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Ion Pãtraºcu: Omagiu înaintaºilor mei
Florea Firan: Alexandru Ciorãnescu
Mircea Opriþã: O anagramã: Dan Arcaºu

RRomânia eeste oo þþarã bbogatã
– pprin ooamenii ssãi. RRomânia
este oo þþarã ssãrãcitã –– dde

oamenii ssãi... IIar de-uul dde mmai
devreme iindicã ººi aactantul ººi vvictima...

Dupã uultimul mmare rrãzboi ((mãcar
de-aar ffi ffost uultimul...), ii-aam ttrimis lla
Aiud ssau lla CCanal, iiar ppe mmulþi aalþii
(pe ccei ccare nnu ss-aau „„integrat”, ddin
convingere ssau dde nnevoie, aabdicând
adesea dde lla mmenirea llor) ii-aam oobligat
sã pplece îîn llume. PPrimii aau uumplut
cimitirele, ccei dde ppe uurmã aau uumplut
universitãþile ººi bbibliotecile EEuropei.
ªi ccâþi aau ffost! AAbia aacum îîi aaflãm,
când îîncep ssã sse îîntoarcã aacasã.
Ei ssau, dde ccele mmai mmulte oori, ddoar
cãrþile/opera llor. ªªtiam dde ccei PPatru
Mari, eerau pprea ggreu dde iignorat,
Brâncuºi, EEliade, IIonesco, CCioran
– ffãrã aa-ii ccultiva ccum ººi ccât aar ffi
trebuit –– ddar llista llor ee nnesfârºitã.
Doar cca iidee dde ccât mmai aavem
de îînvãþat, aa  sse vvedea rrubrica
„Recuperarea ddiasporei” ddin rrevista
noastrã, aa sse vvedea sseria dde aarticole
cu aaceeaºi nnobilã iintenþie aa ddlui
Florea FFiran ddin Scrisul RRomânesc.

OOameni-iinstituþii, ooameni-
conºtiinþã –– cchiar ddacã
uneori aau aavut ººi eei

slãbiciunile llor, cca ttoþi mmuritorii, îîi
idealizez ccu bbunã ººtire –– ccare aau sscris
în mmai mmulte llimbi, aadesea ccontinuând
sã sscrie ººi îîn llimba ccopilãriei, aau ttrãit
în mmai mmulte þþãri, ccu pprecãdere îîn
„þara” EExil, îîn ccare nnu sse ttrãieºte
deloc uuºor, eeditând ccãrþi ººi rreviste
în llimba rromânã, ppurtând sspre „„satul
global” ccultura þþãrii ccare îîi rrefuzase
ºi ccare îîi aascundea pprin „„fonduri
speciale” îîn lloc ssã sse mmândreascã ccu
ei. TTot îîn ccolþuri îîncuiate dde bbibliotecã
au aajuns mmulþi ddintre ccãrturarii
interbelici, iiar, ddupã Loviluþia din ’’89,
ºi ccei aaflaþi mmai lla vvedere aau aavut
partea llor dde dderâdere, ccu pprecãdere
cei mmari, ccei ccare cconteazã. EExplice
psihosociologii ººi iistoricii –– ppoate
specialiºtii îîn ddiversiuni –– dde cce ss-aa

întâmplat aaºa.
Pe lla îînceputul
anilor ’’80 llucram
într-uun pproiect
internaþional
care vvoia ssã
afle sscopurile,
procesele ººi
indicatorii
dezvoltãrii ººi uunul
dintre ssloganurile
pe ccare lle-aam
auzit aacolo
spunea ccã „„pentru
a aafla pproblemele
unei ssocietãþi,
întreabã ffemeile
ºi aartiºtii”. PPoate

noi nnu aam vvrut ssau nnu vvrem ssã nne
cunoaºtem problemele. Marii îînaintaºi
au aacest oobicei, ssã ppunã ddiagnostice,
sã nne rridice ooglinda îîn ffaþã. MMai aau
ºi aalte ddeprinderi ccare-ii ffac aadesea
inconfortabili pprin ccomparaþie: ººtiu
multe ººi bbine, sscriu mmult ººi bbine, ccând
spun cceva nnu ee vvorbã-nn vvânt, ppentru
cã sse ssprijinã ppe oo cculturã ccare pparcã
nu îîi ee ddatã ooricãrui mmuritor, vvorbesc
mai mmereu ddespre ccuvinte ggrele,
care sse ppronunþã ddin cce îîn cce mmai
cu ddificultate, ggen istorie, nneam,
limbã, ppatrie, rreligie, lege, au llucrat
parcã ttot ttimpul ((am sspus „„lucrat”, nnu
„muncit”, ppentru ccã eei aau ffãcut ttotul ccu
bucurie, ddeparte dde sstarea dde ttrudã
impusã), lle-aa ddat DDumnezeu mmai
mult ddecât ooamenilor dde rrând iiar eei,
altruiºti, aau ddat ccelor ddin jjur. ªªi ddau
încã –– aactualitatea mmarilor cconºtiinþe
naþionale eeste iimpresionantã. AAjunge
sã rrecitim ppublicistica llui EEminescu
pentru aa nne ddovedi aacest llucru. 

AAjunge ssã-ll rrecitim ppe
Alexandru CCiorãnescu, ccel
care aa mmai ffost pprezent îîn

revistã ººi dde lla nnaºterea ccãruia sse
împlinesc, îîn nnoiembrie, oo ssutã dde
ani, ddrept ccare îîi ddedicãm nnumãrul
de ffaþã. MMai mmult dde oo jjumãtate dde
secol dde eexil, lla mmarginea ddepãrtatã
a ccontinentului, îîn IInsulele CCanare,
o bbibliografie iimensã, pparte sscrisã
dintru îînceput ssau ttradusã ººi îîn llimba
românã, pparte aaºteptând ssã ffie ccititã.
Prea ppuþin ccunoscut ppânã îîn 11989.
L-aam „„întâlnit” ppe don AAlejandro
pentru pprima ddatã ppe lla îînceputul
anilor 22000, lla TTarragona, SSpania,
de ffaþã ffiind lla oo rreuºitã ttezã dde
doctorat ccare ii sse ddedica aacolo, ll-aam
cunoscut îînsã mmai bbine pprin sscrierile
sale ccitite uulterior. UUn ssavant dde uun
ordin dde mmãrime ccu ttotul sspecial,
l-aaº aalinia ccelor PPatru MMari.

HHaideþi ssã-ii cchemãm aaproape
pe îînaintaºi! AAvem nnevoie
de eei, ssprijiniþi dde eei aavem

o ººansã îîn pplus ssã nnu nne ddizolvãm
în „„supa gglobalã”. CCu eei aalãturi, vvom
rãmâne rromâni, ppentru ccã dde lla eei
putem ((re)învãþa cce îînseamnã istorie,
neam, llimbã, ppatrie, rreligie, llege. 

Marii îînaintaºi
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DDiinn  ssuummaarr::

� Homo ssapiens
� Istoria dde llângã nnoi
� România dde  

pretutindeni
� Lacrima AAnei

� Recuperarea  
diasporei

� Altare aargeºene
� Orizont SSF
� Ars llonga...

www.curteadelaarges.ro

Biserica „„Sfântul GGheorghe”  ddin CCurtea
de AArgeº ((fotografie dde DDucu GGheorghiescu)
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Din aactualitatea cculturalã

Î
n zzilele dde 112-114 ooctombrie,
o delegaþie a revistei noastre
a fost invitatã la Chiºinãu,

pentru a lansa revista în cadrul
Târgului de carte organizat de
Biblioteca ªtiinþificã Centralã
„Andrei Lupan” a Academiei de
ªtiinþe a Republicii Moldova. S-au

deplasat peste Prut Gh. Pãun,
Maria Mona Vâlceanu (Piteºti),
Florian Copcea (Drobeta-Turnu
Severin) ºi Dan D. Farcaº
(Bucureºti). De organizarea
propriu-zisã a lansãrii s-a ocupat
Institutul de Matematicã ºi
Informaticã al Academiei de ªtiinþe
a Moldovei, unde Gh. Pãun ºi Dan

D. Farcaº au prezentat ºi câte o
conferinþã de specialitate (calcul
membranar ºi, respectiv, relaþia
dintre teorie ºi realitate).

La lansare au participat o
mulþime de prieteni ai revistei
din Chiºinãu, colaboratori (Silviu
Tabac, Vladimir Axionov, Ana-

Maria Plãmãdealã),
Petre Guran,
directorul Institutului
Cultural Român
„Mihai Eminescu” din
Chiºinãu, profesori
(Constantin Gaindric,
Ion Holban etc.),
scriitori (Ion Diordiev,
Traian Vasilcãu)
studenþi, ziariºti.
A fost de faþã ºi
cunoscutul scriitor
ºi luptãtor pentru

românism Nicolae Dabija,
redactorul-ºef al celebrului
sãptãmânal cultural Literatura ºi
Arta, care a numit întâlnirea celor
douã publicaþii un veritabil „pod
de reviste”, replicã peste ani a
„podului de flori” de la începutul
anilor ‘90.

V
izita lla CChiºinãu aa
coincis ºi cu
Colocviul

Internaþional Filologia
Modernã, Realizãri ºi
perspective în context
european (ediþia a V-a,
12-13 octombrie),
„Reprezentãri identitare în
discursul lingvistic ºi literar
actual”, la care Florian
Copcea ºi Maria Mona
Vâlceanu au prezentat

comunicãri, precum ºi cu Zilele
Chiºinãului (14-16 octombrie).

Au avut loc o mulþime de
întâlniri, emoþionante ºi fructuoase
pentru revistã, cu o serie de
colaboratori de peste Prut, cum ar
fi acad. Petru Soltan, acad. Mihai
Cimpoi, Svetlana Cojocaru,
directorul Institutului de
Matematicã ºi Informaticã al AªM,
cu viitori colaboratori, precum
profesorul Vasile ªoimaru,
economist, descendent al
neamului ªoimãreºtilor, sau
profesoara Viorica Þurcanu, istoric.

Pe 13 octombrie a avut loc o
vizitã la Liceul teoretic „Vasile
Anestin” din satul Sãrãtenii Vechi,
unde a fost profesor Boris Vasiliev,
deportat la numai 9 ani în Siberia,
de unde a evadat în 1946; despre
acele vremuri tragice, spre
neuitare, aproape octogenarul
supravieþuitor al gulagului (este
nãscut în 1932) a scris o
impresionantã carte, Stalin mi-a
furat copilãria, de mare succes în
Republica Moldova ºi despre care
vom vorbi ºi noi în revistã.

AAparre ssub eegida TTrrustului dde PPrresã „„AArrgeº EExprres”, ddirrectorr GGavrrilã MMoise, ººi aa CCentrrului  dde
Culturrã ººi AArrte „„Georrge TTopîrrceanu”, ddirrectorr CCrristian MMitrrofan, ddin CCurrtea dde AArrgeº
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D
in nnou, sschimbare dde ddatã: întâlnirea din luna lui Brumãrel a avut loc
cu o sãptãmânã mai devreme decât e obiceiul Clubului, anume, pe
5 octombrie. Sala „Orfeu” a Centrului de Culturã ºi Arte „George

Topîrceanu” a fost plinã, cu
oaspeþi din comunele vecine,
din Piteºti, Bucureºti, Râmnicu
Vâlcea (de unde a participat o
veritabilã „delegaþie” de oameni
de culturã condusã de Zenovia
Zamfir, deja o bunã prietenã a
CIC). În program, trei cãrþi – de
fapt, trei autori, trei personalitãþi:
Horia Bãdescu ºi Mircea Petean
au venit de la Cluj-Napoca (mai
ales, dar nu numai) cu recentele
volume O noapte cât o mie de

nopþi (roman) ºi, respectiv,
Liniºte redusã la tãcere
(haiku), iar regretatul Al. Th.
Ionescu a fost prezent prin
Umbra bibliotecii (culegere
de texte de criticã literarã).
Au vorbit despre cãrþi ºi
despre autorii lor scriitorii
Ion C. ªtefan, Augustin
Doman, Dumitru M. Ion ºi
Leonid Dragomir, profesorii
Constantin Voiculescu ºi
Cezar Bãdescu, iar Paula
Fulga le-a dãruit oaspeþilor
din Cluj reuºite aranjamente
florale ikebana.

ÎÎnnttââllnniirreeaa CCIICC ddiinn lluunnaa ooccttoommbbrriiee

P
atriarhul JJustinian MMarina s-a nãscut la 22
februarie 1901, deci cu 110 ani în urmã, în
satul Suieºti, judeþul Vâlcea, acum parte a

comunei Stãneºti. La 18 septembrie 2011, o
frumoasã ceremonie de reamintire a fost organizatã
de preotul Ion Iliescu ºi de scriitoarea Zenovia Zamfir,
chiar la biserica din Suieºti, splendidã bijuterie de

lemn, ridicatã înainte de 1700 în Maramureº si adusã
în satul sãu natal ºi rectitoritã de Patriarh acum 60 de
ani. Slujba de pomenire a fost susþinutã de un sobor
de preoþi din Vâlcea ºi din Argeº, în frunte cu ÎPS
Calinic, Arhiepiscop al Argeºului ºi Muscelului, ºi PS
Emilian Loviºteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, în prezenþa ÎPS Gherasim Cristea,
Arhiepiscop al Râmnicului. A participat un numeros
public, localnici sau vizitatori din Vâlcea ºi Argeº,
oficialitãþi, oameni de culturã, oameni politici. În
context, s-a prezentat cartea Patriarhul Justinian
Marina ºi locurile natale, culegere de articole îngrijitã
de Zenovia Zamfir (Ed. Fortuna, Rm. Vâlcea, 2011),
iar istoricul George Rotaru a înmânat mai multor
personalitãþi un „Hrisov închinat Patriarhului Justinian
Marina”, din partea Societãþii Culturale „Anton Pann”,
Cercului de la Râmnic „România – Grãdina Maicii
Domnului” ºi Asociaþiei de Vexilologie „Tricolorul”.

CCoommeemmoorraarreeaa
PPaattrriiaarrhhuulluuii 

JJuussttiinniiaann MMaarriinnaa 

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº
îînn vviizziittãã llaa CChhiiººiinnããuu



N
umele llui AAlexandru MMironescu este
puþin sau deloc cunoscut publicului larg.
Nãscut la Tecuci în anul 1903, dupã

studiile efectuate în þarã, Alexandru Mironescu
îºi susþine doctoratul la Paris ºi se întoarce în
1930 în România, devenind profesor universitar
de chimie organicã. Om de ºtiinþã, aºadar, dar
ºi scriitor, prefaþat de Panait Istrati ºi remarcat
de G. Cãlinescu în bine cunoscuta sa Istorie
a literaturii… 

Când spui om de ºtiinþã, te gândeºti aproape
automat la o persoanã plinã de certitudini,
formatã în duhul pozitivismului, duh al secolelor
al XIX-lea ºi al XX-lea, adicã al convingerii cã
deþine cheile cunoaºterii. Pentru un astfel de

om, totul se reduce la materie, la existenþa terestrã ºi la niºte „legi” abstracte care
ne conduc viaþa în felul analog în care agenþii de circulaþie, cu ajutorul radarelor,
dirijeazã traficul. Atitudinea aceasta, suficientã ºi mecanicistã, este
astãzi depãºitã în ºtiinþã, însã ea a guvernat omenirea timp de peste
o sutã cincizeci de ani. Din ea au izvorât atât materialismul dialectic,
cât ºi ateismul prigonitor, în þãrile comuniste, respectiv, ruperea de
Dumnezeu ºi de Bisericã, în Occident, adicã acolo unde s-a ºi
zãmislit stearpa perspectivã ontologicã, ale cãrei rãdãcini coboarã
pânã la Renaºtere ºi trec prin Protestantism ºi Iluminism. 

A socoti însã cã om de ºtiinþã ºi liber-cugetãtor (eufemism pentru
ateu) sunt noþiuni sinonime este profund eronat. Newton era un
credincios îmbisericit, iar Einstein a declarat cã teoriile sale ºtiinþifice
nu pun cu nimic sub semnul întrebãrii existenþa lui Dumnezeu.
Corelarea ºtiinþei cu necredinþa este proprie pozitivismului. Deºi s-a
format în aceastã zodie neprielnicã spiritului, Alexandru Mironescu
a fost un credincios autentic, un trãitor ortodox ºi a devenit un
mãrturisitor. El a vorbit, de altfel, într-o carte din 1945, despre Limitele
cunoaºterii ºtiinþifice, dupã ce, în 1938, tipãrise o lucrare intitulatã
Spiritul ºtiinþific. Dar Alexandru Mironescu nu ar fi ajuns un trãitor ºi
un gânditor creºtin, aºa cum ni-l înfãþiºeazã manuscrisele rãmase în
urma lui ºi reeditate abia în ultima vreme, dacã nu ar fi frecventat,
între 1945-1958, „Rugul aprins” de la Mãnãstirea Antim din Bucureºti. 

R
ugul aaprins a fost un centru de comuniune creºtin-ortodoxã, care a
marcat benefic Biserica noastrã în perioada postbelicã. A fost locul în
care s-au întâlnit, în practica rugãciunii ºi a trãirii, cele douã elemente

constitutive ale Bisericii: mirenii ºi clericii. Laicii de la „Rugul aprins” erau
intelectuali dornici sã afle adevãrata cale a Adevãrului ºi a Vieþii. Între ei s-au
prenumãrat poeþii Vasile Voiculescu ºi Ion Barbu, prozatorul Ion Marin
Sadoveanu, arhitectul Constantin Joja. Au venit în atingere cu acest mediu
duhovnicesc tinerii, pe atunci, Virgil Cândea ºi Alexandru Duþu, care au urmat
într-ascuns Institutul Teologic, ºi alþi oameni mai puþin cunoscuþi. Sufletul sau
organizatorul „Rugului aprins” a fost pãrintele Benedict Ghiuº, dar l-au frecventat,
de asemeni, pãrintele Sofian Boghiu, pãrintele Dumitru Stãniloae, ca ºi cãlugãrii
Petroniu Tãnase ºi Roman Braga, ultimul furnizând recent ºi cea mai substanþialã
relaþie despre acest cerc de comuniune duhovniceascã fãrã precedent la noi ºi
poate chiar în lumea ortodoxã. 

Pentru cã este evident cã „Rugul aprins” rãspundea exigenþelor, provocãrilor
ºi vicleºugurilor lumii moderne. Dar el era, aºa cum cu îndreptãþire aratã pãrintele
arhimandrit Roman Braga, ºi o formã de rezistenþã spiritualã în momentul în care
nãvãlea peste România viforul comunismului. Nu întâmplãtor, pivotul acestei
miºcãri duhovniceºti - cred cã putem sã o numim astfel - a fost un cãlugãr rus,
Ioan Kulîghin, duhovnicul mitropolitului pribeag Nicolae al Rostovului. Mitropolitul

refugiat din Rusia Sovieticã a murit în primii ani de dupã rãzboi ºi îºi doarme
somnul de veci pe aleea ierarhilor de la Cernica. Pe când eram stareþul acestei
mãnãstiri, i-am îngrijit mormântul aflat în apropierea bisericii-paraclis cu hramul
Sfântul Lazãr. Ioan Kulîghin, însã, duhovnicul care i-a învãþat pe cei de la „Rugul
aprins” rugãciunea autenticã, a fost ridicat de poliþia politicã sovieticã (NKVD) ºi
deportat în Siberia, unde s-a ºi stins la scurt timp. În anii 1958-1959, Securitatea
a arestat pe majoritatea celor ce frecventau cercul de la Mãnãstirea Antim. 

Atunci au intrat în închisoare, în urma unui proces de proporþii, care purta
chiar numele de Lotul Rugului aprins, pãrinþii Dumitru Stãniloae, Benedict Ghiuº,
Roman Braga, Sofian Boghiu, menþionez numai o parte dintre ei, ºi o serie de
intelectuali laici, între care profesorul Alexandru Mironescu, care a primit o
pedeapsã de douãzeci de ani de închisoare, din care a efectuat cinci. Tot atunci
a fost închis ºi Vasile Voiculescu. Procesul acesta, soldat cu condamnãri de
20-25 de ani de temniþã, era prefaþa la noul val de persecuþii dezlãnþuit asupra
Bisericii ºi la Decretul 410 din 28 octombrie 1959, menit sã ne distrugã
monahismul. Am recurs la aceastã parantezã, lungã, pentru a arãta care sunt
liniile de forþã ale personalitãþii profesorului Alexandru Mironescu. Cum spuneam,

paginile sale de meditaþii ºi reflecþii creºtine au
apãrut, parþial, abia în anii din urmã. M-am gândit
sã extrag doar pasaje dintr-un tulburãtor eseu,
intitulat „Sine intermissione orate”, redactat în
anul 1970, aºadar, cu trei ani înaintea morþii. 

D
upã ccinci aani dde rrecluziune, într-o vreme
în care comunismul se aºezase temeinic
ºi pãrea de neclintit în þãrile din

Rãsãritul Europei, Alexandru Mironescu îºi
mãrturisea liniºtit ºi ferm nestrãmutata credinþã
în Dumnezeu: „Afirm, aºadar, din punctul acesta
al vieþii mele, care n-a fost deloc de huzur ºi nici
mãcar comodã, cã Dumnezeu - inomabilul,
Cel de nenumit, dar partenerul nostru prin Iisus
Hristos, Fiul Sãu - este temeiul, stânca întregii
noastre existenþe. La acest nivel, controversa,
semnul de întrebare, dialogul dubitativ, înarmat
cu zorzoanele alambicului sau ale oricãrui
rafinament sunt astãzi pentru mine fastidioase,
penibile, ridicole ºi, în sfârºit, complet

neinteresante... Nu-L mai apãr de mult pe Dumnezeu, ci Îl afirm. Îl mãrturisesc
în mãsura în care Îl cunosc în mine; ºi de mult nu mã mai scandalizeazã cei
care Îl tãgãduiesc sau Îl nesocotesc” (cf. Al. Mironescu, Calea inimii, Bucureºti,
1998, p. 228). 

Pentru a ajunge însã la Dumnezeu este imperioasã rugãciunea, aratã ferm
convins Alexandru Mironescu; titlul eseului sãu, aºa cum am vãzut, nu este decât
versiunea latineascã a celebrului îndemn paulin: Rugaþi-vã neîncetat! În acest
text-mãrturisire, care se cuvine citit în întregime ºi vã îndemn sã-l descoperiþi,
impresionant prin adevãrurile sale, copleºitoare este convingerea cã rugãciunea
este solidarã cu Lumea ºi cu existenþa noastrã: „Rugãciunea - ca ºi Viaþa - este
precarã ºi necontenit ameninþatã cu instabilitatea, cãci nu se pãstreazã chiar de
la sine un echilibru, o unitate spiritual-naturalã. Dar ar fi o mare eroare sã credem
cã aceastã coloanã vertebralã a Lumii, care este Rugãciunea, este numai
închipuire sau cã ea a fost exterminatã. Cum soarele ºi ploaia nu înceteazã sã
fie, tot astfel ºi rugãciunea este în viaþa lumii, în viaþa noastrã sine intermissione
(neîncetat, n.n.). 

De fapt, problema este de participare, de participare la binefacerile soarelui
ºi ale ploii, ca ºi la binecuvântata revãrsare de har” (op. cit., p. 241). 

Asemenea pilde-etalon de trãire creºtinã ºi credincioºie s-ar cuveni
reproduse în manualele de religie ºi în cursurile de Teologie. 

Se ppare ccã ffantasticul,
ceea cce îînþelegem
îndeobºte pprin

fantastic, nnu ee oo iieºire ddin, cci oo
intrare îîn rrealitate. FFantasticul
e uun ffel dde uuitat pprin ggaura

cheii îîntr-oo ccamerã cce ppare îîncuiatã, iinterzisã.
E ssuficient cca, îîn rraza pprivirii nnoastre, uun ddetaliu
sã-ººi sschimbe cconturul ººi îîntreaga ccoerenþã aa
ansamblului ssã sse sspulbere. DDintr-oo ddatã, nne
trezim nnu îîn iirealitate, cci îîn rrealitatea îînsãºi, ccea
adevãratã. ÎÎn iinima rrealitãþii ººi nnu aa ffantasticului,
cum ccredea CCaillois. OOri, mmai ddegrabã, îîn
fantastica rrealitate.

Ne ee ffoarte ggreu ssã aadmitem ccã vviaþa
noastrã ccea dde ttoate zzilele sse cconsumã dde
fapt îîn iirealitate. OO iirealitate ppe ccare ccutumele,
obiºnuinþele, ccultura ssau, mmã rrog, cceea cce nne
place ssã nnumim aastfel ººi, nnu îîn uultimul rrând,
lenea dde aa ggândi oori dde aa ssimþi oo þþes ccu

neostenitã ººi oobstinatã hhãrnicie îîn jjurul nnostru.
O iirealitate ccare nne oocroteºte ssuficienþa,
conformismul, sspaima dde cceea cce nne-aar pputea
strica ttihna ººi ttabieturile mminþii. TTrãim, mmaturi,
în ccea mmai eevidentã iirealitate, ddeºi nne nnaºtem
cu ffiinþa ppregãtitã ppentru ffantastica rrealitate.

Cineva îîmi ppovestea ccum, ccopil ffiind, uun ccopil
singuratic ººi îînsingurat dde iindiferenþa aa llor ssãi,
ieºea lla ffereastra ccamerei îîn ffiecare ssearã,
vorbindu-ii îîndelung pplopului ccrescut ddinaintea
acesteia. SSearã dde ssearã, ssãptãmânã dde
sãptãmânã, llunã dde llunã, aan dde aan. SSpunându-ii
ale ssale ttoate, ttristeþi ººi bbucurii, sspaime ººi
singurãtãþi, cca uunui ssemen. ªªi, îîn cciuda aa ttot
ceea cce ººtim ddespre pplopi ººi ccoroana llor,
copacului aaceluia ii-aa ccrescut oori eel aa îîntins oo
ramurã ppânã lla ffereastra ccopilului. OO rramurã
realã pprecum rrealitatea îînsãºi. MMi sse vva sspune
cã ee iimposibil, ccã nne aaflãm îîn pplin ffantastic!
Eroare! EE vvorba dde ccea mmai ppurã rrealitate.

Pot ddepune mmãrturie ccãci aam
vãzut pplopul aacela ººi mmâna llui
lemnoasã ppipãind ffereastra ººi
desigur, ccândva, oobrazul ccopilului.

Ne aaflãm îîn ffantastic? NNici
vorbã! FFantasticul îînseamnã „„un ggol dde
conexiune”, uun hhiatus llogic, iiar îîntâmplarea
de mmai ssus aare oo iindiscutabilã llogicã. 

Ilogic ee ssã sspui aazi uuna ººi mmâine aalta.
Ilogic ee cca iimoralitatea ssã ddea llecþii dde
moralã. IIlogic ee ssã-þþi ddispreþuieºti llimba ccu

cuvintele aacesteia ººi ffiinþa nneamului pprin ccei iieºiþi
dintr-îînsa. IIlogic ee ssã-ii vvezi ppe ccei dde-oo sseamã
revoltându-sse, ccu îîndreptãþire, aatunci ccând ppe
unul ddintre eei irealitatea îl lloveºte bbrutal ppeste
faþã ººi ttãcând, dde nneînþeles, oori rrâzând ccomplice
când aaltuia, ttot ddintre eei, ii sse îîntâmplã aacelaºi
lucru. AAici, îîn ttoate aacestea, dda, nne aaflãm îîn pplin
fantastic. AAici ffanta pprin ccare pprivim îînlãuntru
nu ee ccea bbunã. ÎÎnsã mmã îîndoiesc ccã vvom aavea
puterea ss-oo ggãsim ppe ccea aadevãratã oori ccã vvom
ºti ssã vvieþuim îîn iinima rrealitãþii, aa ffantasticei
realitãþi. CCât ddespre ffantastic? PPriviþi-vvã sseara
în ooglindã!

Curtea  de  la  Argeºº
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Despre ffantastic
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU



Homo ssapiens

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº

AAnnuull IIII ��� NNrr.. 1111 ((1122)) ���NNooiieemmbbrriiee 2200111144

O
poveste aanticã spune cã un individ, pe
nume Procust, gãzduind drumeþi, îi culca
într-un pat anume. ªi, ca sã-i potriveascã

patului, celor ce erau mai lungi le scurta picioarele,
iar pe cei mai scunzi îi întindea, folosind aparate
de torturã... 

Am înþeles treptat, de-a lungul practicii mele,
cã întreaga strãdanie omeneascã de cunoaºtere a
realitãþii repetã, într-un fel, aceste sinistre proceduri.
De pildã, atunci când spunem „merele sunt bune de
mâncat”, desfiinþãm, de fapt, implicit toate deosebirile
dintre mere. Aceastã operaþie, care seamãnã cu cea
prin care Procust egaliza victimele sale, am putea
conveni s-o numim procustizare.

Nu este vorba doar de o deficienþã omeneascã.
Studiul sistemului nervos al animalelor a pus în
evidenþã faptul cã orice vietate, atunci când percepe
diverse semnale din mediul sãu, mai întâi clasificã
aceste semnale, adicã, simplificând niþel lucrurile,
„le pune într-o cutie sau alta”. Reacþia de rãspuns
depinde de „cutia” în care a ajuns semnalul. O vietate
nu poate astfel cunoaºte realitatea înconjurãtoare
decât la fineþea acestei clasificãri; iar numãrul de
„cutii” este limitat de capacitatea sistemului nervos
al vietãþii, ca ºi de cele câteva simþuri ale sale,
mãrginite ºi ele. Prin toate aceste mecanisme are
loc un prim nivel de procustizare a imaginii realitãþii.

În anumite cazuri, o astfel de clasificare poate
deveni aberantã. Am amintit în articolul din luna
trecutã faptul cã pisicuþe, þinute în prima parte a vieþii
într-un mediu în care nu puteau vedea decât dungi
verticale sau orizontale, nu
au mai fost în stare apoi
sã înþeleagã din lumea
înconjurãtoare decât ceea
ce aducea a dungi verticale,
respectiv orizontale. Ele nu
puteau învãþa ceva nou, nu
puteau sã reþinã repere din
lumea înconjurãtoare, decât
dacã aveau legãturã cu acele
dungi. „Cutiuþele” micilor vietãþi
s-au stabilizat la acest nivel,
prin ceea ce naturalistul Conrad
Lorenz numise „imprinting”.
Fenomenul existã ºi în cazul
oamenilor, devenind chiar mai
sofisticat, suprapunându-se
destul de bine cu ceea ce
numeam „orbire psihicã”.

C
unoaºterea pprin cuvânt
realizeazã un al doilea
pas de procustizare.

Dacã, pentru lumea neverbalã,
unii ar putea considera drept o metaforã discutabilã
„cutiile” despre care vorbeam mai sus, aceste „cutii”
capãtã un contur precis în cazul cuvintelor. Încã
Aristotel observase cã suntem obligaþi sã denumim
un numãr infinit de lucruri cu un numãr finit de
cuvinte, de unde rezultã cã vom folosi acelaºi cuvânt
pentru mai multe lucruri diferite, cu toate neajunsurile
care decurg de aici. 

Spunând „mãr”, avem impresia, la prima vedere,
cã ºtim exact despre ce este vorba. Totuºi, cine va
putea spune vreodatã, exact ºi în aºa fel încât toatã
lumea sã fie de acord, din care clipã o floare
fecundatã devine fructul numit „mãr”? Sau, din care
clipã mãrul, putrezind ori fiind mâncat, înceteazã sã
mai merite sã poarte acest nume? Dar un mãr poate
fi mare sau mic, roºu sau galben, copt sau crud
º.a.m.d. Acest raþionament se poate repeta pentru
aproape fiecare cuvânt. Aºadar, comunicarea
colocvialã este, din start, purtãtoarea unor erori
inerente, datoritã faptului cã am redus, dintru început,
un numãr potenþial infinit de fenomene la un numãr
finit de cazuri standardizate, la fel ca Procust, care
„egaliza” oamenii în faimosul sãu pat.

Procustizarea se accentueazã pe mãsurã ce
trecem de la cuvinte particulare la cele mai generale,
de pildã, de la „mãr” la „fruct”, de la „fruct” la „rod”.

Erorile care se acumuleazã astfel afecteazã, desigur,
ºi adevãrurile pe care le formulãm folosind aceste
cuvinte. Cele mai multe erori vor greva deci
propoziþiile formate din cuvintele de maximã
generalitate, în ciuda faptului cã aceste adevãruri,
foarte generale, fascineazã. Un exemplu pe care
îmi place sã-l citez în acest sens este maxima „toate
sunt una”, atribuitã lui Protagoras. Un cârcotaº ar
putea întreba imediat care sunt definiþiile, la modul
ºtiinþific – nu metaforic, nu poetic – pentru conceptele
„toate”, „una/unul” etc., dupã care sã vedem dacã
respectivul adevãr se verificã în toate cazurile la
care ar putea fi aplicat (chiar „toate” sunt „una”?
totdeauna? fãrã nicio excepþie?).

Meritã o menþiune faptul cã, de cele mai multe
ori, un anumit cuvânt înseamnã uºor altceva pentru
oameni diferiþi ºi chiar pentru un acelaºi om în
momente diferite ale vieþii sale; între altele, „hipnoza
culturalã” îl poate face pe omul nostru „psihic orb”
la anumite nuanþe ori înþelesuri. Vorbind o aceeaºi
limbã, oamenii au adesea impresia cã au priceput
corect mesajul care le-a fost adresat, deºi, în fapt,
în minþile lor un acelaºi cuvânt se asociazã cu
experienþe de viaþã diferite. Aceasta duce – în mult
mai multe cazuri decât ne-am imagina – la un dialog
între surzi.

Prin construirea a ceea ce numeam în
precedentele mele intervenþii lumi ideale se atinge
un al treilea nivel de procustizare. De pildã, în lumea
idealã a aritmeticii nu mai spun „un mãr ºi cu un mãr
fac douã mere”, ci pur ºi simplu 1+1=2. În plus, se

acceptã implicit cã acest adevãr este perfect. În cazul
merelor mai puteam discuta dacã este legitim sau nu
sã amestec mere verzi cu mere roºii ori merele
sãnãtoase cu cele stricate. În cazul aritmeticii,
aceastã discuþie dispare. În lumile ideale, în general,
obiectele sunt definite perfect ºi incontestabil,
proprietãþile lor la fel, iar adevãrurile se postuleazã
dacã vorbim de principii sau axiome, ori se deduc
logic din cele deja acceptate. În ambele cazuri, dacã
operaþiile au fost efectuate corect, adevãrurile lor
nu mai sunt puse sub semnul întrebãrii.

Ca urmare, la acest nivel, procustizarea realitãþii
s-a mutat, de la nivelul percepþiilor sau al cuvintelor,
la nivelul unor întregi construcþii ideale coerente,
în particular, la cel al teoriilor. În patul lui Procust
nu mai este bãgat doar un mãr sau percepþia unui
fenomen, ci o întreagã parte de realitate (cu toate
însuºirile ei), acea parte la care se referã o anumitã
teorie. 

P
laton cconsidera cã existã o unicã lume
idealã ºi de la ea purcede toatã realitatea;
iar stufoºenia acesteia se datoreazã doar

unor abateri de la arhetipurile ideale. Am argumentat
în altã parte de ce nu se poate susþine acest punct
de vedere. Acum mai înþelegem, cu raþionamentele

fãcute mai sus, cã Platon ar fi
aprobat întrucâtva acþiunile lui
Procust (desigur, nu pe cele
criminale), considerând cã
acesta nu fãcea decât sã
îndrepte lucrurile, sã elimine devierile de la idealul
primordial. 

Viziunea platonicianã a pãtruns adânc în
mentalitatea noastrã, tocmai prin veneraþia pe care
o purtãm lumilor ideale. Cred cã Procust putea picta
cu îndreptãþire pe patul sãu – ca un soi de „moto” –
faimosul „1+1=2”. Pe aceastã identitate este clãditã,
de pildã, toatã aritmetica, dar ºi toatã ºtiinþa
calculatoarelor, instrumente unilaterale, utilizând
doar palierul logico-matematic al cunoaºterii ºi
care posedã cea mai mare putere ºi vitezã de
procustizare. Fascinaþia lui „1+1=2” a influenþat,
în decursul timpului, poate ºi subconºtient, multe
tendinþe nivelatoare, „procustizante”, prin care
individul devine doar o piesã standardizatã,
interºanjabilã, dar ºi idealul egalitãþii dintre oameni
(mergând pânã la iluzia comunistã), ca ºi ranchiuna
faþã de elite. 

T
otuºi, aaceste pprocustizãri ºi-au avut rostul lor.
Evoluþia cunoaºterii omeneºti, de la un palier
la altul, de la instrumentele tacite la cuvânt,

de la cuvânt la propoziþii generale ºi de la adevãrurile
colocviale la cele logice ori matematice, au
reprezentat paºi uriaºi, fiecare aducând omenirea
la niveluri ale cunoaºterii incomparabile cu cele
dinainte. 

E drept, de fiecare datã când am trecut pe un
palier superior, adevãrurile noastre au suferit o
„abstractizare”, renunþând la „detalii nesemnificative”.
Prin urmare, fiecare pas de procustizare a constituit
o acumulare a erorilor în adecvarea cunoaºterii la
realitate. Dar aceste sacrificii s-au justificat, de
fiecare datã, prin avantaje importante. Cuvântul
este mult mai fidel decât memoria vizualã în fixarea
cunoºtinþelor, el face posibile judecãþile ºi
raþionamentele, constituind ºi principalul suport
pe care se bazeazã acumularea ºi transmiterea
informaþiilor, generaþie dupã generaþie. Adevãrurile
de mare generalitate se justificã printr-un avantaj
mnemotehnic suplimentar, dar ºi prin posibilitatea de
a deduce cazuri particulare inedite. În cazul lumilor
ideale, procustizarea aduce cu ea capacitatea
extraordinarã a teoriilor de a face previziuni. Acest
sacrificiu, prin care imaginea realitãþii a fost adusã
pe potriva logicii ºi matematicii, a constituit piatra
de temelie a progresului societãþii în ultimele secole. 

Din cele de mai sus putem trage douã concluzii
importante. Prima priveºte construcþia noilor teorii,
în particular „matematizarea” unor domenii. În astfel
de situaþii, trebuie sã cântãrim foarte atent dacã
„procustizarea”, inevitabilã, se justificã sau nu prin
avantajele pe care le aduce. O nouã teorie va fi
îndreptãþitã sã fie luatã în considerare ºi reþinutã în
patrimoniul cercetãtorilor numai dacã, în cadrul ei, fie
pot fi fãcute previziuni inedite, care sã fie puse apoi
la încercare pentru a vedea dacã se confirmã sau
nu în realitate, fie se pot deduce noi metode, utilizate
apoi în cunoaºterea realitãþii. Dacã nu se poate
realiza niciuna dintre aceste operaþii, procustizarea
e inutilã ºi poate fi chiar pãguboasã.

O a doua concluzie pleacã de la constatarea cã
mintea omeneascã poate lucra pe mai multe paliere:
neverbal, colocvial, logico-matematic. Pe mãsurã
ce palierul e mai înalt ºi adevãrul mai general,
adevãrurile acumuleazã tot mai multe erori în
adecvarea lor la realitate; în paralel însã creºte
ºi puterea de a face previziuni, de a consolida ºi
a transmite cunoºtinþe etc. Aºadar, avantajele ºi
dezavantajele diverselor tipuri de cunoaºtere se
compenseazã reciproc. Prin urmare, o cunoaºtere
umanã fireascã ºi sãnãtoasã este bine sã se
desfãºoare în paralel, pe toate aceste paliere, cu
toate instrumentele omeneºti disponibile simultan.
Procedând astfel, instrumentele cunoaºterii se vor
sprijini ºi se vor controla reciproc, avantajele unora
compensând dezavantajele celorlalte.

Patul llui PProcust
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

În CCanare, pplajã ººi zzãpadã
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T
rei sscriitori. Se întâmplã uneori ca în cadrul
unei singure familii sã întâlnim o mare
varietate de personalitãþi, de parcã familia

respectivã ar trebui sã dea seamã de întreaga culturã
din care face ea parte. Pentru secolul al XX-lea,
o familie de acest fel este aceea a Ciorãneºtilor.
Reprezentantul ei cel mai cunoscut este Alexandru
Ciorãnescu (nãscut în 1911), filolog, scriitor ºi istoric,
dispãrut cu câþiva ani în urmã, dar a cãrui operã
continuã sã se afle în atenþie, atât în România, cât
ºi în afara ei. În 2002 s-a susþinut la Universitatea
Rovira I Virgili din Tarragona (Spania) o tezã de
doctorat despre opera sa; teza, aparþinând Florentinei
Voicu, urmeazã sã fie publicatã sub formã de carte.
Fiul, Ioan, al lui Alexandru Ciorãnescu, este inginer,
iar soþia sa, Doina CCiorãnescu, matematicianã, a
fãcut o carierã exemplarã în cercetare, fiind profesor
la Universitatea Paris VI. Fiica Sanda a lui Alexandru
Ciorãnescu este biolog.

Destul de cunoscut este ºi George CCiorãnescu
(nãscut în 1918), fratele lui Alexandru; licenþiat în
drept, doctor în ºtiinþe politice ºi economice, licenþiat
în filosofie, istoric, poet, prozator ºi traducãtor, mort
în urmã cu zece ani, în Germania. Mulþi români l-au
cunoscut prin remarcabilele sale emisiuni de la Radio
Europa Liberã.

Specialiºtii în istorie literarã au cunoºtinþã ºi de
un alt frate al lui Alexandru, Ioan II. CCiorãnescu
(nãscut 1905), poet pe care G. Cãlinescu îl prezintã
în secþiunea „Tuberculoºii” a Istoriei sale (într-adevãr,
a murit de ftizie la vârsta de 21 de ani). Nu-i acordã
prea multã atenþie, dar observã cã „exerciþiul literar
[...] a îngãduit tânãrului poet sã scoatã în apropierea
morþii douã strigãte care, prin profunditatea ºi
inocenþa lor, meritã sã stea în orice antologie”
(este vorba de „Rugã de bolnav” ºi „Ante mortem”).

Toþi cei trei Ciorãnescu sunt prezentaþi cu
acurateþe în Dicþionarul scriitorilor români al
lui M. Zaciu, M. Papahagi ºi A. Sasu.

Ciorãneºti îîn ººtiinþe ººi aarte. Însã învãþãtorul
Ion Ciorãnescu din Moroeni-Dâmboviþa, cel
care a creat prima ºcoalã de surdo-muþi din

România (soþia sa fiind tot învãþãtoare), a mai avut,
pe lângã cei trei de mai sus, încã cinci copii, despre
care va fi vorba în cele ce urmeazã. Surpriza o va
constitui Nicolae CCiorãnescu, al cãrui centenar îl
marcãm la 28 martie 2003.

Maria CCiorãnescu (nãscutã 1913) a fost medic
la Bucureºti, cu un fiu economist. Constantin
Ciorãnescu (nãscut în 1907), inginer, a fost o vreme
asistent la Cursul de analizã matematicã al
profesorului
Miron Nicolescu,
în anii imediat
urmãtori celui
De-al Doilea
Rãzboi Mondial.
I-am fost student
în 1945 ºi nu
pot uita ironia
sa sfredelitoare.
A decedat în
1949, în urma
unei intervenþii
chirurgicale
eºuate. Fiica sa,
Ecaterina, cu un
doctorat în fizicã
teoreticã, este
soþia unui
matematician
de vazã dintr-o
altã familie
remarcabilã,
familia Teleman.
Elena CCiorãnescu (nãscutã 1916) a studiat literele
ºi a avut un fiu inginer chimist la Heidelberg. Mai
importantã este Ecaterina CCiorãnescu (nãscutã în
1909). ªi-a susþinut în 1936 doctoratul în chimie

organicã, devenind titulara primului curs de sinteza
medicamentelor la o universitate româneascã ºi
autoare (în 1957) a primului tratat românesc de
Medicamente de sintezã. Pentru rezultatele ºtiinþifice
obþinute în acest domeniu a fost aleasã ca membru
al Academiei Române. A fost soþia marelui chimist
român Costin Neniþescu.

L
-aam llãsat lla ssfârºit ppe NNicolae CCiorãnescu,
primul nãscut (la 28 martie 1903) dintre
cei opt copii ai învãþãtorului din Moroeni.

Licenþiat în matematici ºi fizico-chimice la
Universitatea din Bucureºti, licenþiat în ºtiinþe
ºi doctor în matematici la Sorbona, în faþa unei
comisii formate din trei celebritãþi, Paul Montel,
Henri Villat ºi Georges Bouligand, se întoarce în
þarã în 1929 ºi devine conferenþiar, apoi profesor
la Politehnica din Bucureºti, unde predã pânã la
2 aprilie 1957, când se stinge în urma unei boli
cardiace. Rector al Politehnicii din Bucureºti în
1944, apreciat de Gh. Þiþeica drept un spirit
ingenios ºi precis, s-a afirmat puternic în
cercetarea matematicã, dar nu a fost ales la
Academie din motive politice (fusese membru
al Partidului Naþional Þãrãnesc). Fiica sa, Ioana
(care mi-a fost studentã ºi de la care deþin o
parte dintre informaþiile de mai sus), a devenit
matematicianã ºi a profesat pânã în urmã cu
un an (când a decedat) la Universitatea din
Puerto Rico. Cealaltã fiicã a primit numele
Ana LLiza (format dupã numele disciplinei
matematice frecventate de pãrintele ei, analiza)
ºi a devenit pianistã, cãsãtorindu-se cu fizicianul
Eugen Rãdescu, al cãrui tatã a fost fratele
binecunoscutului general Nicolae Rãdescu.

Am avut ºansa de a fi asistentul lui Nicolae
Ciorãnescu la Politehnica din Bucureºti, în

perioada 1950-1952.
Mulþi dintre cei prezentaþi în aceastã înºiruire

au marcat profesiunea lor cu o operã de creaþie
care a lãsat urme în literatura de specialitate. (...)

De nneamul CCiorãneºtilor
AAccaadd.. SSoolloommoonn MMAARRCCUUSS

S
wift ddescrie un tur
într-o academie unde
savantul gazdã expune

teoria sa cã toate suferinþele ni
se trag de acolo cã nu eliminãm

tot. Demonstraþia se face pe un câine pe care
distinsul învãþat îl pompeazã. Fie cã mai avuseserã
loc ºi alte vizite mai înainte, fie cã entuziasmul
profesorului era prea puternic, dintr-un motiv sau
altul, pompajul ajunge la o cotã nesustenabilã, ca
sã mã exprim în limbaj contemporan, ºi materialul
didactic crapã inoportun. Plinã de învãþãminte este
reacþia directorului de proiect. L-am lãsat pe acesta,
noteazã Swift, sã readucã la viaþã câinele, prin
aceleaºi mijloace, un exemplu model de
perseverenþã în aleasa lume a ºtiinþei – ºi nu numai. 

De mai mulþi ani, în zilele din urmã din ce în
ce mai apãsat, ni se spune cã soluþia crizei este
creºterea consumului. Ar trebui, aºadar, sã ne trãim
viaþa pe nerãsuflate, sã ne gonim din spate unii pe
alþii, urmând comandamentele tv. Dacã este joi, sã
ne umplem portbagajele pentru plecarea de mâine,
sã turãm distracþia (observaþi sensul negativ al
termenului, distragere, distrat), sã consumãm tot
ceea ce vedem în faþa ochilor, sã fim în trend, sã
mâncãm, sã bem, fãrã sã ne pese de nimic. Nu
cumva poate tocmai pe aceastã cale s-a ajuns la
ceea ce trãim acum? Paradoxal, pentru remediere
ni se recomandã calea aleasã de învãþatul lui Swift,
a vindecãrii prin aceleaºi mijloace. 

Nu avem nici loc ºi nici timp – ºi tot ceea ce ar
trebui din cele n dimensiuni – sã ne explicãm cu
privire la aceastã crizã, dar câteva observaþii simple
totuºi poate putem sã le facem, de fapt sã ni le
rememorãm nouã înºine. Dupã vacanþe pe unde am
putut, aflãm ca UE ne ia plãcerea all inclusive de sub
ochi pe motiv cã se face risipã, se aruncã 40%-50%
din ceea ce s-a oferit. Bine, am lãsat jumãtate din
platouri neatinse, dupã ce le-am plãtit, dar cine a
împiedicat firmele sã dea cele rãmase la un azil, la
o ºcoalã cu copii azi nevoiaºi, la o bisericã unde sã
fie pomeniþi patronii ºi personalul? Unde s-a vãzut
reclama care sã ne stimuleze consumul, dacã nu se
poate altfel, dar în care finanþatorii sã ni se laude cât
adunã din resturi spre folosinþã ulterioarã, pe o cale
sau alta?

De ce tinerii cu dare de mânã de astãzi, dupã o
nuntã cinstitã mai omeneºte, nu se duc în voiaj la
un castel care stã sã cadã, sã-l înfrumuseþeze prin
munca ºi banii lor, ca sã fie de pomenire ctitorilor ºi,
alãturi de acei nobili, ºi lor înºiºi?

În fine, sã facã invitaþii domnul guvernator Mugur
Isãrescu, trecând peste ceea ce a scris frumos, ºi sã
se constituie un fond Florin Bogardo (au fost prieteni)
pentru ºcoala tinerilor compozitori de muzicã uºoarã
nãpãdiþi de manele.

Mai putem sã ne aducem aminte cã pânã mai
ieri ni s-a tot spus sã lãsãm economia sã meargã
„la liber”, sã se autoregleze, pentru ca astãzi sã

venim cu creºterea consumului, deci cu o strategie
anti-naturalã. Dacã economia este un organism,
atunci de ce tocmai când nu se simte prea bine pe
picioarele ei, sã o alergãm cu o seringã de stricninã
sau aºa ceva?

Este ceea ce producem de folos, unde este
criteriul utilitãþii, sunt limite care trebuie observate,
ce facem cu ceea ce se obþine peste (vezi predicþiile
privind creºterea economicã cu care s-a lansat
Clubul de la Roma)? Producãtorul îºi scoate pârleala,
dar resursele naturale ale Terrei ºi oamenilor, mã
întreb, dacã se poate, acelea când ºi cum se
recupereazã?

B
ine, ssã zzicem, ddar cce ppropui? Moment, sã
nu fie cu supãrare, eu sunt bolnav de cât
consumã societatea de consum din mine,

nu de cât consum eu din ea, nu sunt doctorul numitei
societãþi. Acel doctor e la spital, nu în orezãrie. Sunt
alegãtor, nu exclusiv odatã la patru sau cinci ani.
Vin maºinile la mine, ca sã mã exprim figurativ, mã
uit la ele ºi pun câþiva litri de benzinã într-una dintre
ele, aleasã din prostia mea. Mai departe? – de asta-i
ºoferul! Alesei partea cea uºoarã, ca Apolodor care
fãcea ºi el ce-i mai uºor (cânta la cor, era tenor), cã
tocmai acum se împlinesc zece ani de când ne-a
pãrãsit Gellu Naum, tocmai pe 29 septembrie. Mare
poet, dar nici noi nu ne lãsãm, ducem suprarealismul
mai departe.

Textul ccare uurmeazã, pprimit dde lla pprofesorul SSolomon MMarcus, cca rrãspuns lla rrugãmintea dde aa sscrie cceva ddespre ddinastia Ciorãnescu,
reprezintã pprima pparte aa uunui aarticol aapãrut îîn România lliterarã nr. 112, 226 mmartie-11 aaprilie 22003. CCititorul eeste rrugat ssã rraporteze lla aaceastã ddatã
referirile ttemporale dde mmai jjos. ((În nnumãrul uurmãtor, vvom rrelua ººi ppartea aa ddoua aa aarticolului, ddedicatã uunei ccãrþi aa llui NNicolae CCiorãnescu.)

De vveghe’n llanul dde oorez
DDrraaggooºº VVAAIIDDAA

Alexandru CCiorãnescu
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Î
n sseptembrie 11992, când savantul Alexandru
Ciorãnescu, dupã 43 de ani de exil, îºi revedea
casa pãrinteascã din Moroienii Dâmboviþei,

într-un armonios ceas al toamnei, la un pahar de
vin, mi-a povestit cu un umor fabulos cum cu un
an în urmã, pe Aeroportul Otopeni, i se sustrãsese
„antediluvianul”, dar bunul sãu paºaport francez cu
care, ca oricare cetãþean al acelei mari þãri europene,
umblase pânã atunci nestingherit prin toatã lumea.
Plecând de la nostima pentru Domnia Sa întâmplare
ºi apreciind cã astfel de documente sunt bune pânã
la urmã doar pentru briganzi, Alexandru Ciorãnescu
mi-a mãrturisit cã el, împreunã cu Aureliu Rãuþã,
într-o stare de spirit efervescentã, ca niºte
adolescenþi nebuni, fãrã niciun act oficial, imediat
dupã „revoluþie”(?) au fãcut o primã vizitã
„clandestinã” în România. Amintindu-mi peste ani de
incredibila dezvãluire, i-am cerut Profesorului într-un
interviu din august 1996 (vezi Mãrturisiri ºi judecãþi
plurative, Dacia XXI, 2011), sã-mi ofere detalii.
Surprins de faptul cã nu uitasem amãnuntul,
dar foarte obosit, dupã o zi de alergãturã de la
Bucureºti la Sinaia, Moroieni ºi Târgoviºte, a
amânat sã-mi spunã povestea pentru altã datã.
Care „altã datã”, Dumnezeule Mare, – nu aveam
cum sã ºtiu atunci – nu a mai fost sã fie… Dupã
ce a revenit în þarã ºi în 1997 (eu însumi eram
atunci în Spania) ºi în 1998 (doar pentru câteva
ore), „Puiu a murit” (parcã aud vocea stinsã de
la telefon a surorii sale, academicianul Ecaterina
Ciorãnescu Neniþescu) în noiembrie 1999, la
câteva zile doar dupã ce împlinise 88 de ani. 

Întrucât uneori nu numai simplilor difuzori de
„ºtiri“ (ºi nu sunt puþini în era Internetului!), dar
chiar ºi celor mai bine intenþionaþi ºi mai informaþi
cercetãtori din domeniul culturii li se întâmplã sã
preia ºi sã colporteze unele date de stare civilã
din biografia unor personalitãþi culturale fãrã nicio
verificare ori scrupul ºtiinþific, la ANIVERSAREA a
100 DE ANI de la naºterea ultimului mare savant
umanist care a fost ALEXANDRU CIORÃNESCU
(absolvent al celebrei ªcoli de Arhivisticã ºi
Paleografie din Bucureºti) voi pune la dispoziþia
tuturor celor interesaþi douã documente inedite
majore. Ele sunt, primo, Extract(ul) Actului de
naºtere al lui Alexandru Ion Ciorãnescu ºi,
secundo, Certificatul datelor de identificare
a defunctului (DATOS DE IDENTIDAD DEL
DIFUNTO) ALEXANDRE CIORANESCU.

E
xtractul Actului dde nnaºtere al lui
Alexandru Ion Ciorãnescu, conform cu
originalul înscrisului nr. 116 din Registrul

Starei Civile de naºteri pe anul una mie nouã
sute unsprezece al Primãriei Moroieni, Plasa
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa, a fost eliberat ca
dovadã, cu nr. 1545 (probabil! – numãrul imprimat
în ºtampila pãtratã e foarte ºters, n.n.), la cererea
învãþãtorului Ion Ciorãnescu, tatãl sãu, în urma
petiþiei acestuia înregistratã cu nr. 1523 pe anul 1927,
pe când viitorul istoric al Canarelor ºi canarienilor
avea în jur de ºaisprezece ani. Mai înainte de a
reproduce in extenso conþinutul documentului,
precizez cã înscrisul respectiv a constituit în exil
pentru marele cãrturar singurul act oficial de stare
civilã pe care l-a putut aduce din þarã. De altminteri,
el a fost autentificat ca atare sub numãrul 8450 în
data de 29 octombrie 1956, la Paris, arondismentul 5
(Pantheon) de Michel Raiter, doctor în drept ºi expert
al Curþii de Apel din oraºul amintit. Deoarece
facsimilarea ori scanarea documentului ºi aºa
foarte uzat de trecerea anilor nu constituie o soluþie
din punctul de vedere al lizibilitãþii transpunerii
tipografice, în continuare, dupã decriptarea lui
anevoioasã, îl transcriu liniar: 

„Primãria Moroieni/ Plasa Pucioasa/ Judeþul
Dâmboviþa/ Extract (subliniat, n.n.) / ELIBERAT
DOVADA 1545?  (ºtampilã pãtratã cu majuscule,
n.n.)/ din registrele starei civile de nãscuþi pe anul
una mie nouã sute unsprezece / 1911. / Act de

Naºtere/ din anul una mie nouã sute unsprezece luna
Noiembrie ziua cincisprezece, ora zece dimineaþa.
Act de naºtere a copilului Alexandru (subliniat
numele, n.n.) de sex bãrbãtesc nãscut la
cincisprezece Noiembrie curent la ora patru
dimineaþa, în casa pãrinþilor sãi din Comuna Moroieni
judeþul Dâmboviþa, fiu legitim al D-lui Ion Ciorãnescu
de ani trezeci ºi ºapte de profesie învãþãtor ºi al
D-nei Ecaterina Ion Ciorãnescu de ani trezeci ºi doi
de profesie învãþãtoare, domiciliaþi în Comuna
Moroieni, judeþul Dâmboviþa, dupã declaraþia fãcutã
de tatãl care ne-a înfãþiºat Copilul, întâiul martor
Vasile Marin de ani ºapte zeci ºi al doilea martor
Ion Mihai Brebianu de ani cinci zeci ºi unul ambii de
profesiune agricultori domiciliaþi în Comuna Moroieni,
judeþul Dâmboviþa, vecini cu pruncul, cari au subscris
acest (subliniat, n.n.) act împreunã cu noi ºi cu
declarantele, înscrise dupã lege de noi înºine Ion
Vasile Ion Bratu primar ºi oficer al starei civile din
Comuna Moroieni, judeþul Dâmboviþa./ I. Ciorãnescu

declarante/ Martori/ Vasile Marin/ Ion M. Brebianu/
Primar oficier/ I.V.I. Bratu/ Notar /indescifrabil. /
Primãria Comunei Moroieni (întregul ºir subliniat,
n.n.)/ Prezentul extract fiind conform cu originalu se
atestã de noi, fiind cerut de d-l Ion Ciorãnescu prin
petiþia înreg. la No. 1523/927 (urmeazã semnãtura
autografã indescifrabilã, n.n.)”. 

S
e iimpun ccâteva oobservaþii. Extractul Actului
de naºtere al lui Alexandru Ion Ciorãnescu
(DOVADA 1545/ 1927) este conform cu

înscrisul cu nr. 116/ 1911 din Registrul Stãrii Civile
de Naºteri pe anul 1911 al Primãriei Moroieni,
Dâmboviþa, registru predat, conform Legii, chiar în
aceastã varã (2011) de autoritãþile administraþiei
publice locale de aici Direcþiei Judeþene Dâmboviþa a
Arhivelor Naþionale. Dovada respectivã a fost tradusã
ºi autentificatã sub numãrul 8450, la Paris în data
de 29 octombrie 1956, ca act oficial de naºtere a
lui Alexandru Ion Ciorãnescu. Ar mai fi de spus, în
apendice, cã bunii ºi scrupuloºii funcþionari români
din urmã cu o sutã de ani consemnau în registrele

lor nu numai anul, ziua ºi ora
la care venea pe lume nou-
nãscutul, dar ºi ora când, în braþe cu pruncul, tatãl
venea sã îl declare ºi sã îl înfãþiºeze autoritãþilor… 

Dacã în ceea ce priveºte data de naºtere a lui
Alexandru Ciorãnescu, de bine de rãu, informaþia
respectivã a putut fi confruntatã, odatã cu revenirea
din exil, cu precizãrile fãcute de academicianul
Ciorãnescu însuºi (membru al mai multor academii
din Spania, Italia ºi Argentina ºi membru de onoare
al Academiei Române din 1991, n.red.), în privinþa
decesului acestuia survenit în Insulele Canare (unde
îºi avea reºedinþa de peste patruzeci de ani!), în mod
neaºteptat, datele vehiculate chiar în unele dicþionare
nu mai sunt la fel de unitare. Enciclopedia exilului
literar românesc: 1985-1989, de Florin Manolescu
(care indicã în bibliografia recuperãrii moºtenirii
culturale a lui Alexandru Ciorãnescu ºi lucrarea
noastrã intitulatã Dinastia de cãrturari a Ciorãneºtilor
din 2000), consemneazã faptul cã marele savant
s-ar fi sãvârºit din viaþã la 25 noiembrie 1999.
Însuºi Nicolae Florescu, un bun cunoscãtor al exilului
ºi un apropiat tandru al Profesorului în ultimii ani
de viaþã, dateazã eronat moartea autorului
neîncheiatelor Amintiri fãrã memorie. Dupã Nicolae
Florescu (conf. Dicþionarului General al Literaturii
Române: C/D, Editura Univers Enciclopedic, 2004),
Alexandru Ciorãnescu s-ar fi stins din viaþã la
20 noiembrie 1999.

S
untem îîn pposesia Certificatului de deces cu
nr. 2057862/ 1999 al regretatului Alexandru
Ciorãnescu, copie a filei din Registrul Civil

al oraºului Santa Cruz de Tenerife, capitala
Arhipelagului Insulelor Canare, autentificatã sub
numãrul 1119 de Ministerul Justiþiei al Regatului
spaniol. Voi oferi cititorului, alãturat, documentul
scanat, nu mai înainte însã de a face câteva precizãri
impuse în urma operaþiei de translatare. În registrele
civile din Tenerife, numele savantului era înregistrat
drept Alexandre iar prenumele („primer apellido”)
Cioranescu. Deºi data ºi locul naºterii sunt corect
trecute (quince de noiembre de mil novecientos once,
Moroeni – cincisprezece noiembrie, o mie nouã sute
unsprezece), în mod curios, numele pãrinþilor lipsesc
(no consta: nu existã). Dupã ce înscrisul olograf din
aliniaturile predefinite (foarte interesant e faptul cã
autoritãþile canariene n-au renunþat la aceastã veche
practicã) consemneazã starea civilã a defunctului
înainte de ceasul fatal: „viudo”, adicã vãduv, se
confirmã în mod cât se poate de clar ºi naþionalitatea
înscrisã în actele cu care Profesorul se legitima –
(nacionalidad): Francesa! Urmeazã scrupulos
înregistrarea „ultimului domiciliu”: Coral Verde,
Bejamar. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. În
rubrica DEFUNCTION (Decesul) se aflã înscris:
Hora (Ora) Trece y Treinta (treisprezece ºi treizeci),
dia (ziua) diecinueve (nouãsprezece) de Noviembre
(noiembrie) de mil novecientos noventa y nueve,
adicã în limba noastrã: o mie nouã sute nouãzeci ºi
nouã. Va sã zicã nu 25 noiembrie, nu 20 noiembrie,
nici mãcar 22 noiembrie, cum am gãsit recent.
Decesul marelui om de culturã Alexandru Ciorãnescu
a survenit în 19 noiembrie 1999, ora localã 13.30.
El s-a produs, cum scrie în continuare în actul de
deces, într-un spital din Santa Cruz de Tenerife, fiind
constatat de medicul Jose Janice Martin Ortega,
membru al Colegiului Medicilor nr. 4014. Încã un
amãnunt. Actul precizeazã ºi cimitirul în care va fi
înmormântat Alexandru Ciorãnescu ºi anume
„Santa Lastunia”. Adicã, în acelaºi loc de veci unde
odihneºte ºi Lyda Ianculescu, soþia sa, fiica lui Victor
Ianculescu, unul dintre favoriþii lui Iorga, consul al
României la Paris ºi director administrativ al ªcolii
Române din Franþa (Fontenay-aux-Roses). Aici,
statul spaniol, în semn de aleasã preþuire a meritelor
excepþionale ale celui mai mare biograf al Insulelor
Canare, a ridicat în urmã un excepþional monument
funerar din marmurã verde, despre care am mai
avut prilejul sã vorbesc. 

AAlleexxaannddrruu CCiioorrããnneessccuu,, 
pprriinncciippaallaallee ddaattee ddee ssttaarree cciivviillãã
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U
niversitatea ddin LLa
Laguna a avut puþine
de oferit profesorului

Ciorãnescu; salariul atribuit
pentru poziþia pe care a fost numit a fost de 160
de pesetas pe lunã. Universitatea era foarte slabã,
instalatã în douã case vechi de pe strada Sfântul
Augustin (care sunt acum sediul Societãþii Economice
Regale ºi Casa Lercaro), care au fost repartizate la
trei facultãþi (Drept, Litere ºi Filosofie ºi Chimie).
Biblioteca era minimã: toate cãrþile ar fi putut fi
adãpostite într-o singurã camerã. Nu erau cele mai
bune condiþii pentru cercetãtorul genial, cu lucrãri
importante publicate în românã ºi francezã ºi cu alte
lucrãri de anvergurã în curs de elaborare; cu toate
acestea, Ciorãnescu rãmâne în Tenerife, unde face
o uimitoare muncã de cercetare în diverse domenii. 

Fireºte, Alexandru Ciorãnescu nu este un
emigrant care vine pe acest pãmânt în cãutare de
lucru, Ciorãnescu este un exilat, un om persecutat
în propria þarã, urmãrit de un regim comunist
cunoscut pentru condiþiile opresive. Divizarea
Europei în douã sfere de influenþã, lãsând România
în zona URSS, este determinantã pentru cea de a
doua parte a vieþii lui Ciorãnescu. În pofida greutãþilor
exilului ºi a proiectelor ºtiinþifice în curs, el este forþat,
aºadar, sã-ºi pãrãseascã þara ºi sã lucreze în condiþii
nedorite, dar care nu-l împiedicã sã realizeze o operã
împortantã, deºi, cu siguranþã, în condiþii normale,
altele ar fi fost temele ºi problematica muncii sale.
Don Alejandro spunea de multe ori: eu nu sunt un
istoric ºi este adevãrat, pentru cã înainte a de a veni
în Tenerife, operele sale cele mai importante fãceau
obiectul literaturii, în mod special, literaturii
comparate, dar este adevãrat, de asemenea, cã
a întreprins multe cercetãri istorice, aºa cum se
cuvine istoricului, unui adevãrat istoric. În realitate,
Ciorãnescu a spus cã el este un poligraf umanist
(Corrado Rosso). Domnia Sa s-a pasionat de
descifrarea misterelor, „sã priveascã dincolo de
aparenþe, în profunzime, din perspectiva fertilã a
spaþiului ºi timpului” (Vintilã Horia). Paragraful
urmãtor din acelaºi Vintilã Horia este, consider eu,
un foarte expresiv mod de înþelegere a personajului
nostru. „Cred cã în momentul în care Alexandru
Ciorãnescu intrã într-o bibliotecã, spiritele cãrþilor
ies ºi-l întâmpinã într-o procesiune confraternã.
Ele ºtiu cã savantul cu suflet de poet se gãseºte
în proximitatea lor mai mult decât oricine altcineva
ºi  cã, îndepãrtând praful de pe ele, se va arãta
capabil sã ridice un monument mai durabil decât
intenþionalitatea ºi substanþa paginilor lor, mai mult
sau mai puþin utile. Din momentul când trece printre
rafturi, sacrosant ºi abandonat, ele nu-l vor mai

pãrãsi, pentru totdeauna recunoscãtoare umãrului
protector al investigatorului venit de departe pentru
a înþelege, a observa ºi a recrea. Cãrþile înþeleg cã
acest om dispus sã asculte spiritul diferitelor limbi
este un cavaler al literelor ºi lupta lui cu morile de
vânt ale istoriei se va solda cu izbânda unei alte
ordini a frumuseþii, de care vor beneficia în primul
rând ele, ºi cu ele noi toþi. Toatã întreprinderea lui
Ciorãnescu este «o explorare» urmatã de o
«explicaþie de fond» care reconstituie pânã la detaliu
o carte sau un personaj, o lume vãzutã din interior.”

C
iorãnescu aa ggãsit îîn TTenerife, cu don Elias
Serra, Leopold de la Rosa ºi mulþi alþii,
posibilitatea de a se ocupa de problemele

de istorie a Canarelor, în timp ce temele sale de lucru

erau de obicei de literaturã comparatã, bibliografii etc.
ale þãrilor latine ºi, graþie acestei împrejurãri, putem
conta pe contribuþia lui istoriograficã privind Canarele.
O parte foarte importantã a acestor cercetãri a fost
publicatã de cãtre Institutul de Studii Canariene –
motiv pentru care mã aflu ºi eu aici (Alonso
Fernandez del Castillo este directorul acestei
instituþii, n.tr.) – ºi pentru care Don Alejandro a
adus servicii de nepreþuit. Ca un act de justiþie,
Universitatea din La Laguna, Consiliul Insular al
Tenerifelor, Primãria din Santa Cruz de Tenerife ºi
Institutul de Studii Canariene i-au adus maxime
onoruri. Inclusiv Guvernul Comunitãþii Autonome
a Canarelor i-a oferit „el Premio Canarias” pe care
Ciorãnescu însã nu l-a acceptat din motive pe care
le-a explicat în detaliu. Dar toate acestea nu sunt
îndeajuns: avem datoria de a împiedica sã se
instaleze uitarea peste opera ºi temele canariene
ale lui Alexandru Ciorãnescu. Institutul de Studii
Canariene va încerca sã reediteze rezultatele muncii

sale epuizante, în cazul în care mijloacele financiare
ne permit, începând cu studiile canariene ºi Cronica
Cuceririi Canarelor de John Bethencourt, ediþie
criticã, magnific realizatã în colaborare cu Don Elias
Serra. Mai mult, Institutul a decis deja sã publice
traducerea spaniolã a romanului Care Daniel (Los
dos Daniel), ca ºi alte romane, precum Cuþitul Verde
(El Cuchilo verde), publicat deja în spaniolã în ultimul
an; sunt numai douã exemple ale talentului literar
excepþional al lui Ciorãnescu, care în absenþa unor
circumstanþe dramatice din viaþa sa, n-ar fi rãmas
doar un excelent istoric al Tenerifelor, aºa cum a
demonstrat-o. Am fost rugat sã realizez o convorbire
cu Don Alejandro ºi în curând vã voi anunþa cã am
început-o deja. Dar multe aspecte ale vieþii sale nu
le ºtiu. Cu toate acestea, memoriile sale (Amintiri
fãrã memorie, vol. I, n.tr.) au fost publicate deja în
România ºi merg pânã în 1934. Continuarea a fost
scrisã ºi trimisã la Bucureºti pentru publicare.
Editorul de text a revenit pentru a cere corecturi, dar
acest text a dispãrut. Unde este? Cine îl þine? Este
un mister. Sper ca într-o zi sã aparã. În orice caz,
în arhiva sa sunt notele pe care Consiliul Tenerifelor
a fãcut bine sã le achiziþioneze pentru cercetare,
pentru a putea reconstitui din acest material datele
semnificative privind viaþa ºi opera lui Alexandru
Ciorãnescu care, în momentul de faþã, nu mai
beneficiazã de aceeaºi memorie rapidã ºi riguroasã
calificatã ca Un Fenomen al Naturii (Jorge Demerson).

D
on AAlejandro eeste îîn vviaþã (articolul este
prezentat de Alonso Fernandez del Castillo
în 20 aprilie 1999 cu ocazia unui simpozion

dedicat lui Alexandru Ciorãnescu de Consiliul
Tenerifelor ºi moderat de Carmelo Rivero, n.tr.),
trãieºte într-o casã numitã Oro azul (nume interesant
pus de prietenul sãu Eduardo Westerdahl, „que
traslucía con ello su afición al surrealismo”), cu
vedere la mare, unde se bucurã de schimbarea
culorilor ºi aude zvon de Departe; bucurându-se,
de asemeni, de prietenia celor care îi admirã opera.
Onoruri, recunoaºtere a muncii sale, dovezi ale
aprecierii activitãþii cãreia i s-a dedicat toatã viaþa
ºi care îi produc o satisfacþie evidentã. Acum,
când nu-ºi mai poate aduce contribuþia muncind,
el declarã: „la vida hay que vivirla” (viaþa trebuie
trãitã)… Cercetãtorul pregãtit excepþional sã ajungã
o personalitate marcantã a culturii române, pe care
cu sigurantã ar fi îmbogãþit-o enorm, a lucrat 50 de
ani în aceastã Insulã, pânã când a rãmas fãrã putere
– Insulã în care se odihneºte Lyda (soþia sa, n.tr.)
ºi unde ºi Domnia Sa vrea sã rãmânã pentru
totdeauna.

(Articol publicat în revista spaniolã La Opinion

AAlleexxaannddrruu CCiioorrããnneessccuu îînn TTeenneerriiffee
AAlloonnssoo FFEERRNNAANNDDEEZZ DDEELL CCAASSTTIILLLLOO
TTrraadduucceerree ddee ªªtteeffaann IIoonn GGHHIILLIIMMEESSCCUU

De aaceea, ffraþii mmei, ccând ggreºim llui DDumnezeu, ssã aalergãm îîn ggrabã sspre ppocãinþã ººi ssã aavem nnãdejde îîn mmila
lui DDumnezeu ººi îîn ffiii nnoºtri ccei nnevãzuþi. CCare ssunt ffiii nnoºtri ccei dde lla iinimã ººi iiubiþi? SSunt ffiii ppe ccare ii-aam ffãcut
în ppãcate. DDar ffiii nnoºtri ccei nneiubiþi, cce ssunt ººi eei dde lla iinima nnoastrã, ccare ssunt? AAceºtia ssunt llacrimile cce ccurg,

cãci, ccum ssunt ffiii nnoºtri ccei ddragi dde lla iinima nnoastrã, aaºa ººi llacrimile iies ddin iinima nnoastrã, ººi eele ssunt ffiii nnoºtri ccei dde
mântuire. IIar ddacã nne sspurcãm ttrupul ººi nne îîntinãm ssufletul, ddin mmila llui DDumnezeu pprin eele sse ddescoperã aapa vvie, cca ssã
ne ccurãþãm ttrupul ººi ssã sspãlãm ssufletul nnostru, ccãci llacrimile ssunt aaripile ppocãinþei, ººi nnu nnumai aaripi, cci ººi mmamã ººi cchiar
fiicã.

De aaceea, ffraþii mmei, ccând sse îînfãºoarã ppe ttrupul nnostru ssmoala ccea rrece ººi nneagrã, ssã nnu llãsãm ssã sse uusuce
împrejurul ttrupului nnostru. CCãci, ddacã vvom llãsa ssã sse llipeascã mmult ttimp ssmoala dde ttrupul nnostru, mmã ttem ccã nne vva
strânge ttrupul ppânã îîi vva fface rrãni, iiar ssufletul nnostru îîl vva îînnegri cca ººi eea. DDar ppânã eeste mmila llui DDumnezeu ccu nnoi
ºi aaflãm ccã llacrimile ssunt aaripile ppocãinþei ººi mmamã ººi ffiicã, iizvor vviu ººi ccurat, oomul ssã ccureþe ccu eel ssmoala ccea rrece ººi
neagrã ººi ssã-ººi pprimeneascã ssufletul îîn llumina lluminilor, cca ººi ssufletele pprietenilor nnoºtri ddin llumea aaceasta, ccare aau ffost
bãrbaþi îîntregi ººi îînþelepþi; eei ººi-aau sspãlat ssufletele ººi lle-aau lluminat, iiar aacum ccu aadevãrat sstau lluminaþi îînaintea DDomnului
nostru IIisus HHristos. ((...)

De aaceea ººi nnoi, ffraþii mmei, ssã aalergãm, ssã aalergãm ppânã aavem vvreme, cca ssã nnu sse ddespartã ssufletele nnoastre dde
faþa DDomnului nnostru IIisus HHristos ººi dde pprietenii nnoºtri, ppentru mmulþimea llenevirii ººi ppentru nnegrija nnoastrã, ccã nnu vvrem
sã nne sstrãduim, ººi ppentru aamintirea rrãului ppe ccare ttotdeauna oo þþinem îîn iinimile nnoastre, aamintirea rrãului ººi mmânie, ppe
care DDumnezeu nnu lle iiubeºte. PPânã ssuntem îîntre ccei vvii, nnu lluãm aaminte ssã ffacem îîmpãcare ssufletelor nnoastre. DDeci,
dacã nnu ffacem nnoi îîmpãcare ppânã ssuntem îîntre ccei vvii, aatunci ppe uurma nnoastrã ccine nne vva fface îîmpãcare? SSau ccum
sã aaibã ccineva ggrijã ssã ffacã îîmpãcare ssufletelor nnoastre ppe uurma nnoastrã, ffraþii mmei, ddacã nnu nne-aa ffost mmilã dde ssufletele
noastre, ssã lle ffacem ppace ppânã aam ffost îîntre ccei vvii? CCãci ddupã mmoarte nnu eeste îîmpãcare, ddupã mmoarte nnu eeste ccurãþire,
dupã mmoarte nnu eeste mmilostenie, cci ppânã eeste oomul vviu ººi ssufletul îîncã nnu ss-aa ddespãrþit dde ttrup, aatunci eeste vvremea
împãcãrii ººi ppentru ssuflet, ººi ppentru ttrup. CCãci ccel cce vva fface ppace ccu ffratele ssãu ppânã eeste vviu, ººi DDumnezeu vva îîmpãca
sufletul llui ººi-ll vva oodihni îîn ssânul llui AAvraam.

Din îînvãþãturi...

Grand CCanaria
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A
m ppornit lla ddrum pe urmele reputatului
profesor Alexandru Ciorãnescu pe insula
Tenerife, acolo unde a trãit din 1948 pânã în

1999, la stingerea din viaþã. Deºi ºtiam multe despre
activitatea sa profesionalã, mã contraria lipsa
aproape completã de informaþii privind viaþa sa
privatã. Îmi doream sã aflu mai multe despre omul
din spatele catedrei, despre felul în care l-au
cunoscut locuitorii Insulelor Canare, cetãþenii þãrii
sale de adopþie. ªi îmi mai doream sã vãd cu propriii
mei ochi locurile prin care a trecut, strãzile oraºului în
care a trãit, natura  ºi oamenii cu care s-a înconjurat.

Privite din perspectiva avionului, parcã înadins
confirmând versurile unui cântec îndrãgit, Insulele
Canare par adevãrate bijuterii, cãzute din cer pentru
a sãruta Atlanticul. Fiecare dintre ele se aseamãnã
cu o stea lustruitã de forþele naturii. Pe parcursul
milioanelor de ani, pãmântul, marea, vântul, ploaia ºi
soarele au creat peisaje ºi ecosisteme singulare,
unice în lume, cunoscute din antichitate. Pe atunci se
credea cã aici, pe Insulele Fericirii, s-ar afla Grãdinile
Hesperidelor, locul în care se retrãgeau Zeii pentru a
se bucura de viaþa eternã. Încerc sã-mi imaginez cum
a reacþionat cuplul Ciorãnescu la vederea acestui
tãrâm de basm. Cum trebuie sã fi fost
emoþia atingerii limanului, purtând în
acelaºi timp în suflet durerea despãrþirii
forþate de cei doi copii, rãmaºi prizonieri
în România comunistã? 

Cu o suprafaþã de peste 2.000 km2,
insula Tenerife este cea mai mare din
Arhipelagul Canarelor. Temperatura
medie de 25 de grade vara ºi 18 pe
timp de iarnã o consacrã drept
destinaþie turisticã idealã în orice
perioadã a anului. De aceea e
supranumitã ºi „Insula Primãverii
Veºnice”. Se perpetueazã legende
potrivit cãrora ar fi întruchiparea a ceea
ce a mai rãmas din dispãruta Atlantidã.

S
oarta aa vvrut cca, în anul 1948,
în ºirul naufragiaþilor istoriei
care au poposit pe aceste meleaguri sã se

înscrie ºi românul Alexandru Ciorãnescu, împreunã
cu soþia sa, Lyda. Românul venise acceptând un post
de lector de limba francezã, oferit de Universitatea
La Laguna, una dintre cele mai vechi universitãþi
spaniole. Guvernul comunist din România îl destituise
din funcþia de consilier cultural pe lângã Ambasada
Românã de la Paris, interzicând ieºirea din þarã a
celor doi fii ai lor, minori. Nu ºtiau pe atunci cã aveau
sã treacã peste douãzeci de ani pânã la eliberarea
copiilor din captivitatea abuzivã.

Nãscut în România în anul 1911, licenþiatul în
literaturã românã ºi francezã avea sã devinã un
respectat filolog ºi profesor, unul dintre pionierii
literaturii comparate din Spania. Refugiat pe coasta
Tenerifei, fugind de teribila ameninþare a dictaturilor
europene interbelice ºi de urmãrile celui De-al Doilea
Rãzboi Mondial, a ales ca strategie de supravieþuire
studiul unui domeniu teoretic intangibil, o disciplinã
intelectualã purã. I s-a dedicat cu atâta ardoare
încât s-a convertit într-o figurã-cheie salvatoare a
patrimoniului istoric ºi literar al Arhipelagului Canarelor.

Imensele sale cunoºtinþe ºi capacitatea sa de
sintezã, îmbinate cu modestia ºi simplitatea
exemplarã, l-au ridicat la rangul de reprezentant al
plenitudinii ºtiinþei în sens renascentist. În zilele
noastre, termenul la modã care l-ar fi descris cel mai
bine ar fi probabil neologismul allrounder. Alejandro,
aºa l-au rebotezat spaniolii, a fost un umanist,
probabil unul dintre ultimii reprezentanþi ai speciei
pe cale de dispariþie a omului de ºtiinþã complet,
cu cunoºtinþe vaste, care depãºesc cu mult limitele
înguste ale unei singure discipline.

R
evin îînsã lla pplimbarea prin locurile în care a
trãit. Odatã cu sosirea la aeroport, pe lângã
frumuseþea ºi diversitatea Insulelor Canare,

despre care se spune cã sunt complet diferite una de

cealaltã, frapeazã amestecul de naþionalitãþi ºi
prototipuri umane întâlnite la tot pasul. Fireºte, n-ar
trebui sã fim surprinºi, de vreme ce trãim în secolul
multiculturalismului ºi al globalizãrii. Cu toate
acestea, locuitorii Tenerifei – termenul consacrat este
tinerfeños – nu lasã deloc impresia cã ar fi conºtienþi
de originile lor africane, europene, americane sau
bãºtinaºe. Poate pentru cã „amestecul” s-a produs
de-a lungul sutelor ºi miilor de ani, arhipelagul fiind
cunoscut încã din antichitate drept „intersecþie
intercontinentalã”. Pânã ºi în ceea ce priveºte
originea dispãrutei populaþii originare guanche,
pãrerile sunt împãrþite în cinci teorii (vikingi, triburi
de berberi saharieni, atlanþi, navigatori necunoscuþi,
Asia Micã). Spre surprinderea noastrã, ghidul care
ne conduce de la aeroport la hotel ne mãrturiseºte
în cea mai curatã limbã germanã cã tatãl sãu a fost
un ºvab din Banat.

În acest context, am fost puþin dezamãgitã sã
nu înregistrez nici cel mai mic semn de disconfort
acustic din partea autohtonilor, atunci când i-am
confruntat cu numele atât de „exotic” de Ciorãnescu.
Nu micã mi-a fost surpriza sã constat cã nimeni nu
face caz de originea profesorului, pe care conºtiinþa

publicã l-a înglobat de
mult în patrimoniul
propriu, insular. Prima
încercare am fãcut-o
cu un ºofer de taxi din
capitala insulei, Santa
Cruz, pe care l-am
întrebat unde se aflã
strada cu numele de
Alejandro... ºi am fãcut
o pauzã, neºtiind cum
pronunþã ei. Mi-a
rãspuns cu un zâmbet
larg Sioranescu, pentru

cã „ci” în
spaniolã se
citeºte „si”.
Cum spaniolii
obiºnuiesc sã
„dea mulþumire”,
dar las gracias,
cam aºa cum
noi dãm bineþe,
mi-am manifestat
ºi eu recunoºtinþa.
ªoferul, un tip cu
fizionomie de
sud-american, dar cu ochi alungiþi, ca de asiatic, mi-a
rãspuns vesel, printr-o expresie în coadã de peºte,
de mai mare dragul: la gracia la tiene Usted en la
cara („graþia vã stã înscrisã pe faþã”). Încep sã înþeleg
mirajul exercitat de amestecul fermecãtor de limbi ºi
dialecte asupra cercetãtorului-literat, care a ales sã
trãiascã aici, înconjurat de astfel de oameni!

E
xistã, dde aaltfel, parcã o înþelegere tacitã în
ce priveºte pronunþia numelui conaþionalului
nostru pe insula Tenerife: Alejandro

Ciorãnescu se spune fluid, fãrã efort, cu „Si” la
început ºi fãrã tremã pe „ã”. Vânzãtorul de cãrþi
din librãria în care am intrat a ascultat cu rãbdare
introducerea mea complicatã, despre autorul
autohton pe care presupuneam cã nu-l cunoaºte, din
moment ce a scris pentru un public specializat pe
istorie ºi literaturã. Taman când eram pe punctul de
a-i silabisi numele, m-a privit cu un zîmbet dezarmant
ºi m-a întrebat simplu: Sioranescu? S-a scuzat cã nu
avea momentan nimic în sortiment, dar m-a trimis
douã strãzi mai departe, la doi paºi, unde activeazã
Biblioteca Insularã. ªi þin-te frate, prestigioasa
instituþie poartã numele de nici mai mult nici mai
puþin Alejandro Ciorãnescu!

Parte integrantã a
impozantului complex
arhitectonic cu un total de
20.000 de metri pãtraþi supranumit TEA – Tenerife
Espacio de las Artes, biblioteca va ocupa peste 4.000
din aceºtia. Aflatã încã în construcþie, subordonatã
Organismului Autonom al Muzeelor ºi Centrelor
Insulei Tenerifa, TEA se aflã în plin centru al capitalei
Santa Cruz. Biblioteca, distribuitã pe douã niveluri,
oferã între 900 ºi 1.000 de locuri de lecturã,
rãmânând deschisã publicului încontinuu, 24 de ore
din 24. Fãrã îndoialã cã primii care profitã de aceastã
adevãratã manã cereascã sunt studenþii Universitãþii
La Laguna, cea la care a activat Ciorãnescu însuºi. 

L
a LLaguna, municipiul situat la nord-est, este
practic o prelungire a oraºului Santa Cruz.
Tramvaiele ºi autobuzele liniilor de transport

în comun o unesc cu capitala în cadenþã de
ceasornic. Universitatea fondatã în anul 1792
instruieºte în medie circa 25.000 de studenþi. Oraºul,
cu numele complet de San Cristobal de la Laguna,
a fost fondat încã din secolul al XV-lea, fiind de fapt
capitala insulei Tenerife ºi a întregului Arhipelag al
Canarelor pânã în secolul al XIX-lea. Datoritã
importanþei comerciale a accesului la mare, capitala
s-a mutat la 10 kilometri, în portul din apropiere, dar
La Laguna rãmâne incontestabil capitala de suflet a
întregii regiuni. Sediul Episcopal, Catedrala veche
(secolul al XIV-lea), bisericile monumentale (San
Domingo, Santa Clara, La Concepción),
monumentele civile, precum vechiul sediu insular
Cabildo ºi numeroasele palate consacrã La Laguna
printre cele mai bogate oraºe din Canare.
Recunoaºterea sa internaþionalã a culminat cu
înscrierea în anul 1999 în Patrimoniul Cultural al
Umanitãþii de sub egida UNESCO. Cu toate acestea,
plimbarea pe strãzile sale fermecãtoare are darul de a

te deconecta de lumea exterioarã.
Turiºtii dornici de soare ºi

mare par a nu fi descoperit încã
farmecul discret al oraºului
universitar, care trezeºte nostalgii
din secolul trecut. Inevitabil, gândul
zboarã la silueta misterioasã a
profesorului taciturn pe care l-au
purtat paºii pe aici timp de trei
decenii. Alexandru Ciorãnescu a
fost docent al acestei Universitãþi
timp de treizeci de ani, predând
nu doar Filologie Romanicã, ci
ºi Francezã, Românã, Italianã,
Portughezã ºi Literaturã
Comparatã. Era unul dintre acei
profesori la care se recurgea
atunci când alþii nu fãceau faþã.

Se spune cã instituþia academicã nu l-ar fi recunoscut
îndeajuns pentru efortul sãu generos, dar catedra pe
care nu a condus-o niciodatã l-a recompensat prin
acordarea titlului de doctor honoris causa în anul
1990. Multiplele sale publicaþii în ºase limbi îl calificã
drept umanist ºi enciclopedist incontestabil.

„Îl vedeam venind târziu, mereu punctual, înalt
ºi mândru, îndreptându-se spre secretariat, de unde
îºi prelua corespondenþa ºi pleca la cursuri; apoi
ieºea, la fel de drept ºi de distant, saluta, asta da,
întotdeauna corect, cobora pe scãrile de marmurã
cenuºie ale vechii Universitãþi ºi se întorcea la
Santa Cruz. Mereu aºa, niciodatã nu l-am vãzut oprit
pe coridoare, discutând cu un student sau cu alt
profesor, niciodatã nu a participat la întâlniri, reuniuni,
comisii sau ocazii mondene. Cei care îl aveau la
clasã spuneau cã era bun, ºtia multe; noi, cei care îl
vedeam doar trecând pe culoare, gândeam cã aºa
trebuie sã fie: un om care ºtia multe.” Sunt cuvintele
cu care îl caracterizeazã pe Alejandro Ciorãnescu
profesorul Maximiano Trapero, ºeful Catedrei de
Filologie Spaniolã de la Universitatea din Las Palmas
de Gran Canaria, într-un articol publicat în cotidianul
La Provincia pe 27 noiembrie 1999, la câteva zile
dupã moartea marelui filolog. 

PPrriinn CCaannaarree,, ppee uurrmmeellee lluuii 
ddoonn AAlleejjaannddrroo

GGaabbrriieellaa CCÃÃLLUUÞÞIIUU-SSOONNNNEENNBBEERRGG

Intrarea îîn GGrãdina bbotanicã
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A
celaºi ffost sstudent, ajuns el însuºi specialist,
se considerã norocos pentru cã a avut
ºansa ca ulterior sã-i devinã mai apropiat.

Tot el spune: „Cunoscând cu adevãrat dimensiunea
intelectualã a lui Alejandro Ciorãnescu ºi importanþa
operei sale, am început sã-l admir. Am înþeles atunci
cã abþinerea sa de la participarea la viaþa universitarã
din La Laguna – mã refer la catedre, alegeri,
secretariate, decanate etc. – avea o justificare în
opera sa de investigaþie, cea cãreia i s-a dedicat cu
trup ºi suflet, mai presus decât titlurilor ºi onorurilor,
chiar cu preþul renunþãrii la o remuneraþie mai demnã
ºi mai generoasã.” Sunt puþini aceia care l-au
cunoscut mai îndeaproape, descoperind surprinºi
un intelectual afabil, cu o conversaþie strãlucitã,
cu un fin simþ al umorului, vesel ºi galant.   

Meritul sãu major faþã de Insulele Canare este
acela de a fi primul care a tradus din francezã
documentele istorice care stau la baza constituirii
entitãþii cunoscute astãzi unanim drept Insulele
Canare. Reconstituind migãlos însemnãrile de la faþa
locului ale cavalerului francez Bethencourt, în timpul
conquistei, cronica Le Canarien a intrat în istorie
drept opera cea mai cunoscutã a istoricului Alejandro

Ciorãnescu. Scrierile sale au pecetea universalitãþii,
sunt martorele unei curiozitãþi fãrã margini, dublate
de cunoºtinþe acumulate din atât de multe domenii,
încât numai o minte enciclopedicã, de erudit
desãvârºit, putea sã le cuprindã. Un fenomen unic
într-o epocã în care pericolul super-specializãrii pe
domenii din ce în ce mai restrânse constituie o
ameninþare pentru substanþa culturii.

N
aþiunea ccare l-a adoptat pe Ciorãnescu este
conºtientã de valoarea lui. Se considerã cã
pasiunea cu care s-a dedicat chestiunilor

specifice Insulelor Canare este beneficã tuturor
locuitorilor, pentru cã i-a ajutat sã vadã acum lucrurile
cu mai multã claritate. Alejandro Ciorãnescu a ºtiut
sã mulþumeascã Insulei Tenerifa pentru ospitalitatea
cu care l-a primit, oferindu-i roadele cercetãrilor
sale pe teme specifice care o individualizeazã,
conturându-i portretul în întreaga lume. Nu
întâmplãtor s-a optat pentru motoul Insula Abierta
(Insula deschisã), când s-a dat numele simpozionului
profesorilor universitari specializaþi în Filologie

Francezã, desfãºurat aici în anul 2001, dedicat
memoriei lui Alejandro Ciorãnescu.

Anume ieºitã în cale pentru a mã atenþiona încã o
datã asupra caracterului cu adevãrat enciclopedic al
cercetãtorului tinerfeño de origine românã, Grãdina
Botanicã din oraºul Puerto de la Cruz mi-l scoate
în cale cu un aspect la care nici nu mã aºteptam.
Pentru cei care nu se saturã de preaplinul ºi
încântarea cu care se aºtern de la sine paºii printre
plantele exotice aduse aici de peste ocean, se pot
aprofunda acasã detaliile legate de minunatul parc,
recurgând la opera cu caracter de cronicã dedicatã
originii ºi bogãþiei acestui centru, semnatã de acelaºi
Alexandru Ciorãnescu. Opera, editatã postum, în
2010, sub egida Ministerului Agrar, pare doar la
prima vedere o carte fãrã importanþã. Avem de-a
face cu a doua grãdinã botanicã din Spania, fondatã
la 1788 prin decret regal, având obiectivul de a
aclimatiza plante rare din zone tropicale, în vederea
cultivãrii lor ulterioare pe continentul european.
Importanþa ei pentru multe dintre plantele care se
cultivã azi în Europa modernã nu e deloc minorã.
Unii dintre arborii care cresc aici au o vechime
de câteva sute de ani.    

Tot postum s-a lansat aici în iunie 2007 biografia
Alejandro Ciorãnescu, volum de cinci sute de pagini,
semnat de profesoara Lilica Voicu-Brey din
Tarragona. Lucrarea include, pe lângã faþetele
istorice ºi filologice din literatura comparatã de limbã
strãinã, ºi analiza numeroaselor sale studii de limbã
ºi istorie românã.

Sunt multe instituþii, lucrãri ºi manifestãri dedicate
lui Alejandro Ciorãnescu pe Insulele Canare. Existã
pe lângã catedra de Filologie Hispanicã din cadrul
Universitãþii Las Palmas de Gran Canaria chiar ºi o
trupã de teatru alejandro ciorãnescu. De bunã seamã
cã nu am descoperit tot ce s-ar fi putut gãsi pe
parcursul unei singure sãptãmâni de sejur, legat de
personalitatea atât de prolificã a valorosului om de culturã. 

A primit onoruri ºi distincþii atât de multe, încât
simpla lor enumerare ar ocupa un spaþiu considerabil.
Amintesc doar faptul cã este Fiu adoptiv de onoare
al oraºului Santa Cruz de Tenerife (1978) ºi Doctor
Honoris Causa al Universitãþii La Laguna (1990).

Pentru cultura Insulelor Canare a fost un om
fundamental, în sensul etimologic al termenului,

un adevãrat clasic al secolului XX. A scris nu numai
despre Insule, ci a elaborat ºi studii critice despre
opera autorilor relevanþi autohtoni, cum ar fi Antonio
de Viana, Elías Serra Rafols ºi Leopoldo de la Rosa.

Opera în patru volume, Istoria oraºului Santa
Cruz de Tenerife în anii 1494-1977, îmbinã rigoarea
ºtiinþificã ºi stilul fluent, creând o bazã de date
inestimabilã, imposibil de egalat, chiar ºi la treizeci
de ani de la apariþie. Nimeni altcineva n-a reuºit sã
studieze atât de metodic toate arhivele canariene,
provinciale, locale, civile, religioase ºi familiale.

C
ariera ssa lliterarã este fãrã egal. Înseºi
începuturile ei au pus bazele viitoare: pe
vremea bacalaureatului colabora deja cu

revista colegiului pe care îl frecventa la Bucureºti,
unde conta pe sprijinul lui Emil Cioran în persoanã.

Pasiunea, entuziasmul, sacrificiul l-au însoþit ºi
pe Alexandru Ciorãnescu pe tot parcursul vieþii sale.
Finalizarea studiilor la Sorbona a condus la
perfecþionarea sa teoreticã ºi la punerea în practicã
a metodei sale comparative. Se spune cã Ciorãnescu
ar fi fãcut pentru literaturã ceea ce Ibánez a fãcut
pentru sociologie. 

Autorul contemporan Jesús Pedreira Calamita
declarã într-un articol publicat în Santa Cruz pe
data de 20 ianuarie 2010: „Moºtenirea lãsatã de
Ciorãnescu este enormã ºi acum, la zece ani dupã
moartea sa. Este mãrturia incontestabilã a unei mari
valori intelectuale, a erudiþiei sale, a curiozitãþii, dar
mai ales a pasiunii exemplare pentru Tenerife ºi
Santa Cruz, o pasiune aproape unicã.“

Înainte de a face calea întoarsã pe bãtrânul
continent, am mai coborât o datã panta linã a strãzii
Alejandro Ciorãnescu din Santa Cruz. La capãtul ei
dinspre Oceanul Atlantic, deschis ca un evantai, am
realizat cã mã aflam pe locul însuºi în care s-a dat o
aprigã bãtãlie, fâºia litoralã în care Amiralul Nelson
ºi-a pierdut un braþ, încercând zadarnic sã punã
stãpânire pe insula cu importanþã strategicã. Iatã cã,
tãcut ºi retras, demn ºi modest, românul Ciorãnescu
a reuºit în mod paºnic ºi prin daruri benefice sã
dobândeascã trofeul râvnit ºi neatins de alþii,
cucerind, în acelaºi timp, ºi inimile conaþionalilor
din patria adoptivã.

Lacrima AAnei

Nicolae PPETRESCU-
REDI (n. 220 ooctombrie 11951,
Puchenii MMoºneni, PPrahova)
a aabsolvit FFacultatea dde IIstorie
a UUniversitãþii ddin BBucureºti,
este mmembru aal UUSR, FFiliala
Iaºi ((2007), ººi mmembru dde
onoare aal UUniunii SScriitorilor

din RRepublica MMoldova ((2006).
A ddebutat îîn 11995, ccu vvolumul
Aforisme, aa ppublicat îîntre ttimp
multe aalte ccãrþi, mmai aales dde
aforisme, ccatrene, ppoeme:
Catrene (1997), Addieri (2000),
Gândduri ccu rrimã (2000), Ergo
(2000), Pe mmuchie (2001),
Maxime ººi ppoeme (2006),
Fluturi îînfrãþindd ddiamante
(2007), dde uunde ssunt rreluate
primele ttrei ppoeme dde mmai jjos,
Nopþi aalbe îîn LLaconia (2011),
Prin KKarma iistoriei (2011) eetc. 

RRããssttiiggnniirrii

Meºterul MManole
îºi ppoartã ccrucea

de ssare ggrea,
din llacrimi.

Prin mmâinile AAnei
trec, DDoamne, ccuie,
cuie dde-aagãþat
icoane.

PPrriivveeººttee,, MMaannoollee

-ZZidul sse-nnalþã
pânã-nn ppoveºti,
spume dde llacrimi
îmi sspun ccã ttrãieºti,

Anã, ttrãieºti?
Sunt mmoartã,
Manole,
Manole, ssunt 

vie,
priveºte-þþi mmireasa
ziditã-nn ffãclie!

AAnnaa lluuii MMaannoollee

„Casã dde ppiatrã, dde ppiatrã,
de ppiatrã”, rrãsuna sstrident
în uurechile AAnei
ecoul uurãrilor
din zziua nnunþii...

„Fãrã llacrimile ttale,
mortarul mmeu,
Anã,
nu ee bbun dde nnimic”,
îi ººoptea MManole.

MMeeººtteerruull 

Podul dde fflori, ffrate,
s-aa ddãrâmat:
a vvenit llacrima
ºi ll-aa lluat...
Paºi pprin SSahare,
dune dde bbrumã,
ochiul sse-nnghimpã,
în nneguri sse-aafumã,
se jjale PPrutul
prin ssloiuri, pprin gglod...

Manole oofteazã,
o ppicteazã ppe AAna,
desenu-ii ººopteºte:
„Sunt sschiþã dde ppod.”

(Apãrutã îîn Literatura ººi 
Arta, CChiºinãu, 115  mmai  22008)
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O rrapsodie eepistolarã aa cculturii rromâneºti
SSaannddaa GGOOLLOOPPEENNÞÞIIAA

S
crisorile ssunt uuna dintre cãile prin care
pãtrundem în spiritul unei epoci ºi în miezul
frãmântãrilor celor care au trãit-o, încercând

s-o modeleze. Scrise relativ spontan, fãrã armãtura
prudent cântãritã cu care înainteazã spre publicare
eseul ºi fãrã travestirile sau parþialitatea pe care le
presupune romanul cu cheie, ele ne aduc în faþã,
alãturi de personalitatea vie ºi singularã a autorului,
forma ºi textura relaþiei trãite care i-a unit, o vreme,
pe corespondenþi. Fiecare scrisoare este, în mod
explicit ºi definitoriu, parte a unui dialog epistolar
pe care-l încifreazã ºi alimenteazã, gãzduind ideile
ºi obiecþiile previzibile ale adresatului, permiþând
recuperarea parþialã a replicilor lui trecute, evocând
experienþa comunã a corespondenþilor, aducând la
zi cunoaºterea prezentului trãit la distanþã de fiecare
în parte. Poate de aceea, forma optimã de lecturã
(ºi, implicit, de publicare) a unei corespondenþe
impune „ascultarea“ ambelor voci, parcurgerea pe
rând ºi cu egalã atenþie a cât mai multe dintre
mesajele care au circulat într-o direcþie sau în cealaltã. 

În practica publicãrii se tinde însã mai degrabã
spre publicãri selective ºi unidirecþionale de scrisori
care, izolate astfel de dialogul din care au rezultat,
reuºesc sã transmitã implicit doar o parte din viaþa
care le-a însufleþit cândva. Se publicã, bunãoarã,
scrisorile celor care au atins o formã sau alta a
celebritãþii, trecându-se sub tãcere, chiar atunci
când ele sunt disponibile, replicile epistolare ale
corespondenþilor lor mai puþin notorii. ªi, chiar în
cazul celor dintâi, se aleg scrisorile literar realizate
sau cele cu valoare de document ºi se lasã în umbra
arhivelor textele care nu pot fi asociate unui tip sau
altul de „beneficiu“ cultural. Poate de aceea ºtim atât
de puþin despre felul în care s-au legat ºi dezlegat
alianþe, colaborãri sau prietenii între cei care ºi-au
fost contemporani, împãrþind misiuni, realizãri sau
înfrângeri, fiindu-ºi aproape ºi apoi, dintr-odatã,
departe spre a se apropia iar, în funcþie de noi
circumstanþe ºi de vechi potriviri.

S
chimburi eepistolare. Am orânduit seria de
faþã luând ca unitate de bazã nu scrisorile
lui Anton Golopenþia, ci schimburile de

scrisori în care acesta a fost antrenat. Volumul I
al corespondenþei primite sau trimise de Anton
Golopenþia cuprinde astfel 63 de schimburi epistolare
dintr-un total de aproximativ 200 de care dispunem în
prezent. El va fi urmat de un al doilea volum compus
în exclusivitate din schimbul de scrisori dintre A.G. ºi
ªtefania Cristescu (Golopenþia). Activ cu precãdere
între anii 1931 ºi 1937, schimbul epistolar dintre A.G.
ºi ªtefania Cristescu reprezintã cea mai masivã
dintre mãrturiile strict contemporane asupra ªcolii de
Sociologie de la Bucureºti, ajutându-ne sã înþelegem
din interior cãutãrile, ezitãrile, succesele ºi eºecurile
acesteia, precum ºi multiplele regrupãri de forþe de-a
lungul anilor ei de vârf. 

Volumele III ºi IV vor întregi seria, în ele apãrând,
între altele, schimburile epistolare bogate dintre A.G.
ºi Cornel Grofºorean,
Dumitru C. Georgescu,
Dimitrie Gusti, Octavian
Neamþu, George-Emil
Papahagi, Mihai Pop,
Victor Rãdulescu-
Pogoneanu, H.H. Stahl,
Tudor Vianu, alãturi de
altele, mai restrânse, între
A.G. ºi Al. Dima, Mircea
Eliade, Nina Façon,
Traian Herseni,
Ion Ionicã, Petre C.
Iorgulescu-Yor, Sabin
Manuila, Iacob Mihãilã,
Ion Negru, Constantin
Noica, Tache Soroceanu,
P. ªtefãnucã, Mircea
Vulcãnescu etc. În afara
corespondenþilor
sociologi, folcloriºti, critici
literari, scriitori sau
filosofi, a pictorilor,
demografilor ºi statisticienilor, a unor funcþionari
superiori de la Ministerul Instrucþiei, Cultelor ºi
Artelor ºi, în genere, din învãþãmântul românesc,
sau a diplomaþilor, volumele III ºi IV ale seriei de
corespondenþã pe care o iniþiem vor cuprinde
schimburi epistolare cu familia (cu mama, Emma
Golopenþia, ºi tatãl, Simion Golopenþia, cu cei doi
fraþi, Romulus ºi Cornel Golopenþia), cu vecini ºi
cunoscuþi din Bozovici, Timiºoara sau Bucureºti,
cu colegi de ºcoalã ºi de facultate (1924–1932), cu
studenþi români aflaþi la studii în Germania în aceeaºi
perioadã cu A.G. (1933–1936), cu colegi de la
Institutul Social Român, Institutul Central de
Statisticã (1932–1948), cu membri ai echipei de
identificare a românilor de la est de Bug a acestui
institut (1942–1943) ºi, în sfârºit, cu necunoscuþi
întâlniþi pe o clipã, într-un moment special al
existenþei lor sau a lui A.G.

Prin aceastã diversitate, schimburile de scrisori
ale seriei de faþã constituie o oglindã cu faþete
multiple a României interbelice. Cum am lucrat
îndeosebi cu scrisorile pãstrate de A.G., am avut
ºi avem impresia cã, în esenþã, o idee directoare
strãbate întregul material pe care el l-a ferit de
distrugere: aceea a felului în care fiecare din cei
care scriu îºi cautã menirea, rostul, major sau de
moment, în peisajul vieþii româneºti, fie ea culturalã,
economicã sau politicã. Nu e clar dacã o asemenea 

idee plutea în aer în epoca respectivã sau dacã
ea stãtea pur ºi simplu la baza relaþiilor ºi afinitãþilor
dintre A.G. ºi corespondenþii sãi. Poate cã acesta a
fost de altfel criteriul, obscur sau conºtient, pornind
de la care A.G. a conservat cu grijã nu numai
corespondenþa cu cei uman sau profesional apropiaþi,
ci ºi scrisori provenind de la oameni pe care îi
cunoºtea mai puþin sau chiar deloc. Aºa cum sunt,
scrisorile lungi ºi scurte ale acestei serii, în care
A.G. este adresant sau adresat, focar al unei
constelaþii de contemporani, îmi par a reprezenta
o rapsodie epistolarã a culturii româneºti. Pentru cei
care se ocupã de sociologia culturii, seria aceasta,
pe care o dorim cât de completã e posibil, va permite,
atunci când se va încheia, abordarea sistemului
multiplu ºi dinamic de relaþii umane, instituþionale sau
pur accidentale care configureazã o generaþie sau o
epocã, precum ºi a convingerilor comune care i-au
unit, dincolo de vârstã, profesie sau apartenenþã

politicã, pe cei care au avut de înþeles ºi
înfruntat aceleaºi mari chemãri, obstacole
sau întrebãri.

Î
n aalcãtuirea sseriei dde ffaþã, munca
prestatã se aseamãnã întrucâtva cu
cea a romancierului care-ºi propune

sã scrie un roman sumã. Notele ºi
comentariile prin care am introdus fiecare
schimb de scrisori ne-au prilejuit bucuria
adâncirii de fapte ºi întâmplãri pe care le
cunoscusem uneori prin experienþã directã,
dar distrasã sau înceþoºatã, a descoperirii
altora noi. Dacã nu am vorbit de roman
epistolar, lucrul se datoreazã sentimentului
cã paginile care urmeazã însumeazã de
multe ori partea cea mai realã ºi mai
adâncã a existenþei autorilor lor, cã ele
se întemeiazã întotdeauna pe realitatea
cotidianã ºi cã, din acest punct de vedere,
textele reproduse au valoare de document,
de istorie epistolarã (aºa cum vorbim

de istorie oralã) ºi nu ascultã în primul rând de
stringenþele estetice de structurare sau de
abandonare a conturului exact al întâmplãrilor cãrora
trebuie sã le rãspundã un roman, oricât ar fi el de
„adevãrat“. Provocate de pura asamblare a scrisorilor,
ecourile ºi izotopiile „organice“ sunt însã multiple ºi
nu pot fi neglijate. Vom vorbi despre ele în momentul
încheierii seriei, dacã el ne va fi dat.

V
olume ttematice ssau aansamblu uunic? Încã
de la începutul lucrului am fost pusã în faþa
unei alternative. Puteam publica în volume

separate schimburile epistolare relevante sociologic;
pe cele cu teme de statisticã, demografie ºi
geopoliticã; schimburile epistolare privind literatura,
arta sau filosofia; scrisorile de familie etc. Sau,
dimpotrivã, ºi aceasta este alternativa pentru care
am optat, puteam cufunda într-un ansamblu epistolar
unic toate schimburile de scrisori de care dispunem. 

Avantajele primei opþiuni nu erau de neglijat.
Cititorii specializaþi ar fi mers direct la schimburile
epistolare care-i interesau, fãrã a mai fi puºi în
situaþia de a le cãuta printre multe altele cu profil
diferit. În plus, volumele, compacte ºi de mai mici
dimensiuni, ar fi fost mai uºor de tipãrit ºi de difuzat.
Neajunsurile acestei alternative nu ni s-au pãrut însã
acceptabile. 

Fiica mmarelui ssociolog AAnton GGolopenþia ((1909-11951), SSanda GGolopenþia eeste aacum pprofesor lla ffaimoasa BBrown UUniversity ddin SSUA, ddupã cce
a llucrat lla IInstitutul dde CCercetãri EEtnologice ººi DDialectologice ººi lla UUniversitatea ddin BBucureºti ººi, ddupã 11980, lla UUniversitãþile CCornell ººi VVanderbilt
din SSUA. AA ppublicat ccâteva zzeci dde ccãrþi, dde llingvisticã sstructuralã, ggramatici ttransformaþionale, ppoeticã, ssemioticã, ffilosofia llimbajului, tteoria
literaturii, sstudii cculturale, pprecum ººi uun mmare nnumãr dde aarticole dde sspecialitate îîn ttoate aaceste ddiscipline. AA eeditat mmai mmulte vvolume. AA pprimit
numeroase ppremii, îîn þþarã ººi sstrãinãtate. 

Textul ccare uurmeazã eeste eextras ddin IIntroducere ((de SSanda GGolopenþia) lla vvolumul Rapsodia eepistolarã II. SScrisori pprimite ººi ttrimise dde AAnton
Golopenþia ((1923–19550)), Ediþie îîngrijitã dde SSanda GGolopenþia ººi RRuxandra GGuþu PPelazza, BBucureºti, EEditura AAlbatros, 22004, pp. XXVII–XXI.
Volumul III aal Rapsodiei eepistolare, conþinând sschimbul dde sscrisori ddintre AA.G. ººi ªªtefania CCristescu GGolopenþia, aa ffost ppublicat dde EEditura
Enciclopedicã   îîn aanul 22010. ÎÎn pprezent sse aaflã îîn llucru vvol. IIII.

Clãdit dde ffân lla CCicãneºti, vvãzut dde CCucu UUreche
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1. AAlexandru CCiorãnescu ccãtre AA.G. 
13.11.1946
Légation Royale de Roumanie a Paris
17, rue Brémontier 17 
Tél. Carnot 07-60
Service de Presse

Stimate Domnule Golopenþia,

Abia plecat D-ta din Paris, te deranjez cu o rugãminte care, de data aceasta,
nu mai e de serviciu, ci strict personalã, ºi care ar putea sã fie fastidioasã, sau
dificil de realizat. 

Dupã cum mi se pare cã am avut
prilejul sã-þi spun, n-am renunþat la
proiectul Enciclopediei, pentru care
am adunat prea mult material ca sã
mã îndur sã-l pãrãsesc nerealizat.
Bine înþeles cã mã voi mulþumi cu
proporþii mult mai modeste, întrucât
îmi rãmâne sã lucrez singur. Chiar ºi
aºa, de altfel, mi-ar fi cu totul
imposibil, dacã n-aº fi ajutat de
bunãvoinþe din toate pãrþile. Îmi
permit deci sã-þi spun ce solicit de la
D-ta ºi de la Institut în general.

Pentru nomenclatura comunelor
din þarã ºi populaþia lor, posed
publicaþiile Dv. ºi ale Ministerului de
Interne (mai vechi). Pe bazele
modeste pe care lucrez, ele îmi sunt
suficiente. Nu gãsesc însã nimic în
ele pentru comunele din Transilvania de Nord, care þineau de Ungaria în
momentul ultimului recensãmânt. Am numele lor, distribuþia satelor în comune
ºi a comunelor în plãºi, dar nu ºtiu de unde sã iau populaþia lor. Oare Institutul
mi-ar putea procura o asemenea listã? Recte: lista satelor din Transilvania
de Nord, cu populaþia lor, ºi eventual, dacã aceasta n-ar complica prea mult,
cu distribuþia naþionalitãþilor? Bãnuiesc cã Institutul e în posesiunea
recensãmântului maghiar, care ar putea fi folosit în acest scop. 

În cazul în care datele pe care le cer eu ar fi imposibil sau prea greu
de procurat pentru recensãmântul din 1941, Institutul posedã vreo publicaþie
care sã-mi dea cel puþin, ºi ca un pis-aller (1), datele statistice din 1930?
Sunt convins cã vei avea bunãvoinþa sã mã scapi din aceastã încurcãturã,
pe care, fãrã ajutorul D-tale, n-aº avea mijloace s-o soluþionez.

A doua rugãminte. Îmi e de foarte mare folos, în acelaºi scop, seria de
hãrþi etnografice a lui Vintilã Mihãilescu. Bine înþeles cã eu n-o utilizez
pentru scopurile etnografice, ci profit de indicaþiile topografice, munþi, vãi etc.
Nu e uºor de lucrat pe ea, dar rãmâne singurul mijloc la îndemânã. Constat
însã cã lipsesc din serie unele planºe, pentru regiunile care se preteazã mai
puþin la [demonstraþie?], din punctul de vedere etnografic care a prezidat la
întocmirea hãrþii. Oare cum ºi unde aº putea procura planºele care lipsesc?
Ai avea D-ta bunãtatea, dacã þi-ar fi la îndemânã, sã rogi pentru mine pe
dl Vintilã Mihãilescu, sau oricine le-ar poseda, ca sã-mi cedeze un exemplar?
Dacã [achizi]þionarea ar comporta oarecare cheltuieli, þi-aº rãspunde imediat
suma respectivã, fie acolo, fie aici, pentru lucruri de care D-ta ai putea avea
nevoie, ºi pe care aº fi bucuros la rândul meu sã þi le pot procura.

Te rog sã mã ierþi pentru deranjamentul pe care þi-l pricinuiesc, dar sunt silit
s-o fac, neavând alte mijloace, [ºi] D-ta având nenorocul de a fi situat în centrul
informaþiilor de care aº avea nevoie. Cred cã, cu ajutorul D-tale ºi al altor
persoane pe care le-am supãrat la fel cu tot felul de cereri, sã pot pune la
contribuþie puþinele ore libere ce-mi rãmân, ca sã pot termina în aproximativ un
an textul Enciclopediei (la limitele reduse de circa trei volume), la care lucrez
deja de patru ani.

Cu cele mai alese mulþumiri ºi salutãri, rãmân al Dv.,
Al. Ciorãnescu 

2. AAlexandru CCiorãnescu ccãtre AA.G. 
7.3.1947
Légation Royale 
de Roumanie en France
Services de Presse 
et des Relations Intellectuelles
Villefranche

Scumpe Domnule Golopenþia,

Am primit aici, unde mã aflu de la începutul lunii în concediu, ultima d-tale
carte poºtalã. Prima scrisoare o primisem demult la Paris, împreunã cu anunþarea

pachetelor ºi cu recensãmântul Transilvaniei de N[ord], lucrare
importantã pentru mine ºi pentru care îþi mulþumesc. Am încercat
sã mã informez. Þi-am trimis  prin poºtã, recomandat (dar la
adresa Institutului, în strada Brezoianu, necunoscând altã
adresã) un pachet cuprinzând seria completã din Echo (fãrã
no. 1) (2) ºi alte cãrþi de copii din colecþia Père Castor. Pentru
celelalte cãrþi din prima listã n-am putut face nimic pentru
Reader’s Digest, pentru cã a intervenit greva presei, în timpul
cãreia administraþiile revistelor n-au mai lucrat pentru ceilalþi,
fiind toate epuizate. Cea din colecþia Que sais-je?, La population
(îmi scapã numele autorului), e sub tipar. Voi vedea din nou la
întoarcere ce se va putea face.

Am primit de asemenea (dar numai în ajunul plecãrii) a doua
scrisoare a d-tale. Din cauza plecãrii, nu i-am putut da nici o
urmare. Am luat-o cu mine, aici, unde aº avea tot timpul sã mã
ocup de ea, dar n-am putut gãsi nimic în librãriile din Nice. Sper
cã nu te încurcã prea mult întârzierea cu care voi fi obligat a
rãspunde cererii d-tale; cel puþin poþi fi sigur cã voi rãspunde cu
tot ce se va gãsi. N-am uitat nici medicamentele. Am ºi cumpãrat

opocalcium, dar nu pot gãsi [cuvânt nedescifrat]. Cred cã voi trimite tot prin poºtã,
ca eºantion recomandat. Am trimis ºi în familia mea asemenea medicamente ºi
au sosit bine.

În privinþa plãþii, n-am nici o grijã. Pentru moment, eu îþi sunt dator. Ce mi-ai
trimis d-ta egaleazã 1.600 fr. (133 fr. + 20 x 73); ori eu n-am cheltuit cu cãrþile

trimise decât 600 +
transportul + opocalcium,
care e ceva mai puþin de
100 fr. Dacã viitoarele
cumpãrãturi vor reprezenta
cifre mai importante, costul
lor va putea fi achitat
potrivit cursului din librãrie
(sau cum vei crede d-ta de
cuviinþã), la Bucureºti, în
familia Ciorãnescu, unde
se va afla soþia mea în
cursul lunilor aprilie ºi
mai. E chiar probabil ca
ea sã-þi aducã o parte din
comisioane. Dar plata se
va face numai în cazul
când eu însumi nu-þi sunt
dator dumitale pentru tot

ce mi-ai trimis ºi (sper) îmi vei trimite. Mai am nevoie de un singur lucru, dar
important, ºi numai d-ta mã poþi scoate din încurcãturã. Îmi trebuie un index al
comunelor din þarã, în care sã se indice ºi satele ºi cãtunele ce intrã în compoziþia
acestor comune. Am unul prea vechi (1928), publicat de Min[isterul de] Interne.
Nu se poate sã nu fie altul mai nou la Dv., al Internelor sau al Poºtelor. Altfel nu
ajung la nici un rezultat, cãci recensãmântul e fãcut pe sate ºi nu se spune unde
atârnã fiecare sat. Poate a apãrut un asemenea index în „Monitorul Oficial“?           

Îþi mulþumesc de mai înainte. 
Al. Ciorãnescu 

Î
n pprimul rrând, publicarea de volume tematice ar
fi abolit exact ansamblul organic de scrisori pe
care ni se pare important sã-l aducem în faþa

cititorilor. Or, acesta este interesant în sine,
permiþând cititorilor sã vadã cu ochiul liber limitele
pânã la care pulseazã într-o comunitate
personalitatea unui individ, în cazul nostru a lui A.G.,
care este deopotrivã adresantul ºi adresatul
schimburilor epistolare pe care le reproducem.
Trierea materialului de inclus în volumele cu temã ar
fi dus inevitabil la eliminarea unui numãr important de
schimburi epistolare care, nepretându-se la
includerea în unul sau altul dintre ele, ar fi rãmas sã
doarmã în arhive. Puse cap la cap, volumele
tematice ar fi transmis trunchiat, înãsprind opoziþiile
sau distincþiile, imaginea câtorva aspecte ale
preocupãrilor lui A.G., dar nu ar fi dat cititorilor
posibilitatea de a surprinde tocmai ceea ce îl face
unic printre membrii ªcolii Sociologice de la
Bucureºti: deschiderea fãrã egal ºi pe toate planurile

cãtre oameni de profesii, formaþii ºi apartenenþe
social-politice dintre cele mai diferite.

Ansambluri de scrisori de tipul celui pe care îl
prezentãm pot ºi ar fi util sã devinã obiect de studiu
pentru sociologi, istorici sau psihologi. Nu s-ar mai
opera în acest caz în cercetarea istoriei sau a
psihologiei culturii, numai cu personalitãþi sau grupuri
explicite de indivizi (regrupaþi în jurul unei instituþii –
„ºcoalã“, revistã, asociaþie, institut de cercetare,
partid etc.), ci ºi cu grupuri implicite, invizibile cu
ochiul liber, cum este, între altele, grupul tuturor celor
care au la un moment dat acelaºi partener de
corespondenþã. Grupurile acestea implicite sunt
rareori etanºe. Ele se intersecteazã cu altele,
abordeazã teme similare sau diferite în raport cu
acestea, cunosc dinamici diferite ºi, în genere, ar
trebui studiate comparativ. Publicarea integralã a
mai multor ansambluri de schimburi epistolare ne-ar
putea ajuta sã înþelegem, alãturi de profilul unei
personalitãþi sau al unui grup cultural, conceptul

de acþiune culturalã în epocã a unui individ.
Regrupând corespondenþii dispuºi în calitate de
adresanþi sau  de adresaþi în jurul unei personalitãþi
culturale, am ajunge sã putem defini numeric, fie
ºi vag, amplitudinea acþiunii culturale a personalitãþii
respective.

F
ireºte ccã uun aansamblu de scrisori nu e
niciodatã complet. Cel care le-a primit le
triazã de-a lungul anilor. O fac de multe ori,

în locul lui, împrejurãrile. Publicat integral, ansamblul
epistolar disponibil care graviteazã în jurul aceluiaºi
individ conþine însã de multe ori cheia extensiunii
lui adevãrate. Corespondenþii menþioneazã ºi
comenteazã scrisori pe care le-au scris sau primit ºi
de care nu dispunem. Din permanenta referire la
trecut ºi prezent, fiecare scrisoare þese relaþii noi de
gând ºi faptã, înglobând în sinteze organice mereu
mai net configurate ºi ce se scrie ºi ce se gândeºte
în spaþiul dialogal creat de corespondenþi. 

Los GGigantes ((Canare)

El TTeide ((Canare) ssub nnori
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România dde ppretutindeni

M
arcarea ccelor oo ssutã dde aani de la naºterea
românului – european ºi universal în
acelaºi timp – Alexandru CCiorãnescu este

un demers lãudabil al revistei Curtea de la Argeº ºi,
totodatã, o preþioasã restituire a unui capitol luminos
al spiritualitãþii româneºti.

Pentru mine, ca fost membru al corpului diplomatic
românesc, este chiar o datorie sã aduc un modest
omagiu înaintaºilor mei în ale politicii noastre externe.
Aceasta dintr-un sentiment naþional, dar ºi pentru
faptul cã am pãºit mulþi ani pe cãrãrile deschise de
ei în relaþiile externe ale României, beneficiind de
aureola creatã de aceºtia în jurul numelui de ROMÂN
ºi de ROMÂNIA.

De asemenea, cred de datoria mea sã spun
câteva cuvinte ºi despre contextul istoric în care mari
valori ale culturii române, inclusiv numeroºi diplomaþi
de marcã, au ajuns pe potecile exilului, lãsând un
mare gol în spiritualitatea româneascã. Sunt cu atât
mai obligat cu cât propria-mi memorie acoperã o
parte însemnatã a istoriei noastre postbelice. Datoritã
statutului meu de student în relaþii internaþionale
(1953-1958) ºi de diplomat în Ministerul Afacerilor
Externe (1958-1998), aº putea menþiona urmãtoarele:

Cred cã situaþia exilului cultural românesc nu
poate fi examinatã în abstract, ruptã de regimul politic
impus þãrii noastre prin deciziile de la Yalta, din 1945,
ale lui Roosevelt, Churchill ºi Stalin, cunoscuþi în
istorie drept groparii Europei de Est. Conducerea
alogenã din fruntea României, adusã pe tancurile
sovietice, avea printre alte obiective ºi pe acela de
a diminua pânã la eliminare identitatea noastrã
naþionalã. În asemenea condiþii, marile personalitãþi
ale culturii ºi ºtiinþei româneºti, care nu au vrut sã
colaboreze cu noul regim, au avut de ales între exil
ºi puºcãrie. Cei din exil aveau toþi dosare de urmãrire
la securitate, întocmite pânã în anul 1958 la indicaþia
ºi dupã ºabloanele consilierilor sovietici. 

De aceea, înainte de retragerea trupelor ºi
consilierilor sovietici din þara noastrã (1958), nu se
poate vorbi decât de atitudinea faþã de emigraþie a
unui regim impus ºi controlat de Moscova. Nu ar
trebui uitat procesul dificil, complex, prin care
conducerea de atunci a României a devenit
preponderent româneascã ºi nici de eforturile
acesteia de a se desprinde de sub tutela sovieticã,
pentru a putea promova o politicã proprie, tot mai
independentã. Numai în acest context a apãrut ºi
o etapã de relaxare, cu o poziþie mai nuanþatã a
autoritãþilor române faþã de reprezentanþii de seamã

ai emigraþiei noastre culturale. S-a renunþat treptat la
termenul de fugar-trãdãtor, erau menþionate tot mai
frecvent numele unor emigranþi de seamã, începe
publicarea unora dintre operele lor, însã toate
acestea într-un cadru propagandistic favorabil
regimului de atunci. Era, totuºi, mult mai mult decât
nimic. Dar sã fim sinceri cu noi înºine. Dictatul strãin
ºi în acest domeniu nu a fost singur ºi definitoriu în
tratarea emigraþiei culturale. Au intervenit ºi elemente
neaoº româneºti: obtuzitatea culturnicilor, invidia ºi,
nu în ultimul rând, meteahna naþionalã a indiferenþei
faþã de valorile proprii.

P
oate aar ttrebui sspuse câteva cuvinte ºi despre
unele reacþii ale emigraþiei culturale române,
reacþii determinate de apãsarea grea a

exilului fizic, cultural ºi sufletesc. Fãrã a intra în
amãnunte, menþionez doar doctrina unora dintre
ei prin care se cerea scriitorilor români sã adopte
eroismul tãcerii, o tãcere literarã, care, ulterior, sã fie
dublatã de gesturi de insurecþie socialã ºi politicã.
Aceastã doctrinã nu a avut niciun ecou, nici în þarã
ºi nici în afarã. Ea nu þinea seama de realitatea
postbelicã a abandonãrii Europei de Est controlului
discreþionar al Moscovei ºi se conta, în mod naiv,
pe ajutorul Occidentului, care s-a vãzut ulterior cã
era doar de naturã radiofonicã, fiind parte integrantã
a rãzboiului rece. Din fericire, românii au continuat
sã creeze opere valoroase, oriunde se aflau ei. 

Cu aceasta, ajungem ºi la capitolul recuperarea
ºi valorificarea patrimoniului cultural românesc,
constituit, acasã sau în strãinãtate, în perioada
postbelicã. Ceea ce se întâmplã în prezent nu pare
a fi o preocupare serioasã în acest sens. Mulþi
comentatori ai zilelor noastre au suprasimplificat
datele problemei în aºa-zisele lor analize. Se ignorã
contextul istorico-politic, se aruncã totul în capul
comunismului românesc ºi, pentru o simplificare cât
mai convenabilã, au fost gãsiþi ºi doi þapi ispãºitori:
Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi Nicolae Ceauºescu.
Oricine ºtie cã au avut ºi ei propriile pãcate, chiar
multe ºi grele, însã nu s-a îndoit nimeni cã au fost
români ºi ºi-au servit þara, mai ales pe planul relaþiilor
internaþionale, cum au putut mai bine, pentru
condiþiile de atunci. Astãzi nu mai intereseazã pe
nimeni cã în timpul lui Dej s-a reuºit scoaterea din
România a trupelor ºi consilierilor sovietici. Nu mai
conteazã nici faptul cã Declaraþia de independenþã a
României, din aprilie 1964, a fost adoptatã cu un an

înainte de dispariþia lui Dej.
Poate cã aceea a fost chiar
testamentul lui politic.

A
poi, ddacã nne rreferim la aºa-zisa epocã
Ceauºescu, este greu de spus dacã graba,
superficialitatea sau dictatul strãin fac sã se

uite contribuþiile remarcabile ale României la eforturile
pentru soluþionarea unor probleme majore, regionale
sau mondiale. Strãinii obiectivi îºi amintesc de curajul
României când a stabilit relaþii diplomatice cu
Republica Federalã a Germaniei, în pofida opoziþiei
Moscovei. Nu poate fi uitat nici efortul þãrii noastre de
a evita degenerarea conflictului ideologic chino-sovietic
într-o conflagraþie de proporþii. Tot strãinii îºi amintesc
de rolul major jucat de România în încercãrile de
aplanare a conflictului din Orientul Mijlociu. Poate ar
fi bine ca ºi românii noºtri sã-ºi aminteascã mãcar
de faptul cã douã mari puteri, SUA ºi China, au apelat
tocmai la România ºi nu la altcineva pentru a
intermedia marea lor reconciliere istoricã. 

De aceea, ºi în privinþa recuperãrii ºi valorificãrii
tezaurului cultural românesc, creat în þarã sau peste
hotare, a fost necesar un proces complex, care
a presupus, în mod obligatoriu, dobândirea
independenþei faþã de ocupantul, respectiv tutorele
strãin. Când România nu a mai fost obligatã sã cearã
aprobarea Moscovei pentru actele sale de politicã
internã ºi externã, s-a produs ºi acea relaxare în
raporturile cu emigraþia culturalã. 

Aici, simt nevoia sã introduc o parantezã, cu trei
exemple, despre modul cum se pierdeau valorile
noastre culturale. Primul este legat de perioada
ocupaþiei sovietice. Atunci a dispãrut fãrã urmã filmul
Odessa în flãcãri, coproducþie româno-italianã din
1942, care, în acelaºi an, ºi-a adjudecat Marele
Premiu de la Veneþia. Consilierii sovietici nu puteau
lãsa nedistrus un film care povestea despre
atrocitãþile comise de trupelor lor ºi de KGB pe
teritoriul Basarabiei, reocupatã în urma Pactului
Molotov-Ribbentrop. Tocmai de aceea a fost
condamnatã uitãrii, timp îndelungat, ºi interpreta
eroinei principale, celebra sopranã de peste Prut,
Maria CCebotari, consideratã o demnã urmaºã a
Haricleei Darclée ºi o precursoare a Mariei Callas.
Anul acesta, 2011, Studiourile cinematografice
italiene Cinecita au gãsit întâmplãtor acest film,
fãcând României un dar nepreþuit. Am vãzut filmul.
Este zguduitor.

Un aargeºean pprin llume

Omagiu îînaintaºilor mmei
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

3. AAlexandru CCiorãnescu ccãtre AA.G. 

3.4.1947
Légation Royale 
de Roumanie en France
Services de Presse 
et des Relations Intellectuelles
Paris

Scumpe Domnule Golopenþia,

Te rog sã mã ierþi cã-mi fac atât de prost comisioanele. Vacanþa mea, acum
plecarea soþiei mele la Bucureºti m-au împiedicat sã mã execut mai devreme.
De altã parte, din lista de cãrþi cerute de D-ta, n-am putut gãsi decât trei, pe care
le vei primi prin poºtã, foarte curând, întrucât azi de dimineaþã le-am expediat
recomandat. Celelalte sunt mai greu de gãsit, unele fiind epuizate, altele în
reimpresiune, altele trebuind cãutate direct la editurã. Mã voi ocupa ºi de rest,
dar te rog sã nu pierzi rãbdarea. Socotelile noastre se prezintã pânã acum astfel:

Echo ºi cãrþile de copii (150+45) 600
Medicamentele 272
Cele trei volume 505
Totalul de 1.377 e deci inferior sumei pe care mi-ai trimis-o D-ta (1.460).

Pentru celelalte comisioane, de care sper cã vor urma, vom vedea ce va fi de
fãcut, dupã suma la care se vor ridica; dar am impresia cã nu va fi astronomicã,
mai ales pentru cã nu voi gãsi tot.

Te rog sã crezi în cele mai alese sentimente ale lui 
Al. Ciorãnescu 

NOTE ªªI CCOMENTARII

Istoric literar, comparatist, prozator, poet ºi dramaturg, distins romanist ºi
traducãtor, Alexandru Ciorãnescu (1911–1999) fusese elev la École Roumaine
de la Fontenay-aux-Roses (1934–1939), îºi trecuse doctoratul de stat la Paris
cu o tezã despre Ariosto în Franþa (1938), lucrase ºi lucra încã, în momentul
acestei corespondenþe, în calitate de consilier cultural al ambasadei române
de la Paris (în 1940, 1945, 1946), stabilindu-se ulterior la Paris ºi apoi în Tenerife.
Între multe altele, Al. Ciorãnescu e autorul unor monumentale Diccionario
etimologico rumano (1958–1966), Bibliographie de la littérature française du
XVI-e siecle (Paris, 1959), Bibliographie de la littérature française du XVII-e
siecle (Paris, 1967), Bibliographie de la littérature française du XVIII-e siecle
(Paris, 1969), înrudite, prin natura efortului de erudiþie, cu enciclopedia
româneascã în trei volume la care lucra în momentul corespondenþei cu Anton
Golopenþia. Ar fi interesant de aflat unde se gãsesc fiºele acestei enciclopedii.

Cele ttrei sscrisori se aflã la Arhivele S.R.I., Dos. 40.002, vol. 112, la filele 254
recto–verso, dact., 244 recto–verso, ms., ºi, respectiv,  246 recto–verso, ms. Ele
au fost reproduse ºi în volumul Anton Golopenþia, Ultima carte, Text integral al
declaraþiilor în anchetã ale lui Anton Golopenþia aflate în Arhivele S.R.I., volum
editat, cu Introducere ºi Anexã, de prof. Sanda Golopenþia, Ed. Enciclopedicã,
Bucureºti, 2001. 

(1) În traducere, „în lipsã de altceva“.

(2) Revista Echo era scoasã de Ministerul Informaþiei de la Londra ºi începuse
sã aparã din 1946. 
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România dde ppretutindeni

C
el dde aal ddoilea eexemplu îl priveºte pe Horia
Vintilã, diplomat, eseist, filosof, jurnalist,
poet, romancier, cãruia în 1960 i se acorda

premiul francez Goncourt pentru romanul sãu
Dumnezeu s-a nãscut în exil. A fost „ajutat” imediat
de autoritãþile de la Bucureºti care, cu concursul
comuniºtilor francezi, au fãcut sã circule un dosar
despre rãtãcirile din tinereþe ale lui Horia Vintilã:
o simpatie trecãtoare faþã de legionari. Datoritã
scandalului creat, autorul a avut demnitate ºi a
refuzat premiul. A fost pentru prima ºi ultima datã
când premiul a fost acordat, fãrã a fi decernat. 

Tipicã pentru culturnicii de la Bucureºti a fost ºi
atitudinea faþã de ecranizarea romanului La vingt-
cinquieme heure (Cea de-a 25-a orã), publicat în
francezã, în anii ’50, de scriitorul Constantin VVirgil
Gheorghiu. Pentru autenticitate, pelicula, regizatã de
Carlo Ponti (soþul Sofiei Loren), urma sã fie filmatã în
Banatul nostru. Nu s-a aprobat ºi atunci filmul a fost
realizat în Banatul sârbesc, cu elementele specifice
românilor de acolo. În rolul principal, al þãranului
Johan Moritz din Banat, a jucat Anthony Quinn, care
a reuºit sã intre în atmosfera româneascã nu pe
teritoriul României, ci însoþind câteva zile ansamblul
folcloric Ciocârlia, aflat în turneu în SUA. Sã nu uitãm
cã pentru interpretarea rolului principal din Zorba

grecul, Anthony Quinn a fost împroprietãrit cu o insulã
din Marea Egee. 

ªi, pentru a încheia aceste considerente de ordin
istoric, trebuie sã amintesc faptul cã elita diplomaþiei
române a fost eliminatã în noiembrie 1947, atunci
când în fruntea Ministerului Afacerilor Strãine al
României a fost numitã Ana Pauker, venitã de la
Moscova cu gradul de general al Armatei Roºii ºi cu
sarcina precisã de prim agent sovietic în conducerea
de partid ºi de stat de la Bucureºti. Grija ei imediatã
a fost sã dea afarã din minister 161 de membri ai
corpului diplomatic ºi, chiar, tehnico-administrativ.
Acel ministru alogen înlãtura floarea diplomaþiei
române, parte integrantã a ceea ce dicþionarele ºi
lucrãrile de specialitate numesc suma inteligenþelor
sau elita valorilor unui stat. Aºa au ajuns în emigraþie
diplomaþi români de prim rang: Grigore Gafencu,
Constantin Viºoianu, Grigore Niculescu–Buzeºti,
Dimitrie Ghica, Nicolae Petrescu–Comnen, care
deþinuserã portofoliul Externelor în diferite etape,
dar ºi funcþia de ºefi ai Legaþiilor române din marile
capitale ale Europei sau din SUA. Aº continua
enumerarea ºi cu alþi ºefi de misiuni diplomatice
române: Constantin Antoniade, George Caranfil,
Gheorghe I. Duca, Horia Georgescu, Radu Irimescu
sau cu unii distinºi reprezentanþi ai diplomaþiei
culturale româneºti, precum Lucian Blaga, Alexandru
Ciorãnescu, Horia Vintilã, Constantin Virgil Gheorghiu
etc. Sunt oameni cu o înaltã þinutã intelectualã ºi
diplomaticã pe care, în terminologia de astãzi,
îi putem numi un brand românesc. 

C
a ddiplomat rromân, cu misiuni oficiale atât
în Est, cât ºi în Vest, m-am putut convinge
de puternica încãrcãturã de spiritualitate

româneascã pe care aceste personalitãþi o posedau.
Eram chiar puþin gelos, uneori, pentru cã noi,
diplomaþii acelor timpuri, trudeam din greu pentru a
promova interesele ºi imaginea României, pe când
ei erau chiar purtãtorii unei imagini româneºti. Aveam
în mod sigur suficiente motive sã le fim recunoscãtori

pentru cã, de cele mai multe ori, ei ne precedau în
raporturile cu þara gazdã, asigurându-ne uºi deschise.
Când spuneam român, interlocutorul exclama: ah, din
þara lui Brâncuºi, EEliade, IIonesco, CCioran. În Olanda
fiind, am aflat cã, dupã concertele lui George EEnescu
de la Haga, Rotterdam ºi Amsterdam, comentatorii
olandezi apreciau cã celebrul nostru compozitor a
introdus în hora muzicalã a popoarelor un nou
personaj: poporul român. La rândul lor, criticii francezi
subliniau cã lui George Enescu natura i-a vorbit pe
limba ei secretã ºi cã, de aceea, arcuºul lui
stãpâneºte taina unei vibraþii urzite dintr-o lacrimã
ºi o mângâiere. Parisul ne mai oferã ºi povestea
fascinantã a intrãrii lui Constantin BBrâncuºi în
eternitate. Aºa se face cã el are o biografie
neterminatã, unde apar doar locul ºi data naºterii,
pentru cã el este un nemuritor. Sã-l adaug ºi pe
Ciprian PPorumbescu, identificat uºor ca român.
Dupã ce a interpretat celebra-i Baladã, un italian
cunoscãtor în ale muzicii vine la el ºi spune: Tinere,
dumneata sigur eºti din România. În afara þãrii,
aceste valori naþionale erau recunoscute ºi apreciate
mai mult decât la ele acasã. Voi aminti doar
momentul când lumea s-a despãrþit de Lucian BBlaga.
Radio Madrid anunþa cã prin el nu s-a stins o
personalitate, ci un univers.

Î
n aaceastã cconstelaþie ººi-aa ggãsit llocul ººi
Alexandru CCiorãnescu, pe care comentatorii
de specialitate l-au înscris în familia spiritelor

enciclopedice ale culturii româneºti, alãturi de Dimitrie
Cantemir, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga,
Mircea Eliade ºi alþii. Victimã ºi el a unui regim impus
românilor cu forþa armelor ºi, în consecinþã, a deciziei
arbitrare a Anei Pauker din noiembrie 1947,
Alexandru Ciorãnescu nu s-a mai întors în þarã,
hotãrând sã se retragã cât mai departe de Europa,
într-un loc uitat de Dumnezeu, în insulele Canare.
Acolo, el a gãsit o patrie temporarã, unde a trãit o
viaþã simplã, retrasã, de sihastru, din 1948, pânã la
sfârºitul zilelor sale, în 1999. Poate cã l-a tras aþa
spre Spania ºi cultura ibericã, având în vedere cã,
în perioada 1942-1945, a deþinut funcþia de secretar
general al Asociaþiei culturale hispano-române. 

În Canare, Alexandru Ciorãnescu a ajuns cu o
mare durere în suflet. Autoritãþile de la Bucureºti îi
reþinuserã, ca zãlog, copiii în þarã, pe care i-a revãzut
dupã decenii: pe unul în 1964, iar pe celãlalt în 1971.
Am încercat ºi eu, precum toþi colegii mei de
generaþie, acest sentiment dureros al ruperii abuzive
a familiei. Deºi eram trimiºi în misiuni permanente
oficiale peste graniþã, în ultimii zece ani ai regimului
trecut nu ni se mai permitea sã luãm ºi copiii cu noi,
de teamã cã am putea avea întindere de ligamente,
adicã sã rãmânem în strãinãtate.

La Alexandru Ciorãnescu, toatã lumea a admirat
tenacitatea cu care a depãºit orice obstacole, creând
o operã vastã, cu abordarea unor teme dintre cele
mai diverse domenii de activitate. Se zice cã era
stãpânit de o neliniºte permanentã, care l-a împins
sã realizeze atâtea lucruri minunate. Neliniºtea lui
a inclus ºi preocuparea permanentã de afirmare a
spiritului creator românesc în spaþiul culturii europene
ºi universale. Despre toate acestea, un alt exilat de
marcã, prof. univ. Mircea Popescu, consemna: Dacã
am afla cã domnul Alexandru Ciorãnescu pregãteºte
un tratat de matematicã sau scrie o simfonie, nu

ne-ar mira câtuºi de puþin: omul e capabil de orice.
ªi avea multã dreptate prof. Mircea Popescu.

În acel loc uitat de Dumnezeu, Alexandru
Ciorãnescu, botezat de spanioli don Alejandro,
a devenit unul dintre cei mai importanþi istorici ºi
geografi ai insulelor Canare, iar locuitorii þinuturilor
respective nu l-au uitat. Drept recunoºtinþã, o stradã
din Santa Cruz de Tenerife poartã numele de
Alejandro Ciorãnescu, iar la giganticul ºi modernul
Centru expoziþional din acelaºi oraº funcþioneazã
Biblioteca Insular Alejandro Ciorãnescu. 

F
rancezii, lla rrândul llor, au motive temeinice
sã-i fie recunoscãtori lui Alexandru
Ciorãnescu, cel care a întocmit cea mai

bunã Bibliografie a literaturii franceze din secolele
XVI-XVIII. Cu modestia-i cunoscutã, autorul îl corecta
pe un reporter spunând cã aceasta este cea mai
bunã, pentru cã nu existã alta. El îºi amintea, cu
recunoºtinþã, cã efortul colosal depus pentru a realiza
lucrarea i-a fost înlesnit de ajutorul primit de la
autoritãþile culturale franceze, care îi trimiteau în
insule orice carte solicitatã.

Nu acelaºi lucru putea afirma Alexandru
Ciorãnescu despre atitudinea autoritãþilor române din
perioada când el a scris ºi publicat, singur, Dicþionarul

etimologic al limbii române, în sihãstria de la
Universitatea La Laguna, din Tenerife. Sã-i ascultãm
mãrturisirea: Am terminat aceastã lucrare în condiþii
ºtiinþifice dintre cele mai dificile, la mai multe mii de
kilometri de cea mai apropiatã bibliotecã româneascã,
fãrã sã dispunem de cãrþi proprii, fãrã vreun ajutor
sau colaborare, decât aceea a numeroºilor prieteni,
care ne-au furnizat cãrþile absolut necesare. Despre
autorul acestui singur dicþionar etimologic complet al
limbii române, hispanistul Dumitru Copceag sublinia
cã este la mayor autoridad en materia de etimologia.

Alexandru Ciorãnescu a avut ºansa de a fi invocat
pe plan intern de pe la mijlocul anilor '60, însã
valorificarea deplinã a vastei lui opere nu poate fi
consideratã încheiatã. Se putea spera cã, dupã 1989,
procesul de reîntregire a tezaurului spiritual românesc
va cunoaºte un tempo mai alert. Acesta ar fi fost un
lucru absolut normal, într-o þarã normalã. Din pãcate,
lucrurile nu au cum sã meargã spre bine când trecutul
nostru este desconsiderat, dat uitãrii, când predominã
meteahna naþionalã de negare a valorilor proprii,
dupã cum am mai spus, când s-a instaurat filosofia
banului, iar viaþa culturalã este manelizatã. Creaþia
naþionalã a fost înlocuitã cu un servilism-mimetism
deranjant, într-un limbaj suburban, care sfideazã
bunul simþ ºi masacreazã limba românã. Se întâmplã
ceea ce cunoscutul om de televiziune Lucian
Mândruþã descria recent cu multã precizie: Este ca
ºi cum undeva, în secret, cineva ar fi dat drumul la
o maºinã de mâl uman, care acoperã încet-încet
naþiunea lui Sadoveanu, Eliade ºi Nichita. 

Sã sperãm, însã, cã istoria, ca supremul nostru
judecãtor, va alege doar ceea ce este valoros în
fiecare etapã de dezvoltare socialã, separând petele
luminoase de cele întunecate, existente în toate
societãþile ºi mediile umane, care nu au cunoscut ºi
nici nu vor cunoaºte vreodatã perfecþiunea. Pentru
cã, dupã cum se spune, perfecþiunea este numai
în rai ºi doar pentru cei ce reuºesc sã ajungã acolo.
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FFlloorriiaann CCOOPPCCEEAA

O
m aal ttimpului mmodern, cum îl considerã
T. Maiorescu, Eminescu intuieºte cã
apropierea þãrii sale de modelul occidental

nu poate decât sã consolideze „statul demagogic
românesc de imitaþie francezã” (14). În viziunea sa,
realitãþile româneºti vin în contradicþie cu idealurile
Europei Occidentale, din care cauzã respinge,
inspirându-se din lucrãri ale lui Alexis de Tocqueville,
„importul” unor libertãþi false, capabile sã transforme
þara într-o „Americã dunãreanã” (15). El opteazã
pentru o Europã în care lumea a învãþat „sã se
respecte toate limbile ºi toate naþionalitãþile” (16),
întrucât bazele ei sunt naþionale, iar Principatele este
exclus sã devinã colonia marilor puteri. Existã în
opinia lui Eminescu o singurã soluþie de a nu cãdea
în capcana „americanizãrii”: „Astãzi e dar timpul ca sã
întãrim, atât în români, cât ºi în popoarele mari ale
Apusului, credinþa în trãinicia poporului român” (17).

Spiritele politice ale vremii erau atrase de proiecte
artificiale în ceea ce priveºte integrarea europeanã,
menþinându-se – cum remarca Theodor Codreanu
(18) – în subistorie, deºi þara avea toate atuurile
performanþelor civilizaþionale ºi culturale.

În articolele din Timpul, afirma M. Eliade,
„stã cheia cu care am putea descifra «enigma»
lui Eminescu”. Pornind de la observaþia cã prin
Eminescu civilizaþia europeanã a fost definitiv ºi
decisiv influenþatã de „geniul creator al poporului
român”, el precizeazã:
„Eminescu ºtie foarte bine cã
Europa ar fi interesatã de un
popor care ar fi maimuþãrit ultima
modã de la Paris sau de aiurea.
A luptat pentru a dovedi în toate
manifestãrile geniul autentic al
poporului român; în artã ca ºi
în politicã, în filosofie ca ºi în
economie. Eminescu s-a strãduit
sã impunã realitãþile naþionale.
Erau, dupã opinia sa, singurele
realitãþi ce ar fi putut interesa
Europa, singurele contribuþii
fecunde pentru armonia între
popoare. Scrierile politice ale lui
Eminescu au contribuit, astfel,
enorm la fundamentarea
patriotismului român modern”
(19) ºi la (am putea adãuga)
diversificarea/îmbogãþirea
sistemului de valori universale
prin racordarea, la acestea, a
culturii autohtone. Prin acest
demers, Eminescu se dovedeºte
a fi perfect sincronizat cu timpul
sãu ºi conºtient cã „viermele
vremurilor roade în noi” (20),
absorbind fãrã odihnã «noi geografii» ºi noi universuri
spirituale” (21) .

D
e aaltfel, îînsuºi EEminescu recunoaºtea cã
„aceastã comunitate de culturã cu Europa
civilizatã este pentru români de-o necesitate

aºa de absolutã încât încercarea de-a o slãbi ar
însemna astãzi paralizarea oricãrui progres…” (22)
Necesitatea înfiinþãrii unei Ligi spirituale continentale
care sã promoveze/armonizeze interesele naþionale
cu cele europene era imperativã. El invoca faptul,
de altminteri de necontestat, cã noi nu venim în faþa
Europei „cu mâinile goale”, chiar dacã tranzitãm
„o epocã în care ideile mari asfinþesc, în care zeii
mor”. Eminescu evocã o Europã culturalã mesianicã,
plasatã sub hegemonia germanã, poate singurul
„pretext” sã punã în valoare deschiderea spre
dialog a tuturor popoarelor care sã aibã „o patrie
comunã”(…) „pentru rãspândirea unei civilizaþii
adevãrate în Peninsula Balcanicã” (23).
Eminescologul Mihai Cimpoi (24) considerã cã
„Eminescu visa ºi la o uniune intimã a micilor state
de la Dunãre care existau în secolul al XIV-lea
«prin sentimentul de comunitate religioasã, opusã
puternicelor încercãri de prozelitism catolic» ºi prin

tendinþa de a se desface de supremaþia ierarhiei
bisericeºti a Bizanþului ºi de a-ºi crea bisericile
lor autohtone” (25).

La rândul sãu, Theodor Codreanu în Mitul
Eminescu (Ed. Junimea, Iaºi, 2004, p. 191),
consemneazã: „Eminescu ridicã o problemã cardinalã
a destinului nostru – aceea de a fi europeni ca latini
de rit ortodox. Se poate ca bãtãlia declanºatã de
el sã fi fost decisivã în orientarea dinastiei spre
ortodoxie. Politica proaustriacã primea o gravã
loviturã. Poetul nu cruþa nici Biserica Ortodoxã
Românã pentru moliciunea ei tradiþionalã.
Eminescu a scos-o atunci din expectativã”.

O soluþie „europeanã” Eminescu propunea ºi
pentru diversificarea ºi modernizarea limbii române.
Stilul sãu nu poate fi explicat în afara acestui proces.
Apartenenþa sa evidentã la o esteticã ºi logicã lipsitã
de formulele sterile tradiþionale ne dezvãluie,
„emancipaþiunea unei limbi” atinsã de simptomele
unui „europenism idilic” (26) fascinant. Eminescu
dã dovadã de un spirit inovator ºi în stilul
publicistic–jurnalistic europenizat ºi el prin folosirea
noþiunilor ºi expresiilor curente. Titu Maiorescu scrie
în acest sens: „Eminescu este un om al timpului
modern, cultura lui individualã stã la nivelul culturii
europene de astãzi. Cu neobosita lui stãruinþã de a
citi, de a studia, de a cunoaºte, el îºi înzestra fãrã

preget memoria cu
operele însemnate
din literatura anticã ºi
modernã” (27). Dând
o formã nouã limbii
naþionale, Eminescu
nutrea speranþa cã
românii vor pãtrunde mai
lesne în „înaltul areopag
european” spre a deveni
„un factor hotãrâtor în
echilibrul european”.
Convingerea sa era însã
cã aceastã aspiraþie nu
poate deveni realitate
dacã poporul nu se va
întãri „înãuntru pentru a
inspira încredere în
afarã” (28).

E
minescu vvorbeºte
tranºant „despre
necesitatea unui

punct de vedere colectiv
european” ºi despre faptul
cã „numai colectivitatea
puterilor europene
prezintã României
oarecari siguranþe

de neutralitate ºi de neatârnare“ (29). Un studiu
al Svetlanei Paleologu Matta, Eminescu ºi abisul
ontologic (30), repune în discuþie „poziþia lui
Eminescu pe linia de grandoare a gândirii
Occidentului”. „Eminescu n-a fãcut decât sã
transforme, printr-un efort crucificator, materia primã
care se gãseºte puþin peste tot, în valori sublime”.
În accepþiunea Svetlanei Paleologu Matta, Eminescu,
fiind un poet cu predispoziþii filosofice, este un
gânditor „cu o gândire autonomã”. Sã amintim cã
ºi în ale sale Studii de literaturã românã, T. Vianu
consemna: „Nimeni, înaintea lui, nu dispusese de
posibilitãþile limbii române cu o libertate suveranã,
la fel ca cea atinsã de Eminescu prin utilizarea tuturor
funcþiilor limbii, a întregii ei frazeologii, a tuturor
formelor flexiunii ºi derivãrii ei. Limba românã devine
un instrument absolut docil în mâna lui magistralã ºi
poetul o foloseºte pentru a exprima gânduri ºi viziuni
cum nu mai luminaserã niciodatã într-o minte
româneascã”. Ideea europeanã este laitmotivul
multora dintre articolele lui M. Eminescu, potrivit
cãruia Europa trebuie sã fie „capabilã de-a trãi
continuu”, iar noi românii „sã avem voinþa de a fi un
factor hotãrâtor în echilibrul european” pentru a avea
„o patrie comunã”, întrucât „o naþiune ca a noastrã…

trebuie sã stea cu toatã Europa
în raporturile de liber schimb ºi
de liberã aºezare reciprocã”,
fiindcã „spiritul reacþiunii europene e în esenþã
staþionar” ºi ne-a „pus în comunitate de culturã
cu Europa apuseanã”.

C
unoscutul eeminescolog Mihai Cimpoi (31)
ajunge la concluzia: „Românii nu pot, prin
urmare, sã rãmânã în afara acestei miºcãri

de unire (europeanã) ºi a acþiunilor din jur de a
se opune stãrii de lucruri de pe continent” ºi îºi
argumenteazã constatarea cu un pasaj dintr-un
articol al lui Eminescu: „În momentul când toate
naþiunile dau cu piciorul stãrii de faþã a lucrurilor,
numind-o nesuferitã ºi nesuportabilã, au ºi românii
dreptul ºi datoria de a-i da cu piciorul, cãci, ºi rãmaºi
singuri pe câmpul de luptã, nimeni nu se va mai
putea speria de opoziþiunea noastrã singuraticã.
Nepãsarea noastrã ne pierde”.

Mihai Drãgan observa cã românismul, aºa cum îl
înþelege Eminescu, are puncte comune cu concepþia
energetistã a lui Hasdeu care agita cu argumente
viguroase ºi încordatã frãmântare vizionarã ideea
„sã fim români mai presus de toate”, iar „ca Români
sã nu uitãm cã suntem Latini” ºi sã nu „ucidem”
„originalitatea prin imitaþie”, deoarece cosmopolitismul,
credea savantul, „trage dupã sine pieirea
individualitãþii naþionale”, dizolvând totul în oceanul
unui umanitarism abstract ºi de aceea tendenþios
înþeles de mulþi contemporani ai lui Hasdeu ºi
Eminescu” (32). Însuºi Eminescu (Ms 2257) nota:
„Pãrerea mea individualã, în care nu oblig pe nimeni
de-a crede, e cã politica ce se face azi în România ºi
dintr-o parte ºi dintr-alta e o politicã necoaptã, cãci
pentru adevãrata ºi deplina înþelegere a instituþiunilor
noastre de azi ne trebuie o generaþiune ce-avem
de a creºte de-acu-nainte. Eu (…) las lumea ce
merge deja ca sã meargã cum îi place dumisale –
misiunea oamenilor ce vor da din adâncul lor binele
þãrei e creºterea moralã a generaþiunii tinere ºi a
generaþiunii ce va veni. Nu caut adepþi la ideea
cea din întâi, dar la cea de-a doua sufletul meu
þine cum þine la el însuºi”.

Publicistul considerã cã aºa-zisul „abis” creat
„între fiinþa istoricã a neamului nostru ºi între oamenii
ce guverneazã” ºi-a întins consecinþele în chiar
curentele avangardelor europene care, promovând
un naþionalism futurist, cu accente xenofobe,
instaureazã în Europa „o lungã ºi sterilã epocã de
tranziþie” (33). Analizând starea „lucrurilor proprii”
capabile „a da o altã faþã Europei” (34), M. Eminescu
profeþeºte „o federaþiune care sã garanteze
dezvoltarea liberã a fiecãrui popor ca atare; ºi
se pare cum cã aceasta ar fi ºi ideea celorlalte
naþionalitãþi ale Austriei” (35). Nu de puþine ori
Eminescu s-a dovedit a fi un fatalist; respingea
pseudoelitele care ameninþau distrugerea culturii ºi
tradiþiilor europene, dar era de acord ca þara sã fie
deschisã „influenþelor strãine” (36). Chestiunea intrãrii
României în „concertul european” (37) îl inspirã sã
scrie în articolul Icoane vechi ºi icoane nouã din
11 decembrie 1877: „Legile noastre sunt strãine;
ele sunt fãcute pentru un stadiu de evoluþiune socialã
care în Franþa a fost, la noi n-a fost încã. Am fãcut
strane în biserica naþionalitãþii noastre neavând destui
notabili pentru ele, am durat scaune care trebuiau
umplute. Nefiind oameni vrednici, care sã constituie
clasa de mijloc, le-au umplut caraghioºii ºi
haimanalele, oamenii a cãror muncã ºi inteligenþã nu
plãteºte cu ban roºu, stârpiturile, plebea intelectualã
ºi moralã. Arionii de tot soiu, oamenii care riscã tot
pentru cã n-au ce pierde, tot ce-i mai de rând ºi mai
înjosit în oraºele poporului românesc, cãci, din
nefericire, poporul nostru stã pe muchia ce desparte
trei civilizaþii deosebite: cea slavã, cea occidentalã
ºi cea asiaticã ºi toate lepãdãturile Orientului ºi
Occidentului, greceºti, jidoveºti, bulgãreºti, se
grãmãdesc în oraºele noastre (...). ªi, când loveºti
în ei, zic cã loveºti în tot ce-i românesc ºi cã eºti
rãu român”.
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Î
ntrebarea ppoate sã-i
surprindã pe mulþi cititori,
în special pe piteºteni,

tentaþi sã admitã axiomatic cã oraºul Piteºti a fost
capitala judeþului Argeº fãrã întrerupere, încã de
la constituirea judeþelor în Þara Româneascã.

Se cunoaºte vechimea Piteºtiului, ca aºezare
umanã, în primul rând din actul semnat de Mircea cel
Bãtrân la 20 mai 1388, în prezent împlinindu-se 623
de ani de existenþã documentarã. În hrisovul amintit
nu se specificã dacã Piteºtiul era o localitate urbanã
sau una ruralã (sat). Mult mai târziu, la 1 aprilie 1510,
pe timpul domnitorului Vlad cel Tânãr (1510-1512),
Piteºtiul este atestat ca oraº. Desigur cã existenþa
documentelor publicate pânã în prezent nu exclude
posibilitatea descoperirii ºi a altor izvoare istorice
scrise care sã întregeascã sau sã corijeze datele
cunoscute.

Problema localitãþilor care au îndeplinit rolul
de reºedinþe administrative ale judeþului Argeº din
epoca feudalismului timpuriu pânã astãzi este încã
insuficient studiatã. Se ºtie cã, în perioada orânduirii
feudale, unele judeþe din Þara Româneascã sau
þinuturi din Moldova au dispãrut, iar hotarele lor au

fost modificate de nenumãrate ori. Nici centrele
administrative n-au rãmas aceleaºi în toate timpurile.
În lumina acestor fenomene istorice, cercetãtorii
au încercat sã schiþeze un rãspuns la întrebarea
noastrã din titlu.

Pe actualul teritoriu al judeþului Argeº au existat
în trecut douã judeþe: Argeº ºi Pãdureþi. Judeþul
Pãdureþi a fost desfiinþat înainte de anul 1600.
Se presupune cã satul Pãdureþi din Muscel a fost
odinioarã reºedinþa acestui judeþ. (C.C. Giurescu,
Principatele Române la începutul secolului XIX,
Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1957, pag. 40.)

În ceea ce priveºte judeþul Argeº, existã ideea
cã Piteºtiul a fost singura sa capitalã, dar se pare
cã aceastã impresie nu rezistã în faþa unor informaþii
ce se gãsesc în articolul intitulat „Din judeþul Argeºi
– Curtea de Argeºi”, semnat de I.C. Lerescu în
Analele statistice ºi economice din 1860, o valoroasã
publicaþie redactatã de economistul D.P. Maþian
–  cu menþiunea cã materialul este un veritabil eseu
sociologic.

Autorul articolului, la capitolul „visitaþii ºi
correspondinþie”, spune: „Curtea de Argeº a fost
rezidenþia capitanatului judeþului Argeº (a Prefecturii)

pânã la evenimentul Fanarioþilor. Sub dominarea
acestora, spun bãtrânii fãrã a arãta epoca ficsã,
scaunul ispravnicului fu strãmutat în comuna Piteºti,
ale cãrui documente îl numesc sat...” (Anale..., nr. 3
ºi 4, 1860, pag. 128).

S
e rreþine ddin aacest ffragment cã oraºul Curtea
de Argeº a fost centrul administrativ al
judeþului Argeº pânã în timpul regimului

turco-fanariot (1716-1821), în epoca respectivã
scaunul ispravnicului mutându-se la Piteºti.

Când a avut loc acest eveniment, care au fost
împrejurãrile ºi prin ce document s-a luat o asemenea
hotãrâre? Rãmâne ca cercetãtorii sã studieze cu
atenþie acest caz, pentru a fi în mãsurã sã afle
rãspunsurile cuvenite. Pânã atunci, de un singur
adevãr putem fi siguri: în epoca domniilor fanariote,
Piteºtiul nu a fost un sat, o obiºnuitã comunã ruralã,
ci un oraº comercial în continuã dezvoltare, important
nod de comunicaþie, cu o bunã poziþie strategicã,
situat între Transilvania ºi Imperiul Otoman, între
Bucureºti-Sibiu-Braºov-Giurgiu, ceea ce ne face sã
credem cã aceste condiþii favorabile au determinat
mutarea reºedinþei judeþului de la Curtea de Argeº
la Piteºti.

AA ffoosstt CCuurrtteeaa ddee AArrggeeºº rreeººeeddiinnþþãã 
aa jjuuddeeþþuulluuii AArrggeeºº??

EEmmaannooiill SSTTEERREESSCCUU

Î
n llimbajul llui EEminescu, ideea de Europã nu
înseamnã europenizarea restului lumii, nici
extinderea geograficã a unui continent, ci un

exerciþiu al istoriei care favorizeazã ,,drepturile unui
popor ce se pune sub ocrotirea Europei” (38).
În mod constant, Eminescu vorbeºte despre Europa
ca despre un mit polifonic care nu se poate defini ºi
nici consolida fãrã ,,idealul românilor din toate pãrþile
Daciei lui Traian” (39). Europa însã a fost penetratã,
de-a lungul veacurilor, de valorile sale proprii, chiar
dacã, în multe cazuri, a suportat cu stoicism
,,manipulul puterilor mari”. Nu întâmplãtor, în scrierile
sale, se opreºte cu predilecþie asupra personalitãþii lui
ªtefan cel Mare, pe care Zoe Dumitrescu Buºulenga
îl caracterizeazã drept ,,simbolul puterii politice
conºtiente, clarvãzãtoare departevãzãtoare”. De
aceeaºi admiraþie din partea celui care ,,a refãcut
istoria pe marile ei direcþii”, identificându-se astfel ,,cu
timpul naþional, pe care l-a asumat în întregime”, sunt
Radu-Vodã, Mircea I Basarab cel Mare, Mihai
Viteazul, Alexandru cel Bun, Dimitrie Cantemir, ca
sã ne rezumãm doar la cei la care Eminescu revine
cu obstinaþie ori de câte ori are prilejul pentru a-ºi
justifica naþionalismul. Sunt de notoritate intervenþiile
sale publicistice referitoare la proiectata Românie
Mare, numitã de poet Dacia Mare. Theodor Codreanu
(40) scrie, vizavi de acest obiectiv principal ºi al
Societãþii „Carpaþi”: ,,Deºi milita în secret pentru
Dacia Mare, Eminescu, reamintesc, a gãsit
provocatoare ºi dezastruoasã ieºirea de la Iaºi a lui
Grãdiºteanu”. Petre Grãdiºteanu, alãturi de Cariagdi
ºi Carada, ,,agenþii provocatori ai Rusiei”, au denunþat
þinta Societãþii ,,Carpaþi” care se pregãtea sã
blocheze o eventualã alianþã a Casei Regale din
România cu Germania, aceasta din urmã lansatã
pe calea unei ameninþãtoare expansiuni rasiale ºi
imperiale. Eminescu nu s-a pronunþat niciodatã
împotriva refacerii Imperiului Roman al Orientului
de cãtre Casa de Austria, ,,castratã” ,,prin dualism
pentru a-i face acþiunea impotentã în
Confederaþiunea germanicã”. Convingerea sa era
cã numai Curtea din Viena vãdea preocupãri asidue
,,de a þine pe aceste popoare (turci, maghiari ºi ruºi –
n.n.) în echilibru, dând mereu ajutor celor mai slabe
dintre dânsele, fãrã ca sã provoace însã pe cele mai
tari la rezistenþa energicã” (41).

Noile realitãþi politice din Europa îl determinã, în
Timpul, sã facã ºi niºte sugestii: ,,Cu ajutorul Austriei
trebuie cumpãratã alianþa cu naþiile apusene: Franþa,
Anglia, Italia – trebuie ca Austria sã susþinã pe turci
în Europa a tóut prix, trebuie ca un austriac sã vie
în România, sã abdice Carol în tainã în favorul
Casei de Austria – sã-l vedem de e patriot. Silit sã
dea o formalã abdicare în mâna unui partid oarecare
–  se va alege momentul morþii de ex. – ºi adusã
Casa de Austria aici” (42).

Vocaþia de vizionar în construcþia Europei ºi al
destinului românilor nu poate trece neobservatã
susþinãtorilor panslavismului care îºi declaraserã
ostilitatea faþã de ,,avanpostul latin”, legitimând astfel
aranjamentele dinastice. Eminescu a înþeles pericolul
jocurilor de culise, remarcând: ,,spiritul reacþiunii
europene e în esenþã staþionar”, convulsiile
frontierelor în miºcare permiþându-i sã afirme:
,,Totodatã noi nu putem fi europeni fãrã a fi români”
(43). ,,Hotãrârea noastrã pentru Rãsãrit sau Apus
va atârna desigur de viitorul ce ni-l vor asigura; ºi
aceasta nu ca stat
numai, cãci statul
român prin teritoriul sãu
ºes ºi deschis din toate
pãrþile nu pare menit
de providenþã de a fi
militar ºi cuceritor, ci
ca naþie. Ni se pare
evident cã viitorul
Orientului este o
confederaþie de
popoare în care
egalitatea
naþionalitãþilor ºi
limbilor, pe orice
teritoriu se vor afla
ele, va fi lucru principal,
iar formaþiunile de state
lucru secundar”.
În concluzie,
Eminescu accepta
,,o confederaþie de
popoare” cu condiþia respectãrii elementelor etnice
ºi lingvistice ale acestora.

P
entru vvalorizarea ººi aactualizarea ,,ereziilor
ºtiinþifice” ale lui Mihai Eminescu, este utilã
aprofundarea ideii europene de inspiraþie

creºtinã. Eminescu nu s-a împãcat niciodatã cu teza,
susþinutã de teoreticienii politici ai marilor puteri,
potrivit cãreia Europa trebuie europenizatã, scenariu
care ar fi putut împinge Principatele în ,,robie
occidentalã”.  La urma urmei, Europa, oricât de
dilematicã pare ea pentru timpurile acelea, nu putea
fi interesatã de un popor slab, al cãrui destin ,,atârnã
de starea sa de prosperitate internã” (44). 

Menþionãm, în acest context, ca fiind deosebit
de elocvente ºi utile pentru reinterpretarea ideii
europene promovate de Eminescu, constatãrile
lui D. Vatamaniuc (45) privind publicistica politicã:
,,Eminescu prezintã evenimentele internaþionale
cu o perspectivã largã ºi-ºi concentreazã atenþia
la acelea dintre ele care aveau implicaþii ºi în viaþa
politicã a þãrii noastre”.
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S
tudenþi, mmeºteri ººi pprofesori, am pornit ºi în
aceastã varã la ridicarea ªcolii de la
marginea satului Zãrneºti, în sus pe Valea

Vâlsanului. La una dintre „porþile” poienii am aºezat
anul trecut refugiul pentru patru cai ºi patru cãlãreþi,
cula de lemn sau, cum avea sã i se mai spunã,
„sculptura de locuit”. Dupã sãrbãtoarea Sfântului Ilie,
am intrat cu hârleþe, târnãcoape, roabe ºi lopeþi pe
cealaltã „poartã” ºi ne-am ales rotundul cel mai de
sus al poienii, ca sã modelãm de aceastã datã o
casã din lut. Dincolo, la celãlalt capãt, cula îºi înfige
adânc piloþii de salcâm în humusul negru. Aici, în
schimb, printr-o fericitã potrivire între cer ºi pãmânt,
am gãsit chiar de la rãdãcina ierbii lut bun pentru
care ne invidiazã sobarii, dar ºi deschidere cãtre
valea cu satele ei.   

Desenul pe care îl cãutam pentru dormitorul
studenþilor – obiectul ºantierului-ºcoalã din aceastã
varã – se aflã, de asemenea, la întâlnirea dintre douã
teme: o structurã de anvergurã realizatã integral din
pãmânt (ambiþia ºcolii este de a explora în fiecare an
un alt material natural cu logica lui constructivã) ºi un
plan propriu locuirii în comunitate. Pe de o parte,
intenþia de a suprapune spaþiul interior cu structura
îmi evoca modele primitive – arhitectura rupestrã,
cu intimitatea seducãtoare a rocii, sau casele-stup,
monocelule care prin forma lor structuralã, mici
clopote sau ceºti rãsturnate, îºi acoperã locuitorul din
calea stihiilor cu o a doua epidermã, mai rezistentã.
Pe de altã parte, comunitatea avea nevoie de locuri
întredeschise, de cusãturi care sã lege
laolaltã iatacurile studenþilor.

Aºa cum s-a întâmplat ºi anul trecut,
când cula de lemn s-a nãscut din biserica
armeneascã de piatrã cu etaj de la Noravank
(deºi înruditã tehnic ºi expresiv cu toate
fânarele de pe Vâlsan), de maternitatea
ocolului de pãmânt rãspund douã edificii ale
reºedinþei lui Hadrian din Tivoli. Teatrul
maritim este o insulã pe un disc de apã
delimitat de un portic, totul ascuns de un zid
exterior continuu, prin care nu trece privirea
iar Hospitalia organizeazã douã serii de câte
cinci mici cubiculi cu alcovuri de o parte ºi
de alta unei sãli centrale. Cele douã incinte
au avut menirea de a-mi aminti, în tihna unei
plimbãri de duminicã, locuirea împrejurul
centrului ºi astfel posibilitatea echidistantã
de a fi singur ºi împreunã în acelaºi timp,
dupã placul inimii. De aceea „cubiculii” ºcolii
deschid uºa în prispa curþii interioare, dar
geamurile privesc afarã, spre lume, fiecare într-o
altã direcþie. Singura poartã pe care se intrã în
casa-incintã orienteazã cercul, asemeni acului
unei busole, spre vale.  

R
edescoperirii aatriumului ca formã de locuire
i-a urmat confirmarea imediatã a modelelor
autohtone ºi de aiurea – de la stâna

circularã de lângã Bran, relicvã care povesteºte
despre pãstorit ca locuire izolatã ºi fortificatã în
pustia muntelui, pânã la endemicele case-cetate ale
clanurilor din provincia Fujian, construite din pãmânt
pe mai multe niveluri acum patru-cinci sute de ani.

Odatã revelat planul, vechi de când lumea
(explorarea ºi locuirea arhetipurilor fac parte din
ºcolirea de la Buneºti), se cer investigate soluþiile
constructive; inevitabil, arhitectul care gândeºte cu
mintea secolului 21 se împotmoleºte la început în
lutul caselor din muzeul satului. Descoperã abia
construind de ce, manufacturate într-o varã acum mai
bine de o sutã de ani la clacã – un ºantier comunitar
ambulant ºi eficient, în care fiecãruia îi vine cel puþin
o datã rândul – casele sunt mici ºi se mãsoarã în
înãlþimea omului ºi în puterea braþelor care zidesc.
Mai descoperã ºi cã numãrul chirpicilor care intrã
într-o casã þine de „arie”, de vecinãtatea ºi de
dimensiunile întinderii de pãmânt unde cãrãmizile
sunt uscate prin expunerea treptatã la soare.
Cã reuºita casei nu stã aºadar numai în proporþiile
amestecului de pãmânt cu paie ºi nisip, ci ºi în
puterea soarelui ºi, mai ales, în îngãduinþele ploii.

Mai întâi de toate, cerul, cu apele lui, a hotãrât
organizarea ºantierului ºi expresia definitivã a
construcþiei: o ccasã dde ppãmânt îîntr-oo ccasã dde llemn.
Centralitatea dominantã, arhetipalã este însã cea
care face ca ºi edificiul din aceastã varã sã
primeascã în continuare nume noi: ocol, panoptikon,
claustru, colosseum, falanster, amfiteatru, circ,
curtea ºcolii... 

Am lucrat în paralel la cele douã structuri
complementare: pe când sus se bãtea învelitoarea
de ºiþã mãruntã de brad, în trei straturi, jos se
conturau primele asize. Zidul de pãmânt este
aºezat pe fundaþii continui ºi descrie douã cercuri
concentrice, rigidizate de raze care delimiteazã cele
zece camere ale studenþilor. Sub exoscheletul de
lemn, scutit de exigenþele construcþiei portante,
peretelui de chirpici gros de 40 de centimetri îi
revine strict rolul de izolator termic.

Pãmântul cu care am construit este cel excavat
din fundaþii ºi rezultat din sistematizarea orizontalã
a terenului. Armatã vegetal – cu paiele rãmase pe
câmp dupã seceratul grâului, ale cãror boabe
încolþesc acum în ziduri – ºi compactatã cu maiul
în sãpãtura adâncã de un metru, argila devine
protobetonul robust pe care se aºazã casa. Am sãpat
pentru ca preþ de mai multe sãptãmâni sã acoperim
totul, ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Salcâmii
singuri trãdau, înrãdãcinaþi cu firul cu plumb în
nemiºcate cercuri concentrice, un straniu, renãscut
sanctuar dacic.

Î
n lloc ssã aascultãm de principiul modern al
juxtapunerii materialelor de construcþie – o
specializare a þesuturilor casei în care fiecare

material are rolul ºi funcþia sa – ne-am asumat proba
materialului unic, pãmântul cu armãturã vegetalã
(paie în cazul zidurilor, al fundaþiilor ºi al podelei ºi
nuiele de alun ºi carpen pentru tavane), în stare
sã metabolizeze schimbãrile vremii. Astfel, zidul
creºte de sub pãmânt fãrã întreruperi ºi racorduri,
hidroizolaþii orizontale ºi straturi de rupere a
capilaritãþii. O alegere riscantã, care se abate de
la rigorile secþiunii verticale prin peretele modern,
dar pe care o pãstreazã memoria construcþiilor
vernaculare din pãmânt ºi o amintesc cele mai
recente manuale de arhitecturã ecologicã. Fundaþia
preia apa din sol fãrã a-i întrerupe traiectoriile
naturale ºi o duce în sus, pe verticalã, prin
capilaritate, pânã unde argila saturatã devine un
anticapilar perfect ºi etanºeizeazã zidul de deasupra.
La baza peretelui, argila armatã ºi compactatã se
evazeazã într-un soclu amplu, o prispã de gardã
aºezatã sub streaºina care þine departe apele ploii.

Trunchiurile decojite de salcâm pe care se
sprijinã acoperiºul sunt fixate la o palmã de zidurile
exterioare. Faptul cã structura din lemn nu atinge
niciodatã zidãria de pãmânt nu face decât sã
recunoascã, în termenii expresiei arhitecturale,
comportamentul static diferit al celor douã materiale
ºi sisteme constructive. Prilej didactic de a exprima
astfel, pentru prima datã probabil cu furci de salcâm
ºi chirpici, planul lliber – invenþie a arhitecturii

moderne, care descompune
construcþia în structurã ºi
închidere spaþialã, eliberând
astfel configurarea spaþiului
de constrângerile structurale. 

Studenþii se pot reuni în curtea interioarã pavatã
cu piatrã rotundã de râu ca într-un mare living comun
sau ca amfiteatru descoperit, orientat spre niºa
intrãrii care va adãposti ocazional catedra. La
înãlþimea unei trepte, de jur împrejur, se ridicã prispa
de pãmânt cu laviþe de ºezut, pline iarna cu lemne
de foc pentru sobele din cãrãmidã tencuitã. 

D
e-aa llungul ccelor ddouã lluni de ºantier-ºcoalã,
pe calea bãtutã a tradiþiei am avut parte
mai mult decât de orice de inovaþie ºi

experiment. Arhitectul, singur pe insula pãrãsitã
a meºteºugurilor, supravieþuieºte ca inventator.
Am descoperit cum se ascunde Dumnezeu în detalii,
dupã promisiunea lui Mies van der Rohe, ºi mai cu
seamã în acelea la care condamnã materialul viu –
lemnul sau pãmântul. Am început sã credem în
invenþia discretã, ascunsã dumnezeiesc în detalii.
Lecþia de fiecare zi a fost aceea cã existã ºi un alt
fel de nou decât cel tehnologic, progresist, cã soluþia
vine neaºteptat, din pânda vremii ºi a sorþilor
favorabili pe care îi aduc ceasul ºi întâlnirea dintre
oameni, din talentul practic, pânã ºi din uitarea ºi
reinventarea meºteºugului. Zidarii au mai fãcut
cãsuþe din chirpici, dar niciodatã un claustru sau

o cetate rotundã, cu zidãrie þesutã pe douã
rânduri. Meºterii ºiþari nu au mai acoperit
niciodatã un con de patru sute de metri pãtraþi,
pe care sã se roteascã zile întregi, asemeni
unor ace pe un uriaº acoperiº solar. În zilele cu
ploaie, odatã depãºitã deznãdejdea chirpiciului
care se topeºte la loc în pãmânt, descoperi
cum ºipcile se încovoiazã dintr-o datã uºor ºi
pot fi bãtute peste douã travee iar acoperiºul
se arcuieºte singur, cu o mai mare eleganþã. 

În felul acesta, arhitectura redevine la
Buneºti, dintr-o profesie de birou o meserie
de ºantier. Sub acoperiºul ei, ca altãdatã în
Renaºtere, se adunã atelierele dulgherilor,
tâmplarilor, pietrarilor. În lumea iremediabil
globalizatã, exerciþiile de tip „Arts and Crafts”
de orientare minimalistã nu par sã aibã decât
un singur destin posibil, în zona arhitecturii
de niºã, a capriciului estetic. ªi totuºi, acest
fel de a face arhitecturã oferã în primul rând
un altfel de privilegiu, pe lângã acela al locuirii

– privilegiul ºcolii. 
Pentru tânãrul arhitect, exerciþiul formator

implicã la ªcoala de la Buneºti douã modalitãþi
de cunoaºtere: cunoaºterea practicã a realitãþii
construcþiei prin relaþiile directe cu materialele
naturale ºi cu meºterii (la rândul lor cunoscãtori
practici ai meseriilor lor) ºi cunoaºterea prin desen.
Deºi de neînlocuit, desenul este un instrument
conceptual aproape uitat astãzi, de la schiþele
analitice, de observaþie, pânã la cele de investigaþie
ºi, în final, de execuþie. Pânã ºi pentru a renunþa
credibil la principiile fundamentale ale ºtiinþei de a
construi, pãrinþii arhitecturii moderne au învãþat mai
întâi din solitudinea observatorului nedespãrþit de
caietul plin cu însemnãri desenate din lumea clasicã.
De altfel, ºi lemnul ºi pãmântul ºi piatra ºi casele
construite din ele refuzã sã se lase înþelese sau
reprezentate altfel decât prin desenul de mânã.

Î
n ssfârºit, poate cel mai mare beneficiu al
acestui ermitaj studenþesc, bine oxigenat graþie
aerului tare al pãdurii, dar ºi distanþei faþã de

oraºul cu complicaþiile lui molipsitoare, este faptul
cã dupã doar câteva zile produce relaþiile naturale
ale unei comunitãþi. Motivarea pe care o dã orice
casã pe care o construieºti pentru tine, cu mijloace
tehnice care, într-o foarte mare mãsurã, depind
de comunitate, promite sã întemeieze aici viitoare
bresle studenþeºti; unde, în fiecare searã, cât e
luminã, cei care vor gãsesc timp sã îi citeascã
pe Rem Koolhaas ºi Vitruviu. 
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Altare aargeºene

O
paginã dde aartã carpato-
dunãreanã, în jurul
anului 1400 – sporind

caracterul „internaþional” al
acesteia –, a fost înscrisã de o
categorie anume de monumente,

de data aceasta cu caracter cultual, ce oglindeau
prezenþa, încã stãruitoare pe aceste meleaguri, a
unui element de civilizaþie apuseanã care, fãrã a avea
consecinþe particular de însemnate pentru istoria
culturii noastre vechi, nu poate fi ocolit pentru epoca
începuturilor statelor medievale româneºti: este vorba
de clerul catolic.

Continuând tradiþia episcopatelor ºi a misiunilor
cãlugãreºti dominicane ºi franciscane din secolul al
XIII-lea ºi din prima parte a celui de-al XIV-lea, din
Þara Severinului, din Milcovia sau din cetãþile
istro-pontice aflate sub control genovez, clericii
trimiºi de Roma, cu sprijinul Ungariei Angevinilor
ºi Luxemburgilor, al Poloniei Piastilor ºi Iagellonilor,
într-a doua jumãtate a secolului al XIV-lea ºi la
începutul celui de-al XV-lea încã, spre Þara
Româneascã ºi spre Moldova, osteneau în spiritul
unei largi ofensive a catolicismului, desfãºuratã în
acel timp în întreg Orientul european, sub semnul
„unirii” bisericeºti a Europei apusene cu cealaltã parte
a continentului, þinãtoare, spiritual vorbind, de Bizanþ.

Deºi mai puþin activi ºi eficienþi decât predecesorii
lor întru misionarism ºi propagandã confesionalã
întovãrãºitoare a „perpetuei cruciade” – ºi cauza
acestei diminuãri de însemnãtate trebuie cãutatã în
rezistenþa autohtonilor ortodocºi, a feudalitãþii, tot mai
puternice, din statele sud-estului ºi rãsãritului
Europei, dar ºi în criza papalitãþii de la Avignon, în

schisma creºtinãtãþii catolice ce a urmat dupã 1377,
în luptele ºi incertitudinile „perioadei conciliare” ce a
þinut pânã cãtre 1450 –, clericii, îndeosebi cei ai
ordinului minoriþilor, erau prezenþi, în forme ierarhic
organizate ºi cu monumente de cult specifice, atât
în pãrþile apusene ale Dunãrii de Jos româneºti, cât
ºi în cele carpatice ale Þãrii Româneºti sau în nordul
Moldovei, în ultimele trei decenii dinainte de 1400.

C
ronologic vvorbind, Episcopia Catolicã de la
Siret – ce luase locul celei, devenite total
ineficiente, a Milcoviei, din pãrþile de miazãzi

ale Moldovei – a fost cea dintâi întemeiatã la acest
sfârºit de secol XIV, prin strãdania franciscanilor din
Polonia, activi pe lângã voievodul local, Laþcu.
Sfinþirea, în martie 1371, a lui Andrei de Cracovia
drept ierarh al noului scaun din oraºul moldovenesc
unde, în prima parte a aceluiaºi veac, trecuserã alþi
franciscani ce-ºi aveau ºi martiri îngropaþi în aceastã
„civitas Cerethensi”, va fi dat un nou impuls vieþii
catolicilor de aici, cãrora le aparþineau anume
monumente religioase – desigur, clãdiri ale goticului
provincial, azi dispãrute –, precum o mai veche
bisericã cu hramul Sf. Fecioare, funcþionând ca
bisericã parohialã în ultimii ani ai secolului al XIV-lea,
sau biserica mãnãstirii Sf. Ioan Botezãtorul, a
cãlugãrilor „predicatori”, dominicani care la 1 mai
1384 primeau danii de la Petru I Muºat ºi care o vor
îngropa pe mama voievodului Moldovei, catolica
Margareta ce era ctitor aici, în chiar lãcaºul lor.

La celãlalt capãt al pãmântului românesc,
în regiunea Severinului, acþiunea misionarã a
franciscanilor de la Vidin, din deceniul al ºaptelea al
secolului al XIV-lea, mai apoi, în deceniul urmãtor,

prezenþa, menþionatã în documentele papale, a
monahilor catolici între Dunãre ºi Carpaþi, aveau sã
culmineze, curând, cu întemeierea unui episcopat ce
primea în martie 1382 un cârmuitor în persoana unui
anume Grigore – poate franciscan ºi el –, care, în
lumina unui document controversat în ceea ce
priveºte autenticitatea (vezi E. Lãzãrescu. „Despre
piatra de mormânt a comitelui Laurenþiu ºi câteva
probleme arheologice ºi istorice în legãturã cu ea”, în
Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei, 1-2, 1957, p. 118)
pare a-ºi fi extins autoritatea pînã la Câmpulungul
muntean unde, în acelaºi an, el ar fi fost în mãsurã
sã ordoneze un cleric al mãnãstirii catolice de aici.

R
eflexul aarhitectonic al acestor evenimente
de istorie ecleziasticã se poate descifra încã
lesne. La Severin, de pildã, era înãlþatã,

probabil în jurul anului 1380, când lua fiinþã ºi
Episcopia Catolicã de aici – ºi nu, cum se crede, în
prima jumãtate a secolului al XIV-lea –, o bisericã
de aspect gotic, amintind de cele contemporane din
mediul rural al Transilvaniei ºi al Banatului, bisericã
ale cãrei urme sunt vizibile lângã ruinele castrului
roman al Drobetei; monumentul are navã
dreptunghiularã, lucratã cândva din mari blocuri
de piatrã cioplitã, de provenienþã anticã, încheiatã
cu altarul poligonal caracteristic goticului, susþinut
de cinci contraforþi, aceºtia, ca ºi zidul altarului,
deosebindu-se, ca material ºi tehnicã a construcþiei,
de navã, fiind înãlþaþi din bolovani de râu si spãrturã
de blocuri de piatrã (ceea ce ar putea sugera, totuºi,
douã faze de construcþie nu prea mult distanþate în
timp).

OO eeppiissccooppiiee ccaattoolliiccãã llaa AArrggeeºº
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Î
n zzona aactualei Biserici
Sfântul Gheorghe din
Curtea de Argeº a existat

Biserica „lui Stanislav”, care este
menþionatã documentar, alãturi
de o piatrã de hotar, de podul
ºi Valea lui Stanislav, în

documentele din 21 august 1526, 6 iulie ºi 15
septembrie 1560. Aici era hotarul sudic al Mãnãstirii
Argeºului, fiind cel mai bine precizat întrucât orãºenii
voiau permanent sã depãºeascã zona. Din acest
motiv au fost mai multe controverse ºi s-au fãcut
aceste delimitãri exacte. 

Unii istorici au identificat Biserica „lui Stanislav”
cu Biserica Bolniþei de lângã Mãnãstirea Argeºului.
Documentul din 7 august 1560 menþioneazã fãrã
echivoc cã orãºenii „au voit sã strice semnele ºi
hotarele Sfintei mãnãstiri, ca ocina ºi hotarul
Flãmânzeºtilor sã fie împreunã cu ocina orãºenilor”.
Din acest document rezultã cã oraºul avea hotar
comun cu moºia Flãmânzeºti. Dacã hotarul era în
partea nordicã a Mãnãstirii, însemna cã oraºul avea
în hotarele sale atât Þigãnia, cât ºi Mãnãstirea, ceea
ce este greu de admis.

Un document din 1500 menþioneazã cã boierul
argeºean Stanislav a intervenit, împreunã cu boierii
argeºeni Dimitrie, Petre ºi Tudoran, cu judeþul ºi
pârgarii oraºului, ca boierul Gheorghe din Râmnic,
care se mutase din cauza ciumei la Argeº, sã fie
lãsat sã târguiascã la Bazarul regal din Sibiu. O parte
dintre aceºti boieri apar ºi în Socotelile Sibiului,
aºadar fãceau comerþ cu târgurile din Sibiu. 

Dupã cum reiese din documentul din 1500, boierul
Stanislav era „din Argeº”, nu „din Flãmânzeºti”.
Aºadar, Stanislav era un boier înstãrit, care ctitorise
în curtea sa o bisericã ce îi purta numele. 

Paul de Alep menþioneazã în 1658 „Biserica lui
Stanislav” cu hramul Sfântul Gheorghe. Ultima datã
este pomenitã în 1754, când un „popã Vasile Coandã
ot biserica din Flãmânzeºti ot oraºul Argeº” a dat
un zapis egumenului mãnãstirii. În 1754, biserica
aparþinea orãºenilor care „împresuraserã” ºi hotarele
moºiei Flãmânzeºti, dupã cum reiese din cartea de
afurisanie a mitropolitului Filaret „pentru alegerea

moºiei Flãmânzeºti împresuratã de orãºeni” datã în
25 aprilie 1754. Pe 7 iulie 1860, Alexandru Odobescu
consemna cã „am mers sã vizitãm crucea de la Valea
lui Stanislav (apoi – n.a.) Biserica Domneascã”.
Fragmente ale crucii de la Valea lui Stanislav au fost
descoperite în partea vesticã a actualei Biserici
Sfântul Gheorghe, pe buza unei râpe numite Valea
lui Stanislav. Aici era hotarul care despãrþea oraºul
Curtea de Argeº de moºia Flãmânzeºti. 

Învãþãtorul comunei Flãmânzeºti din 1871,
C. Ionescu, consemna într-un chestionar cã „în
raionul acestei comune este… o temelie de bisericã
veche, fãcutã de un locuitor anume Stanislav, care
sunt acestea pe proprietatea
episcopiei de Argeºu”.

Notãrile lui D. Butculescu
din iunie 1882 amintesc cã
„în marginea ºoselei ce merge
la episcopie (Bulevardul
Basarabilor de astãzi), în
grãdina G.C. Bostaca, ruine
din Biserica lui Stanislav este
o cruce ruptã în muchia malului
Argeº în dreptul acestor ruine
(crucea descoperitã) am luat
copie dupã câteva rânduri de
inscripþia cornului de sus
(fragmentului gãsit, n.a.). Mi-a
spus preotul Ionu dela biserica
Maica Precista (Olari, n.a.) cã
pe când trãia episcopul Climent
(1850-1862, n.a.) a sãpat atunci
(la Biserica lui Stanislav, n.a.)
ºi între cãrãmizi a gãsit unele
(cãrãmizi, n.a.) mari ca douã
ºchioape de late ºi mai lungi
ºi groase.”

A
ºadar, în partea vesticã
a actualei Biserici
Sfântul Gheorghe din

Curtea de Argeº, la câþiva metri, în grãdina familiei
Bostoacã, a existat de la sfârºitul secolului al XV-lea
ºi începutul secolului al XVI-lea Biserica lui Stanislav,

având hramul Sfântul Gheorghe. Nu ºtim dacã
biserica boiereascã a fost fãcutã pe temeliile alteia
mai vechi. Cu certitudine însã, biserica era din
cãrãmidã. 

Biserica lui Stanislav se va ruina curând dupã
1754, pentru cã arhimandritul Partenie (1779-1793)
de la Mãnãstirea Argeºului a construit o nouã
bisericã, cu acelaºi hram, câþiva metri mai la sud.
O imagine a unei biserici cu hramul „Sfântul
Gheorghe” din Curtea de Argeº este reprodusã în
Penticostarul din 1895, la pagina 265. În realitate
este imaginea schitului Mãrculeºti-Flãmânda din
Câmpulung-Muscel, reprodus identic în gravura din

Penticostar. Într-un incendiu din 1913,
ctitoria lui Partenie a dispãrut. Pe
temeliile ei s-a ridicat actuala Bisericã
Sfântul Gheorghe, în anul 1932.
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T
eoremele llui GGödel (1931) au influenþat
mult ºtiinþele formale ºi filosofia. Mai târziu,
problema opririi a lui Turing (1936) ºi

numãrul omega al lui Chaitin (1974) au demonstrat
cã existã limite a ceea ce poate fi cunoscut formal ºi
demonstrat a fi adevãrat. Limita Gödel-Turing-Chaitin
(GTC) reprezintã graniþa a ceea ce putem cunoaºte,
indiferent de volumul de spaþiu ºi de timp pe care am
dori sã-l investim pentru a dobândi acea cunoaºtere.
Într-adevãr, pentru orice sistem formal dat existã
afirmaþii care nu pot fi dovedite a fi adevãrate sau
false, precum ºi afirmaþii care sunt adevãrate sau
false, dar pentru care nu putem gãsi o demonstraþie.

Putem aplica aceastã limitã GTC entitãþilor fizice
(biologice)? Care sunt consecinþele? O asemenea
aplicare este mai mult decât un exerciþiu pur
intelectual, deoarece anumite comportamente
importante ºi proprietãþi ale entitãþilor materiale
ar putea fi înþelese dacã admitem existenþa unei
asemenea limite (vezi ºi Ben-Jacob 1998, Danchin
2009, Penrose 1989).

Sã luãm, de exemplu, teoremele lui Gödel. Prima
teoremã, de nedecidabilitate, aplicatã unui sistem
biologic, spune cã „într-o celulã, existã proprietãþi
care nu sunt nici demonstrabile nici infirmabile pe
baza regulilor care definesc sistemul”. Înseamnã
cã, pe baza regulilor care guverneazã
comportamentul celulei, pot exista sau
pot apãrea proprietãþi despre care nu
putem spune dacã pot sau nu sã fie
derivate din regulile sistemului asociat
celulei. A doua teoremã, cea de
incompletitudine, spune cã „într-o
celulã suficient de bine cunoscutã,
în care se cere decidabilitatea tuturor
proprietãþilor, vor exista proprietãþi
contradictorii”. Traducerea biologicã
a acestei teoreme este extrem de
importantã, deoarece ea afirmã cã,
indiferent cât de bine cunoaºtem o
celulã particularã, putem gãsi proprietãþi
ºi/sau comportamente care par a se
contrazice unul pe altul. Aceste douã
teoreme, aplicate celulelor vii, de
exemplu, pot fi interpretate ºi în cadrul
maºinilor Turing universale, precum
urmeazã: „Pot apãrea trãsãturi sau comportamente
ale celulei vii care nu pot fi calculate de nicio maºinã
logicã”. Aceastã afirmaþie presupune cã entitãþile
fizice sau biologice pot, în principiu, fi descrise în
termeni algoritmici. Atunci, executarea algoritmului
într-o secvenþã finitã de paºi, contând pe o cantitate
nelimitatã de timp ºi spaþiu de memorie, va permite
calcularea comportamentului celulei. Dacã teoremele

lui Gödel sau limita GTC se aplicã entitãþilor fizice
ºi/sau biologice, atunci ele ne spun cã nu putem
anticipa apariþia unor noi proprietãþi ale celulei sau
lipsa acestora ºi este posibil sã aparã proprietãþi care
urmeazã traiectorii contradictorii, ºi asta indiferent cât
de profundã este cunoaºterea noastrã asupra celulei.

O chestiune fundamentalã în biologie este saltul,
emergenþa. Sistemele biologice au o mulþime de
proprietãþi emergente, iar biologia evoluþionistã, în
particular, ne aratã cât de frecvente ºi de abundente
apar aceste proprietãþi de-a lungul istoriei
organismelor vii pe Pãmânt. Apariþia noutãþilor
evolutive, sau cel puþin unele dintre ele, susþin
afirmaþiile lui Gödel. Trãsãturile biologice, în special
cele de naturã evoluþionistã, de cele mai multe ori
nu sunt predictibile ºi pot fi considerate ca proprietãþi
emergente în sistemul particular format de
organismele vii pe Pãmânt. Pe scurt, fenomenele
biologice emergente pot apãrea într-un sistem
particular cãruia i se aplicã teoremele lui Gödel.
Putem defini un nou sistem biologic, adãugând
noi reguli, care sã integreze trãsãturile emergente,
pentru a evita inconsistenþa sistemului. Totuºi, în
concordanþã cu afirmaþiile lui Gödel, sistemul nou
obþinut, deºi este mai sofisticat ºi mai cuprinzãtor,
va conduce ºi el la fenomene nepredictibile.

A
m pputea cconsidera
procesul de evoluþie
ca fiind execuþia

unui algoritm care ne spune,
cu precizie, toate forþele
(regulile) care acþioneazã
asupra populaþiilor de
obiecte (agenþi) vii, oricât
de diverse genetic. Sã
presupunem cã avem la
dispoziþie, cum am spus
mai devreme, o cantitate
nelimitatã de timp ºi spaþiu
de memorie, de asemenea,
cã regulile ºi agenþii sunt
implementaþi printr-un
algoritm care urmeazã o
abordare computaþionalã
de sus în jos (top-down),

deterministã, sau de jos în sus (bottom-up), de
învãþare (Penrose, 1989). Putem prezice rezultatul
unui asemenea proces? Rãspunsul, þinând seama
de limita GTC, este „nu”. Prin aceasta nu afirm cã
viaþa este complet impredictibilã, în toate cazurile.
Ea este predictibilã pentru un anume numãr de
comportamente ºi trãsãturi, dar, din când în când,
de-a lungul istoriei evoluþiei, au apãrut fenomene

emergente. Aceste fenomene
referitoare la organisme vii sunt echivalente cu
rezultatele neaºteptate ale proceselor evolutive
algoritmice. Se pare cã evoluþia, fenomenele
emergente ºi nepredictibilitatea istoriei vieþii ca un
întreg sunt perfect compatibile cu afirmaþiile lui Gödel.

O
ultimã rremarcã. În contrast cu interpretarea
afirmaþiilor lui Gödel ºi limitei GTC în sensul
negativ, de graniþã a capacitãþii noastre de

cunoaºtere (Moya et al., 2009), ceea ce observãm
este abilitatea intrinsecã a sistemelor materiale
particulare, în special a celor vii, de a crea în
permanenþã informaþie nouã ºi de a evolua. Acest
lucru este posibil, deoarece la un anume moment
în stagiile timpurii de evoluþie a vieþii, a apãrut un
dispozitiv viu, format dintr-o unitate de informaþie
codificatã (ADN), ºi un alt dispozitiv (maºinãria
proteinelor), care decodificã ºi recodificã informaþia
geneticã. În cadrul cercetãrilor privind originea vieþii,
dispozitivul viu despre care vorbesc este în acelaºi
timp complex ºi emergent, ceea ce poate apãrea
printr-un algoritm aproximativ format dintr-un set de
reguli ºi agenþi care reprezintã starea cunoaºterii
noastre asupra acestei chestiuni. Cu siguranþã, nu
am atins încã acest stadiu, iar cercetãrile vor
continua sã obþinã cunoºtinþe potrivite asupra paºilor
ºi componentelor necesare pentru a sintetiza viaþa
primitivã. Dar ar mai putea fi ºi un al doilea stadiu al
acestor cercetãri: atunci când viaþa însãºi va putea fi
prezisã pe baza reformulãrii algoritmului anterior, prin
adãugarea de noi reguli critice ºi/sau agenþi. Acest
nou algoritm, totuºi, nu va împiedica apariþia unor noi
proprietãþi emergente, dacã suntem de acord cã, la
fel ca orice altã entitate, el este guvernat de limita GTC.
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C
ât ddespre CCâmpulung – unde, cãtre mijlocul
secolului al XIV-lea, comunitatea catolicã a
coloniºtilor transalpini putea folosi un lãcaº

mãnãstiresc, poate dominican („Kloster”, Cloaºter),
cu hramul Sf. Elisabeta a Ungariei, de foarte probabil
plan bazilical, astãzi complet dispãrut –, „Bãrãþia”
dedicatã Sf. Iacob cel Mare, biserica parohialã a
catolicilor transilvani de neam saxon din acest vechi
oraº al Munteniei, funcþiona deja în 1300 – când
era îngropat aici comitele Laurentius de „Longo
Campo” –, ca o construcþie goticã, cu cor pentagonal
cu contraforþi, ale cãrei urme au fost descoperite prin
cercetãri arheologice; o fazã ulterioarã monumentului,
curând dupã 1400, este ilustratã de edificiul gotic de
pe acelaºi loc, recent restaurat, din care se pãstreazã
numai corul, aºijderea cu contraforþi, al unei biserici
cu o singurã navã, acum dispãrutã ºi ea – ale cãrei
temelii au fost scoase la ivealã nu de mult –, cor cu
console de piatrã ce indicã o boltire pe nervuri datatã
– prin referiri la unele evenimente istorice – în prima
jumãtate a secolului al XV-lea.

În aceeaºi vreme cu întemeierea episcopiei
catolice severinene ºi nu departe, geografic, de
Câmpulungul unei destul de importante vieþi culturale
de rit occidental, lua fiinþã, spre acelaºi sfârºit de

secol XIV, un al doilea episcopat catolic al Þãrii
Româneºti – deja menþionat în mai 1381 –, cel din
chiar principala reºedinþã voievodalã a statului
Basarabilor, Argeºul (C. Auner. „Episcopia catolicã a
Argeºului”, în Revista Catolicã, III, 1914, p. 439-440).
Fãrã doar ºi poate cã aceastã creaþie târzie, în
ordinea ierarhiei catolice din þinuturile carpato-
dunãrene – ce trebuie înþeleasã tot ca un act al
ofensivei confesionale ºi politice papale ºi maghiare,
cu atât mai semnificativ cu cât noua diocezã îºi
avea centrul acolo unde fiinþa, de câteva decenii,
o mitropolie ortodoxã din ierarhia patriarhalã a
Bizanþului –, nu putea avea consecinþe prea
însemnate pentru civilizaþia locului. Cu mai puþini
locuitori de confesiune latinã decât Câmpulungul, cu
o tradiþie mult mai puþin venerabilã întru misionarism
catolic decât Severinul, Argeºul purta, în primul veac
al statului muntean, mult prea adânc întipãritã
pecetea culturii bizantino-balcanice pentru ca rolul
elementului cultural apusean – regãsit, e drept, mai
ales în aspecte ale vieþii de curte, voievodale – sã fie
cât de cât durabil. Totuºi, o traducere monumentalã a
ceea ce va fi fost viaþa religioasã în epoca de început
a episcopiei catolice de Argeº – aºadar din jurul
anilor 1380 – pare a fi existat în chip sigur, sub forma

unei „catedrale”, azi dispãrute, închinate Sf. Fecioare,
cercetãri recente încercând a-i identifica aºezarea
pe locul actualei biserici a Botuºarilor, aflatã într-un
cartier al Curþii de Argeº pentru care se poate
presupune, în Evul Mediu, o locuire a meºteºugarilor
saºi de dincolo de munþi.

Î
ntr-oo ssituaþie nnu mmult ddiferitã, cu o comunitate de
târgoveþi „frânci”, meºteºugari ºi negustori activi
ºi aici în tot restul Evului Mediu – fãrã a

beneficia însã de un scaun episcopal, fie el ºi cu
cârmuitori „in partibus” –, s-a aflat, în jurul anului
1400, Târgoviºtea, cetatea ce avea sã devinã,
tocmai în vremea succesorilor lui Mircea cel Bãtrân,
reºedinþa domneascã a Þãrii Româneºti: acolo, în cel
de-al doilea deceniu al secolului al XV-lea, se înãlþa
– poate cu sprijinul unor membri ai familiei voievozilor
munteni ºi nu departe de curtea acestora – Biserica
Parohialã a cartierului catolicilor, cu hramul Sf. Maria,
bisericã ale cãrei ruine erau încã vizibile acum ceva
mai bine de douã veacuri.

(Fragmente din Capitolul 5, „Climat de artã
«internaþionalã» la Dunãrea de Jos în preajma anului
1400”, din volumul Un mileniu de artã la Dunãrea de Jos
(400-1400), Editura Meridiane, Bucureºti, 1976.)
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Spania. AAre ddouã ddoctorate, uunul îîn ggeneticã ((1983) ººi uunul îîn ffilosofie ((1988), ee iimplicat îîn nnumeroase pproiecte, ddar iinteresul ººtiinþific pprincipal îîl
reprezintã îînþelegerea eevoluþiei ffiinþelor vvii. AA ppublicat nnouã ccãrþi ººi ssute dde aarticole dde sspecialitate ssau dde ppopularizare. AArticolul ccare uurmeazã aa
apãrut, îîn vversiune eenglezã, îîn rrevista Origins oof LLife aandd EEvolution oof BBiospheres, volumul 440, ddin 22010, ppaginile 3375-3378. 
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M
oralitatea nu se
distribuie în mod
uniform, ci variazã

în funcþie de mulþi parametri, în
particular, variazã între grupurile
sociale. Puþini mai pot fi

surprinºi de un nou exemplu de corupþie în lumea
politicienilor: când scriu aceste rânduri, în Franþa a
început judecata fostului preºedinte J. Chirac, acuzat
de serioase nereguli financiare. Instituþionalizarea
unui domeniu care implicã o creºtere bugetarã pare a
avea un rol catalizator pentru corupþie ºi iregularitãþi.
Putem observa acest fenomen la domenii foarte
diferite, de la sport (urmãrind transformãrile produse
în miºcarea olimpicã din ultimul secol) pânã la religie
(semnificativã este disputa actualã dintre parlamentul
irlandez ºi Vatican în problema pedofiliei).

Prin metodologie, obiectivitate ºi rigoare, ºtiinþa
ºi-a cultivat cu atenþie
imaginea unui domeniu ferit
de fluctuaþii morale. Este însã
aceastã reputaþie susþinutã de
realitate? Întrebarea nu este
nouã, dar unele rãspunsuri
recente sunt interesante.

Nu este nicio îndoialã cã
ºtiinþa face progrese. ªtiinþa
este un domeniu raþional,
obiectiv, impersonal,
incoruptibil; opinia personalã,
prejudiciul sau autoritatea nu
au aici nicio valoare. În acest
mod se înþelege ºi se
garanteazã succesul ºtiinþei,
care nu este egalat de nicio
altã disciplinã academicã. ªtiinta a devenit o „marcã”,
precum Coca-Cola, Apple sau McDonald.

Subiectivitatea în cercetarea ºtiinþificã nu este o
noutate, nici atacurile împotriva ºtiinþei de pe diferite
poziþii. Cartea Radicali liberi, recent aparutã la Editura
Profile din Londra (http://www.freeradicalsbook.com/)
propune însã un mesaj radical: realitatea ºtiinþei
este esenþial diferitã de imaginea ei. 

Am zãrit cartea în standul de noutãþi al librãriei
Blackwell din Oxford; cu siguranþã titlul nu mi-ar fi
atras atenþia, dacã nu l-aº fi cunoscut pe autor,
Michael Brooks. Fizician cu un doctorat în fizicã
cuanticã, Brooks este deopotrivã un cercetãtor ºi
popularizator cunoscut. Am colaborat acum câþiva
ani când, în calitatea sa de consultant al revistei
The New Scientist, mi-a fost editorul unui articol.

Obiectivitatea a creat posibilitatea ca fenomene
inaccesibile bunului simþ, ca anti-materia sau curbura
spaþiului-timp, sã fie descoperite, studiate ºi apoi
folosite în aplicaþii diverse. În formularea filosofului
ºtiinþei Imre Lakatos, „Valoarea obiectivã ºi ºtiinþificã
a unei teorii este independentã de mintea umanã
care o creeazã sau o înþelege. Valoarea ºtiinþificã
depinde numai de suportul obiectiv dat de fapte...”
Orice teorie este supusã unei verificãri continue: ea
poate fi doar invalidatã de experimente relevante,
niciodatã complet confirmatã. 

Protagoniºtii cãrþii lui Brooks sunt nume ilustre, ca
Ptolemeu, Galileo, Newton, Einstein, Pavlov, Joseph
Swan, laureaþi ai Premiului Nobel ca J. Watson ºi
F. Crick, precum ºi cercetãtori mai puþin celebri, din
variate domenii ale ºtiinþei. Mã voi opri doar la câþiva
dintre cei mai renumiþi: Ptolemeu, Galileo, Newton
ºi Einstein.

I
storicii ººtiinþei aatribuie lui Ptolemeu prima fraudã
în ºtiinþã: astronomul egiptean a falsificat datele
experimentale pentru a garanta concordanþa

cu modelul sãu astronomic (a se vedea ºi R. Newton,
The Crime of Claudius Ptolemy, J. Hopkins Univ.
Press, 1977).

Disputa din 1633 dintre Galileo ºi Vatican, în urma
cãreia Galileo a fost condamnat de Inchiziþie, a fost în
ultimã instanþã o luptã între supremaþia obiectivitãþii ºi
cea a dogmei religioase. Abia în 1992, Papa Ioan
Paul al II-lea, dupã un proces care a durat nu mai
puþin de 13 ani, a admis „tragica eroare” fãcutã de
bisericã ºi a cerut public scuze. Adevãrul a triumfat,
dar cu ce preþ?

În capitolul patru din Dialog, Galileo dezvolta o
teorie matematicã în sprijinul teoriei heliocentrice a
universului propusã de Copernicus. Cât de corectã
era teoria lui Galileo? Ea prezice cã mareea apare
o datã pe zi, la aceeaºi orã, când, în realitate, sunt
douã maree la ore diferite. Galileo ignora acest
„amãnunt”. Mai grav, teoria nu explicã influenþa
Lunii pentru maree, care era bine cunoscutã
din lucrãrile lui Kepler publicate cu trei decenii
înainte, în Astronomia Nova. Galileo îºi „apãrã”
teoria descriind cu adjective derogatorii („pueril”,
„proprietãþi oculte”, „ficþiune”) rezultatele lui
Kepler. El era convins (în mod corect) cã
Pãmântul se miºcã; pentru a convinge pe alþii
despre acest lucru, invoca orice tip de argument,
obiectiv sau nu. Faptul cã teoria nu explica
unele observaþii reale este vãzut doar ca o
„inconvenienþã”, care poate ºi trebuie ignoratã.

Peste ani, Einstein „teoretizeazã”
aceastã atitudine, spunând, mai
în glumã, mai în serios (cât de
serios, vom vedea puþin mai
târziu): „În cazul în care faptele
nu se potrivesc cu teoria,
schimbã faptele.”

V
izitând mmormântul lui
Isaac Newton, „the scientist's
scientist”, în Westminster

Abbey, aflãm cã geniul sãu se
datoreºte unei „puteri aproape divine
a minþii”. Imaginea lui Newton a fost
ºlefuitã de-a lungul anilor pânã la
perfecþiune. Acoladele, unice în lumea
mult mai reþinutã a ºtiinþei, au venit din

toate direcþiile. Papa Alexander a pus lauda în versuri:

Nature and Nature's laws lay hid in Night.
God said, 'Let Newton be!' and all was light.

(Natura ºi legile ei stau ascunse în noapte.
Dumnezeu a spus: 'Sã

fie Newton!' ºi totul s-a
luminat.)

Realitatea este diferitã.
Biografii lui Newton citeazã
pasaje din opera sa care
variazã de la pãrþi
(deliberat) ne-inteligibile
pânã la simple fraude.
Calculele sale pentru
viteza sunetului, gravitaþia
Lunii ºi înãlþimea mareelor
au fost manipulate pentru a
fi în concordanþã cu datele
experimentale. Urmãrind
diferitele ediþii ale
monumentalei Principia, se
poate observa cã precizia
concordanþei creºte, deºi datele experimentale
ºi teoria rãmân aceleaºi. Newton îºi prezenta
succesele afirmând cã a stat pe umerii unor
giganþi ºi astfel a vãzut mai departe. Frumoasa
comparaþie este în parte adevãr, în parte glumã.
Mai aproape de realitate, am putea spune cã
Newton a cãlcat pe umerii unor giganþi, luptând cu
ferocitate pentru a-ºi atribui creditul în faþa unor
colegi ca R. Hooke sau G. Leibniz, care obþinuserã
rezultatele înainte sau simultan cu ale sale.
Prioritatea sa faþã de Leibniz în iniþierea calculului
infinitezimal a fost „judecatã” de o comisie a
celebrei Royal Society numitã de preºedinte, care
la acel moment era... Newton (pentru detalii
a se vedea H. Hellman, Great Feuds in Science:
Ten of the Liveliest Disputes Ever, Wiley, 1998).

L
ucrãrile llui EEinstein, cel mai celebru om de
ºtiinþã dupã Newton, sunt presãrate cu erori
ºi omisiuni convenabile, care ar putea fi

interpretate mai mult ca scãpãri decât ca fraudã
deliberatã. Einstein a luptat mult pentru a-ºi asigura
paternitatea celebrei formule E=mc2, deºi n-a fost
primul care a enunþat-o, nici cel care a demonstrat-o
corect, în ciuda a nu mai puþin de opt încercãri
publicate (istoria formulei rãmâne încã subiect de

controversã). A aplicat cu succes ideea, citatã mai
sus, potrivit cãreia datele care infirmã o teorie
frumoasã trebuie ignorate: calculul raportului
giromagnetic este un exemplu edificator. Ghidat
de teoria sa (eronatã), Einstein a anunþat valoarea
experimentalã de 1,02, valoare foarte apropiatã de

ceea ce teoria calculase, 1;
colaboratorul sãu la acest
experiment, J. de Haas, a
admis în final cã au fost
douã experienþe, unul
producând valoarea 1,02,
celãlalt, 1,45, dar Einstein
a publicat experienþa cu
rezultatul convenabil.
Acest rezultat nu a putut fi
reobþinut de alþi cercetãtori;
dupã ºase ani de eforturi,
valoarea experimentalã
se situa în jur de 2.

A
ratã eexemplele
discutate mai sus
cã Ptolemeu,

Galileo, Newton ºi Einstein
nu sunt oameni de ºtiinþã
autentici, demni de
admiraþie? Sunt afectate

meritele lor majore? Evident, nu. Înþelegem doar cã
aceºti mari cercetãtori nu au fost perfecþi sau divini.
În anumite ocazii, ei au susþinut rezultate prin metode
dubioase. Moralitatea lor a fost departe de a fi
ireproºabilã, atât în viaþa particularã (discutatã
pe  larg în carte), cât ºi în activitatea ºtiinþificã.

Brooks nu este primul autor care „se uitã în
spatele scenei”. În 1975, fizicianul-filosof al ºtiinþei
Paul Feyerabend a publicat cartea Împotriva metodei,
în care argumenteazã teza potrivit cãreia în ºtiinþã
totul este admis; a fost declarat cel mai mare
adversar al ºtiinþei. Ficþiunea a fost utilizatã pentru a
descrie faþa nevãzutã a ºtiinþei în multe cãrþi, printre
care Dilema lui Cantor (1989) scrisã de chimistul
C. Djerassi ºi Rezolvat: Dumnezeu existã (2010) de
R. Goldstein (filosof). Curentul anti-ºtiinþã afirmã cã
întreaga cunoaºtere ºtiinþificã este doar un produs
social ºi respinge obiectivitatea metodei ºtiinþifice
ºi pretenþia ei de a genera cunoaºtere universalã.
Brooks este departe de a fi exponentul anti-ºtiinþei;
cartea sa, scrisã într-un stil alert, clar ºi echilibrat,
nu este un atac împotriva ºtiinþei, ci o demitizare
a imaginii ei. 

Este bine ca aceste fapte sã fie cunoscute?
ªtiinþa este o activitate umanã, nu divinã. „Adevãrul
prin orice mijloc”, „cu orice preþ”, „scopul scuzã
mijloacele”, nu pot fi justificate nici mãcar de
rezultate strãlucitoare. ªtiinþa este o disciplinã

extrem de
competitivã ºi
nemiloasã, unde
doar cei mai dotaþi,
pasionaþi, muncitori
ºi tenace intrã în
istorie. Este greu sã
ne imaginãm ºtiinþa
fãrã un auto-scrutin
continuu.
Subiectivismul nu
poate fi eliminat
complet din ºtiinþã,
ca de altfel din orice
activitate umanã; el
însã trebuie þinut
sub un control
continuu.
Amestecurile politice

(a se vedea controversele legate de aºa-numita
„încãlzire globalã”) ca ºi tentaþiile materiale
(cercetarea farmaceuticã este un bun exemplu)
trebuie reduse cât mai mult. La fel ºi abaterile de la
moralitate. În acest fel, se înlãturã unele prejudecãþi
dãunãtoare în primul rând ºtiinþei ºi se creeazã
premisele unei înþelegeri mai bune a muncii
cercetãtorului ºtiinþific ºi a rezultatelor sale.
Câºtigul pentru ºtiinþã ºi educaþie este imens.

MIchael BBrooks



Recuperarea ddiasporei
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L
a oo ssutã dde aani dde lla nnaºtere, Alexandru
Ciorãnescu contureazã un spirit
enciclopedist, erudit ºi riguros, care a realizat

vaste sinteze, configurând o impresionantã istorie
a culturii ºi imaginaþiei. Istoric literar, comparatist,
prozator, poet ºi dramaturg, lingvist, istoric, diplomat,
profesor universitar de vocaþie, Al. Ciorãnescu se
înscrie în galeria marilor spirite din cultura
româneascã. S-a nãscut la 15 noiembrie 1911, la
Moroeni, judeþul Dâmboviþa (decedat la 19 noiembrie
1999 în Insulele Canare, Spania) într-o familie cu
mulþi copii. Este fiul lui Ion Ciorãnescu, nãscut
Cioranu, institutor ºi director al ºcolii primare din
comuna natalã, cu o temeinicã pregãtire în Germania,
unde fusese trimis de cãtre ministrul Spiru Haret, ºi
al Ecaterinei Ciorãnescu (nãscutã Teodorescu). Fraþii
sãi, Nicolae (matematician distins, cu doctoratul la
Paris, preþuit de Pompei, Þiþeica, Onicescu, Moisil,
prieten cu Ion Barbu ºi Al. Rosetti), Constantin
(inginer), Ioan (poet), George (scriitor, ziarist ºi
istoric), Ecaterina (chimistã, membrã a Academiei
Române), Maria (medic), s-au distins în domeniile
pe care le-au îmbrãþiºat.

Clasele primare le urmeazã în comuna natalã,
sub îndrumarea tatãlui sãu, cunoscut ca autor de
manuale ºcolare, studiile secundare la Liceul „Spiru
Haret“ din Bucureºti pe care îl absolvã în 1930,
perioadã în care colaboreazã, împreunã cu Mircea
Eliade, Barbu Brezianu ºi Nicolae Steinhardt, la
revista ºcolarã Vlãstarul (1926), întemeiatã de fratele
sãu, poetul Ioan Ciorãnescu. Se înscrie la Facultatea
de Drept, dar renunþã ºi urmeazã Facultatea de Litere
ºi Filosofie a Universitãþii din Bucureºti, specialitatea
românã-francezã (1930–1933), unde audiazã
cursurile lui Nicolae Cartojan, Ovid Densusianu,
Charles Drouhet, Ramiro Ortiz, Nicolae Iorga ºi
George Oprescu. În acelaºi timp, frecventeazã ºi
cursurile ªcolii Superioare de Arhivisticã ºi
Paleografie, nou înfiinþatã în cadrul Arhivelor Statului.
La terminarea anului al III-lea al facultãþii, fratele sãu,
Constantin, din prima leafã de inginer, l-a ajutat sã
facã o cãlãtorie la Veneþia unde a cercetat în arhivele
de stat documente privind pe Mihai Radu, Domnul
Munteniei, realizând volumul Documente privitoare
la domnia lui Mihail Radu (1934), care a reprezentat
debutul sãu istoric, volum premiat de Nicolae Iorga cu
o cupã de argint pe care marele istoric o primise de
la românii din America. Constantin Giurescu, pentru
aceeaºi lucrare, i-a acordat Premiul Facultãþii de
Litere. Colaboreazã la revistele Capricorn, Viaþa
Româneascã, Revista Fundaþiilor Regale, Studii
italiene, Universul literar, Diogene, Ethos, Revue de
literature comparée º.a.  Intenþia lui Al. Ciorãnescu a
fost de a-ºi pregãti doctoratul la Scola din Roma, dar
profesorul C. Giurescu s-a opus ºi astfel s-a orientat
cãtre Franþa, devenind elev al École Roumaine din
Paris (Fontenay-aux-Roses), 1934–1938, perioadã
în care îºi pregãteºte teza de doctorat frecventând
cursurile de literaturã comparatã þinute de Ferdinand
Baldensperger la Facultatea de Litere ºi la ªcoala
Normalã Superioarã din Paris, avându-i ca
îndrumãtori pe comparatiºtii fondatori ai disciplinei –
Paul Van Tieghem ºi Paul Hazard. Obþine doctoratul
de stat în litere la Sorbona, cu teza L’Arioste en
France (1938), lucrare importantã de comparatisticã
bine primitã. Devine lector de limba ºi literatura
românã la Universitatea din Lyon (1938–1940) ºi
consilier cultural, apoi ataºat al Legaþiei române
din Paris (1940; 1945–1946).

P
entru sscurt ttimp revine în þarã ºi ocupã
funcþia de secretar al Institutului de Istorie
Universalã din Bucureºti (pânã la moartea

lui Nicolae Iorga), apoi pe cea de director literar la
Editura Contemporanã (1942–1945) ºi secretar
general al Asociaþiei române pentru studiul Renaºterii
ºi al Asociaþiei culturale hispano-române. A deþinut
postul de inspector general al Artelor (1943–1946),
funcþionar în direcþia informaþiei din Ministerul
Propagandei, membru al Comisiei de programe
la Radiodifuziunea Românã (1943–1946),
respectiv director al Teatrului Municipal din
Bucureºti (1944–1945).

Obþine numirea la lectoratul român de la
Grenoble, dar nu poate pleca din þarã din pricina
autoritãþilor militare germane, care refuzã sã-i acorde
viza de tranzit. Dupã armistiþiul din august 1944
este câteva luni director al revistei Universul literar
(1944–1945) ºi colaboreazã cu Scrisori din Franþa.
Esenþe franceze la revista Viaþa Româneascã (1946).

S
prijinit dde zziarul Universul ºi de foarte mulþi
colaboratori, întreprinde lucrãri pregãtitoare
pentru editarea Enciclopediei Universul

(1942–1945), lucrare de proporþii care urma sã aparã
în 24 de volume, dar care n-a fost finalizatã. La
începutul anului 1946, revine la Paris în calitate de
consilier cultural al Legaþiei române, dar este destituit
în 1947 din toate funcþiile oficiale, ceea ce îl
determinã sã ia decizia de a nu se mai întoarce în
þarã: „Fusesem rechemat ºi destituit într-un moment
în care cei doi copii ai mei se aflau în þarã ºi, în
condiþiile de atunci, recuperarea lor nu era posibilã,
lucru care mi-a fost dovedit imediat. Mai mult, situaþia
lor de copii «pãrãsiþi» de pãrinþi ca noi, era precarã:
ºi, pentru a-i proteja în puþina mãsurã în care mai
puteam s-o facem, m-am decis sã evit centrul de
contacte ºi de tentaþii pe care-l constituie Parisul:
decizia cea mai grea ºi mai decisivã, din punctul
de vedere al viitoarei desfãºurãri a activitãþii mele,
ºi pe care n-am putut-o lua în deplinã libertate“. Cei
doi copii au reuºit sã vinã în Franþa abia în 1964 ºi,
respectiv, 1971. Astfel, din 1946 pânã în 1999, când

înceteazã din viaþã, Al. Ciorãnescu trãieºte în exil,
mai întâi la Paris, unde lucreazã ca secretar de
redacþie la revista Le Livre (1947–1948) ºi cercetãtor
la Centre National de la Recherche Scientifique
(1948). În 1958 i se acordã ºi cetãþenia francezã.

Invitat ca profesor „encargado de curso“ la
Universitatea din La Laguna (Tenerife, Insulele
Canare), va preda, din decembrie 1948 pânã în 1979,
limba ºi literatura francezã, þinând ºi unele cursuri
de literaturã italianã ºi portughezã, de limbã românã
sau de literaturã comparatã.

În 1965 Universitatea din Bordeaux îl numeºte
conferenþiar de literaturã comparatã „en congé de
mission“ în La Laguna, iar în 1978 este numit
profesor titular în aceeaºi specialitate ºi devine
membru al Institutului de Studii Canariene,
în cadrul cãruia a condus Secþia de bibliografie
(1957–1970)  ºi Secþia de istorie (1974–1982).

În calitate de director a coordonat colecþiile:
„Clásicos Romero“ – editãri de clasici spanioli
(1968 –1972), „Flor de Romero“ – opere aparþinând
literaturii universale (1968–1972), „Enciclopedia
Canaria“ – monografii pe teme spaniole. A fost
membru fondator al Fundaþiei Culturale Române din
Madrid (1988) ºi Doctor Honoris Causa al Universitãþii
din La Laguna, membru de onoare al unor academii
din Insulele Canare, din Italia sau Argentina.

Alexandru Ciorãnescu,
Alexandre Cioranescu,
Alejandro Cioranescu sunt cele
trei variante sub care este
cunoscut în România, Franþa
ºi Spania, ºi a semnat lucrãrile
de-a lungul timpului. În oraºul Santa Cruz de
Tenerife, o stradã poartã numele Alejandro
Cioranescu în semn de „omagiu ºi recunoºtinþã faþã
de unul dintre cei mai importanþi istorici ºi geografi
ai Insulelor Canare“.

Revine în România abia în anul 1991, când este
bine primit, dar s-a bucurat de un alt statut faþã de
scriitorii din exil, mai ales dupã ce a publicat
Dicþionarul etimologic român (1966). 

L
a UUniversitatea ddin TTenerife, unde a ilustrat
Catedra de Literaturã francezã ºi comparatã,
a desfãºurat o activitate ºtiinþificã deosebitã,

în domenii precum literatura comparatã, filologia
romanicã, istoria ºi literatura românã, literaturile
francezã, italianã ºi spaniolã, ca ºi o literaturã
originalã, publicatã în românã, francezã ºi spaniolã,
respectiv douã volume de versuri, o piesã istoricã,
douã romane ºi un volum de nuvele, la care se
adaugã traducerile sale: din francezã în românã,
din italianã în francezã (Divina Commedia, reeditatã),
din românã în spaniolã etc. O parte importantã a
activitãþii sale este cea referitoare la cultura insulelor
care l-au primit ºi gãzduit ºi este, probabil, cel mai
substanþial capitol al vastei sale bibliografii.

Al. Ciorãnescu a publicat lucrãri importante de
istorie literarã româneascã ºi de literaturã comparatã,
atât în domeniul teoriei (Principios de literatura
comparada, 1964), cât ºi în cel aplicat (asupra
relaþiilor literaturii române cu literaturile francezã ºi
italianã, a celei italiene ºi spaniole cu cea francezã
etc.), de lexicologie (Diccionario etimologica rumano,
1958-1966; Los hispanistnos en el frances clasico,
1987), de bibliografie (Bibliografia literaturii franceze
din sec. al XVI-lea – al XVIII-lea), studii ºi culegeri
de documente de istorie românã, balcanicã, francezã
ºi spaniolã, a cercetat, prezentat ºi tradus în limba
francezã textele rãmase de la Columb, al cãrui
biograf ºi analist a devenit (Colon y Canarias, 1959;
La primera biografia de Cristobal Colon, 1960;
Colon humanista, 1967 etc.). Autor al unor studii
privind literatura spaniolã din „secolul de aur“ ºi
influenþele sale în spaþiul european (El Barroco o
el descubrimiento del drama, 1957; Le masque et le
visage, 1983). Ciorãnescu s-a manifestat ºi ca scriitor
(romancier, poet, dramaturg) ºi traducãtor, din limba
francezã în românã, din italianã ºi spaniolã în
francezã, din englezã în spaniolã.

Î
ncã ddin vviaþa sstudenþeascã, activitatea lui
Al. Ciorãnescu ilustreazã preocupãri de istorie
naþionalã ºi universalã, de literaturã românã

veche ºi modernã, dar mai ales de literaturã
comparatã. În 1930, G. Cãlinescu îi publica în
revista Capricorn articole de literaturã comparatã, iar
în 1936, Al. Ciorãnescu debuta ca scriitor cu volumul
Alexandru Depãrãþeanu, scriitor minor, dar prin care
a încercat o reconstituire a tendinþelor generale ale
epocii. În studiile de tipologie literarã propriu-zisã,
precum Spiritul european în cultura românã (1942),
afirma europenismul neîntrerupt al culturii noastre ºi
rolul sãu de mediator între civilizaþiile Orientului ºi
Occidentului. Dupã exemplul lui Iorga, în care vãzuse
„un simbol, reprezentantul viu al unei idei“ pentru cã
pusese „temeiul pentru prima oarã pe puterea de
creaþie naþionalã“, activitatea de cercetare a lui
Ciorãnescu se diversificã. 

Departe de þarã, Al. Ciorãnescu ºi-a dedicat
întreaga viaþã unei activitãþi extraordinare, opera
sa însumând peste 400 de lucrãri, scrise ºi publicate
în românã, francezã, englezã, italianã, spaniolã,
germanã ºi care relevã preocupãrile sale diverse
de istorie ºi criticã literarã, comparatisticã, istorie
generalã, istoria mentalitãþilor, literaturã beletristicã,
lingvisticã. 
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Cartea ccare vvã aaºteaptã

P
entru uun ccititor
profesionist – folosesc
aceastã expresie în

sensul metaforic de continuitate
ºi perseverenþã – care îºi face din lecturã o formã
generoasã de existenþã ºi de supravieþuire prin
întemeierea pe valorile literaturii, este uºor de
observat cã, de la o vreme, centrul preocupãrilor ºi
preferinþelor noastre de lecturã se schimbã, aºa cum
un pol al pãmântului s-ar deplasa cu câteva grade
spre rãsãrit. Iau ca reper acest orizont ideal al luminii,
fiindcã îmi serveºte mai bine pentru ceea ce vreau
sã vã explic, ºi anume cã marii idoli ai literaturii
universale din Occident, din America, ori din alte þãri
europene, care de sute de ani strãlucesc pe cerul
însorit al creativitãþii, se retrag, oarecum, într-o istorie
permanentã a culturii, unde vor rãmâne, desigur, la
fel de strãlucitori pânã în eternitatea accesibilã minþii
omeneºti ºi cã, în locul lor, se înalþã în prim plan
nume ca: Gabriel Garcia Marquez, Paulo Coelho,
Mario Vargas Llosa ºi încã alþii, provenind nu din
marile centre culturale ale lumii, ci din þãri ca Peru,
Brazilia, Argentina, care reuºesc, astfel, sã obþinã
un loc de frunte în competiþiile culturale ale lumii
– ca o dovadã a rotaþiei permanente a astrelor marilor
destine. Sã fie vorba de un echilibru divin al valorilor
sau de o forþã nãvalnicã de a-ºi exprima aspiraþiile
sufleteºti, gândurile ºi neliniºtile, spre un viitor
care devine al tuturor?

În aceastã categorie îl aºez pe Mario Vargas
Llosa, nãscut la 28 martie 1936, în Peru ºi cunoscut
ca unul dintre cei mai importanþi romancieri ºi eseiºti
ai Americii Latine, care a obþinut, în anul 2010,
Premiul Nobel pentru Literaturã, pentru
„cartografierea structurii puterii”, cum se afirmã
în motivaþia juriului. Mario Vargas Llosa obþine
un doctorat în litere ºi filosofie la Universitatea
Complutense, din Madrid, apoi se stabileºte pentru
o perioadã în Franþa, unde lucreazã ca profesor de
spaniolã ºi ziarist. Cãlãtoreºte în lumea întreagã,
predã la universitãþi din America ºi Europa, devine un
scriitor celebru prin forþa epicã, luciditatea ºi ironia sa.
A vizitat România în douã rânduri, în 1995 ºi 2005,
participând la lansarea în þara noastrã a douã dintre

romanele sale, publicate într-o serie de autor la
Editura Humanitas, ocazie cu care a vernisat ºi
o expoziþie de fotografii realizatã de fiica sa, iar
Uniunea Scriitorilor din România i-a decernat premiul
Ovidius – 2005, pentru „valoarea operei literare ºi
contribuþia sa la afirmarea libertãþii de exprimare ºi
a toleranþei interetnice”, premiul românesc fiind o
anticipare a Premiului Nobel, din 2010, în legãturã
cu care Nicolae Manolescu nota în România literarã:
„Scriitorul peruan Mario Vargas Llosa, în vârstã de
74 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuþi scriitori
din America Latinã.”

L
-aam nnumit îîn ttitlul pprezentãrii mele prietenul
nostru comun, în sensul de universalitate,
într-un mod admirativ, aºa cum cineva îþi

devine apropiat doar prin antenele sensibile ale
luminii, ori prin credinþa nestrãmutatã în
supravieþuirea prin
creaþie. El este un
prieten generos al
cititorilor pasionaþi
de lecturã. 

Din dialogul
purtat cu Gabriel
Liiceanu am aflat
date noi despre
Marele povestaº...
fiindcã, pentru
mine, Mario
Vargas Llosa este
ceea ce s-a numit
el însuºi într-unul
dintre volumele
publicate cu câþiva
ani în urmã,
Povestaºul,
adicã acel glas
fermecãtor ºi
divin, ca un cor
de îngeri, care te
poartã mereu
înainte peste
þinuturile sãlbatice,

dar ºi spre strãlucirea
marilor metropole, peste
harta mereu în schimbare
a sufletului omenesc.
Cãrþile sale, traduse ºi
publicate succesiv în
România, formeazã deja
o bibliografie ofertantã:

Oraºul ºi câinii (Ed. Humanitas), Pantaleon ºi
vizitatoarele (Ed. Albatros), Elogiu mamei vitrege
(Ed. Humanitas), Sãrbãtoarea þapului (Ed. Alfa),
Calea spre Paradis, Mãtuºa Julia ºi condeierul,
Rãtãcirile fetei nesãbuite (Ed. Humanitas), mi-au
fost cele mai apropiate cãlãuze în arta scrisului,
iar volumul Scrisori cãtre un tânãr romancier mi-a
devenit un ghid de creaþie, încã de pe vremea
când eu însumi cãutam sã descifrez tainele
abordãrii unui roman convingãtor. 

Mãtuºa Julia ºi condeierul reliefeazã raportul
dintre creator ºi fiinþa adoratã, comunã, dar
atrãgãtoare, fatalã pentru un tânãr neiniþiat încã în
arta iubirii. Cu un umor nãvalnic, autorul îºi transferã
elemente autobiografice ale relaþiei cu propria
mãtuºã, într-un roman savuros, lipsit de prejudecãþi
inutile, deoarece ea era „una dintre acele frumuseþi

care fac cinste speciei ºi totodatã fac ca
metaforele despre fetele cu dinþi ca perlele,
cu ochii ca doi luceferi, cu pãrul asemenea
spicului de grâu ºi cu obrajii ca piersica sã
parã sãrace” (p. 25).

Rãtãcirile fetei nesãbuite prezintã cu
rafinament ºi sensibilitate chipul unei fiinþe
fatale, în orice timpuri ºi în oricare condiþii
existenþiale, acea femeie pe care o iubeºti
necondiþionat, pentru totdeauna, ºi îi ierþi
oricare dintre pãcatele ei de neiertat pentru
muritorii de rând, o „fiinþã fragilã ºi delicatã
care mi se cuibãrea la piept ºi rãspândea
un parfum ce mã ducea cu gândul la o
grãdinã înfloritã” (p.334), „ca un înger,
care nu face deosebirea dintre bine ºi rãu”
(p. 345).

D
esigur, nnu vvoi îîncerca sã vã
prezint, pe rând, tema fiecãrei
cãrþi, pentru a vã reliefa ideea cã

fiecare dintre ele este o ineditã provocare
pentru cititor, ci vã las plãcerea sã lecturaþi
dumneavoastrã înºivã mãcar câteva dintre
producþiile spirituale ºi artistice ale acestui
prieten al nostru comun. 

Prietenul nnostru ccomun, 
Mario VVargas LLlosa

IIoonn CC.. ªªTTEEFFAANN

C
ândd îîncã eera îîn þþarã a publicat studiile
Teatrul românesc în versuri (1943) ºi
Spiritul european ºi cultura românã (1944),

apoi alte douã studii în limba englezã, Vasile
Alecsandri. Monografie (1973) ºi Ion Barbu (1981),
cu variantã în limba românã în 1996. Ca filolog,
a elaborat Diccionario etimológico rumano
(7 fasciculos), La Laguna, 1958–1966, considerat
„singurul dicþionar complet al limbii române dupã
cel al lui Cihac”. 

Opera care l-a consacrat pe Al. Ciorãnescu este
Bibliographie de la littérature française du XVIe
siecle, Paris, 1959, lucrare impresionantã de cinci
mii de pagini, pe care Pavel Chihaia o considera
„un excepþional instrument de lucru, cu documentare
exhaustivã, niciodatã egalatã (...), o realizare pe
care numai un cãrturar cu erudiþia ºi vocaþia de
explorator al unor domenii uriaºe de cercetare
ca Al. Ciorãnescu putea s-o ducã la bun sfârºit“. 

A tradus în limba francezã Divina Comnedia
(Lausanne, 1964), a arãtat un interes deosebit ºi a
fost interesat de opera lui Calderon de la Barca ºi a
lui Cervantes, alcãtuind o bibliografie franco-spaniolã
studiind raporturile dintre diversele literaturi romanice,
precum în Studii de literaturã spaniolã ºi comparatã
(1954) ºi Principii de literaturã comparatã (1964),
redactatã în spaniolã. A scris Istoria generalã a
Insulelor Canare, ca un omagiu adus patriei sale
adoptive. 

Creaþia sa literarã o publicã sub diferite
pseudonime; astfel, douã plachete de versuri,
Atlantic (1950) ºi Biografie pentru rândunele (1952),
le-a semnat Mihai Tãcutu, iar cu pseudonimul
Alexandre Treize, a publicat la Editura Gallimard
din Paris romanul Le couteau vert (1963).

Pânã la plecarea din þarã, Al. Ciorãnescu publicã:
Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu,
Bucureºti, 1934; Domnia lui Mihnea III (Mihail Radu),
Bucureºti, 1935; Alexandru Depãrãþeanu, Bucureºti,
1936; Documente privitoare la istoria românilor
culese din arhivele din Simancaº, Bucureºti, 1940;
Vie de Jacques Amyot, d’apres des documents
inédits, Paris, 1941; La Roumanie. Vues générales,
Bucureºti, 1942 (traducere în limba germanã,
Bucureºti, 1943); Teatrul românesc în versuri ºi
isvoarele lui, Bucureºti, 1943; La Roumanie vue par
les étrangers, Bucureºti, 1944; Literaturã comparatã,
studii ºi schiþe, Bucureºti, 1945.

A
ctivitatea ccea mmai îîntinsã o desfãºoarã în
exil, publicând un impresionant numãr de
studii în cele mai diverse domenii care îi

configureazã ºi profilul sãu spiritual: Don Carlos de
Viana, dramã în patru acte, Paris, 1954; Estudios de
literatura espanola y comparada, La Laguna, 1954;
El Barroco o el descubrimiento del drama, La
Laguna, 1957 (traducere în limba românã, Cluj,
1980); Bartolomé Cairasco de Figueroa. Su vida,
su familia, su amigos, Madrid, 1957; Diccionario
etimológico rumano (7 fasciculos), La Laguna,
1958–1966; Bibliographie de la littérature française
du XVIe siecle, Paris, 1959; Colón y Canarias, La
Laguna, 1959 (ediþia a doua Santa Cruz, 1979);
La primera biografia de Cristóbal Colón, Santa Cruz,
1960; L’Arioste en France, des origines a la fin du
XVIIIe siecle, 2 volume, Paris, 1938, respectiv ediþia
a doua, Torino, 1963; Le couteau vert, roman, Editura
Gallimard, Paris, 1963 (traducere în limba românã
de Ileana Cantuniari ºi Mihai Cantuniari, Bucureºti,
Montreal, 1993); Thomas Nichols, mercador de
azúcar, hispanista y hereje, La Laguna, 1963;

Principios de literatura comparada, La Laguna,
1964 (traducere în limba românã de Tudora ªandru
Mehedinþi, Bucureºti, 1997); Augustín de Betancourt,
su obra técnica y ciéntifica, La Laguna, 1965; La
Laguna. Guía histórica y monumental, La Laguna,
1965; Bibliographie de la littérature française du
XVIIe siecle, 3 volume, Paris, 1966–1967 (ediþia
a doua 1970); Colón humanista. Estudios de
humanismo atlántico, Madrid, 1967; Bibliographie
de la littérature française du XVIIIe siecle, 3 volume,
Paris, 1969; L’Avenir du passé. Utopie et littérature,
Paris, 1972 (traducere în limba românã de Ileana
Cantuniari, Bucureºti, 1996); Vasile Alecsandri,
monografie de Alexandru Ciorãnescu, New York,
1973; Bibliografia franco-espanola 1600-1715,
Madrid, 1977; Historia de Santa Cruz de Tenerife,
2 volume, Santa Cruz, 1977, 1978; Ion Barbu, New
York, 1981 (traducere în limba românã, Bucureºti,
1996); Le Masque et le Visage. Du baroque espagnol
au classicisme française, Geneva, 1982; Historia del
Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife,
1988.

D
upã 11989 îîi aapar în limba românã: Care
Daniel?, roman, Bucureºti, 1995; Amintiri
fãrã memorie I, 1911–1934, Bucureºti,

1995; Eminescu sub fiorul timpului, cu o prefaþã
de Nicolae Florescu, Bucureºti, 2000; Dicþionar
etimologic român – ediþia a doua a Diccionario
etimológico rumano (7 fasciculos), La Laguna,
1958-1966, editat de Tudora ªandru Mehedinþi,
Magdalena Popescu Marin, prefaþã de Alexandru
Ciorãnescu, Bucureºti, 2001; Paiaþa tristã, povestiri,
traducere în limba românã ºi prefaþã de Simona
Cioculescu, Bucureºti, 2002.
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S
emnãtura DDan AArcaºu a însoþit câteva lucrãri
de scurtã respiraþie publicate în Colecþia
Povestiri ºtiinþifico-fantastice la mijlocul

anilor ’60 din secolul trecut. Numele este o
anagramare a celui purtat de autor în acte,
încercând, se pare, sã dea o nouã identitate unei
personalitãþi ce se dezvolta în principal ca om de
ºtiinþã. Nãscut la 1 aprilie 1940, în Reºiþa, Dan
Dezideriu Farcaº ºi-a fãcut studiile medii în oraºul
natal, iar pe cele superioare la Facultatea de
Matematicã ºi Fizicã a Universitãþii din Timiºoara,
absolvitã în 1960. A lucrat în domeniul calculatoarelor
electronice (analist, programator, consultant), iniþial
la Institutul Politehnic din Timiºoara, iar din 1967
la CEPECA, Bucureºti. Pregãtindu-ºi doctoratul în
matematicã, a urmat cursuri de specializare în
Capitalã, la Paris ºi Bonn, în domeniul demografiei,
al modelãrii matematice ºi al procesãrii de date.
Dupã 1990, a devenit membru al Academiei de
ªtiinþe Medicale ºi vicepreºedinte al Societãþii
Române de Informaticã Medicalã. A publicat
contribuþii de
specialitate în
reviste din þarã ºi din
strãinãtate, precum ºi
numeroase articole de
popularizare în ªtiinþã
ºi tehnicã, în emisiuni
radiodifuzate. Unele
dintre cãrþile sale se
referã la computere
ºi la modelarea
matematicã, între
acestea fiind Ce limbaje
cunosc calculatoarele
electronice? (1971) ºi
Informatica medicalã
(1988, volum distins cu
Premiul „Gheorghe
Marinescu” al
Academiei Române).
Alte cãrþi privesc
ozenologia, autorul fiind
ºi un cercetãtor
pasionat al acestui domeniu al culturii populare:
De ce tac civilizaþiile extraterestre? (1983),
Extratereºtrii printre noi? (1991), Sfidarea
extraterestrã (1995). Membru al Asociaþiei pentru
Studiul Fenomenelor Aerospaþiale Neidentificate
(ASFAN), din 1998 ocupã funcþia de vicepreºedinte
al acestei structuri, pe site-ul cãreia publicã frecvent
materiale preocupate de ipoteza supercivilizaþiilor
extraterestre, de relevanþa statisticã a rapoartelor
despre obiectele zburãtoare neidentificate, de
aspectele spirituale, religioase, militare ºi
politice ale fenomenului OZN.

Î
n ddomeniul aanticipaþiei, autorul s-a
manifestat ca prozator, eseist ºi
grafician. A publicat texte ºi graficã în

Almanahul Anticipaþia, în revista Magazin.
Primele sale lucrãri îºi înscriu subiectele în
perimetrul de interes explorat ºi de cercetãtor:
spaþiul cosmic, civilizaþiile extraterestre ºi
relaþia om-robot (inteligenþa mecanicã).
Situaþie frecventã în epocã, temele SF apar
însoþite de complicaþii sentimentale, descrise
însã mai puþin inspirat decât problema
„ºtiinþificã” propriu-zisã. Tânãra cosmonautã
din povestirea Vega suferã profund de pe
urma unei iubiri neîmplinite, frumosul ºi
idilizatul Ezam fiind mai preocupat de orgoliile
sale capricioase decât de un rãspuns corect
la investiþia ei sentimentalã. Ca sã-ºi rãzbune viaþa
„stupidã ºi inutilã”, Vega îºi cautã „cu toatã ardoarea”
moartea, dar nu oricum, ci într-un ºir de expediþii
cosmice realizate cu o navã experimentalã. Finalul
moralist o gãseºte totuºi recuperatã dintr-un accident
pe cale de a-i fi, în sfârºit, fatal: reconstituitã prin
transplanturi organice datorate unor voluntari altruiºti
pânã la sinucidere, ea e gata sã zboare în continuare
pentru a salva o misiune spaþialã periclitatã.
Accidentele cosmice se þin lanþ ºi în alte povestiri,

ca sursã exterioarã (ºi comodã în acelaºi timp) de
dramatism. În urma unei asemenea întâmplãri
teribile, cosmonautul care îºi nareazã aventura în
Sfinxul din Crucea Sudului (1966) va ajunge
intempestiv pe „ºantierul” cosmic, unde o civilizaþie
extraterestrã asambleazã din particule capabile sã
depãºeascã viteza luminii un gigantic cuplu adamic,
destinat sã porneascã la drum, asemeni unor
fantome supradimensionate, din galaxie în galaxie,
pânã la limitele extreme ale Universului cunoscut.
Supercivilizaþiile se manifestã  ºi în Marea Spiralã
aºteaptã (1967), unde reprezentantul lor apare, de
data aceasta, materializat la dimensiuni umane, spre
a putea dialoga cu personajul Ghil pe nava cu care
acesta din urmã, înnebunit de furie, urmãreºte un
OZN vinovat de pulverizarea prietenului sãu genial,
Enk, undeva pe lângã Pluton. Putem intui, fireºte, o
aluzie culturalã la celebra epopee anticã a lui
Ghilgameº, personajul ei fiind la fel de tulburat de
moartea prietenului sãu Enkidu. OZN-urile sunt aici
niºte simple instrumente scãpate de sub controlul

civilizaþiei care le-a nãscocit ºi, prin urmare,
susceptibile de comportament iraþional, ca
orice altã forþã oarbã. Dincolo, iarãºi, de
stângãciile prin care se instrumenteazã
o stare sufleteascã extremã, lucrarea e
interesantã ca panoramã poeticã, sensibil
idilizatã, a structurii galactice de tipul „Marelui
Cerc” al lumilor inteligente, pe care îl ºtim de
la Ivan Efremov (Nebuloasa din Andromeda).

D
in ppãcate,
asemenea
culminaþii

descriptive de cadru
galactic recad
imediat în atmosfera
de dezbatere eticã
moralizatoare pe
care o instaleazã
temeinic povestirea,
spre a susþine
argumentat ideea
dezvoltãrii

independente a lumilor, cu
toate preþurile ce trebuie
plãtite pentru asta, spre
nivelul care le-ar permite
admiterea în familia cosmicã
a Marii Spirale. Dan D.
Farcaº e aici un filosof cumpãtat al contactului
cosmic, departe de entuziasmul în materie al
adepþilor înflãcãraþi ai paleoastronauticii: în mãsura în

care intervenþiile civilizatoare
anihileazã energiile creatoare
ale unor civilizaþii incipiente,
rutina societãþilor ce numãrã
milioane de ani devine ºi ea
mortalã în lipsa unor contacte
cu purtãtorii de noi energii.
„N-are rost sã ne cãutaþi. [...]
Radiotelescoapele voastre
ar fi neputincioase chiar dacã
le-aþi da dimensiunile unei
întregi planete”, acesta e
mesajul sceptic trimis de
autor ºi în direcþia
Programului SETI. Relaþia cu
supercivilizaþiile se va înnoda,
ºi încã fãrã efort, abia atunci
când omenirea planetei
noastre va fi pregãtitã de un
asemenea contact crucial.

Odatã descoperit, gustul pentru poetizarea frazei
se generalizeazã într-o povestire ca Legenda despre
cosmonaut (1976), constrânsã la gesturi marcate
de un ritual teatral ºi de simboluri preþioase. Ideea
incompatibilitãþii dintre experienþa singularã a
cosmonautului ºi aºteptãrile strãinilor regãsiþi la
întoarcerea din misiune are iarãºi valenþe discret
polemice în raport cu conformismul ideologic al
epocii în care se publicã textul, dar transcrierea ei în
material sugestiv înclinã spre stilul de exaltare liricã

din basmele cosmice ale
Georginei Viorica Rogoz.
Câteva povestiri scrise ulterior
indicã o nouã schimbare de stil,
mai avantajoasã, întrucât
autorul renunþã la tratamentul
sentimental al personajelor sale, în favoarea unuia
ironic ºi cvasiumoristic. Incidentul de la sera 123
(1990) aduce în scenã personaje de tip „suprauman”,
precum Înþeleptul Sath, care „trecea pulsând
satisfãcut de-a curmeziºul structurilor ºi reþelelor
binecunoscute, coordonându-ºi alene mãdularele prin
nenumãratele dimensiuni la care îi dãdeau dreptul
gradul ºi experienþa sa profesionalã”. El e întâmpinat
de colectivul sãu de muncã prin „vibraþii de simpatie”
nãscute din „subrutine de veselie”, iar diverse alte
sentimente ce coloreazã societatea în cauzã îºi au,
de asemenea, originea în programe specializate
ºi  se exprimã sau se blocheazã oportun. O lume
robotizatã, cu alte cuvinte, însã integral subordonatã
rutinatelor sisteme administrative dupã care
funcþioneazã cercetarea ºtiinþificã modernã (ironizatã
ºi ea). Experimentele desfãºurate în „sera 123”
vizeazã cultivarea în universuri sferice a unor
societãþi de fiinþe inteligente cãrora li se inoculeazã
diferite programe de dezvoltare, imaginate de
experimentatori. Aceºtia verificã astfel teorii
abstracte, precum „principiul paradisiac”, „principiul
contradicþiilor ca motor al progresului” etc. Incidentul
anunþat în titlu constã într-o modificare comicã de
program, care induce uneia dintre societãþile

experimentale manifestãri religioase,
producând astfel evoluþii consternante pentru
logica rectilinie a inteligenþelor electronice.
În Euthanatorul (1996), Don Diego de
Amarral III, monstruos preºedinte al unei
republici bananiere, care are obiceiul de a
organiza periodic lovituri de stat (bineînþeles,
eºuate) împotriva lui însuºi, cere conclavului
sãu de savanþi sã-i construiascã, pe baza
unei soluþii matematice optime, un instrument
de torturã suprem, menit sã paralizeze
definitiv orice iniþiativã de revoltã a supuºilor
sãi. În perfect acord cu cinismul supus în
povestire tratamentului satiric, autorul are
abilitatea de a-ºi refuza rezolvarea
moralizatoare, care ar fi fãcut ca, „printr-o
loviturã de stat, însuºi Don Diego sã fi
devenit prima victimã a euthanatorului”.
Dictatorul este pus astfel în situaþia plauzibilã

de a trage concluzii asupra invenþiei abominabile, de
a gãsi „lipsuri” ºi vinovaþi, ca ºi ambiþioºi dispuºi sã
participe la perfecþionarea procedurilor de torturã, în
lumina preþioaselor sale indicaþii: „Ce sã mai continui,
în fond domniile voastre sunteþi oamenii de ºtiinþã,
deci nu eu trebuie sã gãsesc soluþiile”.

Î
ntr-uunul ddintre aarticolele ssale care abordeazã
din unghi larg judecãþi de naturã critico-literarã,
Dan D. Farcaº discutã subiectul Scriitori SF ºi

scriitori „nonfiction”. Observaþiile sunt inteligente ºi
de bun simþ, încât meritã sã fie reþinute, cu atât mai
mult cu cât au tãria de a viza ºi propriul sãu caz.
Între gândirea abstractã a savantului ºi cea concret-
plasticã a literatului ar fi diferenþe aproape
insurmontabile. Autorul nu greºeºte prin
recunoaºterea unor asemenea limite structurale,
deºi existã ºi exemple notorii de personalitãþi în care
cele douã moduri de abordare a realitãþii (ºtiinþific ºi
artistic) au putut coexista în chip ideal. La noi, poetul
Ion Barbu nu e mai prejos în domeniul sãu decât
matematicianul Dan Barbilian, iar în literatura
mondialã un alt matematician, Charles Lutwidge
Dodgson, alias Lewis Carroll, a putut strãluci prin
fantezia sa debordantã, poate chiar mai mult decât
omul calculului abstract ºi al logicii ºtiinþifice care,
fãrã îndoialã, a fost. Dan D. Farcaº nu este lipsit de
talent pentru creaþia literarã. E adevãrat, însã, cã n-a
avut pasiunea mistuitoare de a se construi sub acest
aspect ºi nici rãbdarea de a-ºi decanta un stil propriu.
Articolul citat poate fi înþeles ca o autojustificare
filosoficã ºi o resemnatã scuzã.

O aanagramã: Dan AArcaºu
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ
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Ars llonga...

PPlleeddooaarriiee ppeennttrruu oo rreeppaarraaþþiiee mmoorraallãã
Theodor AAman, 1180 dde aani dde lla nnaºtere, 1120 dde aani dde lla mmoartea ssa

MMaarriiaannaa ªªEENNIILLÃÃ-VVAASSIILLIIUU

Î
n aa ddoua jjumãtate a secolului al XIX-lea, în
Franþa, artele ºi în mod special pictura se aflau
în plinã fierbere: se puneau bazele artei

moderne. În 1863, pictura francezã suferea o grea
loviturã prin moartea ultimului pictor romantic,
Eugene Delacroix, cel care pusese capãt dominaþiei
neoclasicismului. În acelaºi an, Dominique Ingres
expunea la Salonul oficial „Baia turceascã”, o pânzã
impregnatã de manierism cerebral, senzualitate ºi
exotism în acelaºi timp, totul pictat la rece. În replicã,
Edouard Manet tocmai terminase de pictat în acel
an „Dejunul pe iarbã”, lucrare de rãspântie care
deschidea uºa libertãþilor din care aveau sã se
alimenteze impresioniºtii ºi, în general, arta modernã.

Pe când lumea artisticã francezã era bântuitã de
scandaluri ºi revolte, de contestãri ºi luãri de poziþii
contrare, în Principatele Române abia unite, interesul
pentru artã era ca ºi inexistent, iar pictura de ºevalet
abia dacã începea sã atragã atenþia. În aceste
nefericite circumstanþe, în 1863, trei artiºti, Theodor
Aman, Gheorghe Tattarescu ºi Petre Alexandrescu,
au înaintat spre aprobare guvernului condus de
Mihail Kogãlniceanu un proiect pentru înfiinþarea la
Bucureºti a primei ªcoale de bele-arte româneºti.
Dimitrie Bolintineanu, pe atunci ministrul Instrucþiunii
Publice, a susþinut proiectul triumviratului artistic ºi,
la 14 decembrie 1864, a fost înfiinþatã prima ºcoalã
autohtonã de învãþãmânt artistic, al cãrei director
a fost numit Theodor Aman. În discursul inaugural,
þinut în faþa corpului profesoral ºi a celor douãzeci
de elevi, Aman a explicat scurt ºi fãrã echivoc rolul
ei: „Vedeþi, domnilor elevi, cât de mare e misia
dumneavoastrã; aveþi necontenit în vedere cã sunteþi
chemaþi pentru a glorifica patria în viitor; depunând
ardoare, puteþi fi siguri de succes.” Programul lui
Aman, dupã câte se vede, avea alãturi de latura
artisticã ºi una patrioticã, pe care el însuºi a
respectat-o în arta sa.

D
acã zzorii îînvãþãmântului românesc se arãtau
plini de speranþe dintre cele mai înalte, dacã
directorul ªcoalei de bele-arte se arãta

încrezãtor în viitorul acesteia, ca ºi în cel al elevilor –
„ªcoala de bele-arte începutã de curând ne dã
speranþe mari. Aºteptãm pictori, sculptori ºi gravori
ºi în curând toatã junimea va fi în stare a produce
civilizaþie în România ºi faptele strãbunilor noºtri vor
fi etalate pe pereþii galeriei naþionale”, spunea Aman
în cuvântul de deschidere al „Expoziþiei artiºtilor în
viaþã” din 1865 – vitregiile aveau sã scoatã capul
cât de curând. În 1865, Kogãlniceanu, principalul
sprijinitor al lui Aman, a demisionat, iar un an mai
târziu, în 1866, celãlalt protector, Alexandru Ioan
Cuza, a fost nevoit sã abdice. La puþin timp dupã
sosirea în þarã a principelui Carol I, din motive
economice, ºcolile de arte de la Bucureºti ºi Iaºi
au fost închise. Tenace, Aman s-a încãpãþânat în
misiunea sa de apostolat artistic, menþinând scoala în
stare de funcþionare pe propriile-i speze timp de un
an de zile. Nu s-a mulþumit cu atât, a protestat în
scris cui, unde ºi când a avut ocazia. La protestul sãu
s-a raliat ºi pictorul ieºean Panait Bardasare, ceea
ce, în final, a dus la redeschiderea celor douã ªcoli
de bele-arte. Printr-o situaþie similarã a trecut ºi
„Expoziþia artiºtilor in viaþã”, un fel de salon oficial al
cãrui suflet era tot Aman. Dupã ºase ani de absenþã,
acesta s-a redeschis în 1881. La salonul din 1881 a
expus pentru ultima datã Ioan Andreescu, care a ºi
murit la scurt timp dupã aceea. Radu Bogdan, autorul
monografiei monumentale dedicate pictorului prea
timpuriu dispãrut, a povestit, conform informaþiilor
primite de la rudele artistului, cã, începând o ploaie
pe drumul cortegiului funerar spre Cimitirul Bellu,
cineva i-ar fi întins o umbrelã lui Aman. La care gest,
el ar fi replicat: „Pentru Andreescu meritã sã rãmân
cu capul descoperit.” Aman ºtia sã preþuiascã talentul
ºi harul foºtilor elevi ºi sã arate respect pentru o

personalitate de talia lui Andreescu. Chinuit de boalã,
Aman a închis ochii în 1891. Era, totuºi, împãcat
sufleteºte: marele sãu proiect de a crea un
învãþãmânt artistic în România se materializase,
iar din atelierele ªcoalei de bele-arte bucureºtene
ieºiserã o serie de pictori ºi sculptori de bunã calitate
– Andreescu, Luchian, G.D. Mirea, Artachino, Sava
Henþia – pictori, ºi sculptorul Ion Georgescu.
Brâncuºi a fost ºi el elevul ªcoalei de bele-arte
bucureºtene între 1895-1901, dar n-a mai avut ºansa
sã-l prindã în viaþã pe Aman, cel care, indirect, a avut
urmãri asupra evoluþiei sale: prin crearea învãþãmân-
tului românesc autohton, Brâncuºi a luat întâiul
contact cu arta. Învãþãturile primite de la sculptorul
Ion Georgescu, ºi el fost elev al ªcoalei de bele-arte,
l-au înarmat cu cunoºtinþele necesare, iar Parisul
i-a dat ºansa libertãþii de creaþie. Fãrã cei ºase ani
petrecuþi în atelierele ºcolii bucureºtene, ar fi rãmas,
poate, un meseriaº cioplitor cu har, dar cam atât.

T
imp dde 227 dde aani, destinele învãþãmântului
artistic românesc au depins de înþelepciunea
ºi spiritul organizatoric, chiar de

generozitatea lui Aman. Pictorul ºi-a iubit elevii ºi a
tresãrit de bucurie la fiecare
succes al acestora. Cu un an
ºi ceva înaintea morþii sale,
încântat de succesele elevilor
sãi plecaþi la Munchen ca
sã-ºi continuie studiile, dintre
care cel mai strãlucit a fost
fãrã îndoialã Luchian, Aman
le-a adresat acestora o
scrisoare emoþionantã. „Eu
sunt fericit cã vãz cã consiliile
(sfaturile, n.n.) ce am putut a
vã da au dat aºa bune roade,
talentul însã ºi strãduinþa
D-voastrã a contribuit ca
ostenelile mele sã nu fie
zadarnice. Sã ne felicitãm,
deci, cu toþii ºi cum ziceþi bine
dacã guvernul ar fi fãcut mici
sacrificii, v-aþi fi dus desigur
mai tari.”

Revoltat de suma derizorie
cu care era plãtit, dar ºi de
lipsa de înþelegere faþã de
nevoile învãþãmântului artistic
– Aman era plãtit cu doar
314 lei pe lunã; „asemenea
retribuþiune se acordã la mulþi
amploaiaþi de rând”, remarca
artistul-pedagog cu amãrãciune –, el le amintea
oficialitãþilor de rezultatele obþinute: „Posturile de
la mai toate ºcoalele din þarã, care pânã aci erau
ocupate de strãini fãrã merite, sunt ocupate azi de
români. Pe lângã asta s-au mai adãugat ºi artiºti,
sculptori ºi pictori români distinºi care lucreazã la
înãlþarea României. Prin urmare, scopul meu de a
servi  patria cred cã este ajuns.” Cu imens amar,
încheia scrisoarea: „Rãmâne sã vedem dacã mai
pot continua în asemenea condiþii.”

A
man aa ffost oomul pprovidenþial atât pentru
înfiinþarea ºi funcþionarea învãþãmântului
artistic românesc, cât ºi pentru miºcarea

artisticã. Mai mult încã, dorea înfiinþarea unei galerii
naþionale de artã. A fost personalitatea de rãspântie
în evoluþia picturii de ºevalet la noi în þarã. Cu toate
cã era înzestrat cu toate cele pentru a ajunge
un pictor important, prudenþa ºi un anume
conservatorism l-au fãcut sã ezite acolo unde
Andreescu ºi Grigorescu au rãzbit. Încãpãþânat în
patriotismul sãu, el s-a dedicat în cea mai mare parte
a creaþiei sale picturii istorice, neglijând adevãratele
probleme ale artei ºi ale evoluþiei sale în Occident.
Riscând un joc de cuvinte, se poate spune cã Aman

a fost mic în marea picturã ºi mare în cea micã, de
gen. Pictura lui istoricã este seacã, rigidã, ºi multe
dintre tablourile sale istorice par teatrale puneri în
scenã cu doza de artificiu pe care aceasta o
incumbã. În schimb, în pictura intimistã, în peisaje ºi
mici compoziþii se aratã în adevãrata lui valoare; este
spontan, mânuieºte pensula ºi culoarea cu pricepere,
liber, ceea ce face ca acestea sã semene uneori cu
pânzele impresioniºtilor. Despre Aman, istoricul de
artã George Oprescu spunea cã „N-avea aripile care
sã-l poarte spre înãlþimile cãtre care Grigorescu ºi-a
luat zborul.” Se uitã însã cã înainte de Aman pictura
de ºevalet propriu-zis româneascã aproape cã nu
exista, cã mai toþi pictorii erau strãini. LoefIer ºi
Stawski erau polonezi, Schiavoni ºi Livaditti erau de
loc din Trieste, Wallenstein ºi Schoefft erau nemþi,
Trenk era elveþian, iar Rosenthal - evreu ungur.
Puþina picturã de ºevalet autentic româneascã era
redusã mai cu seamã la portrete ºi chiar dacã astãzi
nota  de naivitate ºi stângãcie a acestora încântã,
trebuie recunoscut cã era schematicã, rigidã, cu
pronunþat caracter decorativ ºi defazatã faþã de
fenomenul artistic european. Or Aman, chiar dacã
n-a reuºit decât parþial în demersul sãu, a vrut sã
creeze o punte între pictura de facturã bizantinã ºi
arta modernã, sã conecteze estul cu vestul ºi ceasul
artistic românesc cu cel occidental. Ce n-a izbândit

el, avea sã înfãptuiascã
Grigorescu.

A
cademia dde aarte
bucureºteanã
poartã numele

lui Grigorescu, pictor cu
incontestabil mai mari merite
artistice decât Aman, însã
înfiinþarea ei sub numele
de ªcoalã de bele-arte se
datoreazã eforturilor celui
din urmã. Lui Aman trebuie
sã-i fie recunoscãtoare arta
româneascã sub toate
aspectele ei: învãþãmânt
artistic, miºcare
expoziþionalã, crearea unui
mediu propice receptãrii ºi
dezvoltãrii sale. Grigorescu
l-a depãºit în staturã pe
Aman, însã n-are niciun merit
în formarea învãþãmântului
de artã autohton ºi nici
barem calitatea de fost elev
al ªcoalei de bele-arte, el
doar a profitat de condiþiile
create de Aman. Trambulina
de pe care ºi-au luat zborul

atâþia artiºti români, pictori, sculptori, graficieni de
cea mai bunã calitate – lista e lungã! – a fost creatã
de mai puþin strãlucitul pictor, dar mare bãrbat care
a fost Aman. La 120 de ani de la dispariþia acestui
spirit înalt ºi entuziast patriot, mã întreb dacã, moral,
este justificat gestul acordãrii numelui lui Grigorescu
instituþiei de învãþãmânt artistic bucureºtene atunci
când se ºtie cã fondatorul ei a fost Aman; cã acesta
a avut de înfruntat cele mai mari probleme pentru a
o menþine viabilã; cã a înfruntat cele mai mari vitregii
într-o vreme când artele nu erau preþuite cum
se cuvine în România; cã în timp ce Grigorescu
devenise rãsfãþatul publicului cu dare de mânã ºi
al colecþionarilor, Aman, directorul întâii ªcoalei
de bele-arte din þarã, era plãtit cu o sumã mizerã...

Nu ºtiu în ce condiþii, când ºi cine a decis
acordarea numelui lui Grigorescu instituþiei de
învãþãmânt artistic bucureºtene, dar nu pot sã
nu-mi exprim mirata supãrare cã tocmai fondatorul
ei a fost ignorat ºi dat la o parte, iar uriaºul sãu
efort cu desãvârºire uitat. Grigorescu meritã toatã
admiraþia pentru pictura sa, însã marele respect, cãci
despre asta e vorba, pentru a fi creat ºi impulsionat
învãþãmântul ºi miºcarea artisticã în a doua
jumãtate a secolului XIX, i se cuvine de drept
lui Theodor Aman.

Solemnitatea dde aazi ppentru RRomânia ee ccel mmai mmare ppas dde ccivilizaþie(...), ccel mmai
mare, ccãci pprin aarte sse cconsiderã cculmea dde ccivilizaþie îîn ccare sse aaflã oo nnaþiune. 

(Theodor AAman)



Ars llonga...

S
tabilirea ccapitalei la Câmpulung, în timpul
domniei acestui mare strateg ºi bun
organizator de þarã, precum ºi a urmaºilor

sãi, Nicolae Alexandru Basarab
(1325-1364) ºi Vlaicu Vodã (1364-
1377), a creat posibilitatea dezvoltãrii
culturii, întrucât cancelaria
domneascã cerea emiterea de
documente în limbile de circulaþie din
acea vreme, respectiv, slavona,
greaca ºi latina. Asta presupune
existenþa unui învãþãmânt local, nu
numai pentru citeþi sau anagnoºti,
ci ºi pentru o parte dintre laici,
negustori, boiernaºi, fiindcã aici se
întreþinea corespondenþã diplomaticã,
exista preocupare pentru a pregãti
slujbaºi necesari organizãrii noului
stat etc. Toate acestea cereau o
intensã activitate de instruire ºi
educare ºi existenþa ei rezultã din
documentele scrise la Câmpulung,
în acea epocã, în limbile slavonã ºi
latinã. Aceastã aplecare spre culturã
aduce ºi arta din afarã. În biserici este prezentã
pictura bizantinã, peste care însã se suprapune
cultura popularã a meºterilor. Mã refer în special la
monumentala Bisericã Domneascã de la Curtea de
Argeº, de o grandoare niciodatã întâlnitã în Bizanþ,
de o nobilã armonie spaþialã, un desãvârºit echilibru
al maselor arhitectonice. În Pictura româneascã în
imagini (Ed. Meridiane, 1970), de Vasile Drãguþ,
Vasile Florea ºi alþii, la pagina 12 se spune:
„…picturile murale interioare constituie cel mai
amplu ºi mai preþios ansamblu iconografic din
epoca timpurie a artei medievale româneºti”.

În deceniile urmãtoare, activitatea meºterilor-
pictori a fost destul de vie, dovadã cã au decorat ºi
Biserica Domneascã din Câmpulung, unde a fost
îngropat primul
Basarab. Mai târziu,
Vladislav, nepotul lui
Basarab I, aduce în
þarã pe cunoscutul
egumen Nicodim, de
la care ne-a rãmas
capodopera de artã
caligraficã
Evanghelierul din 1405.
ªi, fiindcã am vorbit
de scris, nu uitãm cã
de la Câmpulung se
pãstreazã primul
document scris în
limba românã, cel
din 1521, scrisoarea
judeþului Neacºu cãtre
judele Braºovului,
Hans Benkner. De
altfel,  C.D. Aricescu

spune  cã la Câmpulung a existat o ºcoalã pe la
mijlocul sec.  al XVI-lea, funcþionând pe lângã
Biserica Domneascã întemeiatã de Doamna Chiajna ºi

fiul ei Petru, la 1552.
Trebuie menþionat faptul  cã

boierimea din afara
Câmpulungului, neputându-se
fixa aici datoritã privilegiului
local ºi exclusiv al orãºenilor
de baºtinã de a poseda
terenuri, case etc., iar domnia,
respectiv cultura de curte a
avut o perioadã scurtã de  timp
(1330-1369), cultura
orãºeneascã si-a dezvoltat
condiþii cu
încãrcãturã specificã.
Exemple sunt multe,
de la lespedea de
mormânt a
voievodului Nicolae
Alexandru din 1364,
împodobitã cu lujeri
florali, la o mulþime

de piese epigrafice.
Din perioada de laicizare a scrisului

sunt pãstrate pânã astãzi, de la meºterii
pietrari cruceri câmpulungeni numeroase
monumente lapidare frumos ornamentate,
în special crucile votive de la rãspântiile
drumurilor, lespezi tombale, pisanii ºi
altele, dovadã cã meºterii posedau ºtiinþa
scrisului în slavonã ori latinã.

O
datã ccu vvenirea ppe ttron a lui
Constantin Brâncoveanu,
progresul în culturã ºi artã se

simte ºi la Câmpulung. Continuator al
reformelor începute de Matei Basarab,

voievodul împrospãteazã ºi dezvoltã
artele.

Documentele vremii amintesc mereu
nume de pictori, prezenþa acestora în
viaþa socialã fiind tot mai importantã.
Conºtienþi de valoarea lor, meºterii
zugravi de subþire se vor semna pe
lucrãri, iar în unele biserici îºi vor
adãuga ºi portretul, cum e cazul lui
Pârvu Mutu. Pârvu Mutu Pârvescu
(1657-1737) s-a nãscut la Câmpulung,
în cartierul Viºoi, în ziua de 12 oct.
1657, fiind fiul preotului Ion Pârvescu,
dar numele l-a luat de la naºul sãu
Pârvu Vlãdescu, vistierul. Învaþã carte ºi
primeºte noþiuni de picturã încã de la
12 ani în centrul artistic ºi cultural de la
Mãnãstirea Negru Vodã. Apoi, timp de
6 ani, se perfecþioneazã în Moldova,
unde cunoaºte valoroase monumente
de cult, cu o apreciatã valoare artistic-
picturalã. Aici îºi formeazã gustul pentru

ornamentica bogatã,
somptuoasã ºi rafinatã.

Întors în Þara Româneascã,
devine pictor de curte al
boierilor Vlãdeºti ºi Cantacuzini. Realizeazã
ansamblurile de picturã muralã ale bisericilor Negru
Vodã din Câmpulung, Aninoasa din Muscel,
monumentele de cult de curte de la Filipeºtii de
Pãdure, Mãrgineni, Mãnãstirile Colþea ºi Sinaia,
Biserica Fundenii Doamnei, Biserica Adormirea din
Râmnicul Sãrat ºi Sf. Gheorghe Nou din Bucureºti.
Începând din 1702 creeazã o ºcoalã de picturã în
Bucureºti, unde ucenicesc o seamã de tineri ce vor
ajunge mai târziu meºteri cunoscuþi, ca Stan, Marin,
Radu, Nicolae, ce vor semna unele zugrãveli alãturi

de Pârvu Mutu (supranumele
de Mutu i-a provenit de la
o greutate a vorbirii pe care
o corecteazã  abia spre
bãtrâneþe). În a doua
jumãtate a vieþii se retrage la
Mãnãstirea Mãrgineni, unde
face traduceri din marea
bibliotecã a Cantacuzinilor de
aici, mãnãstirea fiind ctitorie
a acestora. Moare târziu,
în 1737, la Schitul Robaia,
„…dupã ce lãsase o
cantitativã ºi valoroasã operã
artisticã, prin linia novatoare
ce a adus în arta tradiþionalã
a zugrãviei.” (I. Hurdubeþiu,
Fl. Mîrþu, N. Nicolaescu,
I. Stãnculescu, Câmpulung-
Muscel, ieri  ºi azi, Tipografia
Univ. Bucureºti, 1974,
pag. 340.)

În afara impresionantei
opere de picturã muralã, a pictat ºi un numãr
considerabil de icoane. Provenind dintr-un mediu
de cãrturari, cultivându-se încã de mic, Pârvu Mutu
a ºtiut sã aleagã din pictura bunã a vremii sale tot
ce putea sã se potriveascã nevoii de autodefinire
existentã la principalii reprezentanþi ai culturii de
atunci. Aceasta este explicaþia la înþelegerea în
mod diferit a artei portretului, nu hieratizat bizantinic
ca la predecesorii sãi, ci umanizat, ancorat în
realitatea prezentului de atunci. Este considerat
pictorul care aduce laicizarea portretului în arta
plasticã româneascã. Dacã înaintea lui, un zugrav
original, viguros în exprimare, este Tudoran din
Bãjeºtii de Muscel, care poate fi considerat primul
nostru mare portretist din pictura veche, Pârvu
Pârvescu este pictorul care nu numai cã avea
o bogatã culturã, dar nu era strãin de inovaþiile
promovate de pictura Renaºterii târzii ºi de cea a
Barocului, aflate în gravurile de reproducere din
întinsa bibliotecã a Cantacuzinilor, de aici ºi viziunea
lui novatoare în pictura vremii. (Va urma.)
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