), despre care s-au scris, probabil,

biblioteci întregi. 
Sã reþinem, pentru început, cã pânã la încheierea

dominaþiei arabe, Sevilla devenise unul dintre cele
mai prospere centre comerciale ºi culturale.
Arhitectura islamicã atingea aici culmile splendorii
sale. În cele peste cinci secole de prezenþã arabã,
apar cele mai frumoase palate, clãdiri publice,
moschei, parcuri, cu vestitele havuzuri (fântâni
arteziene). Când moscheea localã devine prea
micã, se înalþã una la concurenþã cu cea din
Cordoba, care avea deja faima de cea mai
mãreaþã din lumea occidentalã.

Aºa cum s-a întâmplat în toate marile civilizaþii,
ºi la Sevilla intervine fenomenul stratificãrii culturilor.
Astfel, peste monumentele romane au apãrut cele
vizigote, înlocuite ºi ele de cele maure care, la rândul
lor, vor face loc celebrelor edificii mudejar ºi creºtine.

În acest context, peste Marea Moschee din Sevilla
s-a construit actuala Catedralã, care era întrecutã
doar de sora ei londonezã. A fost pãstrat, însã,
minaretul acelei moschei, care este considerat
astãzi o strãlucitã moºtenire maurã.

Am menþionat epoca postmaurã. Este vorba
de perioada cuprinsã între 1247, când s-a încheiat
dominaþia maurã în Sevilla, ºi 1609, când au fost
expulzaþi moriscos, maurii creºtinaþi sau noii creºtini.
Aceasta este epoca artei mudejar, care îmbinã
armonios elementele creºtine (romanice, gotice sau
renascentiste) cu cele maure. Este o artã specific
andaluzã, care nu poate fi definitã nici maurã, nici
creºtinã. Artizanii acestei arte au fost mudejjan-ii
(în arabã: cei cãrora li s-a permis sã rãmânã dupã
Reconquistã). Sevilla tezaurizeazã unele dintre cele
mai reprezentative opere de artã mudejar. Douã
dintre acestea sunt Casa lui Pilat ºi Palatul lui
Pedro I. Din perimetrul andaluz mai trebuie
menþionat, tot cu titlu de exemplu, Sinagoga ºi,
respectiv, biserica San Miguel din Cordoba, precum
ºi Mãnãstirea Rabida (în regiunea Huelva din sudul
Andaluziei), locul unde s-a recules Cristofor Columb
înainte de a pleca în istoricul voiaj spre Indii,
descoperind însã America.

D
ar ssã rrevenim lla SSevilla, care pãstreazã cu
mândrie cel mai strãlucit exemplu de artã
mudejar. Este vorba de palatul lui Pedro I,

construit în anul 1364, în cadrul fortãreþei maure
Alcazar. Acolo toate exceleazã, fie ele sãli, holuri,
curþi interioare, grãdini sau fântâni arteziene.
Dar,  mai frumoasã ºi mai frumoasã a rãmas Sala
Ambasadorilor, fãrã egal în lume. Aºa se spune.
Aceasta pentru cã Sala are o decoraþie bogatã, în
stil mudejar, fiind încununatã de o cupolã din care
se scurg mii de stalactite aurite. Este greu de descris
acest palat, aºa cã el trebuie vãzut. Eu, unul, mã
las pãgubaº.

De aceea, pãrãsesc Palatul ºi traversez, pentru a
nu ºtiu câta oarã, centrul istoric al oraºului, considerat
cel mai mare din Europa. Am în gând sã ajung pe
„strada ºerpilor”, Calle de las Sierpes. ªtiam cã
acolo, prin secolul al XVII-lea, Miguel de Cervantes
a petrecut ceva timp în închisoarea regalã, unde a
conceput romanul sãu de cãpãtâi, Don Quijote de la
Mancha. Prin el, celebrul scriitor, poet ºi dramaturg
deschidea calea realismului ca esteticã literarã. Este
opera în care el se manifestã în voie pe tãrâm epic,
tragic ºi comic. Cervantes este scriitorul care a avut
o influenþã determinantã asupra limbii spaniole,
cunoscutã ulterior drept la lengua de Cervantes.

Dupã o vizitã extrem de solicitantã, chiar ºi fizic,
se impunea un popas de odihnã, dar ºi de reflecþie.
M-am oprit în cunoscutul Parc Maria Luisa. Nu eram
atras doar de bãncile sale ºi de umbra deasã a
copacilor seculari. Eram curios sã vãd pavilioanele
construite, în cele mai inspirate stiluri arhitectonuce,
pentru Târgul Hispano-American din anul 1929.
Am început cu Plaza de España, unde am admirat
un complex de clãdiri, îmbinate într-o unitate arhi-
tectonicã compactã, de formã semicircularã, unde
ºocheazã armonia perfectã în care sunt îmbinate
marmura, cãrãmizile roºii ºi cunoscuta faianþã
spaniolã, numitã azulejos. Cu asemenea faianþã
au fost meºterite ºi minunatele panouri alegorice,
reprezentând cele 58 de provincii ale Spaniei, indivi-
dualizate prin ceea ce are fiecare mai caracteristic.

În partea opusã a parcului, am ajuns în Plaza de
America, unde m-am trezit în faþa pavilionului Regal,
construcþie în stil gotic flamboiant. Am ajuns, apoi,
la un palat în stil renascentist, care gãzduieºte
actualmente Muzeul de Arheologie. Aici, vizitatorul
gãseºte una dintre cele mai bogate colecþii de statui
romane ºi mozaicuri din Spania. Existã ºi un
Pavilion Mudejar, cu colecþii bogate de ceramicã
ºi porþelanuri, mobilier artizanal ºi unelte agricole,
costume de curte, dar ºi minunate straie andaluze.

Dupã aceastã odihnã activã, instructivã, am
rãmas cu impresia cã trebuia sã spun câteva lucruri
ºi despre traiul cotidian al locuitorilor acestui oraº
încântãtor. Aºa este ºi rãmân dator. Pe data viitoare!
In sha’ allah (Cu voia Domnului), ar fi grãit maurul.



S
ub ppseudonimul MMihu DDragomir (numele
în acte: Mihail C. Dragomirescu), autorul
a fãcut o carierã de poet, prozator ºi

traducãtor. S-a nãscut în 24 aprilie 1919, la Brãila,
unde începe ºi liceul („N. Bãlcescu”), continuat la
Bucureºti ºi finalizat tot la Brãila (Liceul Comercial),
dupã încurcãturi pricinuite ºi de o eliminare sub
acuzaþia de „nihilist”. ªi studiile superioare (Academia
Comercialã din Bucureºti, ªcoala de Ofiþeri în
Rezervã din Bacãu) i-au fost marcate de schimbãri
de profil ºi de întreruperi, unele din cauza participãrii
sale la cel De-al Doilea Rãzboi Mondial. A debutat
editorial cu un volum de poezii publicat pe cont
propriu (Gânduri prãfuite, 1936), urmat de Rugã de
ateu (1938) ºi Înger condeier (1939). Dupã rãzboi
a ocupat posturi în redacþia ziarului Înainte din
Brãila ºi la revista Viaþa româneascã. A îndeplinit
funcþia de redactor-ºef la revistele Tânãrul scriitor,
mai târziu la Luceafãrul (1958-1960). Volumele de
poezii publicate în aceastã perioadã (Prima ºarjã,
1950; Stelele pãcii, 1952; Pe struna fulgerelor,
1955; Odã pãmântului meu, 1957; Stelele aºteaptã
pãmântul, 1961; Inelul lui Saturn, 1964, ºi altele)
adunã versificãri patetice pe teme cotidiene ºi
elogii festiviste aduse noilor realitãþi, socialiste.
În ultimele douã culegeri figureazã ºi poeme
închinate cuceririi spaþiului cosmic. Ca traducãtor,
pe lângã scrieri din Edgar A. Poe, M.K. Simonov,
A. Surkov, A. Iaºin, Lope de Vega ºi John
Steinbeck, a transpus în româneºte (în colaborare
cu C. Vonghizas) romane de H.G. Wells: Maºina
timpului, Insula doctorului Moreau, Rãzboiul
lumilor, Când se va trezi Cel-care-doarme ºi
Primii oameni în Lunã. A murit în 9 aprilie 1964,
la Giurgiu.

L
a ffel cca VVictor KKernbach, Mihu Dragomir
s-a interesat de doctrina paleoastronauticã,
în formularea savantului sovietic Matest M.

Agrest. În 1960, autorul nostru comenteazã ipoteza
lui Agrest în revista Luceafãrul, pe care o conducea.
Tot acolo (numerele 14 ºi 18 din 1960) va publica,
sub titlurile Oamenii planetei a patra ºi Ultima
astronavã, douã fragmente din propria sa ilustrare
literarã a acestei ispititoare teorii: nuvela Legenda
îngerilor, care deschide singurul
volum de anticipaþie al autorului,
Povestiri deocamdatã fantastice
(1962). Pe Marte, bãtrâna planetã
agonizantã, o civilizaþie avansatã ºi-a
încheiat socotelile ºi pleacã spre alte
stele, mai primitoare. Condusã de
Es, un „dur” al Cosmosului, o navã
întârziatã ia ºi ea calea marii cãlãtorii,
lãsând în urmã un peisaj dezolant:

„Pe ecrane se vedeau, mereu mai
aproape, întinderile pustii. Coborând
aproape de suprafaþa planetei,
astronava fãcea un ultim ocol.
Jos, se desfãºura relieful pe care
astronauþii îl cunoºteau atât de bine,
din copilãrie. Îl avuseserã înaintea
ochilor pe pereþii ºcolii. Îl desenaserã
pe caietele lor, îl priviserã din zborul
microplanelor, cu care fiecare familie
colinda, în zilele de odihnã, planeta. Munþii roºcaþi,
scunzi, cu gheburile netezite de mãcinarea nemiloasã
a jocului zilnic dintre arºiþi ºi geruri, adânciturile
întunecate ale mãrilor pierite, marile albii ale fluviilor
dispãrute, geometria zâmbitoare a aºezãrilor cu ziduri
de metal alb, azi pãrãsite, reþeaua marilor canale
nãpãdite de vegetaþia piticã, negricioasã, care
pusese stãpânire pe toatã planeta... Nu se vedea
nicãieri nicio miºcare. O tristeþe grea, tãcutã, plutea
în astronavã, ultima astronavã ce trecea deasupra
acestor întinderi pentru totdeauna pãrãsite. Ei, cei din
urmã, priveau planeta pe care atâta vreme înflorise
viaþa. În laboratoarele ºi bibliotecile astronavei
erau închise ultimele mãrturii ale morþii acestui glob
îngheþat. Palmã cu palmã, solul fusese filmat, rocã

cu rocã analizatã ºi inventariatã, tot ce se întâmplase
în ultimele zece evoluþii de agonie era înregistrat
acolo, într-un album trist ºi de neînlocuit. Întinderile
planetei rãmâneau ca un muzeu gigantic, fãrã paznici
ºi fãrã vizitatori, în afarã de meteoriþii ce se abãteau,
din când în când, tot atât de inerþi ca ºi planeta care
îi atrãgea, cu firavele ºi ultimele ei forþe.”

Î
ntr-un surprinzãtor contrast cu aceste imagini
ale ruinei generale apare „planeta albastrã”,
Pãmântul ocolit de astronave ca lume interzisã,

declaratã ostilã vieþii ºi menþinutã cu un asemenea
fals statut în mentalul colectiv de-a lungul unui
nesfârºit lanþ de generaþii. Un accident îi obligã

pe extratereºtri sã coboare pe Terra, unde aerul
bogat în oxigen îi înãbuºã, apa îi uluieºte prin
cantitate ºi puritate, vegetaþia abundentã ºi fauna
de o incredibilã diversitate le copleºesc simþurile
tocite în uniformitatea marþianã. Un veritabil Eden
natural, blând ºi darnic, se reveleazã astfel strãinilor,
spulberându-le vechile prejudecãþi. Apariþia
localnicilor, care îi adorã pe astronauþi în calitate de
„zei” veniþi din cer, întregeºte imaginea paradisiacã,
tulburându-i pe strãini ºi fãcându-i sã-ºi doreascã un
popas perpetuu în universul abia descoperit. Lucrul

acesta e, însã, de neconceput pentru ºeful misiunii.
Marcat de indestructibile prejudecãþi, el nu crede în
reuºita vreunei tentative de a ridica populaþia unei
planete, din primitivitatea „primei liniºti”, la nivelul
unei civilizaþii avansate. Consternat, intuieºte
procesul invers: pericolul ca oamenii lui sã fie
absorbiþi ºi anihilaþi în universul necunoscut: „Ceea
ce îl neliniºtea mai mult era tãcerea de care se
învãluia Ad ºi alþi câþiva astronauþi. Femeile cu lungi
veºminte albe îi atrãgeau, cum atrãsese planeta
albastrã astronava pe orbita ei neiertãtoare. Ei
nu cunoscuserã încã femeia, iar aceste fiinþe de
pe planeta albastrã aveau ceva tulburãtor, în pãrul
lor lung ºi galben, în cântecele lor tãrãgãnate. Iar
când astronauþii mai sorbeau ºi sucul fructelor

necunoscute, ceva nou
le umbla prin sânge, ca
o prevestire.”

Pe fondul neînduplecat al
rigiditãþii sale structurale, dar
ºi cuprins de un acces de
nebunie când înþelege cã obiectivele proprii ºi ale
celorlalþi din echipaj devin complet divergente, Es
decoleazã singur, dezintegrând în mod accidental
astronava. Ca într-o ilustrare deplinã a ipotezei lui
Agrest, paleoastronauþii marþieni rãmân, aºadar,
sã-ºi amestece pânã la confuzie destinul propriu
cu cel al planetei de adopþie.

A
ltã ppovestire nnotabilã, Pe lungimea de
undã a Cosmosului, abordeazã tema
comunicãrii cu civilizaþiile extraterestre.

O navã aflatã în misiune la mare distanþã
de sistemul solar recepþioneazã o muzicã
tulburãtoare, „revãrsare melodicã copleºitoare prin
armoniile ei inedite”. Sub vraja acestui neaºteptat
flux simfonic, membrii echipajului trãiesc, fiecare
în felul sãu, momente de revelaþie menite sã le
limpezeascã întâmplãri vechi, împovãrãtoare
pentru conºtiinþã, ori sã le dea în mod acut
sentimentul unor împliniri încã reþinute de un baraj
al propriei incredulitãþi. Toate rãspunsurile purtate
pe muzica sideralã sunt optimiste ºi reconfortante.
Lui Lev, „Simfonia Cosmosului” îi vorbeºte pe
tonuri calme despre singurãtatea care îl aºteaptã
la întoarcerea pe Pãmânt, Elei despre vinovãþia
în dragoste, lui Alex despre patima explorãrilor,
iar lui Laurenþiu îi întãreºte încrederea în existenþa
râvnitelor civilizaþii extraterestre.
Mihu Dragomir este un temperament romantic,

însufleþit de elanuri vizionare ce conduc temele ºi
motivele sale SF spre soluþii poetice, de o pronunþatã
idealitate. În aria genului, el rãmâne tributar
anticipaþiei sovietice ºi în special lui Ivan A. Efremov,
a cãrui viziune idilic-optimistã asupra viitorului
(inclusiv al celui „rãsturnat” în trecutul
paleoastronautic al Pãmântului) ºi-a însuºit-o. Din
aceeaºi zonã de influenþã provine ºi linia profund
antropocentristã în care îºi contureazã propriile
propuneri de alieni înzestraþi cu raþiune ºi constructori

de civilizaþii cosmice. Trebuie
menþionatã, însã, ºi strãdania autorului
nostru de a rãspunde cliºeelor
devitalizate din ºtiinþifico-fantasticul
tehnicist prin soluþii înnoitoare. Motivele
genului se introduc în text cu economie
ºi, adesea, doar ca pretext. Stilul bogat
în nuanþe nu mai este al unui amator,
ci chiar al unui profesionist al literaturii.
În ce priveºte personajele, li se atribuie
trãiri interioare, la un nivel psihologic
de adâncime mai mult simulatã decât
autenticã, ºi sunt conduse spre conflicte
umane verosimile, chiar dacã minore
uneori. Columbiana (un tânãr astronaut
vrea sã dea planetei explorate de el
numele iubitei sale, dar face o crizã
de isterie descoperind cã, din greºealã,
explorase alt corp ceresc decât cel spre
care fusese trimis), Omul-planetã (o altã

crizã, de data aceasta de singurãtate hiperbolizatã,
ca replicã la permanentele neînþelegeri de cuplu
astronautic), Reîntâlnirea cu Griffin (într-o lume a
viitorului, personajul lui Wells se confruntã, în mod
demonstrativ, cu propria sa inutilitate) corespund
acestor observaþii, iar câteva povestiri apãrute
postum (Cutia cu tranzistori, Discutând în Morse)
sunt mici glume, probabil nefinisate, pornite de la
ciberneticã. Alãturi de Adrian Rogoz, Ion Hobana,
Sergiu Fãrcãºan ºi, din nou, Victor Kernbach, Mihu
Dragomir ilustreazã, prin partea cea mai bunã a
creaþiei sale, eforturi menite sã scoatã SF-ul
românesc din impasul sãu dogmatic ºi tehnicist,
cunoscut în jurul anului 1955.

Orizont SSF
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SSuunneettuull ppooeezziieeii
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

Mihu DDragomir, CChira DDragomir, EEusebiu CCamilar, 
la PParthenon ((imagine dde ppe iinternet)

Reni, BBasarabia Uzdin, SSerbia



M
iercuri, 22 nnoiembrie,
am participat la un
moment special.

Pe scena Casei Sindicatelor
a avut loc prima ediþie a
Concertului de muzicã

bizantinã. Evenimentul a fost organizat de cãtre
Protoieria Piteºti, prin Biroul de catehizare a
tineretului, Editura Filos ºi Filarmonica din Piteºti,
ºi s-a aflat sub binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Calinic, Arhiepiscop al Argeºului ºi Muscelului. 

Parteneri au fost Consiliul Judeþean Argeº,
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Argeº, Editura Tiparg, dar
ºi mass-media argeºeanã. Aºa cum a subliniat
prezentatorul, pr. Octavian Duminicã, acesta este
un moment unic pentru o searã duhovniceascã,
prilej nimerit pentru a scãpa de nevoile lumeºti,
televizor ºi calculator...

Muzica bizantinã, prezentã în serviciul liturgic
din bisericile ortodoxe, cunoscutã ºi sub numele de
psalticã (gr. psaltiki), este ºi rãmâne un simbol viu
al strãlucirii teofanice (artã ecleziasticã încercând
sã exprime o frumuseþe originalã, Dumnezeiascã,
unicã, transcendentalã). În esenþã, este o muzicã
exclusiv omofonã ºi melodicã, excluzând armonia
sau cântarea pe mai multe voci.

Originea sa o putem gãsi chiar la primii creºtini din
timpul Mântuitorului: evanghelistul Matei aminteºte de
Cina cea de Tainã, când s-au cântat laude (Matei, 26,
30), dar mai ales la Sfântul Ignatie Purtãtorul de
Dumnezeu († 107), cãruia i s-au arãtat în vedenie
cetele îngereºti, lãudând Sfânta Treime în cântare
antifonicã. Iar Sfântul Efrem Sirul († 373/379),
spranumit ºi alãuta Duhului Sfânt, ne-a lãsat
aproape o mie de laude ºi imnuri.

În bisericã, conform tradiþiei, se vor alcãtui grupuri
de cântãreþi – numiþi ºi psalþi – conduse de un
protopsalt, echivalentul solistului din grupurile corale.

G
rupurile ppsaltice invitate la acest moment
au fost, în ordine: Horevma – Prahova,
Sfântul Grigorie Decapolitul – Vâlcea,

Ioan Zmeu Protopsaltul – Curtea de Argeº ºi,
în  final, grupul Tronos.

Grupul dde ppsalþi HHorevma, condus de psaltul
Cristian Boroº, a luat fiinþã în anul 2007, la iniþiativa
cântãreþilor de la Mãnãstirea Turnu. În traducere,

numele grupului înseamnã bucurie sau sãltare
de bucurie.

Ceea ce atrage atenþia asupra grupului este faptul
cã membrii acestuia, în afara vocaþiei de psalt, sunt
(ºi) practicanþi ai altor meserii, astfel: doi actori, doi
tehnicieni dentari, un stomatolog, un asistent
universitar la Universitatea Ecologicã ºi chiar un elev
la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” din Ploieºti.
Li se alãturã un ieromonah slujitor la Mãnãstirea
Turnu, Prahova, un preot din satul Mãrtãnuº,
Covasna (fost psalt la Biserica Mihai-Vodã, Bucureºti)
ºi alþi psalþi de la diferite biserici din Bucureºti
(Biserica Mihai-Vodã, Biserica Sf. Andrei).

Grupul participã la diferite evenimente caritabile,
împreunã cu Compania de teatru Passe-Partout a
actorului Dan Puric. Repertoriul a inclus: Intra-vom
în casa Ta, la începutul privegherii (glas 8);
Treptele Antifoanelor la Utrenie (glas 5), dupã
Petru Lampadarie; Trupul lui Hristos (glas 3) ºi
Toatã suflarea, pe larg (glas 4 aghia), dupã Sf.
Ioan Damaschin.

Grupul ppsaltic SSfântul GGrigorie
Decapolitul a fost, poate, cel mai tânãr grup
prezent, având în componenþa sa maici din
cadrul Mãnãstirii Bistriþa din Arhiepiscopia
Râmnicului (cu hramul Adormirii Maicii

Domnului), unde se pãstreazã moaºtele
Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul
(† 842).

Din iniþiativa maicii stareþe,
stavrofora Mihaela Tamaº, maicile
participante la cântarea de stranã au
început studierea muzicii psaltice, ca
urmare a aprofundãrii tradiþiei spirituale
bizantine. La dorinþa credincioºilor, a
fost înregistrat primul CD în anul 2010,
conþinând cântãrile din cadrul Vecerniei
ºi Liturghia de la Slujba Sfântului Cuvios
Grigorie (20 noiembrie), ocrotitorul mãnãstirii.
De altfel, grupul mai înregistra, tot în 2010,
un CD cu Colinde ºi Cântãri la Naºterea
Domnului. Repertoriul a inclus: Slavã..., din
cadrul Vecerniei de la Slujba Adormirii Maicii
Domnului, pe cele 8 glasuri bisericeºti, de

Dimitrie Suceveanu; Cântarea IV ºi VI din Canonul
Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul (gls. 1), pe note
de pr. Cristian Todireanu; Slava de la Laude din
Utrenia de la prãznuirea Sfinþilor Arhangheli Mihail
ºi Gavriil (gls. 5), de Dimitrie Suceveanu ºi Slavã
sã aibã..., cântare irmologicã întru slava Preasfintei
Treimi (glasul 1).

Grupul dde ppsalþi aal CCatedralei
Arhiepiscopale aa AArgeºului ººi MMuscelului este
înfiinþat din binecuvântarea ÎPS Calinic în anul 2005,
cu dorinþa de a se reveni la tradiþiile psaltice strãbune
ºi poartã numele de „Ioan Zmeu Protopsaltul”. Dirijor
fondator al acestui grup psaltic este diaconul Codruþ
Dumitru Scurtu.

Grupul de psalþi „Ioan Zmeu Protopsaltul” a
participat la o serie de concerte din cadrul Festivalului
Internaþional de Muzicã Coralã „D.G. Kiriac”,
începând cu anul 2006. Tot în 2006 participã, alãturi
de Corala „Orfeu” de la Curtea de Argeº, la Festivalul
Menemeny din Tesalonic. Grupul de psalþi, alcãtuit
din preoþi, diaconi, profesori ºi elevi de la Seminarul

Teologic Neagoe-Vodã Basarab, susþine strana
Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeº.
Repertoriu: Troparul Sf. Neagoe-Vodã Basarab
(gls. 1), prelucrare de diaconul Codruþ Dumitru
Scurtu; Troparul Sf. Mc. Filoftea (gls. 7); Anixandari,
de Popescu Pasãrea; fragment din Paraclisul Maicii
Domnului ºi Balada Sf. Martiri Brâncoveni (notatã
pe psaltichie de diaconul Codruþ Dumitru Scurtu).

Tronos, ggrupul dde ppsalþi aai PPatriarhiei
Române (condus de diaconul Mihai Bucã-Buchet).
Din perioada ªcolii de Cântãreþi, care funcþiona în
cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Bucureºti,
apare dragostea pentru muzica bizantinã a
protopsaltului, care strânge în juru-i colegi de
clasã, colegi de ºcoalã, dar ºi tineri din alte domenii,
dornici sã înþeleagã, sã cânte ºi sã transmitã mesajul
rugãciunilor prin intermediul muzicii.

Absolvind ªcoala de Cântãreþi, Mihai Bucã-Buchet

este angajat la strana Catedralei Patriarhale în 1997.
Acum încep încercãrile de închegare a unui grup sub
conducerea sa, numindu-se simplu „Grupul de psalþi
al Catedralei Patriarhale”, remarcându-se în
înfrumuseþarea slujbelor fastuoase de la Patriarhie
sau alte biserici, cu ocazia hramurilor sau a altor
manifestãri, în concertele susþinute în þarã ºi afarã,
dar ºi în imprimãrile realizate. 

Din 2007, la sugestia Preafericitului Pãrinte
Patriarh Daniel, grupul primeºte numele de Tronos,
adãugându-ºi membri noi, unii dintre aceºtia
ajungând diaconi sau preoþi. 

Repertoriul cântat la acest concert a inclus:
Psalmul 102 (aghioritic); Frâiele pãrinteºti, de
Thrasivoulos Stanitsa (traducere de psaltul Ovidiu
Avram); Acum toate s-au umplut de luminã, de
Grigorios Stathis (traducere de protopsaltul Marian
Cotiga); Doxologia Pentafon, de Anton Pann; ºi
Psalmul 41 (glasul 3), interpretat de pr. Nicola Malek,
rasofor Iosif Shattahi (piesã în limba arabã). Ca bis,
a fost oferitã o prelucrare din folclor: Mugur, mugurel.

O
rganizatorii îîºi ddoresc ca la urmãtoarele
ediþii ale concertului publicul iubitor de
muzicã bizantinã sã se poatã bucura ºi

de prezenþa unor grupuri din strãinãtate. Am dori
ca astfel de activitãþi, care pun în valoare identitatea
noastrã spiritualã ºi o parte importantã din lumina
culturalã a Bizanþului, sã aibã o rezonanþã mai mare
în societatea actualã, în care astfel de preocupãri
sunt lãsate pe plan secund.

Currtea  de  la  Arrgeºº
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Ars llonga...

Concert dde mmuzicã bbizantinã lla PPiteºti
SSoorriinn-DDããnnuuþþ RRAADDUU

Grupul TTronos

Grupul IIoan ZZmeu

Î
n llocaºul llui NNeagoe sse aaflã aaºadar, dde lla 11551-11557 îînainte, ººi cchipul llui
„Negru VVodã”, cconsfinþit cca „„descãlecãtor”, rrecunoscut ººi dde bbisericã, aal þþãrii.
Croniica ddespre RRadu dde lla AAfumaþii, deºi iinspiratã dde ddomnie, îîn oorice ccaz

exprimând ppunctul eei dde vvedere, aa ffost sscrisã dde uun ppartizan aal llui RRadu dde lla
Afumaþi, ffoarte pprobabil dde uun bboier dde sseamã. CCu zzugrãvirea pportretului llui
„Negru VVodã” ((care aaparþinuse îîn rrealitate vvoievodului VVladislav II) îîn bbiserica
Mãnãstirii AArgeº, sse fface uun mmare ppas ppentru iinserarea îîn rreal aa aacestei pplãsmuiri
cãrturãreºti.        

Apariþia llui „„Negru VVodã”, ddupã aaproape ddouã ddecenii, lla 88 iianuarie 11569, îîn
hrisoavele mmãnãstirii TTismana, eeste mmai ppuþin nneobiºnuitã, ddacã aavem îîn vvedere

reprezentarea ssa pprintre cchipurile ddomneºti dde lla mmijlocul ssecolului aal XXVI-llea îîn
necropola ddin vvechiul ooraº aal AArgeºului, ccare –– îîn iintenþia cctitorului eei –– ccontinua
pe aaceea dde lla BBiserica SSf. NNicolae DDomnesc.

De aaici, ddin bbiserica llui NNeagoe, vvor vveni zzugravii ssã ppreia cchipul llui „„Negru
Vodã” ppentru bbiserica mmãnãstirii llui MMatei BBasarab ddin CCâmpulung, ppentru vvechiul
schit aal BBrãdetului, ppentru îînsãºi BBiserica SSf. NNicolae DDomnesc ddin CCurtea
de AArgeº ((pe aacelaºi lloc uunde ffusese zzugrãvit „„modelul” llui „„Negru VVodã”,
Vladislav II), ttoate vvenerabile cctitorii.

(Pavel CChihaia, „„Cronica ddespre RRadu dde lla AAfumaþi ((1525)”, ccap. 99 îîn
De lla NNegru VVodã lla NNeagoe BBasarab, EEditura AAcad. RRSR, BBucureºti, 11976.)

Citim ddin cclasici



Ars llonga...

L
a 112 nnoiembrie 11918, chiar a doua zi dupã
semnarea armistiþiului prin care Franþa
ieºea victorioasã din prima conflagraþie

internaþionalã, pictorul Monet i-a scris prietenului ºi
protectorului sãu, omul politic Georges Clemenceau,
cã intenþioneazã sã doneze statului douã panouri
din seria mare a „Nuferilor”: „Nu e mult, însã e unica
modalitate de a participa la Victorie”. Clemenceau
i-a sugerat însã cã, pentru ca gestul ºi darul sãu
sã fie complet, crede cã ar fi mai potrivitã donarea
întregii serii a „Nuferilor” statului francez ca pe un
„monument închinat pãcii”. Monet a fost de acord
în schimbul achiziþionãrii de cãtre stat a tabloului
„Femei în grãdinã”, o capodoperã de artã
impresionistã ce îl exprima pe pictor.

Pãrþile fiind de acord asupra condiþiilor, s-a ajuns
la spinoasa problemã a expunerii ansamblului. Iniþial,
pictorul se gândise la Muzeul de Arte Decorative,
însã, ideea nefiind acceptatã, oficialitãþile l-au pus sã
aleagã între clãdirile gemene din parcul Tuileries, Jeu
de Paume ºi Orangerie. Prea îngust, spaþiul de la Jeu
de Paume a fost respins de cãtre artist. În cele din
urmã s-a oprit la sala de la demisol de la Orangerie,
cu condiþia remodelãrii arhitecturale a spaþiului de
expunere pe plan oval, capabil sã sugereze mediul
în care picturile au fost concepute, din mijlocul lacului
creat chiar de pictor la Giverny. Privitorul ar fi avut
astfel vederea panoramaticã a spaþiului înconjurãtor.

Când Clemenceau îi fãcuse propunerea de a dona
„Nuferii” statului, numãrul pânzelor nu acoperea
spaþiul propus, ca atare Monet a fost nevoit sã-l
completeze încât sã acopere suprafaþa de expunere
datã. S-a pus pe muncã
încrâncenat, însã un an mai
târziu, în scrisoarea pe care
i-a adresat-o celuilalt prieten,
Geoffroy, se plângea de
starea de sãnãtate: „Cât
despre mine, biet prieten, mã
aflu în cea mai neagrã stare
sufleteascã. Vederea mea iar
s-a alterat ºi sunt constrâns
sã las de o parte jumãtate din
lucrãrile abia începute. ªi mã
tem cã nu voi fi în stare sã
le termin.” Teama lui Monet
era îndreptãþitã, suferea de
cataractã ºi, pe deasupra,
Clemenceau, susþinãtorul
sãu, a pierdut în 1920 la
alegeri. Cum nu fuseserã
încheiate actele oficiale
privind donaþia, dupã
retragerea lui Clemenceau de
pe scena politicã, se pãrea cã
totul  este pierdut. Au apãrut
atunci hoitarii. Un colecþionar
japonez, Matsukata, i-a cerut
pictorului sã-i vândã douã din
panourile cu „Nuferii”, iar un colecþionar din Chicago
s-a deplasat chiar la Giverny în vederea achiziþionãrii
ansamblului pentru Art Institute. Asociaþia „Prietenii
Louvre”-ului au încercat sã adune suma necesarã
achiziþionãrii tabloului „Femei în grãdinã” pentru a urni
lucrurile din loc. (În mod paradoxal, tabloul pe care

„Prietenii Louvre”-ului doreau sã-l facã în dar statului
fusese respins la jurizarea din 1867.) S-a mai venit
ºi cu ideea unui nou spaþiu de expunere, la Hôtel
Biron/Muzeul Rodin, unde se intenþiona construirea
unui pavilion special destinat sã adãposteascã
ansamblul. Chestiunea ajunsese chiar sã fie propusã
spre dezbatere în Parlament. Birocraþia era pe cale
sã spulbere
generozitatea gestului
lui Monet, iar operaþia
de cataractã din 1923
l-a împiedicat sã-ºi
termine lucrãrile.
De altminteri, Monet
avea sã moarã orb.
Ultima suflare ºi-a
dat-o la 5 decembrie
1926 în braþele
prietenului de o viaþã,
Clemenceau, tot aºa
cum Leonardo, zice
istoria, ºi-a dat duhul
în braþele lui Francois I.

C
alvarul
donaþiei
celebrelor

pânze ale lui Monet
avea sã mai dureze. La 12 aprilie 1922 s-a semnat în
cele din urmã actul de donaþie, iar la 19 ale aceleiaºi
luni, Ministerul Artelor s-a angajat sã facã lucrãrile
de restaurare de la Orangerie. Între timp, arhitectul

Bonnier a terminat
de proiectat partea
ce-i revenea  în
reorganizarea
spaþiului de
expunere. Monet
a lucrat pânã la
extenuare sperând
sã termine de pictat
panourile rãmase:
„Toatã iarna poarta
mea a rãmas
închisã indiferent
cui. (...) De multe
ori însã sunt
cvasiorb ºi trebuie
sã renunþ la lucru.
E greu de acceptat,
dar aºa e: un
sfârºit trist, în ciuda
bunei sãnãtãþi de
care mã bucur.”
Tortura terminãrii
pânzelor uriaºe a
continuat ºi în iarna
lui 1924-1925,
cãci Monet era

un perfecþionist ºi uneori distrugea ceea ce lucrase
cu atâta chin. „Nu mai pot nici sã dorm din cauza lor”
(a „Nuferilor”, n.n.), i-a declarat pictorul unui artist.
„Noaptea continuu sã fiu chinuit gândindu-mã la ce
încerc sã realizez. Dimineaþa mã ridic ºi mã întorc la
trudã. Zorile îmi dau curaj. Dar abia pus piciorul în

atelier, neliniºtea reapare. Nu
vreau sã mor fãrã sã fi dat tot
ce am de spus sau, cel puþin,
fãrã sã fi încercat. ªi aºa în
fiecare zi... Poate mâine...”

„Muzeul Claude Monet”, nume care s-a dat
ansamblului „Nuferilor” expuºi la Orangerie, a fost în
cele din urmã deschis la 16 mai 1927. Pictorul nu a
mai apucat sã se bucure de minunatul spectacol al
capodoperei sale supreme. Darul fãcut de el statului
francez aparþine însã astãzi întregii umanitãþi. Cel
care a trecut prin Paris fãrã sã viziteze magnificul
ansamblu al lui Monet de la demisol este privat de
cel mai fascinant spectacol pictural.

André Lhote, pictorul pedagog ºi teoretician,
spunea despre Monet cã este un „geniu fãrã creier”.
În schimb, mie, picturile dupã reþetã ale lui André
Lhote, deºi impecabil construite, îmi par a fi lipsite de
ceea ce este esenþial în artã, sensibilitatea ºi efectul.
În plus, lui Lhote îi scapã esenþa artei lui Monet,
inventivitatea ºi modularea cromaticã, acele variaþiuni
infinite ale culorii care dau mãsura adevãratului
colorist, care sunt un dat natural ce nu poate fi
învãþat. Din acest punct de vedere, Monet este uriaº.
Când privitorul emoþionat de spectacolul culorii uitã
de orice altceva, subiect, forme, trimitere la reperul
real, pictura ºi-a atins plenitudinea. Atunci nu mai
e loc de logicã, povestiri ºi explicaþii. Cuvintele sunt
blocate ºi cel mult se bâiguie în faþa unor astfel de
tablouri; asta ºi explicã numãrul redus de studii de
care au parte aceºti maeºtri ai culorii: pur ºi simplu
nu pot fi traduºi în vorbe, iar reproducerile dupã
pânzele lor sunt cel mai mare chin pentru editori.
Pictura în clar-obscur ori bazatã pe contraste
puternice nu ridicã nicio problemã din punct de
vedere tipografic, însã cum sã redai acele vibraþii
ultrasensibile ale tonurilor sau nuanþelor de care
un colorist de talia lui Monet, a lui Bonnard sau a
lui Lucian Grigorescu se folosesc?

La prima mea întâlnire cu pictura lui Monet am
rãmas þintuitã locului ºi mutã. Textul sacadat, plin de
puncte de suspensie al criticului Louis Gillet, afiºat
chiar înaintea intrãrii în sala de la Muzeul Marmotan,
unde este adãpostitã seria micã a „Nuferilor”, mi-a
arãtat cã nu eram singura în aceastã situaþie. Blocat
de admiraþie ºi emoþie la vederea „Nuferilor”, el scria:
„Uimitoare picturã fãrã desen ºi fãrã contur... Cânt
fãrã cuvinte... în care arta... fãrã autorul formelor,
fãrã vignetã... fãrã anecdotã... fãrã legendã... fãrã
alegorii... fãrã corp ºi fãrã faþã... prin simpla virtute a
tonurilor... nu e decât efuziune... lirism. În care inima
(artistului, n.n.) se dezvãluie... se dãruieºte... îºi cântã
emoþiile”. Cel mai mare elogiu care poate fi adus unui
pictor este tãcerea în faþa artei sale. Numai poezia
cu harul ei poate fi comparatã cu o astfel de picturã.
Când a închis ochii Monet, pe mãsuþa lui a fost gãsit
un volum de poezie al lui Baudelaire. Cartea era
deschisã la poemul „Strãinul”: „Iubesc norii... norii
care trec... în depãrtare... în depãrtare... norii
misterioºi!”

Cu toatã neliniºtea sa cã nu va izbuti sã exprime
ceea ce avea de zis, ce putea arãta cu adevãrat,
„Nuferii” îl reprezintã ºi îl aratã pe Monet aºa cum
era: un pictor genial, un uriaº cu sufletul vibrând de
emoþii pe care le reda în explozii de culoare.
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