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Un ppunct dde vvedere mmai
degrabã „„sudic”, ddar aasta
nu-ll fface dde nneluat îîn

seamã, sspune ccã „„niciun pprilej
nu ttrebuie sscãpat ddacã sse ppoate
sãrbãtori cceva”... SSã ssãrbãtorim
deci uun aan dde lla pplecarea lla ddrum
a rrevistei nnoastre!

Un aan îînseamnã mmult ssau ppuþin?
Greu dde sspus. EE ppuþin ddacã pprivim
în uurmã, ee oo mmicã eeternitate pprivind
înainte, aaºa ccum ppãrea îîn ttoamna
anului ttrecut, ccând rrevista eera
consideratã ddoar oo iiniþiativã ttemerarã.
Cei ccare aau mmai ffãcut rreviste ((de
culturã), mmai aales îîn vvremurile
noastre, îînþeleg ccu ssiguranþã cce
vreau ssã sspun. ªªi ee ppuþin ddacã nne
comparãm ccu rrevistele dde îîndelungã
tradiþie, ddecenii mmulte ppuse uuneori
cap lla ccap, ddar ee mmult ccând nne
amintim dde –– nnimeni nnu ppoate ººti
câte –– rrevistele ccare mmor îînainte
sau ffoarte ppuþin ddupã cce aapucã
a sse nnaºte.

Mai iimportantã eeste îînsã
întrebarea ddacã aaventura nnoastrã
publicisticã aa ppornit lla ddrum ccu
dreptul. 

Fac aaici oo pparantezã.
Editorialul nnumãrului 11 sse
intitula „„La îînceput dde ccale”,

mai ddevreme aam ttot vvorbit ddespre
„drum”; eeste pprobabil uun rreflex
subconºtient aal îînvãþãturii oorientale
cã ddrumul/calea cconteazã, nnu
neapãrat þþinta. IIar pentru oo rrevistã
destinaþie îîi eeste cchiar ccalea.

Apariþia lla ttimp ººi, ppe ccât pposibil,
rãspunzând aaºteptãrilor ccititorilor.
Formându-ººi uun ppublic ffidel, ddacã
se ppoate, mmãrindu-ººi îîn ttimp ppublicul.
Respectându-ººi ccu ggrijã iidealurile
iniþiale, oobiectivele, rrestricþiile,
intenþiile. DDin aaceste ppuncte dde
vedere, sse ppare ccã cchiar aavem cce
sãrbãtori. EEcourile, aatâtea ccâte aau
fost ((nu aavem aa nne pplânge), ssunt
pozitive, ccercul ccolaboratorilor ss-aa
extins îîncontinuu, lla ffel ccel aal
cititorilor. PPoate ee iinteresant ssã

amintim þþãrile ddin
care rrevista aa ffost
accesatã îîn fforma
electronicã. LLunar
suntem ccitiþi ppe
internet dde
aproximativ 6600
de oori ((e mmult?
e ppuþin? eevident,
iarãºi ddepinde dde
punctul dde vvedere),
mai aales ddin
România ººi
Republica MMoldova
(aproximativ 554%
ºi, rrespectiv, 227%),
dar ººi, îîn oordine, ddin
Germania, SStatele

Unite, SSpania, SSuedia, FFinlanda,
Olanda, BBelgia, FFranþa, IItalia, NNoua
Zeelandã, CCanada. 

O ppunte îîntre rromânii dde ppe ccele
douã mmaluri aale PPrutului, îîntre rromânii
de ppretutindeni. OO ppunte îîntre ttrecut,
prezent ººi vviitor. ÎÎntre ttradiþie ººi llumea
de aastãzi. CCred ccã aaceasta eeste
principala ((meta)calitate aa rrevistei.
Continuitatea, aatât îîn ttimp, ccât ººi îîn
spaþiu. IIgnorând ggraniþele aartificial-
istorico-ggeografice. AAdresându-sse
locuitorilor PPatriei LLimbii RRomâne
de ttotdeauna ººi dde ppretutindeni. CCu
tricolorul ppus, ffiresc, ppe ffrontispiciul
primei ppagini, ccu oo bbisericã ppusã,
firesc, ssub ttitlu ººi ccu iimaginea vveche
a FFântânii MMeºterului MManole
strãjuind ffiecare ppaginã, rreamintin-
du-nne dde AArgeº ººi dde llacrima AAnei.
Cu oo îînvãþãturã ddin ccartea dde
învãþãturi aa SSfântului VVoievod rreluatã
în ffiecare nnumãr. ÎÎn bbalanþã ttoate
acestea ccu aarticole ssemnate ((nu
numai dde rromâni) ddin SStatele UUnite
pânã îîn NNoua ZZeelandã, ttrecând pprin
Italia, SSpania, FFranþa. CCu nnumãrul
colaboratorilor ddin CChiºinãu mmereu
în ccreºtere.

EEmult, ee ppuþin cceea cce
am rrealizat ppânã aacum?
Sã aamânãm rrãspunsul

pentru aaniversãrile uulterioare,
propunându-nne ssã ccontinuãm.
Tot aaºa ssau mmai bbine. AAºteptând
critici ººi ssugestii, ccolaborãri ººi ssprijin,
purtându-nne mmereu ca lla CCurte, ffideli
celor ccâteva pprincipii ppe ccare nni lle-aam
propus dde lla îînceput: ffãrã ppoliticã
– ffie eea ppro ssau ccontra –– dde ppartid
sau ccu rreferire lla vvreo ppersoanã, ffãrã
polemici ggratuite, ffãrã pprovincialism
ºi, îîn aacelaºi ttimp, ffãrã eelitism,
adresându-nne mmereu publicului llarg
cultivat (aº llega pprintr-oo ccratimã ccele
douã aadjective, ppentru aa îîntãri
mesajul), ccu sseninãtate, îîn nnormele
academice aale llimbii rromâne ººi îîn
normele bbunului ssimþ-ggust. EE mmult,
e ppuþin cce nne ppropunem? EE mminimal
ºi nnormal. AAtât.

De lla CCurte, oo pplecãciune
colaboratorilor, oo pplecãciune
cititorilor. ªªi ((auto)urarea

de aa ssãrbãtori mmulte aaniversãri dde
acum îîncolo.

La aaniversarã
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Din aactualitatea cculturalã

D
ouã vvolume ale criticului literar ºi
profesorului Nicolae Oprea, apãrute
în vara acestui an, Poetul trivalent,

Editura Tracus Arte, Bucureºti, ºi Arte
poetice româneºti, Editura Tiparg, Piteºti,
au fost lansate la Centrul Cultural din Piteºti,
moderatorul ºi organizatorul acþiunii fiind
Augustin Doman. Poeta Magda Grigore a
prezentat portretul autorului, menþionând
cã Nicolae Oprea a fost un scriitor norocos,
fiindcã s-a format în efervescenþa
Echinoxului, alãturi de Al.Th. Ionescu.

Autorul „poetului trivalent” este el însuºi
trivalent, însumând în personalitatea sa
activitatea de gazetar, profesor universitar
ºi scriitor.

E
moþionantã aa ffost intervenþia
criticului Sergiu Nicolaescu, fost
redactor ºef al revistei Argeº,

care a evocat venirea lui Nicolae Oprea
la Piteºti unde a avut ºansa de a lucra în
redacþia revistei, începând din 1974, partea
de criticã ºi eseisticã. Permanenþa lui la
revistã a fost un succes pentru publicaþie,
continuând astfel, alãturi de Al.Th. Ionescu,
drumul deschis de Mihail Diaconescu ºi
Gheorghe Tomozei. N. Oprea a fost un
factor  de dialog naþional foarte mulþi ani.

Nicolae Oprea, în cuvântarea sa, a
precizat cã aceste cãrþi s-au ivit dintr-o
necesitate interioarã. „Tot încercând sã scriu
o carte despre poezia postmodernã, mi-am
dat seama cã trebuie sã reiau toatã poezia
româneascã. Aºa s-a nãscut Arte poetice
româneºti, carte care începe cu Anton Pann
ºi se încheie, la modul afectiv simbolic, cu
Miron Cordun. Macedonski, cartea despre
poetul trivalent, scrisã în 1999, a apãrut
la Editura Dacia, dar, din cauza anumitor
greºeli, am rescris totul, beneficiind de
o ediþie a lui M. Coloºenco. M-a atras
la Macedonski tocmai aceastã condiþie
de dezmoºtenit. Am urmãrit sã schimb
valorizarea cãtre  partea a doua a vieþii lui.”

Am remarcat caracterul academic al
întrunirii, la care am observat prezenþa
scriitorilor piteºteni, Marin Ioniþã, Sergiu
Rizescu, Jean Dumitraºcu, F. Siliºteanu,
Amalia Constantinescu, Virgil Diaconu ºi
a numeroºilor studenþi ºi profesori de
literaturã românã. (Mona Maria Vâlceanu)
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A
devenit ddeja oo ttradiþie ca în luna
lui Brumar, iubitorii de culturã din
Curtea de Argeº (ºi nu numai) sã

se întâlneascã la Biblioteca Cercului Militar
din Curtea de Argeº. De data aceasta, s-a
întâmplat pe 9 noiembrie, cu trei cãrþi în
program: volumele de poezie Raiul de la
mansardã, al lui Dumitru Enache (Editura
Academiei Internaþionale Orient-Occident,
2008), ºi Umbra ploii devine Fortuna, al
Danielei Voiculescu (Editura Scrisul
Românesc, 2011),  ºi cu volumul de
memorii Stalin mi-a furat copilãria
(Editura Baºtina-Radog, Chiºinãu, 2010),
de Boris Vasiliev, din Basarabia. Trei
cãrþi emoþionante, primele douã
poeticeºte vorbind, a treia prin istoriile
dramatice povestite: autorul a fost trimis
în Siberia, împreunã cu familia, la numai
nouã ani. Dupã mai mulþi ani de gulag, a
evadat, împreunã cu mama ºi cu fraþii sãi
(tatãl, separat de familie, a murit într-un
lagãr) ºi, dupã ºiruri de suferinþe, a ajuns

în satul natal, a reuºit în cele din urmã sã
devinã profesor la liceul din Sãrãtenii Vechi,
raionul Teleneºti. O mãrturie cutremurãtoare,
o carte spre neuitare, prezentatã emoþionant
de scriitoarea Maria Mona Vâlceanu din
Piteºti. Ca de obicei, participarea a fost
numeroasã, prezenþi fiind prieteni ai Clubului
din oraº ºi din împrejurimi.

ÎÎnnttââllnniirreeaa CCIICC ddiinn lluunnaa nnooiieemmbbrriiee

L
a ffinal dde llunã ooctombrie, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Argeº,
împreunã cu Muzeul Judeþean Argeº, au organizat cea de-a

XLIII-a ediþie a Expoziþiei Naþionale de Artã Naivã, cea mai amplã
manifestare de acest gen din þarã. La eveniment au participat
73 de artiºti naivi reprezentativi, cu un numãr de peste 170 de lucrãri.
Manifestarea a fost deschisã (sâmbãtã, 29 octombrie), cu un colocviu
– Puncte de vedere
despre arta naivã –
iar vernisajul propriu-
zis a avut loc
duminicã, 30
octombrie, la Galeria
Naþionalã de Artã
Naivã din cadrul
Muzeului Judeþean
Argeº.

A
u ffost
acordate
urmãtoarele

premii: Ana Boþa din Aiud – Premiul pentru picturã «dr. Ioan
Grigorescu» (oferit de C.J.C.P.C.T. Argeº); Gavril Nichitean din
Bucureºti – Premiul pentru sculpturã «Din Vasilescu» (oferit de Muzeul
Judeþean Argeº); Rodica Rãduºcã din Buftea – Premiul Tinereþii (oferit
de C.J.C.P.C.T. Argeº); Premiul I – Tudor Moraru din Târgu-Mureº
(picturã) ºi Gheorghe Bãlãceanu din Iaºi (sculpturã); Premiul II:
Dumitru ªtefãnescu din Brãila (picturã) ºi Gheorghe Durac din Iaºi
(sculpturã); Premiul III: Salomia Andronic din Rãcãciuni, Bacãu
(picturã) ºi Sergiu Miulescu din Reºiþa (sculpturã).

AArrttaa nnaaiivvãã,, 
ppee ssiimmeezzee ppiitteeººtteennee 

A
fost eediþia aa VVI-aa ºi
s-a desfãºurat între
7 ºi 11 noiembrie, în

organizarea ºi în localul Bibliotecii
Judeþene „Dinicu Golescu” din
Piteºti. Un program încãrcat,
variat, atractiv: lansãri de carte
(printre altele: Virgil Diaconu,
Secol – poezie; Ion Pãtraºcu,
Mozaic diplomatic – memorii-
eseuri; Dorin Constantin, Claun
ºi himere – poezie; Vartan
Arachelian, ªiruri–Odiseea unui
proscris –
memorii),
prezentarea
revistei-document
Samizdat, editatã
de Centrul
Cultural Piteºti,
prezentãri ale
ofertei de carte a
Editurilor Tiparg,
Alean,
Paradigme,
Carminis,
vernisajul unei

expoziþii de graficã de Laurenþiu
Baltã, Iulian Hârleaþã, Adina
Iancu, ºi, în ultima zi, conferinþa
„Amintiri despre Ion Cruceanã”,
susþinutã de Paul Ioan Cruceanã.
Salonul s-a desfãºurat sub
semnul dorinþei de a promova
„literatura românã contemporanã,
în contextul valorificãrii
potenþialului creativ demn de
luat în seamã, pe care îl au
municipiul Piteºti ºi judeþul
Argeº”. 

SSaalloonnuull ccããrrþþiiii aarrggeeººeennee 



F
oarte pprobabil cã în luna decembrie, care
se distinge prin minunata vocaþie a dãruirii,
a naºterii ºi generozitãþii, cu atât mai mult la

aniversarea cu bucurie a revistei de culturã de sub
ochii noºtri, tema criticii civilizaþiei materiale din zilele
pe care le trãim sã nu fie întâmpinatã cu sentimente
calde. Într-adevãr, gãsim surse de neliniºti mai la tot
pasul: ce se întâmplã cu Grecia sau, poate mai bine
spus, ce s-a întâmplat cu cele 240 de miliarde de
euro „atrase” de la Comunitatea Europeanã din 1981
(Daily Mail), ce fel de stat mai suntem noi atunci când
atributele menite sã ne defineascã identitatea sunt
topite în interogaþiile unor hamleþi din organismele
noastre centrale, cum rãmânem cu anecdotele faþã
cu regionalizarea, dacã ne dispar ardelenii sau oltenii,
de ce sã dãm CNPul, nu-i nimic, îl dãm ºi pe acesta
cui îi trebuie. Dar oare greºim dacã percepem ca o
plãcutã onoare sosirea la aniversarea Regalã de la
Opera Românã a E. Sale Ambasadorul SUA, domnul
Mark Gitenstein, cu soþia, sosire subliniatã printr-o
oprire în faþa presei de la intrare, protocol de regulã
rezervat celor mai semnificative apariþii – ºi
aºa mai încolo, dupã cum obiºnuia sã
spunã profesorul Moisil. Nu gãsesc însã
soluþie mai bunã pentru cã anul trece ºi
cu el ºi amintirea împlinirii a 60 de ani de
la pasul cãtre dincolo al lui René Guénon
(15 nov. 1886, Blois – 7 ian. 1951, Cairo).

De ce meritã însã sã ne amintim de
cartea acestuia La crise du monde moderne
– Criza lumii moderne, la care tocmai încerc
sã mã refer în cele ce urmeazã? Motivarea
evocãrii vine de acolo cã, dacã cititorul va
parcurge câteva extrase din carte, dintre
cele propuse mai jos, cred eu, va fi uluit
ºi tulburat de critica fãcutã, de actualitatea
acesteia, de caracterul de premoniþie al
ideilor din carte. Aceste idei au fost puse
pe hârtie acum aproape 85 de ani, când
totul mergea încã bine, când mâncam,
beam ºi ne cãsãtoream fãrã sã ne îngrijim
de nimic (Isaia?) – nu-i vorbã, nici acum
nu ne pasã prea mult.

P
rezentarea sstandard, viaþa–opera–
bibliografia, depãºeste spaþiul la care mã pot
gândi raþional sã-l ocup ºi tot atât de bine

slabele mele puteri exersate prea puþin prin 1952, în
ultimul an de liceu, cu un prieten, în orele de lecturã,
mai ales la Biblioteca Universitarã, unde cam tot ceea
ce doream „nu era” (se afla sub cheie, într-un depozit
ascuns, cenzurat, mai mare decât tot restul fondului),
în vizitele de searã la Biblioteca Francezã de pe
Dacia, în „afacerile” la micul anticariat, o cocioabã din
lemn, de sub altarul Bisericii Doamnei, de unde mai
târziu am luat cartea lui Guénon despre care aº vrea
acum sã spun ceva, La crise du monde moderne
– datatã greºit 1931, în volumul de la Humanitas din
1993, versiunea originarã pe care o am este la
Éditions Bossard, 1927 – traducere frumoasã de
Anca Manolescu, dupã ediþia a treia (dupã câte ºtiu

însã abia a doua), Gallimard 1946, cu o bunã prefaþã
de Florin Mihãescu ºi Anca Manolescu, 16 pagini.
Rog cititorul sã foloseascã aceastã prefaþã pentru
o rapidã expunere privind viaþa ºi opera lui Guénon,
la paginile traducerii referindu-se de altfel toate
citatele pe care le dau mai jos. Dacã þin minte, voi
veni cu un addendum privind legãturile cu opera ºi
personalitatea lui Guénon a doi intelectuali români
– pãrintele Mihai (Marc-Mihail Avramescu), de
care ºtiu, ºi Vasile Lovinescu. Ambii au avut o
corespondenþã bogatã cu filosoful francez.

Mai înainte, însã, putem reþine în aceastã
însemnare diagnosticul pus de Guénon civilizaþiei
vremurilor noastre. „Pânã acum nu s-a mai pomenit
o civilizaþie clãditã în întregime pe ceva absolut
negativ, pe ceva ce am putea numi o absenþã de
principiu; aceastã lipsã de temei constituie caracterul
anormal al lumii moderne ºi face din ea un soi de
monstruozitate” (p. 103). Ceea ce i se reproºeazã
civilizaþiei din jur este caracterul exclusiv material
(p. 138). Singura valoare recunoscutã este cea materialã.

G
uénon
considera
cã din

aceastã poziþie
de principiu
decurg atitudini,
comportamente
ºi soluþii în care
autorul crede
a recunoaºte
numeroase erori.
Reþinem pentru
o primã orientare
cateva exemple.
Este astfel criticatã
proeminenþa acþiunii
în detrimentul
cunoaºterii. „Pe
mãsura cufundãrii în
materie, elementele
de diviziune ºi de

opoziþie se accentueazã ºi se amplificã” (p. 76).
Poate cã Guénon greºeºte descriind un proces
imaginar, dar înainte de a pune aceastã concluzie, nu
ne încearcã oare o îndoialã: nu cumva impasul/criza
euro provine din proiectul realizãrii unei uniuni
europene care, în loc sã se bazeze pe ceva ce
era/avea (istorie, valori, culturã împãrtãºite în comun),
a nãzuit sã fie înainte de toate o uniune financiarã,
un fel de multinaþionalã, o tarabã cât Europa de
lungã, ceva gen Oktoberfestul munchenez? Deºi
scrise de mult, rândurile urmãtoare ne suscitã azi
anxietatea: „E, deci, de aºteptat ca descoperirile, ori
mai bine zis invenþiile mecanice ºi industriale, sã-ºi
continue dezvoltarea ºi înmulþirea acceleratã pânã
la sfârºitul vârstei actuale; ºi cine ºtie dacã nu cumva
pericolul de distrugere pe care îl poartã cu ele
nu va fi unul dintre principalii agenþi ai catastrofei
ultime...” (p. 77-78). Poziþia de principiu semnalatã,

ne spune autorul, „...suscitã
dezvoltarea exclusivã a
posibilitãþilor inferioare ale
umanitãþii...” (p. 104), „la extrema opusã oricãrei
spiritualitãþi ºi intelectualitãþi adevãrate” (idem).
Încercarea de a determina o redresare este sortitã
eºecului, crede Guénon, atâta vreme cât se pleacã
de-a-ndãratelea, de la consecinþe cãtre principii ºi nu
invers (p. 123). Nu sunt cele date singurele exemple
la care ar merita sã reflectãm, concluzionând cum
credem de cuviinþã. Trimit la carte, de pildã, la p. 121
– „motorul imobil”, ceva de tipul societãþii civile
invocate astãzi, p. 123 – domeniul social nu este
locul de unde ar trebui sã înceapã o redresare, p. 124
– principiul lui Peter avant la lettre, p. 125 – învãþarea
prin memorare versus înþelegerea prin interiorizare,
p. 130 – „fabricarea opiniei”, p. 131 – „maºina puterii”. 

I
nvocarea uunor pprincipii poate sã parã ceva „de
modã veche”. Întrebarea care se pune nu este
cumva aceea cã toate pe care le vedem astãzi

sunt tocmai urmãri ale unei demisii acceptate –
morale, intelectuale, spirituale în cele din urmã?
Apogeul îl atingem când în mare veselie aruncãm pe
geam lucrurile ºi valorile la care am þinut zeci de ani,
într-o euforie galopantã cu specific naþional, când
petrecem cu actorii sau cu beneficiarii unui sistem
care ne-a adus în situaþia de azi ºi pe care îi regãsim
acum importanþi oameni în afaceri ºi politicã sau
analiºti invitaþi la emisiunile tv. Dacã întrebarea pusã
ºi afirmaþia corolar trebuie respinse, prea bine, avem
liberul discernãmânt. Nu ar fi însã mai de folos sã
ne oprim puþin, sã judecãm ºi sã vedem cam cât
dintre susþinerile de mai sus sunt totuºi în vecinãtatea
unor adevãruri? 

Acele vremuri amintite nu au trecut,  subzistã
în jurul nostru ºi chiar ºi în unii (?) dintre noi, pentru
cã subzistã relaþiile, aºa cum a observat profesorul
Andrei Pleºu, ºi mai ales modul de operare (lucrãm
din ce în ce mai mult decât mai înainte pentru cã
mentalitatea s-a schimbat foarte puþin), adicã sistemul
de proceduri, pe care aº vrea sã-l adaug. Categoria
oportuniºtilor, a împãciuitorilor, a celor care se fac cã
nu vãd nu numai cã nu este deºartã, ci chiar se
dezvoltã, întãrind rândurile. Ei spun „asta a fost
istoria”, mentalitate semnificativ criticatã de cãtre
academicianul Solomon Marcus, în partea a treia a
unei memorabile emisiuni Garantat 100%, împreunã
cu profesorul Neagu Djuvara. Nu mai este acceptare
pasivã, cum poate a fost în trecut, acum este
colaborare activã, combatantã.

CCooddaa:: A plecat René Guénon ºi de 50 de ani
ºi Lucian Blaga ºi ne-au lãsat un întreg domeniu,
filosofia culturii (dusã de cel din urmã de la un
Frobenius sau Spengler mai departe), ca sã avem
ºi noi ceva la care sã cugetãm. Ceva important mai
mult decât oricând, acum când cãlcãm pe la diferite
porþi, cãutând o scurtãturã pentru definirea identitãþii
noastre, europeanã, atlanticã, la mare sau la Dunãre,
de-o fi una, de-o fi alta...

EExistã llocuri ccare
acumuleazã iistorie.
Istoria nnu îîn ddatele eei

evenimenþiale, nnu îîn ffaptele eei,
ca ffapte, cci cca ssemnificaþie. 

Existã llocuri ppe ccare aacest
cumul dde ssemne, iiscate ººi rreîntâlnite îîn ººi ddin ssens,
din mmarele ssens aal llumii, lle rridicã îîn oorizontul
paradigmatic. TToposuri aa ccãror nnaturã eexemplarã lle
scoate ddin oordinea ggeografiei ffizice ppentru aa lle îînscrie
în ccea sspiritualã, aacolo uunde oorice sspaþiu eeste, mmai
presus dde ooricare aaltã ddeterminare, oo cchestiune dde
memorie.   

Suntem cceea cce ssuntem ddoar cca ffiinþe dde
memorie, cca ffiinþe aale mmemoriei nnoastre. FFãrã
memorie nn-aam ººti ccine ººi ddacã ssuntem. FFãrã

memorie aar eexista nnumai hhaosul. CCãci hhaosul nnu
are mmemorie. IInstinctul eeste mmemoria ccãrnii, aaºa
cum DDumnezeu eeste mmemoria ssufletului nnostru.

Aºa ccum IIstoria nnu eeste îîn pprimul rrând ssau
doar mmemoria ffaptelor, cci mmai aales aa pparadigmelor,
a ssensurilor ppe ccare lle ppãstreazã mmemoria ccolectivã.

Transilvania eeste uun aasemenea lloc, uun aasemenea
topos pparadigmatic.

Mai mmult îîncã, ddacã ppoezia eeste mmemoria FFiinþei,
Transilvania eeste, ddin pperspectiva nnaturii ssale
exemplare, mmemoria rromânitãþii. CCu îîntâiele eei zzbateri
se îîncepe ddrumul nnostru, cca ppopor, îîn iistorie. DDe aaici
vin ddescãlecãtorii. DDin eea ººi pprin eea aa ppornit ffluidul
vital ccãtre aatât dde aamar dde aani ssfâºiatul ttrup aal
pãmântului aacestuia. EEa ii-aa hhrãnit ººi ii-aa þþinut aalãturi
mãdularele. EEa ii-aa aaflat ººi ii-aa îînchegat nnevãzuta

fãpturã. ÎÎn eea, ddurerea ººi aamarul aau ffost mmai ggrele,
mai aapãsãtoare. ÎÎn eea, ddorul ººi jjalea mmai ssfâºietoare.
Peste ttot cceea cce eexprimã ssufletul rromânesc îîn
Ardeal, dde lla nnaºtere lla îîngropãciune, dde lla ccântec
la ppoezie ººi ffilosofie, ppluteºte uumbra îînjeluitã aa uunei
lacrimi. PPasul ººi vvorba ssunt mmai aapãsate aaici dde ggreul
a ccâte aau aavut dde ppurtat îîn sspate nneînduplecaþii
pãmântului. DDoina ººi jjocul ssunt mmai nneguroase.
Pânã ººi ssudalma ee mmai ggrea dde ppovara vveacurilor
de pplâns. 

Ea ee iinima. FFrãmântarea eei, ppulsul eei ttrebuie ssã
le aasculþi ddacã vvrei ssã aafli ccu aadevãrat sstarea nnaþiunii.
Cãci AArdealul eeste ««starea nnoastrã dde vveghe», ccum
spunea îînvãþatul NNoica. SStare dde vveºnicã
neadormire, sstarea iinimii.

ÎÎnsã, îîncredinþaþi dde ttoate aacestea, sse ccuvine
sã nnu uuitãm ccã, ppentru aa uucide ppe ccineva,
în iinimã ii sse îînfige ccuþitul. OOri, ººi mmai ssimplu,

i sse ººterge mmemoria! SSã lluãm aaminte ººi ssã nne
amintim!
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P
rintre ccãrþile publicate de
Nicolae Ciorãnescu existã ºi
una care, deºi cu titlu aparent

matematic, Linii drepte, drumuri
strâmbe (Tiparul Universitar, Bucureºti,
1939, 115 pagini) este de fapt o carte
de înþelepciune, de filosofie a vieþii.
Într-un moment de mare îngrijorare
în viaþa politicã româneascã ºi
europeanã, iatã ce spune autorul în
Cuvânt înainte: „[...] cu cât
viaþa devine mai complexã,
cu atât se cugetã mai puþin,
noile generaþii nu se
mulþumesc sã ignore calea
raþiunii, ci o ºi dispreþuiesc”.
Mai departe, câteva cuvinte
de înþelepciune: „Ceea ce
sunt cristalele faþã de materia
amorfã este Universul
raþional faþã de cel real”
(p. 7). Dar aceastã încredere
în puterea raþiunii este
subminatã de capacitatea
extraordinarã a realitãþii
de a se ascunde privirilor
noastre: „Realitatea se
ascunde totdeauna înapoia
aparenþelor; niciodatã nu
vom ºti când am înlãturat
ultima aparenþã” (p. 13). Iatã
observaþii de fineþe asupra
psihicului uman: „Uitãm mai
repede ceea ce a fost decât
ceea ce ar fi putut sã fie”
(p. 23); „Laºitatea ºi spiritul
de turmã sunt unul ºi acelaºi
lucru” (p. 24); „A înþelege are
un corolar în moralã: a ierta” (p. 26);
„Cel mai greu lucru de învãþat
este simplitatea” (p. 30); „Dreptul la
singurãtate este cel mai vechi drept
al omului. În ziua când îl va pierde, va
trebui sã renunþe la calitatea de individ”
(p. 31). Distincþia dintre ºtiinþele naturii
ºi cele ale omului este subliniatã
cu subtilitate: „În domeniul ºtiinþelor
naturii, un fapt poate rãsturna o teorie.
Înºelaþi de acest lucru, mulþi combat
teoriile sau legile din domeniul
psihologiei sau sociologiei prin fapte
sau exemple izolate, uitând cã aici
legile, dacã sunt, sunt legi statistice”
(p. 14). Desigur, ºi în naturã existã
legi statistice, iar în domeniul cuantic
ele sunt atotputernice. Aceste reflecþii
fac parte din secþiunea „Cunoaºtere
ºi metodã”.

I
tinerar
lãuntric

Într-o altã secþiune, „Itinerar
lãuntric”, citim: „Cu cât îmbãtrânim,
cu atât suntem mai puþin liberi, cãci
trecutul ne impune ce trebuie sã facem
în fiecare împrejurare mai importantã”
(p. 31); „Scopul primordial al oricãrei

educaþii este de a da
elementele ce permit
sesizarea nuanþelor”
(p. 33). În secþiunea
„Relaþii ºi cadru social”,
citim: „Pentru cei legaþi
de bunurile spirituale,
cadrul cel mai propice
este o societate complet
evoluatã; pentru cei ce

urmãresc realizãri materiale, locul lor
e într-o þarã în devenire” (p. 38); „Se
pierde adeseori din vedere cã, pentru
a ajunge a ne defini ºi afirma, avem
tot atâta nevoie de ostilitatea unora,
cât ºi de sprijinul altora” (p. 40).
„Sociologia este faþã de istorie ceea
ce este topologia faþã de geometrie”
(p. 46); „Fenomenul specific civilizaþiei
moderne este creºterea nemãsuratã

a numãrului proºtilor cu pretenþii
de conducãtori” (p. 46); „Cauza
antagonismului dintre generaþii stã în
aceea ce ei au în urma lor. Bãtrânii uitã
însã cã e mai bine sã ai timpul în urmã
decât sã-l ai înainte, deoarece ºansele
unui tânãr de 20 de ani de a ajunge
la vârsta de 70 sau 65 de ani sunt,
respectiv, de 10% ºi 25%, pe când cele
ale unui om de 57 de ani, vârsta la
care se poate considera realizat, sunt
de douã ori mai mari ca sã ajungã la
aceeaºi vârstã, iar ºansa tânãrului ca
sã ajungã la vârsta de 57 de ani este
de 50%. Deci poziþia lui este mult mai
dezavantajatã decât a omului ajuns;
din acest punct de vedere, studiul
unei tabele de mortalitate aratã cã
tot cei ce au trãit au ºanse mai mari
sã mai trãiascã” (p. 46-47).

C
eea cce nne uuneºte
ºi cceea cce nne ddesparte

În secþiunea cu acest titlu, citim:
„Regimul democrat se întãreºte
criticându-l, cel autoritar slãbeºte
adulându-l” (p. 52); „Sociabilitatea
nu înseamnã ºi civism. Marii solitari
sunt mai totdeauna ºi oameni de mare

curaj, iar laºii sunt indivizii cei mai
sociabili” (p. 52); „Ca ºi îmblânzitorul
de ºerpi, care trebuie sã cânte pentru a
nu fi muºcat, tiranul trebuie sã distragã
în mod permanent poporul, un moment
de neatenþie putând sã-i fie fatal”
(p. 52); „Este tot atât de primejdios
pentru un organism social sã
descurajeze pe cei buni, cât ºi sã
încurajeze pe cei rãi” (p. 53); „Numai
cel ce a gustat din amãrãciunea trãdãrii
prietenilor ºi din umilinþa de a fi cruþat
de duºmani este pregãtit pentru
politicã” (p. 53); „Acolo unde se strigã
la rãspântii ceea ce e de la sine înþeles
ºi se ºopteºte la ureche ceea ce ar
trebui denunþat de la orice tribunã,
lipsa de caracter este mijlocul cel mai
sigur, dacã nu ºi singurul de promovare
socialã” (p. 54); „Un popor capabil
de  a suporta toate mizeriile fizice ºi
morale poate cã n-o sã disparã, fiindcã
nici nu existã” (p. 55); „O guvernare
e bunã în mãsura în care asigurã
primatul inteligenþei faþã de cel al
instinctelor” (p. 57). La secþiunea „Viaþã
ºi destin”: „Nu cere puþin vieþii cãci s-ar
putea sã-þi refuze ºi acel puþin” (p. 74).
La „Valoarea câtorva valori”: „Dacã
e scuzabil sã crezi cã ai dreptul la
succes, e condamnabil sã faci din el
scopul vieþii” (p. 94); „Trebuie denunþaþi
ca rãufãcãtori toþi cei care, fie ºi numai
prin tãcerea lor, contribuie la confuzia
valorilor, boala cea mai gravã a unei
societãþi în devenire” (p. 95); „Când
originalitatea e singurul criteriu în
judecãþile de valoare asupra unei
creaþii, sã renunþãm la perfecþiune
ºi sã ne aºteptãm la orice aberaþie”
(p. 95); „În limba românã
trebuie fãcutã deosebirea
dintre inteligent ºi deºtept.
Ultimul cuvânt presupune
ºi acceptarea în ordinea
moralã a unor stãri de fapt
pe care cauþi sã le utilizezi
în folosul tãu” (p. 108;
a se compara cu reflecþiile
lui G. Cãlinescu
pe aceastã temã).

A
ici ººi
dincolo

În secþiunea cu acest
titlu citim: „Ridicarea lumii
occidentale se datoreazã
substituirii tacite, dar
permanente, a omului
în locul lui Dumnezeu.
Prãbuºirea ei se va datora
tot acestei cauze” (p. 83);
„Toleranþa faþã de cele
omeneºti este ceea ce
rãmâne din creºtinism, dupã ce a fost
trecut prin alambicul raþiunii. Ea este
religia laicã a umanitãþii” (p. 83);
„Ceea ce este de mirare la un ateu
nu e faptul cã a ajuns la concluzia cã
nu existã Dumnezeu, ci cã a putut sã
se consoleze de aceastã absenþã”
(p. 84); „Dumnezeu nu va putea fi
izgonit niciodatã din sufletele celor
obidiþi” (p. 84); „Existã o moralã în
infinitul  mic, dupã cum existã o
geometrie diferenþialã ºi alta la scarã
finitã, fãrã ca prima sã atragã cu

necesitate
pe cealaltã,
putându-se
foarte bine ca
fiecare pas al
cuiva sã fie
bine fãcut, dar drumul parcurs de
mii de paºi, fiecare just, sã fie greºit”
(p. 89). În „Scurtã caracterologie”,
citim: „Cele mai mari canalii se
recruteazã dintre cei ce au o pãrere
excelentã despre ei înºiºi. Toþi cei
ce nu au sentimentul onoarei se
cred Machiavelli, machiavelismul
de suburbie devenind un adevãrat
flagel” (p. 113).

P
sihologie
femininã

Reflecþiile pe aceastã temã sunt
înscrise sub titlul „Câþiva invarianþi ai
celor mereu schimbãtoare”; „Femeia
poate înþelege orice la un bãrbat, afarã
numai de pasiunea lui de a înþelege”
(p. 61); „Acolo unde un bãrbat
inteligent are dificultãþi sã înþeleagã
o femeie, o alta înþelege imediat
despre ce este vorba” (p. 65);
„Femeile considerã cunoscutã o
anumitã realitate din care cunosc
câteva amãnunte, bãrbaþii numai atunci
când pot s-o încadreze în alta mai
generalã” (p. 65); „Marele risc al
femeilor e cã sunt silite sã-ºi joace
marea carte a vieþii la o vârstã când
experienþa le este foarte redusã, dacã
nu nulã. Bãrbaþii îºi pot realiza visul
la orice vârstã, dacã nu chiar postum;
femeile nu pot aºtepta, timpul fiind

marele lor duºman” (p. 64). Desigur,
unele dintre aceste reflecþii sunã
azi anacronic, cum ar fi ºi acestea:
„De când curentele politice sunt
nãscute ºi alimentate de patimi,
femeile încep sã-ºi simtã vocaþia
politicã” (p. 64); „Pentru femeie,
fericirea însemneazã încremenirea
într-o anumitã stare, consideratã ca
optimã; pentru bãrbaþi, ea este
permanenta depãºire a oricãrei stãri,
oricât de bunã ar pãrea ea” (p. 63);
„O femeie urâtã e un bãrbat ratat”
(p. 62).

O ccarte dde îînþelepciune
AAccaadd.. SSoolloommoonn MMAARRCCUUSS

Reluãm dde ddata aaceasta ppartea aa ddoua aa
articolului DDe nneamul CCiorãneºtilor, ppublicat dde
acad. SSolomon MMarcus îîn România lliterarã nr. 112,
26 mmartie –– 11 aaprilie 22003. PPrima pparte aa aapãrut îîn
numãrul aanterior aal rrevistei –– dde uunde ttrebuie ssã
ne rreamintim ccã NNicolae CCiorãnescu, ffratele llui
Alexandru CCiorãnescu, ssavantul rromân ddin CCanare
de lla aa ccãrui nnaºtere ss-aau îîmplinit 1100 dde aani, aa ffost
matematician ººi pprofesor uuniversitar dde mmatematicã.

Donatella

Reality ddoes nnot eexist
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P
ãrinþii ddiverselor filosofii
sau religii din vechime,
dar ºi bunul simþ al

omului obiºnuit, au considerat
cã în existenþa noastrã

ne confruntãm cu o unicã realitate, chiar dacã
aceasta era complexã ºi pãrea sã aibã diverse
compartimente, unele mai la vedere, altele
mai ascunse. 

Începând cu scolastica medievalã, dar mai ales
prin opera marilor raþionaliºti, care au forjat viziunea
europeanã despre lume, s-au pus însã în evidenþã
tot mai multe situaþii în care ipoteza unicitãþii realitãþii
ducea la contradicþii supãrãtoare. În esenþã, aplicarea
strictã a gândirii logice la fenomenele divine,
„supranaturale”, ducea la mari contradicþii. Cel puþin
de la Kant încoace, rãspunsul la aceastã provocare
a fost acceptarea a douã realitãþi. Una dintre realitãþi
era cea empiricã, profanã, cu care ne confruntãm zi
de zi ºi în care puteai folosi logica ori matematica.
Altã realitate era cea transcendentã, sacrã, în care
funcþiona cunoaºterea prin revelaþie ºi credinþã.
Mulþi acceptã ºi azi aceastã dihotomie.

Recunosc cã nu am înþeles niciodatã de ce a
fost necesarã o astfel de segregare. Mi s-a pãrut o
capitulare jenantã a intelectului în faþa unei probleme
spinoase, un subterfugiu comod pentru a evita niºte
posibile paradoxuri. Kant ºi predecesorii sãi aveau
o scuzã, pe cea a unor tabuuri, în primul rând
religioase, pe care nu le puteai ocoli decât
cu sacrificii pe care nu merita sã þi le asumi.
Dar de ce sã menþinem aceastã viziune ºi azi?

În devenirea mea, nu am putut abandona
niciodatã pe deplin nici gândirea logicã, nici pe
cea matematicã, în ciuda limitelor acestora de
care deveneam tot mai conºtient. Nu le-am putut
abandona nici mãcar atunci când eram confruntat
cu cele aflate mult dincolo de lumea noastrã
obiºnuitã. Sã fi fost oare o „deformaþie profesionalã”? 

Mi-am dat seama astfel destul de repede cã
nu este raþional sã susþii, ca pe o certitudine, o
propoziþie de tipul: „nu existã Dumnezeu deoarece
nu existã nicio dovadã (acceptabilã la modul ºtiinþific)
a acþiunilor lui”. În primul rând se încalcã astfel o
elementarã regulã logicã, anume aceea cã „absenþa
dovezii (unei entitãþi) nu reprezintã dovada absenþei
(acelei entitãþi)”. 

D
esigur, nnici pprezenþa ddivinitãþii nu poate
fi doveditã la modul cerut de ºtiinþã. Dar,
în astfel de cazuri, cel puþin pentru cei

ce folosesc matematica, este perfect îndreptãþitã
construirea unei lumi ideale (alternative); în cazul
nostru construirea unei lumi care sã aibã drept primã
axiomã pe aceea cã „existã Dumnezeu”, cu axioma
adiþionalã cã acest Dumnezeu este chiar cel despre
care se vorbeºte în Biblie.

În acest caz, continuând cu raþionamentele, nu
mai putem accepta segregarea celor douã realitãþi,
cel puþin faþã de teologi ºi de credincioºi, întrucât
aceºtia aduc mãrturii despre o mulþime de fenomene
în care „cele douã realitãþi” se amestecã. Biblia ne
vorbeºte de nenumãrate intervenþii ale sacrului în
lumea „profanã”. Dar astfel de intervenþii se spune
cã se întâmplã ºi în zilele noastre. Francezul Lucien
Blaise inventariase 29.654 apariþii religioase (Maria,
Iisus, sfinþi, îngeri, demoni etc.), petrecute pînã în
1991, în 1.272 de locuri, din 69 de þãri. Dintre aceste
miracole, peste trei sferturi aparþineau Fecioarei
Maria ºi cam de zece ori mai puþine lui Iisus.
Putem adãuga rugãciunile, vindecãrile inexplicabile,
pelerinajele la icoane fãcãtoare de minuni, credinþa
în viaþa de apoi etc., pentru a înþelege cã lumea
credincioºilor percepe o permanentã conlucrare a
sacrului ºi profanului în ceea ce este totuºi o unicã
realitate. Lucrurile stau, desigur, altfel dacã vorbim
de cunoaºterea umanã a acestei unice realitãþi,
în particular de cunoaºterea ºtiinþificã. Voi cere
permisiunea cititorului sã reamintesc, în acest sens,

câteva idei despre care am vorbit deja în articole
anterioare. 

Orice ºtiinþã privind realitatea trebuie sã aibã
douã rãdãcini puternice: pe de o parte, observaþia,
experimentul ºi, eventual, mãsurãtoarea, iar pe
de altã parte, construcþia lumilor ideale ºi a teoriilor
care sã explice fenomenele observate. Numai cã,
am arãtat, doar o parte a realitãþii poate fi sondatã
în acest  mod. Existã fenomene rare, care nu pot
fi observate sau reproduse dupã dorinþã, iar ºtiinþa
nu acceptã relatãrile martorilor drept dovezi. Existã
ºi fenomene pe care le considerãm posibile, dar
care nu pot fi aduse în laborator. Prin urmare,
putem vorbi de o realitate „experimentabilã” ºi una
„neexperimentabilã”. Fenomenele sacre, în mãsura în
care acceptãm existenþa lor, sunt neexperimentabile;
dar la fel sunt ºi cele care þin de introspecþie, de
trãirile noastre inefabile. Or, ºtiinþa nu poate aborda
decât realitatea experimentabilã. Desigur, pe mãsura
perfecþionãrii instrumentelor noastre, graniþa dintre
realitatea experimentabilã ºi cea neexperimentalã
se tot modificã, dar distincþia rãmâne.

Am mai spus cã o lume idealã ºi o teorie
construitã pe ea au sens doar dacã acoperã ºi
„explicã” observaþiile fãcute într-un anumit domeniu
al realitãþii. Preferãm sã lucrãm cu teorii ºi nu doar cu
niºte adevãruri disparate din mai multe motive: pentru
economie de mijloace, pentru posibila regenerare,

graþie coerenþei, a componentelor pierdute, pentru
o mai bunã verificare a necontradicþiei etc. Dar
principalul motiv este cã dintr-o teorie se pot deduce,
logic ºi uneori matematic, adevãruri nicicând
observate, deci previziuni, care vor fi apoi confruntate
cu realitatea. Acest mecanism a fost principalul motor
al progresului în ultimele secole.

Î
n cconsecinþã, ºtiinþa va avea aspiraþia sã
gãseascã, în realitatea experimentabilã,
sisteme de legi cu ajutorul cãrora oamenii sã

poatã face astfel de previziuni. Desigur, am cãzut
de acord cã legile acestea nu sunt ale realitãþii, ci
ale cutãrei teorii prin care încercãm sã înþelegem
realitatea. Dar chiar ºi o astfel de lege nu se poate
referi decât la realitatea fizicã, ori chimicã, ori poate
la fundamentele biologiei, care fac parte din ceea
ce am putea numi þinutul neschimbãrii, acea parte
a realitãþii în care, de milioane de ani, se repetã
aceleaºi tipuri de fenomene, obiecte sau substanþe, ºi

funcþioneazã aceleaºi legitãþi. Dar existã ºi o altã
lume, începutã timid cu fiinþele vii ºi ajunsã extrem
de complexã odatã cu miracolul apariþiei omului.
Aceastã lume am putea-o numi þinutul surprinderii
sau al competiþiei pentru viaþã. Orice fiinþã vie se
strãduia, încã de la începuturi, cu mijloacele pe care
i le conferea zestrea geneticã ºi experienþa, sã-ºi
controleze potenþialii competitori sau adversari;
aceºtia însã, la rândul lor, fãceau acelaºi lucru. Dacã,
prin cine ºtie ce întâmplare, un individ ar fi cunoscut
azi la perfecþie strategiile adversarului sãu, obþinând
astfel un avantaj asupra lui, mâine putea avea
surpriza cã adversarul a avansat ºi el în cunoaºtere
ºi ºi-a schimbat comportamentul. ªi lucrurile
se complicã încã ºi mai mult dacã vom lua în
considerare, pe lângã competitori, ºi alianþele ori
ierarhiile. În acest sector al realitãþii nu este deci
niciodatã sigur cã ceea ce a fost adevãrat azi va
mai fi ºi mâine, iar legile cutãrei teorii (sã zicem
din istorie, politologie, economie etc.), valabile azi,
– ar putea sã nu mai aibã valoare mâine. 

C
u iideile dde mmai ssus, am putea distinge
cel puþin cinci mari categorii de teorii,
ºi anume: 

– teoria ººtiinþificã, previziunile cãreia se pot
confirma sau infirma în lumea realã, altfel spus,
dacã aceste previziuni se referã, mãcar în bunã
parte, la realitatea experimentabilã. La rândul lor,
aceste teorii pot fi de lungã duratã, în fizicã, chimie
etc., sau conjuncturale, ca în economie.

– teoria mmetafizicã, dacã principalele sale
previziuni se referã la o realitate neexperimentabilã.
Existã în acest caz cel puþin trei subcategorii,
ºi ele parþial suprapuse: teoriile filosofice (ontologii:
de ce existã lucrurile ºi fiinþele, determinism etc.,
gnoseologii: cunoaºterea finitã sau infinitã, adevãruri
ultime etc.), teoriile teologice (existenþa ºi natura
divinitãþii, supravieþuirea sufletului etc.) ºi teoriile
privind fenomene foarte rare.

– teoria aabstractã (autonomã), dacã teoria are
ca obiect doar o lume idealã, fãrã sã-ºi propunã sã
fie pusã în corespondenþã cu niciun tip de realitate
(experimentabilã sau neexperimentabilã).
Se presupune totuºi, de multe ori, cã o astfel de
teorie  ar putea fi folositã într-un viitor oarecare la
cunoaºterea realitãþii, sau la construirea altor teorii
utile în cunoaºtere. Cazul cel mai important este cel
al teoriilor matematice „pure”, acele jocuri mintale
coerente, sprijinite exclusiv pe convenþii de tipul „sã
considerãm...”, ori „sã presupunem cã…” Un exemplu
de succes l-au constituit geometriile neeuclidiene.

– teoria ggratuitã, dacã previziunile sale nu pot
fi puse în corespondenþã, nici nemijlocit, nici prin
consecinþe, cu realitatea. O astfel de teorie se
justificã doar „în sine”, eventual prin complexitate,
coerenþã ºi frumuseþe internã. Întrucât însã nu
folosesc (ºi nu vor folosi) nimãnui ºi nu se leagã
de nicio activitate utilã, ele vor fi treptat uitate, sub
avalanºa noilor probleme ºi adevãruri. Cine îºi mai
aduce aminte, sã zicem, de „trigonometria pãtraticã”
a matematicianului român Valeriu Alaci, teorie
perfectã, dar nefolositoare?

– teoria ssterilã, incapabilã sã genereze previziuni
interesante, nici în lumea idealã, nici în cea realã.
Aici intrã eforturile, uneori eroice, de „matematizare”
a cutãrui domeniu, demers în care se dau zeci de
notaþii, definiþii, principii etc., dar nu se mai deduce
apoi nicio consecinþã ineditã, surprinzãtoare, la care
nu s-ar fi putut ajunge pe alte cãi, consecinþã care
sã fie apoi confirmatã (sau mãcar infirmatã) prin
confruntarea cu realitatea. Adesea, autorul teoriei,
vãzând cã nu poate continua, invitã pe alþii sã preia
ºtacheta, convins fiind cã totuºi lui i se cuvin laurii.
O astfel de teorie va fi în mod cert ignoratã de
comunitatea ºtiinþificã. Îmi aduc aminte cã
regretatul meu prieten, matematicianul Mihai Botez,
caracterizase odatã o astfel de încercare prin
cuvintele – evident dispreþuitoare – „o sutã de
definiþii ºi nicio teoremã”.

Diversitatea ccunoaºterii tteoretice
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª
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F
ilosofia îîn RRomânia
între 11948 ººi 11989

Studenþii din Apus citeau în anii ºaizeci ºi
ºaptezeci ai secolului douãzeci deseori cãrþile lui
Sartre, care erau atunci foarte populare. Studenþii
români nici mãcar la textele acestui filosof de stânga
n-aveau acces, spre deosebire de studenþii din
Polonia ºi Cehoslovacia, alte þãri socialiste ale
imperiului sovietic, care citeau asemenea cãrþi.
În era socialistã, în România, studiul de filosofie la
universitate consta doar din citirea textelor „filosofice”
ale lui Makarenko, Marx ºi Lenin. Interpretarea lor
nu era privilegiul
studenþilor. Astfel, s-au
creat doar filosofi care
erau pe linie, nu filosofi
care erau în stare sã
gândeascã autonom.
În lagãrul stalinist
România, numele
Bloch, Kolakowski,
Lukács sau Patocka
erau necunoscute,
libertatea pentru a
filosofa inexistentã. 

Între 1948 ºi 1989
s-au publicat aproape
numai textele
„gânditorilor” socialiºti ºi
textele filosofilor clasici,
precum Platon ºi Hegel,
toate însoþite de un
îndrumãtor care indica felul cum trebuia sã fie
interpretate textele. Astfel, libertatea de gândire
individualã era limitatã. Lucrãrile filosofilor clasici,
precum Aristotel, Descartes, Spinoza sau Kant, erau
greu accesibile. Textele filosofice pe care Cioran
le citise în anii douãzeci ºi treizeci erau interzise.

Dupã ce conducerea partidului a recunoscut în
sfârºit cã modul în care l-a alungat pe Blaga de la
universitate n-a fost deloc corect, lucrãrile filosofului
de la Lancrãm au fost din nou publicate dupã 1968.
Totodatã au apãrut însã articole ºi cãrþi în care
filosofia „burghezã” a lui Blaga a fost criticatã.
Oriunde se foloseºte un Index, cititorii nici în gândirea
lor nu sunt liberi, dar sã-ºi mai exprime ºi pãrerea! 

Mai mulþi dintre puþinii români care în era
socialistã au primit aprobare sã studieze în
strãinãtate n-au studiat, precum era de aºteptat,
la filosofi francezi cu orientare de stânga, ci tocmai
la Heidegger. Drept urmare, filosofia lui Heidegger
a primit deja atenþie în era socialistã. E o dovadã
cã socialiºtii n-au dispus de „un nas fin”, poate din
cauzã cã naþional-socialismul ºi naþional-comunismul
seamãnã. Filosoful din Pãdurea Neagrã este tot
un filosof cu un blazon politic pãtat: tot de extremã
dreaptã, precum Cioran.

F
ilosofia îîn RRomânia
dupã 11989

Imediat dupã 1989, când o parte a PCR-lui
a alungat cealaltã parte, au apãrut multe cãrþi
de filosofie. Interesul crescut pentru filosofie era
un rãspuns la golul sufletesc creat de socialism.
Dezorientaþi, oamenii erau în cãutare. Mulþi se
duceau spre bisericã. Dar poate ºi filosofia era
în stare sã dea o mânã de ajutor într-o perioadã
plinã de nesiguranþã. 

Au apãrut lucrãrile lui Cioran, pânã atunci mai
mult interzise. Dar lucrãrile unui om care din punct
de vedere psihic ºi politic era dezechilibrat nu puteau
sã-i ajute pe cei care cãutau sã-ºi croiascã un drum
prin vremuri tulburi. În era socialistã s-a permis doar
publicarea parþialã a operelor lui Noica, iar dupã 1989
au apãrut ºi operele sale necunoscute. Datoritã

publicãrii lucrãrilor respective, filosofia româneascã
din perioada interbelicã era din nou în centrul atenþiei.
La începutul anilor nouãzeci, mulþi aºteptau sã
gãseascã tocmai în cele nãscocite în perioada
interbelicã soluþii pentru problemele cu care erau
confruntaþi în era postcomunistã. Reacþiile
vehemente, deloc ºtiinþifice, împotriva cãrþilor lui
Laignel-Levastine arãtau cã o discuþie liberã despre
naþionalismul idolilor cei noi (Cioran ºi Noica) este
imposibilã. Libertatea este un dar care este greu
de cultivat.

Dupã concentrarea unilateralã asupra „filosofiei”
marxist-leniniste, urmeazã în perioada cu mai multã

libertate de dupã 1989 tot o
concentrare unilateralã, ºi anume,
asupra filosofiei româneºti din anii
treizeci. Cu toate cã exista mai multã
libertate, dupã marxismul totalitar, o altã
miºcare politicã, nu mai puþin totalitarã,
era în centrul atenþiei: legionarismul.
Dupã extrema stângã, extrema
dreaptã, deci niciun câºtig. Fascismul
ºi marxismul ºi punctul comun care
leagã cele douã ideologii aparent
opuse, naþionalismul, sunt trei maladii
vehemente care au infectat societatea
întreagã. Maladiile respective au creat
multe neînþelegeri între oameni: oameni
care puteau sã fie buni vecini au
devenit vrãjmaºi. Chiar ºi dupã 1989
filosofia ºi politica nu erau în stare sã
se despartã una de alta, pe când într-o
perioadã cu neclaritãþi politice ar fi fost

mult mai binefãcãtor, mult mai înþelept sã priveºti
scena politicã mai de la distanþã, mai la rece.

Dupã 1989, au apãrut în sfârºit ºi lucrãrile altor
filosofi, care mult timp au rãmas necunoscuþi.
Lucrãrile filosofilor strãini n-au atras însã atâta atenþie
cât lucrãrile filosofilor români. Deoarece au dorit sã îºi
cunoascã mai întâi propriul trecut, românii au pierdut,
dupã 1989, ºansa sã priveascã în curtea vecinului.
Din nou ideile din strãinãtate au rãmas, dupã atâþi ani
de recluziune, pentru mulþi la distanþã. Cu toatã
libertatea, orizontul multora nu s-a lãrgit. 

Prin toate publicaþiile
filosofice, s-a deschis
pentru mulþi, pe lângã
lumea credinþei, o altã
lume: lumea filosofiei, o
lume care, decenii întregi,
a fost mai mult prohibitã
ºi pe urmã ascunsã. 

F
ilosofia îîn OOlanda
dupã 11985

Pe când în Franþa,
Germania ºi Anglia
interesul pentru filosofie
exista de mult la un public
mai larg, în Olanda
interesul pentru filosofie a
crescut numai dupã 1985.
Dintr-o datã, s-au format
grupãri de oameni, ca sã
discute despre probleme
filosofice. S-au deschis ici-acolo chiar „hoteluri
filosofice” în care clientul gãseºte cãrþi de filosofie
în camerã. În mai multe oraºe s-au deschis baruri
în care se organizeazã discuþii filosofice. În noaptea
anualã de filosofie filosofii prezintã cãrþile ºi ideile lor. 

Olandezii care au probleme pot sã consulte ºi
un filosof, psihanaliza nemaifiind exclusiv terenul
psihologiei. Dupã ce influenþa creºtinismului a scãzut
sensibil, au revenit practici din Antichitate, când
filosofia era, înainte de toate, înþelepciunea vieþii. 

Pe când în Franþa, lecþii de filosofie sunt de mult

normale la licee, precum
în România antebelicã,
asemenea lecþii au devenit
la diferite licee din Olanda
o disciplinã nouã. Recent, ºi
olandezii au ceea ce francezii
ºi nemþii au de mai mult timp: un program despre
filosofie pe televizor. Este clar cã printre intelectualii
olandezi, filosofia este modã de când influenþa
Iluminismului a crescut sensibil.

C
ursuri dde ffilosofie
în OOlanda

În mai multe localitãþi olandeze s-au format cercuri
de studiu al filosofiei, exact precum în Iluminism. În
asemenea cercuri, cunoscãtorii, dar mai ales laicii
care au un interes viu pentru filosofie citesc texte
(clasice) de filosofie. Dupã explicaþiile date, toatã
lumea participã la discuþii vii. În unele cercuri de
studiu al filosofiei se citeºte în fiecare an un alt text
al unui anumit filosof. Astfel, ani de zile poate fi vorba
despre texte din operele lui Spinoza sau Nietzsche.
În acest fel, iubitorii se transformã cu timpul în
specialiºti. În cercul de studiu al filosofiei pe care eu
îl conduc, citim în fiecare an un alt text filosofic, care
a jucat un rol important în discuþii filosofice sau ca
text de referinþã în cãrþi de filosofie. Am tratat astfel
Etica Nicomahica a lui Aristotel, Discursul despre
metodã al lui Descartes, Despre libertate de
J.S. Mill ºi Genealogia moralei de Nietzsche.

Cursurile universitare pentru seniori, mai ales
cursurile de filosofie sau cursurile de istoria artei,
atrag un public larg. Cursurile despre istoria filosofiei,
filosofia anticã, filosofia existenþialiºtilor francezi sau
filosofia contemporanã existã ºi sub formã de CD-uri.

ªcolile de varã fiind din ce în ce mai populare,
olandezii se duc în tabere în care filosofia stã în
centrul atenþiei. În România, terenurile amenajate
special, unde s-au organizat altãdatã tabere, se
aflã în dãrãpãnare.

F
ilosofia ppe pplan uuniversitar
în OOlanda

La studiul de filosofie de nivel universitar, dintr-un
studiu sistematic ºi abstract, filosofia s-a legat din
ce în ce mai mult de realitãþile vieþii: ceea ce în
veacul nouãsprezece era doar teorie (filosofia vieþii)
a devenit în anii cincizeci ai secolului douãzeci,
datoritã existenþialismului, practicã. 

Pânã în 1940, filosofia predatã la universitãþi
olandeze era mai ales de origine germanã, influenþa

lui Kant fiind mult timp mare. Prin anii
cincizeci, existenþialismul a stârnit mult
interes, mai ales cãrþile lui Sartre ºi ale
lui Camus. Alþi studenþi stãteau sub
influenþa fenomenologiei lui Husserl.
În anii ºaptezeci, s-a predat ºi filosofia
analiticã. Dar interesul pentru filosofia
anglo-saxonã n-a durat mult, interesul
pentru gândirea lui Heidegger sau a
lui Levinas fiind mai mare. Interesul
pentru filosofia marxistã a existat
doar între 1968 ºi 1977, mai ales în
rândurile studenþilor, dar a dispãrut
repede dupã ce gândirea lui Arendt
a devenit cunoscutã ºi cãrþile lui
Soljeniþîn au fost publicate.
Numai atunci s-a vãzut cã nu doar
totalitarismul de dreapta este dãunãtor.
Interesul pentru filosofia anticã,
germanã, francezã, englezã ºi
americanã a existat tot timpul: de la
Platon la Plotin, de la Schopenhauer

la Jaspers, de la Descartes la Ricoeur, de la Hobbes
la Scruton, de la Dewey la Rorty, tot felul de filosofi
ºi-au gãsit cititori. O asemenea variaþie a lipsit ani de
zile în România: gândirea necenzuratã nu prea a avut
ºanse, fiindcã prevala „gândirea” (marxistã) ceauºiºtã.

Filosofii cu studii universitare sunt activi în tot felul
de ramuri: ca sfãtuitori politici, în publicisticã sau ca
specialiºti care dau medicilor sfaturi etice, tehnica
medicalã dezvoltându-se foarte repede, iar
problemele medicale ºi etice crescând totodatã.

Filosofia îîn RRomânia ººi îîn OOlanda
WWiimm LLAAMMFFEERRSS

Ferdinand dde SSaussure

Jean PPaul SSartre - BBoris VVian

Wim LLamfers ss-aa nnãscut îîn 11950 lla UUtrecht ((Olanda). AA îîntrerupt sstudiile dde tteologie pprotestantã lla UUtrecht,
pentru aa sstudia tteologie oortodoxã lla SSibiu ((1973-774). AA ppãstrat ddupã aaceea llegãturi sstrânse ccu RRomânia. DDin
1977, ccând ss-aa ccãsãtorit ((cu oo rromâncã), eeste ppreot rreformat îîn OOlanda. ÎÎn 11998 ººi-aa ffãcut ddoctoratul ccu oo ttezã
despre tteologul lluteran DDietrich BBonhoeffer ((1906-11945). ÎÎn 22002 aa ppublicat oo ccarte ddespre llegãtura îîntre eeticã
ºi ppoliticã, llibertate ººi rresponsabilitate lla ddisidenþii BBonhoeffer, VVáclav HHavel ººi AAndrei PPleºu. ÎÎn 22009 aa ppublicat,
tot iin OOlanda, oo ccarte ddespre vviaþa mmonahalã îîn RRomânia. ÎÎn 22011 ii-aa aapãrut lla CCurtea dde AArgeº Curajul
crediinþeii, ddespre tteologia llui BBonhoeffer. AA ppublicat aarticole ccu ccaracter tteologic ººi ffilosofic îîn mmai mmulte rreviste.
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P
ublicaþii ffilosofice
în OOlanda

În urma interesului mãrit pentru filosofie, au
apãrut multe traduceri ale textelor clasice de filosofie
ºi multe cãrþi noi despre filosofie. Noi reviste de
filosofie, în care se ºi anunþã evenimente cu caracter
filosofic, ºtiu sã atragã un public larg. Cãrþile lui
Sloterdijk sau ale lui Nussbaum se vând bine.
Biografiile filosofilor cunoscuþi, precum cãrþile lui
Safranski, au o cãutare ºi mai mare. De ani de zile,
editurile cu caracter filosofic n-au avut o aºa mare
vânzare. În urma interesului crescut pentru filosofie,
câteva ziare olandeze conþin, precum ziare
germane sau engleze, recenzii extinse,
aprofundate, care însoþesc apariþia unei cãrþi
importante de filosofie sau traducerea unui text
clasic de filosofie. Existã librãrii cu un colþ special
amenajat cu tot felul de cãrþi de filosofie, în mai
multe limbi. Ceea ce în urmã cu patruzeci de ani
era o raritate este în ultimii douãzeci de ani
normal.

Un interes special pentru filosofii olandezi nu
existã, Olanda fiind o þarã cosmopolitã. Filosofii
renumiþi din Olanda, Descartes, Spinoza ºi Locke,
erau toþi imigranþi. Azi, filosofii olandezi, precum
Achterhuis, care a scris despre Camus ºi despre
probleme sociale, ºi Lemaire, care se ocupã de
probleme ecologice, stârnesc ºi în strãinãtate
interes. De-a lungul veacurilor, olandezii au citit
mai ales cãrþi ale filosofilor strãini: destule cãrþi
sunt traduse, dar mulþi intelectuali olandezi
stãpânesc mai multe limbi. 

Într-o þarã comercialã, precum Olanda, unde
în toatã istoria au circulat tot felul de limbi, era
întotdeauna clar: textele filosofice (ºi psihologice!)
trebuie sã fie citite în limba originalã, deoarece
fiecare filosof are terminologia lui specificã, care
într-o traducere se pierde. Nu întâmplãtor,
pedagogul de la Pãltiniº a cerut elevilor sãi sã înveþe
greaca ºi germana: fãrã asemenea cunoºtinþe le-ar
scãpa nuanþele esenþiale. Pentru interpretare,
traducerile nu se pot folosi decât cu rezerve mari.
Soluþia cea mai bunã pentru traducerea unei cãrþi
importante ar fi o ediþie bilingvã, cãci cine vrea sã
pãtrundã în gândirea unui filosof trebuie sã aibã
neapãrat textul original la îndemânã. Cititorii olandezi
au un mare avantaj faþã de cititorii români, cãrþile în
limbi strãine fiind de-a lungul timpului uºor de gãsit
în Olanda. Din veacul ºaisprezece s-au tipãrit în
Olanda în tot felul de limbi cãrþile care în alte þãri erau
interzise. Cioran mai putea sã vadã o carte germanã
într-o vitrinã la Sibiu sau sã gãseascã o carte
francezã la Bucureºti, cãrþile cele mai noi fiind atunci
ºi în România de cumpãrat. Dar, începând cu era
socialistã, cãrþile strãine sunt o raritate: toatã þara
a devenit o închisoare, iar la graniþã exista controlul
pe cãrþi „periculoase”. 

Fiindcã în era socialistã intelectualii au fost
obiectul oficial al urii, nici acum intelectualii din
România nu sunt recunoscuþi ca o pãturã importantã
a societãþii, pe când în Polonia sau Cehia situaþia
este alta. Influenþa totalitarismului, care creeazã
multe forme de prostie, este de lungã duratã, ne
învaþã gânditori precum Arendt sau Bonhoeffer.
Într-o perioadã cu multe lipsuri, pãtura intelectualã
se formeazã greu, dar filosofii ºi mai anevoios.

D
in nnou ddespre ffilosofie
în RRomânia

În România, interesul pentru filosofia româneascã
este prea exclusiv. Nu se întreabã mai nimeni dacã
filosofii români meritã atâta interes. Sunt Blaga,
Cioran sau Noica filosofi de primul rang? Este
naþionalismul lui Noica rodnic? Se pare cã mai nimeni
nu observã de ce discuþiile despre filosofia lui Blaga,
a lui Cioran sau a lui Noica au loc aproape numai în
þarã. De ce nu ºi în alte þãri? Se pare cã mai nimeni
nu se întreabã dacã n-ar fi mai bine ca interesul
pentru filosofie sã aibã în România un caracter
mai cosmopolit. În La rãspântie de veacuri, Gala
Galaction mai putea sã descrie cum Maiorescu preda
filosofia lui Mill, dar de la Nae Ionescu încoace avem
de a face cu un naþionalism forþat, pe baza cãruia
s-a creat ani de zile impresia cã România ar fi o þarã
importantã datoritã conducãtorului ei înþelept.
Realitatea este însã alta, chiar ºi pe plan filosofic:

Cioran ºi Blaga prea au luat idei de la alþii, mai
ales de la filosofi germani, în urma studiilor fãcute
în Germania.

În România abia existã cercuri de studiu al
filosofiei, pe când existenþa lor ar atrage în mod sigur
oameni interesaþi. În Olanda, lumea frecventeazã cu
plãcere asemenea cercuri, gãsind acolo inspiraþie,
idei, rãspunsuri la întrebãri. În România, asemenea
cercuri pot sã umple lacune ºi sã demaºte goluri.
De asemenea lucruri parcã le este fricã autoritãþilor.
Libertatea de exprimare, pentru care pledeazã
Spinoza ºi Mill, ar ajuta mult România, pentru
cã filosofia presupune o gândire liberã, creativã,

îndrãzneaþã. O asemenea mentalitate liberalã n-are
ºanse atâta timp cât presa din România este doar
un prelungitor al partidului cutare ºi tocilarii sunt
consideraþi a fi intelectuali. Cum pot sã se formeze
filosofii într-o climã fãrã deschideri reale?

Cauza principalã a lipsurilor existente este pe
lângã lipsa de libertate de exprimare necesarã ºi
învãþãmântul. Învãþãmântul din România lasã în
multe privinþe de dorit. La licee se predã prea puþin
limbi strãine. Parcã lumea n-ar fi internaþionalã.
Persoane care nici
nu sunt în stare sã
citeascã textele clasice
în limba originalã
au ajuns profesori
universitari. Iatã
rezultatul, când
„cosmopolitismul”
este decenii întregi
un cuvânt de ocarã.
Cu toate cã peste
tot lipseºte hrana
intelectualã, profesorii
se laudã cã sunt „bine
pregãtiþi” sau cã dau
lecþii la „o prestigioasã
instituþie de
învãþãmânt” (o ºcoalã
generalã).
Învãþãmântul românesc
produce doar sclavi,
fiindcã nu cunoaºte
lecþii de filosofie sau
discuþii libere. Învãþãmântul românesc creeazã doar
tocilari, pe când ar trebui sã promoveze gândirea
liberã, dezvoltarea inteligenþei. Rezultatul trist sunt
elevii care ºtiu sã reproducã literalmente, dar n-au
înþeles despre ce este vorba, partea cea mai
importantã. Rezultatul trist al fabricilor de diplome
sunt studenþii care nu ºtiu sã gândeascã autonom,
sã creeze liber. Universitatea trebuie sã creeze
minþi universale, în loc de o minte care degenereazã
adevãrul. Maiorescu s-a plâns deja cã cultura românã
suferã de neadevãr, de formã fãrã fond. Dacã o
asemenea mentalitate a pãtruns la universitate,
e grav.

Numãrul cãrþilor filosofilor strãini este prea redus.
Numãrul revistelor de filosofie, ca ºi tirajul lor, prea
mic. Numãrul tezelor de doctorat în filosofie este

iarãºi prea mic. Colecþii precum Acta
phaenomenologica ºi Studia Phaenomenologica
stau pe loc. Avântul anilor nouãzeci parcã a dispãrut.
Cum poate omul sã se informeze, când cele
necesare lipsesc cu desãvârºire? În asemenea
circumstanþe deplorabile, interesul pentru filosofie
primeºte prea puþine posibilitãþi de dezvoltare.

O filosofie de valoare precum cea a lui ªora
primeºte, nota bene, mai puþinã atenþie decât filosofia
lui Cioran. Începând din 1940, românii au suferit
destul sub forþã. De aceea nu mai au nevoie de forþã,
ci de o putere vindecãtoare, precum fructul filosofiei
lui Levinas. Filosofia speranþei ar putea sã vindece
rãnile psihice de care mulþi suferã. Filosofia iubirii
adevãrate, pure, nealterate de nicio circumstanþã
nocivã, ar putea sã îi facã pe oameni mai buni.
Gândirea unui om lovit, precum Cioran, le mãreºte
doar rãnile existente, timp cât totalitarismul
funcþioneazã încã în mintea multora. ªi, totuºi, o
filosofie antitotalitarã, o filosofie vindecãtoare, o
filosofie care îi face pe oamenii mai umani, precum
filosofia lui ªora sau filosofia lui Levinas, n-a primit
pânã acum atenþia cuvenitã. De ce în România
filosofia lui Levinas n-a primit tot atâta atenþie cât
în Apus? Din cauzã cã existã o deschidere prea
exclusivã spre filosofia româneascã din perioada
interbelicã sau fiindcã românii nu sunt destul de
receptivi faþã de idei strãine? Unde omul este închis
în sine, ideile importante nu pãtrund ºi nimic nu
se schimbã spre bine.

V
iitorul ffilosofiei
în RRomânia

Cum o sã se dezvolte filosofia în România, dupã
ce interesul pentru filosofia româneascã din perioada
interbelicã se va diminua? Ce rezultate o sã aibã
dialogul abia început între filosofii ºi teologii
ortodocºi? Ce avânt o sã aducã studenþii care au
studiat în strãinãtate? Sau se vor resemna ºi ei,
acomodându-se la situaþia „normalã”? O sã capete
filosofia româneascã, în sfârºit, trãsãturi mai
cosmopolite, deci un caracter mai profund sau
filosofia româneascã va avea în continuare un
caracter mai mult provincial? Filosofia româneascã
se aflã la o intersecþie importantã: quo vadis
(încotro)? 

Înþelepciunea vieþii este binevenitã într-o perioadã
în care mulþi o duc greu ºi morala este scãzutã.

Poate filosofia sã fie atunci de ajutor
sau o sã-ºi piardã filosofia funcþia ei
multisecularã de a arãta oamenilor
drumul spre o viaþã sufleteascã
mai îmbelºugatã?

Într-o þarã cu politicieni
tumultuoºi, filosofia ne poate ajuta
sã judecãm lucrurile mai la rece,
mai de la distanþã, cu mai multã
înþelepciune. Filosofia i-a ajutat pe
vremuri pe disidenþi precum Václav
Havel sã-ºi formuleze deziderate
pentru un alt soi de societate.
Cu ajutorul filosofiei am putea
sã scoatem þara din starea de
somnambulism. Întrebarea cea
mare este: dorim acest lucru?
Sau acceptãm situaþii stupide ºi
vrem sã ne plângem în continuare
cã aºa e pe la noi?

De ce avem nevoie de filosofie?
Filosofia ne deschide ochii pentru
situaþii ºi probleme. Filosofia ne

face mai conºtienþi de anumite lucruri: de probleme
politice, de probleme etice ºi sociale, de felul nostru
de a ne purta. Filosofia ne învaþã sã punem întrebãri:
faþã de alþii, faþã de noi înºine, faþã de ceea ce se
întâmplã zilnic în jurul nostru ºi faþã de societate.
Filosofia ne învaþã cã ceea ce noi considerãm
„normal” nu este neapãrat normal. Filosofia ne
poate face mai creativi, mai atenþi, mai înþelepþi,
poate chiar mai buni. Filosofia ne poate face
mai înþelegãtori ºi mai drepþi cu noi înºine ºi cu
aproapele. Filosofia ne ajutã sã ne dezvoltãm
unicitatea ºi sã o punem în valoare, fãcându-ne
conºtienþi de limitãrile noastre înnãscute.
De asemenea însuºiri avem nevoie! De aceea
avem nevoie de credinþã, de filosofie ºi de eticã.

John UUpdike - JJerzy KKosinski

Gerhard RRichter
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Î
ntre mmaniheitã
ºi ccorectitudine ppoliticã

De la început, vom constata riscul asocierii
lui Mircea Eliade cu ideea de naþionalism, având
în vedere boala identificatã de Dan C. Mihãilescu
în cadrul societãþii româneºti actuale, ºi anume
maniheita, adicã tendinþa de a reduce totul la douã
poziþii, obligatoriu divergente. A analiza o operã de
amploarea ºi profunzimea celei lãsate moºtenire
umanitãþii de M. Eliade exclusiv prin prisma lui „da” ºi
„nu” înseamnã o reducere inacceptabilã a termenilor
analizei. În fond, identificarea ideii de naþionalism în
opera ºi, cu precãdere, în gazetãria lui M. Eliade
– „perle în nãvoadele de idei pe care trebuie sã le
aruncãm Europei”, cum le numea recent acelaºi
Dan C. Mihãilescu într-o conferinþã publicã susþinutã
la Teatrul Naþional, sub
genericul „Cultura bate criza”
– nu se poate limita neapãrat
la concurenþa dreapta-stânga,
ambele capabile, cum
observa cândva Horia Roman
Patapievici, sã conducã
invariabil la asasinate, pentru
sau împotriva umanitãþii.

Astãzi, ºi în acest context,
ne vom distanþa de opþiunile
de tip maniehist, care, sub
pretextul corectitudinii politice,
l-au transformat pe M. Eliade,
de cãtre propaganda neo-
cominternistã, dintr-un autor
cu totul excepþional – istoric
al religiilor, prozator, eseist ºi
lider informal al exilului –
într-un fel de þap ispãºitor al
exceselor legionare, poate
chiar în cel mai diabolizat
autor român post decembrist. Pentru a smulge acest
vãl nedrept aruncat peste o operã grandioasã, voi
face apel nu doar la textele originale – nu puþine –
prin care M. Eliade îºi susþine poziþia, cât mai ales la
argumente de ordin istoric ºi chiar filosofic, în mãsurã
sã explice ºi sã nuanþeze opþiunea politicã ºi esteticã
a lui M. Eliade.

C
ât nnaþionalism,
atâtea nnaþionalisme

Realitatea este cã astãzi avem atâtea teorii
despre naþionalism cât naþionalism existã. Excluzând
ideea simplistã cã naþionalismul ar reprezenta o
formã patologicã a patriotismului, acceptãm totuºi

douã modele clasice de reprezentare a ideii de
naþionalism: una legatã de constituirea unui popor
ca o naþiune; cealaltã ca o doctrinã politicã menitã
sã susþinã interesul naþional. Ambele opþiuni au,
inevitabil, repercusiuni asupra identitãþii colective, în
sensul cã naþionalismul poate constitui, fãrã echivoc,
un principiu de guvernare. Reducând lucrurile, statul
naþional guverneazã în scopul ºi folosul „binelui
patriei”, concept cu totul difuz, chiar dacã este
asociat, obligatoriu, cu ideea de naþiune. În zilele
noastre, naþionalismul devine adesea sinonim cu
ideea de reacþie (rãspuns) la unele presiuni sociale
interne sau externe.

Sub aspect filosofic, naþionalismul se încadreazã
în orizontul metafizicii subiectivitãþii. Heidegger,
de pildã, identifica subiectivismul ca o modalitate

specificã faptul de-a fi – în-sine: „orice naþionalism
este, în plan metafizic, un antropologism, cu alte
cuvinte un subiectivism”. Aºadar, prin naþionalism,
fiinþa umanã, la nivel de conºtiinþã, se ridicã de
la nivel individual, cãtre un colectivism anistoric.
ªi, adaugã Heidegger (Despre umanism, 1946):
„Colectivismul este subiectivitatea omului în
planul totalitãþii.”

Revenind la actualitate, putem constata cã
naþionalismul, în accepþia sa fundamentalã, are un
rol decisiv în afirmarea identitãþii colective ºi ,implicit,
în modul de organizare a societãþii. Negarea sau
denigrarea naþionalismului conduce cãtre limitarea
unei anume identitãþi, fenomen ce poate lua, inclusiv,
forme iredentiste sau distructive.

N
aþionalism rromânesc,
cu ssens ppedagogic

Dacã în plan european, naþionalismul este un
complex ideologic cultivat încã din zorii Evului Mediu,
la noi, ideea naþionalã, pãtrunsã prin mediere
francezã ºi germanã, cum bine observa Mona
Mamulea într-un amplu studiu publicat în Revista
de filosofie, a recuperat rapid, fiind asumatã ºi
teoretizatã de gânditori, în special de paºoptiºti.
În Istoria criticã a Românilor, Hasdeu identificã
sintagma caracter naþional, punând-o, sub influenþa
gândirii pozitiviste franceze (v. Montesquieu, De
l’esprit de lois, 1748), sub influenþa unei varietãþi de
factori: climã, legi, religie, obiceiuri. Aºadar, istoric,
naþionalismul românesc, aºa cum era el conceput

de Heliade Rãdulescu, G. Bariþiu sau
Hasdeu, se baza pe ideea cã indivizii
care alcãtuiesc o naþiune se detaºeazã
de alte grupuri prin anumite trãsãturi
colective, definite în termeni comuni drept
caracter naþional, având, la scarã istoricã,
un caracter obligatoriu lucrativ. Aceastã
poziþie îl va face, mai târziu, pe Vasile
Bãncilã sã afirme cã, în aceastã fazã a
istoriei româneºti, exerciþiul naþionalist
are un sens pedagogic. ªi, adaugã
Bãncilã, „Fiecare pentru sine ºi împreunã
cu toþii, prin exerciþiul naþionalist ne
facem educaþia, ne pregãtim pentru
misiunea a cãrei realizare o aºteptãm”.

Care este însã aceastã misiune ºi
cum, în mod concret, ne pregãtim pentru
ea, Vasile Bãncilã nu ne explicã, nici în
1936, când a fost scris textul, nici ulterior,
deºi susþine cã „naþionalismul adevãrat
e o floare albã bunã sã poatã sta la orice
butonierã”. În acest context, se poate
spune cã naþionalismul nu este asociat

neapãrat unei doctrine politice, cât unui accept etic.
În mod cert, în anii ’30 ai secolului trecut, elitele
societãþii româneºti, între care ºi V. Bãncilã, erau
adepþii ideii unui naþionalism perceput metafizic,
o formã de spiritualitate menitã sã conducã la
renaºterea atât a vieþii individuale, cât ºi a celei
publice. Este o atitudine de îndepãrtare fundamentalã
faþã de concepþia iniþialã, romanticã, a naþionalismului
de tip latin, al ªcolii Ardelene. Acest aspect ne obligã
sã privim naþionalismul în mod distinct, în funcþie
de epocã.

Este calea cea mai sigurã de a nu cãdea în plasa
maniheismului ºi, în ultimã instanþã, de a adapta
acest curent la lumea modernã.

MMiirrcceeaa EElliiaaddee ººii ppeerrmmaanneennþþaa iiddeeiiii 
ddee nnaaþþiioonnaalliissmm

MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU

De aaceea, ººi ddintre vvoi, ppe ccine vva aalege DDumnezeu ssã ffie uuns ppeste tturma llui, vvoi ssã ffiþi bblânzi ppeste tturma
lui HHristos ººi ccu ffricã ººi mmultã ssmerenie ssã oo ppaºteþi, cca ssã aaveþi ccu cce vvã aarãta îînaintea DDomnului nnostru IIisus
Hristos, pprecum ººi pprorocul DDavid aa ffost bblând ººi ssmerit ººi pplãcut llui DDumnezeu. PPentru aaceea aa zzis DDumnezeu:

„Aflat-aam ppe DDavid, bbãrbat ddupã iinima mmea”. AAsemenea ººi vvoi, ddacã vveþi ffi bblânzi ººi bbuni ººi ssmeriþi, bblândeþea llui DDavid
se vva ppogorî sspre vvoi. ªªi ssã ffiþi îînþelepþi ººi cchibzuiþi, ddacã nnu mmai mmult, mmãcar cca aalbina. CCãci vvedeþi, aalbina ccând iiese ddin
stupul eei lla mmuncã ººi lla aagonisealã pprin fflori ººi lla mmana ssa –– ppentru ccã aagoniseala eei ttoatã eeste ddin fflori, ddar nnu ddin oorice
floare, ccãci ddacã ººi-aar aaduna mmana ddin ttoate fflorile, ffagurele eei nn-aar ffi aaºa dde ddulce ––, cci ddin ttoate fflorile aalege ppe ccea
care eeste mmai ddulce. DDe aaceea, ffagurele eei eeste ddulce ººi îîntotdeauna sse îîndulceºte dde lla eel nnu nnumai aalbina, cci ººi mmulte
dintre ffãpturile llui DDumnezeu.

Aºijderea ººi ddomnul ccare eeste aales dde DDumnezeu cca uuns aal ssãu, aaceluia-ii ssunt sslugile cca ººi fflorile. AAstfel, ddacã vva
primi ddomnul ttoate ccuvintele îîn iinima ssa, ººi ppe ccele bbune, ººi ppe ccele rrele, nniciodatã nnu ii sse vva îîndulci iinima, pprecum ººi
fagurele aalbinei nn-aar ffi ddulce, ddacã eea aar ffi sstrâns mmanã ddin ttoate fflorile, ººi ddin ccele ddulci ººi ddin ccele aamare, cci dde ccele
amare sse ffereºte, iiar dde lla ccele ddulci iia, dde aaceea ffagurele eei eeste ddulce.

Vezi, ddeci, tticãloase oomule, aalbina cce zzburãtoare mmicã eeste ººi îîncã cchibzuieºte ººi sse ffereºte ººi nnu sse aaºazã ppe fflorile
cele aamare, cci nnumai ppe ccele ddulci ººi-ººi iia mmana ssa! DDar oomul, ccare eeste aales ººi ddomn uuns aal llui DDumnezeu ppeste ttoate
fãpturile, îînþelept ººi îînsufleþit, ººi vva dda sseamã îînaintea DDomnului DDumnezeu, ººi aatâta nnu aam îînþeles, cca ººi aalbina, ssã
cunoaºtem cce eeste ddulce ººi aamar? CCi ccâte ccuvinte aauzim dde lla ooameni, ººi bbune ººi aamare, ººi nnu aalegem ccare ssunt aamare
ºi ccare ssunt ddulci, cci nne uumplem iinimile nnoastre ccu ttoate! CCãci îîntre ccele ddulci, mmai mmulte sse aaflã aamare. DDe aaceea ººi zzice
Scriptura ccã „„vorbele rrele sstricã oobiceiurile ccele bbune”, ccãci eele îîn ttoatã vvremea aamãrãsc iinimile nnoastre, ººi nnu nnumai
inimile nnoastre, cci ººi aale mmultor aaltora, ccâþi ssunt ssub sstãpânirea nnoastrã. DDar sse ccuvine uunui ddomn, eel ccare eeste ddomn
uns aal llui DDumnezeu, ssã nnu sse ssmereascã îîn ffaþa llui DDumnezeu? CCãci aastfel mmãrturiseºte SSfânta SScripturã: „„Cine sse
va îînãlþa ppe ssine sse vva ssmeri, ººi ccine sse vva ssmeri ppe ssine sse vva îînãlþa”. DDe aaceea ººi ddomnul ccare vva ccunoaºte ccã uunul
este DDomnul ccare aa ffãcut ccerul ººi ppãmântul, aacel ddomn ccare sse ssmereºte îînaintea llui DDumnezeu, aacela sse vva îînãlþa.

Din îînvãþãturi...

Tristan TTzara Eugene IIonesco
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Cogito, eergo ssum

T
ânãrul EEliade ººi iidealul
„patriotismului ccreator”

În mod simptomatic, tânãrul Eliade face de
timpuriu dovada calitãþilor sale jurnalistice (Mihai
Posada susþine cã a debutat la 14 ani, în Ziarul
ªtiinþelor Populare ºi al Cãlãtoriilor – 27 dec. 1921,
nr. 52, p. 588-589 – cu o nuvelã, „Cum am descoperit
piatra filosofalã”), fiind atras cãtre o publicisticã de
tip cultural, mai degrabã decât de cea a cotidianului
efemer. Semnificativ rãmâne articolul „Naþionalismul
creator – opera lui Hasdeu”, publicat în Cuvântul
studenþesc, nr. 5, 13 aprilie 1925, pe când autorul
avea vârsta de 18 ani. (Mircea Eliade, Cum am
descoperit piatra filosofalã. Scrieri de tinereþe, 1996,
Ed. Humanitas, Bucureºti, p. 28.)

Evocându-l pe Hasdeu, „nume a cãrui rostire se
pomeneºte tot mai rar printre rândurile generaþiei
noastre”, tânãrul M. Eliade constatã cã mai mult
decât Hasdeu „omul”, exaltat în chestiuni personale,
dar fãrã a se depãrta de adevãr, se distinge Hasdeu
creatorul: „Patriotul sãu rãmâne o pildã pentru zilele
de azi […]. El nu se poate zãri între stindardele
tricolore ºi zgomotoase. El practicã un patriotism
creator: datoria lui e munca”.

Analizând naþionalismul hasdeian, M. Eliade
ajunge de timpuriu la o concluzie în acord cu
idealurile ºcolii paºoptiste: „Naþionalismul trebuie
sã nãzuiascã la cultivarea elementului etnic, astfel
încât conºtiinþa celor mulþi luminându-se sã
determine acea civilizaþie pe care Occidentul o
aºteaptã de la noi”. Referindu-se la efortul lui
M. Eliade de racordare la ceea ce s-ar numi istoria
ideilor la români, C. Noica, într-un inspirat „Cuvânt
cãtre cititorul tânãr”, ce precedã ediþia citatã,
constatã: „Cine nu porneºte din anii tineri cu
vrednicia proprie ºi cu uimire în faþa miracolului
lumii, oricât de mici i-ar fi paºii, nu ajunge nicãieri,
decât în pulberea pe care o aruncã peste noi treierul
Timpului”. 

Revenind la sensul aprecierilor lui M. Eliade
despre Hasdeu, constatãm cã ele se înscriu în ceea
ce s-ar numi naþionalismul cultural, ce vizeazã nu
doar a privi naþiunea ca pe o entitate politicã, cât una
creatoare, evolutivã, în care personalitãþile urmeazã
efortul colectiv.

Acest tip de naþionalism, regenerativ, menit sã
depãºeascã mereu standardele anterioare, are drept
þintã identificarea ºi valorizarea forþelor creative
ale neamului ºi modelarea viitorului în conformitate
cu spiritul trecutului. Modelul se înscrie în tiparul
„rezistenþei” româneºti în faþa agresiunilor externe
ºi a fost folosit încã din zorii romantismului de
„intelighenþia” româneascã pentru a susþine ideea
schimbãrii prin culturã. Sensibil la aceste idei, tânãrul
Eliade îºi însuºeºte ºi va susþine peste ani ideea unei
culturi „izvorâtã din fiinþa poporului, mãsuratã potrivit
însuºirilor sale individuale”. În acest sens, modelul
Hasdeu, susþinut de M. Eliade, devine sinonim cu
idealul sãu cultural ºi naþional.

„N
aivitate”
ºi pprofetism

Observatori avizaþi ai operei lui M. Eliade constatã
cã în aºa-numitele texte de maturitate, cuprinzând în
fapt majoritatea articolelor publicate între 1933-39 în
periodicele vremii (cu prioritate, Vremea, Cuvântul,
Credinþa, Revista Fundaþiilor Regale, dar ºi oficiosul
legionar Buna Vestire), M. Eliade schimbã
fundamental atât tematica, precum ºi tipul de discurs
practicat. Simultan cu definirea identitarã (în fond,
fundamentul teoretic al opþiunii politice a generaþiei
sale, numite generic ºi Generaþia ’27), apar ºi teme
civice, inclusiv culturale, legate prioritar de „misiunea”
generaþiei sale. Dincolo de tonul discursiv
preponderent profetic, dar ºi polemic, ceea ce
caracterizeazã majoritatea textelor din aceastã
categorie rãmâne forþa analiticã, capacitatea de a
emite ºi susþine mesaje cu caracter profetic, anticipativ.

Majoritatea textelor ce au alcãtuit baza „selecþiei”
operate de Mircea Handoca în alcãtuirea culegerii
Texte legionare despre românism (2001, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca) ºi ce vor constitui, în principal, temeiul
observaþiilor noastre pe aceastã temã, au apãrut
în Cuvântul (aproximativ 430 de texte) ºi Vremea
(peste 300 de articole).

Existã astãzi tendinþa venitã din tabãra celor
ce s-au angajat sã rãspundã „valurilor” de atacuri
denigratoare la adresa lui M. Eliade, în special

publiciºti strãini, precum profesorii italieni Roberto
Scagno ºi Candio Mutti, dar ºi românul Rãzvan
Codrescu (v. art. Recurs la cazul Eliade, Penele
Arhanghelului, sau Eliade, Legiunea ºi noua
Inchiziþie), tipãrite sub formã de prefeþe ºi comentarii
la volumele traduse în româneºte ale autorilor
menþionaþi, sau „apologeþii timoraþi”, cum sunt numiþi
mai nou Ioan P. Culianu ºi Mircea Handoca (Mihai
Posada, Opera publicistã a lui Mircea Eliade, 2006,
Ed. Criterion-Publishing, Bucureºti, p. 268), autori
ce s-au opus public contestatarilor de profesie
(gen Norman Manea, Leon Volovici, Edgar Reichman
sau Isac Chiva) de a justifica opþiunile politice ale
tânãrului Eliade printr-un soi de naivitate („Pãrerile
lui Eliade erau cinstite, chiar dacã naive”, susþine
un admirator de peste ocean al lui Eliade, respectiv
Marc Linscot Ricketts în „What the Texts Reveal”,
în revista Origini, Romanian Roots, Georgia, SUA,
2002, publicate în limba românã în Jurnalul literar, an
XIII, 2002, p. 21-24, sub titlul „Ce dezvãluie textele”,
traducerea Magdalena Dragu). Pe de altã parte,
Ioan Petru Culianu dezvoltã ideea: „Eliade pe care-l
cunosc eu se dezvãluie ca un democrat aparþinând
stângii non-marxiste”. (I.P. Culianu, Mircea Eliade,
Cu o scrisoare de la Mircea Eliade, Postfaþa Sorin
Antohi, 1998, Ed. Nemira, Bucureºti, p. 270.)

Aceastã pistã este însã total greºitã ºi chiar
pãgubitoare, inclusiv pentru susþinãtorii lui M. Eliade.
A pune pe seama naivitãþii susþinerea unor idei
fundamentale privind naþionalismul, de pildã, nu-l
exonereazã pe M. Eliade ºi nici nu-l ajutã. Singura
justificare este profetismul eliadesc, capacitatea sa
de a privi peste vreme, de a anticipa unele zãri ºi
etape: „Teama
mea era de alt
ordin: anume
cã Timpul ne
e potrivnic ºi
cã, pentru ce
aveam de
fãcut,
dispuneam de
prea puþin […].
Mã simþeam
responsabil
pentru întreaga
«generaþie
tânãrã».
ªtiam cã
avem datoria
sã lãrgim
considerabil
orizontul
cultural
românesc,
deschizând
ferestre cãtre orizonturi rãmase pânã atunci
inaccesibile”. (Mircea Eliade, Profetism românesc,
publicisticã, vol. I, art. „Itinerariu spiritual”, p. 15-16.)

Precizez cã majoritatea textelor din aceastã
categorie conduc cãtre un discurs de tip mesianic,
al cãrui ultim scop este educarea neamului. Utilizând
retorica specificã acestui tip de scriiturã, M. Eliade
îºi asumã inclusiv sarcina de a-ºi pãzi naþiunea de
soarta puternicã a lumii: „Cea mai mare grijã a unui
neam este gãsirea unui sens propriu al existenþei
sale istorice, de valorificare a propriei vieþi. Orice
altceva este economie, politicã sau biologie,
adicã o istorie care se consumã, nu se face” (art.
„Naþionalismul”, Vremea, an V, 1937, nr. 486, p. 3).

Textul se încadreazã în preocupãrile lui M. Eliade
de a cãuta o nouã spiritualitate, opusã modelului
agonic al unei societãþi aflate în plinã crizã spiritualã
ºi revizuire de idei.

N
aþionalismul:
misiune ººi ddestin

Fundamental, M. Eliade s-a strãduit sã impunã
acþiunilor generaþiei sale ideea de misiune, în cadrul
unui destin superior. Naþionalismul reprezintã pentru
M. Eliade o realitate spiritualã profundã, cu origini
în universalism: „Naþiunea este, se ºtie, de la
Eminescu încoace, un act de creaþie spiritualã.
Ea are un destin: sã impunã universalismul asupra
particularului”.

De altfel, într-un eseu din volumul Oceanografie
intitulat „A nu mai fi român”, M. Eliade observa cã
„pentru un tânãr intelectual credinþa ºi îndoiala au
valoare filosoficã […] pentru un þãran, nu” (op. cit.,

p. 140). Concluzia: „Poporul român suferã de multe
pãcate, ne lipsesc multe axe, dar aceasta este
condiþia noastrã, acestea sunt posibilitãþile noastre.
[…] Nu e cavaleresc ºi nici eficace sã ne fie ruºine
cã ne-am nãscut români”.

Sintetizând, cãutarea universalismului nu
înseamnã demolarea manifestãrilor naþionaliste ºi,
în final, chiar a conºtiinþei naþionale, ci curajul de a
gândi ca naþiunea. În acest caz, naþionalul precedã,
ca o condiþie obligatorie, universalul. Fãrã a intra
în retorica eliadescã privind compoziþia naþionalului
(incluzând, obligatoriu, purificarea, lupta contra
formelor strãine, a creaþiilor false), vom constata
cã, în toatã pledoaria sa jurnalisticã, M. Eliade este
însufleþit de ideea unui destin spiritual al naþiunii,
finalizat prin împlinirea culturii româneºti. Asocierea
celor doi termeni, culturã ºi naþionalism, reprezintã,
în esenþã, o formã de profeþie, ce nu a scãpat
netaxatã de responsabilii „dosariadei”, instrumentate
în cel mai zelos stil cominternist, simultan în Franþa,
Germania, Israel ºi SUA, dar ºi în þarã, de foºti
dascãli de ºtiinþe socio-umane, convertiþi la
antiromânism.

Pentru exemplificare, vom face apel la douã texte
publicate în perioada analizatã ºi care au ca element
comun realizãrile naþionaliste în artã ºi literaturã.

Citãm: „O operã universalã nu se poate face pe
criteriu politic. Universalitatea aparþine fantasticului,
pornirii iraþionale care stã la baza creaþiei de geniu.
[…] Dar o artã naþionalã, cu ºanse de universalitate,
nu o poate da decât o naþiune, adicã un organism
cu viaþã asociatã” (Cuvântul, an IX, 1933, nr. 2994,
26 august, p. 1). Patru ani mai târziu, în Vremea,

M. Eliade reia ideea: „Ceea ce numim
creaþiile spirituale ale unui neam
reprezintã felul sãu propriu de a-ºi
valorifica viaþa. […] A se manifesta nu
înseamnã numaidecât a împrumuta
de la alþii, ci a crea forme care pot
fi împrumutate de alþii”. Concluzia:
„Istoria lumii nu e decât istoria
miturilor naþionale, a unui ºir lung
ºi tragic de încercãri care dau un
sens acestei existenþe.”

Încadrate în categoria „texte
legionare” ºi asociate cu textele
despre românism, aceste articole
readuc, periodic, în discuþie raporturile
dintre efemer ºi valoare. Ori sunt
texte conjuncturale, cu tentã politicã
asumatã, ori dovezi despre misiunea
Generaþiei ’27. Oricum ar fi, apelul
editorului M. Handoca ar trebui mai
des ascultat ºi aplicat de comentatori:
„Articolele lui Eliade trebuie privite
ca un întreg, nu separat”.

Indiferent însã cum le vom analiza,
trebuie sã þinem seama cã, la data când erau scrise,
M. Eliade era un autor ce se putea mândri deja cu o
operã închegatã. Publicase Alchimia asiaticã, Yoga,
Essai sur les origines de la mystique indiene, Insula
lui Euthanasius, Oceanografie etc., iar în literaturã
Domniºoara Christina, ªarpele, Secretul doctorului
Honigberger, Nopþi la Serampore. Þinea, în acelaºi
timp, un curs la Facultatea de Litere („Manole et
les rites de la construction”), suplinea Conferinþa
despre metafizicã a lui Nae Ionescu ºi scria articolele
deja evocate. Evident, dupã cum observã ºi
Gh. Vlãduþescu (Neconvenþional despre filosofia
româneascã, 2002, Ed. Paiadeia, Bucureºti), reacþia
împotriva „generaþioniºtilor” sau „criterioniºtilor” (dupã
numele revistei fanion) nu întârzie sã aparã: „De ce
umblã aceºti tineri cu Aristoteles în fruntea revistei,
când lor li se potriveºte ciomagul, buzduganul,
revolverul, chinorozul, insulta ºi calomnia?”, se
întreba retoric un cronicar ascuns sub numele
rubricii Miscellanea, în Viaþa româneascã din 1934.

Analiza opþiunilor politice ale Generaþiei ’27
nu trebuie însã sã lase loc patimilor. Acolo unde
primeazã politicul, filosofia dispare. Un posibil
rãspuns la întrebarea fundamentalã, dacã intelectualii
apropiaþi lui Nae Ionescu (Eliade, Cioran, Noica) au
abandonat criteriul filosofic, fiind simpli militanþi, în
plan publicistic, ai Miºcãrii legionare, îl oferã, cu tãrie
ºi argument ideatic Gh. Vlãduþescu: „Graniþa dintre
politicã ºi filosofie este permeabilã doar pentru
diletanþi ºi pentru «filosofi» improvizaþi dupã 1948,
odatã cu reforma învãþãmântului” (op. cit. p. 91).
Sau, tradus mai pe româneºte: arta politicianistã
(cum ar fi spus C. Rãdulescu-Motru) rãmâne, totuºi,
o specialitate la români.

Rainer MMaria RRilke - PPaul VValery
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Istoria dde llângã nnoi

Discursul MMS Regelui MMihai II
în ffaþa CCamerelor rreunite aale PParlamentului RRomâniei, 

25 ooctombrie 22011

Doamnelor ººi ddomnilor
Senatori ººi DDeputaþi, 

Sunt mmai bbine dde ººaizeci dde aani dde ccând mm-aam aadresat uultima ooarã nnaþiunii
române dde lla ttribuna PParlamentului. AAm pprimit ccu bbucurie ººi ccu ssperanþã iinvitaþia
reprezentanþilor llegitimi aai ppoporului.

Prima nnoastrã ddatorie aastãzi eeste ssã nne aamintim dde ttoþi ccei ccare aau mmurit
pentru iindependenþa ººi llibertãþile nnoastre, îîn ttoate rrãzboaiele ppe ccare aa ttrebuit
sã lle dducem ººi îîn eevenimentele ddin DDecembrie 11989, ccare aau ddãrâmat ddictatura
comunistã. NNu pputem aavea vviitor ffãrã aa rrespecta ttrecutul nnostru.

Ultimii ddouãzeci dde aani aau aadus ddemocraþie, llibertãþi ººi uun îînceput dde
prosperitate. OOamenii ccãlãtoresc, îîºi îîmplinesc vvisele ººi îîncearcã ssã-ººi
consolideze ffamilia ººi vviaþa, sspre bbinele ggeneraþiilor vviitoare. RRomânia
a      eevoluat mmult îîn uultimele ddouã ddecenii.

Mersul RRomâniei eeuropene dde aastãzi aare cca ffundament eexistenþa
Parlamentului. DDrumul nnostru iireversibil ccãtre UUniunea EEuropeanã ººi NNATO
nu aar ffi ffost pposibil ffãrã aacþiunea, îîntru llibertate ººi ddemocraþie, aa LLegislativului
românesc dde ddupã aanul 11989.

Dar ppolitica eeste oo ssabie ccu ddouã ttãiºuri. EEa ggaranteazã ddemocraþia ººi
libertãþile, ddacã eeste ppracticatã îîn rrespectul llegii ººi aal iinstituþiilor. PPolitica ppoate
însã aaduce pprejudicii ccetãþeanului, ddacã eeste aaplicatã îîn ddispreþul eeticii,
personalizând pputerea ººi nnesocotind rrostul pprimordial
al iinstituþiilor SStatului.

Multe ddomenii ddin vviaþa rromâneascã, ggospodãrite
competent ººi lliber, aau rreuºit ssã mmeargã mmai ddeparte,
în cciuda ccrizei eeconomice: mmicii îîntreprinzãtori ººi
companiile mmijlocii, ttinerii ººi pprofesorii ddin uuniversitãþi,
licee ººi ººcoli, ccei ddin aagriculturã.

Încearcã ssã-ººi ffacã ddatoria ooamenii dde aartã, mmilitarii,
diplomaþii ººi ffuncþionarii ppublici, ddeºi ssunt pputernic
încercaþi dde llipsa bbanilor ººi ddescurajaþi iinstituþional.
Îºi ffac ddatoria ffaþã dde þþarã iinstituþii pprecum AAcademia
Românã ººi BBanca NNaþionalã, ddeºi vvremurile dde aastãzi
nu aau rrespectul ccuvenit ffaþã dde iierarhia vvalorilor ddin
societatea rromânescã.

Sunt mmâhnit ccã, ddupã ddouã ddecenii dde rrevenire lla
democraþie, ooamenii bbãtrâni ººi ccei bbolnavi ssunt nnevoiþi
sã ttreacã pprin ssituaþii îînjositoare.

România aare nnevoie dde iinfrastructurã. AAutostrãzile,
porturile ººi aaeroporturile mmoderne ssunt pparte ddin fforþa
noastrã, cca sstat iindependent. AAgricultura nnu eeste uun
domeniul aal ttrecutului iistoric, cci aal vviitorului. ªªcoala
este ººi vva ffi oo ppiatrã dde ttemelie aa ssocietãþii.

Regina ººi ccu mmine, aalãturi dde FFamilia nnoastrã, vvom ccontinua ssã ffacem cceea
ce aam ffãcut îîntotdeauna: vvom ssusþine iinteresele ffundamentale aale RRomâniei,
continuitatea ººi ttradiþiile þþãrii nnoastre.

Nu mm-aaº pputea aadresa nnaþiunii ffãrã aa vvorbi ddespre FFamilia RRegalã ººi ddespre

importanþa eei îîn vviaþa þþãrii. CCoroana rregalã nnu eeste uun ssimbol aal ttrecutului, cci
o rreprezentare uunicã aa iindependenþei, ssuveranitãþii ººi uunitãþii nnoastre. CCoroana
este oo rreflectare aa SStatului, îîn ccontinuitatea llui iistoricã, ººi aa NNaþiunii, îîn ddevenirea
ei. CCoroana aa cconsolidat RRomânia pprin lloialitate, ccuraj, rrespect, sseriozitate
ºi mmodestie.

Instituþiile ddemocratice nnu ssunt gguvernate ddoar dde llegi, cci ººi dde eeticã, ssimþ
al ddatoriei. IIubirea dde þþarã ººi ccompetenþa ssunt ccriteriile pprincipale aale vvieþii ppublice.
Aveþi îîncredere îîn ddemocraþie, îîn rrostul iinstituþiilor ººi îîn rregulile llor!

Lumea dde mmâine nnu ppoate eexista ffãrã mmoralã, ffãrã ccredinþã ººi ffãrã mmemorie.
Cinismul, iinteresul îîngust ººi llaºitatea nnu ttrebuie ssã nne oocupe vviaþa. RRomânia
a mmers mmai ddeparte pprin iidealurile mmarilor ooameni aai iistoriei nnoastre, sservite
responsabil ººi ggeneros.

În aanul 11989, îîn aajutorul RRomâniei ss-aau rridicat vvoci ccu aautoritate, vvenind dde
pe ttoate mmeridianele gglobului. EEle ss-aau aadãugat ssacrificiului ttinerilor dde aa îînlãtura
o ttiranie ccu eefect ddistrugãtor aasupra ffiinþei nnaþiunii. AA ssosit mmomentul, ddupã
douãzeci dde aani, ssã aavem uun ccomportament ppublic rrupt ccomplet ººi ddefinitiv dde
nãravurile ttrecutului. DDemagogia, ddisimularea, eegoismul pprimitiv, aagãþarea dde
putere ººi bbunul pplac nnu aau cce ccãuta îîn iinstituþiile rromâneºti aale aanului 22011.
Ele aaduc pprea mmult aaminte dde aanii ddinainte dde 11989.

Se ccuvine ssã rrezistãm pprezentului ººi ssã nne ppregãtim vviitorul. UUniþi îîntre nnoi ººi
cu vvecinii ººi ffraþii nnoºtri, ssã ccontinuãm eefortul dde aa rredeveni ddemni ººi rrespectaþi.

Am sservit nnaþiunea rromânã dde-aa llungul uunei vvieþi
lungi ººi ppline dde eevenimente, uunele ffericite ººi mmulte
nefericite. DDupã 884 dde aani dde ccând aam ddevenit RRege,
pot sspune ffãrã eezitare nnaþiunii rromâne: ccele mmai
importante llucruri dde ddobândit, ddupã llibertate ººi
democraþie, ssunt iidentitatea ººi ddemnitatea.
Elita rromâneascã aare aaici oo mmare rrãspundere.

Democraþia ttrebuie ssã îîmbogãþeascã aarta
cârmuirii, nnu ssã oo ssãrãceascã. RRomânia, cca ººi ttoate
þãrile ddin EEuropa, aare nnevoie dde ccârmuitori rrespectaþi
ºi ppricepuþi.

Nu ttrebuie nniciodatã uuitaþi rromânii ººi ppãmânturile
româneºti ccare nne-aau ffost lluate, cca uurmare aa
împãrþirilor EEuropei îîn ssfere dde iinfluenþã. EEste ddreptul
lor ssã ddecidã ddacã vvor ssã ttrãiascã îîn þþara nnoastrã
sau ddacã vvor ssã rrãmânã sseparaþi.

Europa dde aastãzi eeste uun ccontinent îîn ccare
popoarele ººi ppãmânturile nnu sse sschimbã cca rrezultat
al ddeciziilor ppoliticienilor. JJurãmântul mmeu aa ffost ffãcut
ºi ccontinuã ssã ffie vvalabil ppentru ttoþi rromânii. EEi ssunt

toþi pparte aa nnaþiunii nnoastre ººi aaºa vvor rrãmâne ttotdeauna.
Stã ddoar îîn pputerea nnoastrã ssã ffacem þþara sstatornicã, pprosperã ººi aadmiratã

în llume. NNu vvãd RRomânia dde aastãzi cca ppe oo mmoºtenire dde lla ppãrinþii nnoºtri, cci
ca ppe oo þþarã ppe ccare aam lluat-oo ccu îîmprumut dde lla ccopiii nnoºtri.

Aºa ssã nne aajute DDumnezeu!

E
couri ppostbelice
ºi ccontemporane

Din fericire, M. Eliade (alãturi de Cioran, Ionescu
º.a.) ºi-a continuat, în alte condiþii ºi în alte spaþii
geografice, demersurile ideatice, spre deosebire de
alþi con-generatiºti rãmaºi în þarã ºi condamnaþi, fãrã
scãpare, sã achite nota de platã a aventurii legionare.
Din exil, M. Eliade publicã o serie de texte, reunite
de acelaºi Mircea Handoca sub titlul Împotriva
deznãdejdii (1992, Ed. Humanitas, Bucureºti). Scrise
în limba românã ºi apãrute exclusiv în periodice ale
emigraþiei române, textele reiau, cu prioritate, temele
anterioare, cu grija autorului de a evita termenii ºi
sintagmele ce ar fi produs o emoþie publicã în plus.
Aºadar, din aceste texte lipseºte – deliberat,
apreciem noi – sfera ideaticã a termenului de
naþional, înlocuit inspirat prin acela de culturã.

Prin aceste texte, susþine Monica Spiridon într-o
succintã prefaþã, Eliade rãspunde unei duble misiuni:
soteriologicã ºi terapeuticã. Esenþa acestor articole-
eseu este rãspunsul la întrebarea fundamentalã cum
poþi fi român? Devenit, prin forþa împrejurãrilor, port-
drapelul generaþiei de pulbere (speranþele generiºtilor
au fost spulberate de rãzboi), M. Eliade mai sperã cã
undeva, în þarã sau în pribegie, se va naºte un nou
Iorga sau un nou Eminescu – de ce nu ºi un filosof
care va modifica radical orientarea cugetãrii
româneºti? – oferind tuturor speranþelor ºi întrebãrilor
un model tranºant – creaþia în spirit. Astfel, complexul
etnic al intelectualului român, cu mentalitate de
provincial la porþile Europei, se poate converti în
universalitate. Schema maniheistã a lipsei de orizont

capãtã la M. Eliade sensul convertirii în creaþie.
Pentru exemplificare am ales douã texte. Primul,

intitulat „Destinul culturii româneºti”, a apãrut în
publicaþia Uniunea Românã (aprilie, 1949) ºi
analizeazã „destinul culturii româneºti”. Teze
anterioare, eliberate de patima politicului, vin în
sprijinul ideii de naþionalism cultural. Analizând,
prin prisma puþinelor date rãzbãtute din þarã, de dupã
„cortina de fier”, situaþia culturii umane, M. Eliade
constatã cã „inspiratorii lui Chiºinevski, deºi se
prevaleazã de o filosofie materialistã, au ca principal
adversar sufletul.” De aceea, susþine Eliade,
„momentul istoric aºazã pe umerii (firavi ai) elitei
româneºti din exil misiunea de a pãstra vie tradiþia
spiritualã”. Astfel, în concepþia sa, destinul politic
românesc este înlocuit de unul cultural. De aceea,
este important ca fiecare exilat român sã
supravieþuiascã prin calitatea de intelectual, iar
generaþiile viitoare vor judeca – la ceasul potrivit –
acest efort.

Reluând ideile disputei între modernism ºi
tradiþionalism, M. Eliade costatã în articolul „Probleme
de culturã româneascã” un adevãr fundamental: nu
doar Europa de est, aflatã sub „cizmã” ruseascã, se
aflã la o rãscruce spiritualã, ci Europa în ansamblul
ei. De înþelegerea ºi rezolvarea acestui moment
depinde inclusiv reînnoirea ºi sporirea spiritualitãþii
europene. În acest context, un rol sporit revine mitului
ºi simbolului, dovezi spirituale asupra existenþei unor
straturi de mult apuse. Pe acest plan, în rãspunsul
la o crizã a spiritualitãþii se situeazã „specificul
românesc” sau, direct spus, folclorul.

Aºadar, specificul naþional sãlãºluieºte în

prelungirea trecutului, iar creatorii români sunt mult
mai pregãtiþi decât cei occidentali sã afle rãspunsuri
pertinente la noile provocãri spirituale, cu condiþia sã
se pãstreze în limitele „provincialismului” (în revista
Îndreptar, martie 1951). Concluzionând, cele douã
texte, dintr-o antologie ce acoperã mai bine de
27   de ani de publicisticã activã (1948-1975, la care
se adaugã un text din 1984, publicat, la insistenþa
lui Mircea Handoca, în România literarã, prilejuit
de moartea lui Sergiu Al. George), sunt dovada
cã M. Eliade nu ºi-a schimbat ideile din tinereþe ºi
maturitate, pãstrând vie ideea naþionalismului creator,
aplicatã pentru prima datã lui Hasdeu.

Privit din perspectivã contemporanã, naþionalismul
nu este, aparent, mai mult decât o simplã doctrinã,
cu nimic distinctã de multe altele aflate în circulaþie.
Aplicat înþelept, acest concept stabileºte un filon de
solidaritate la nivel social, în timp ce, asociat cu
ºovinismul, creeazã adversitate ºi agresivitate.

Prezent în toate construcþiile politice ale lumii,
naþionalismul dã specific ºi caracterizeazã fiecare
tip de societate. De aceea, intelectualii luminaþi ai
acestui neam, de la Generaþia ’27 la contemporani,
au pledat necontenit pentru naþionalismul luminat
(creator, cum ar fi spus M. Eliade), singurul capabil
sã suplineascã lipsa de solidaritate prezentã astãzi
în corpul social românesc.

ªi poate cã cea mai completã ºi mai directã
definiþie a naþionalismului este aceea: sã faci ceva
ce þãrii tale sã-i fie bine. Asta înseamnã sã-þi pese
nu doar de ce-i românesc, dar ºi de orice valoare,
indiferent de provenienþã, ce se pãstreazã în limitele
adevãrului ºi ale bunului simþ.
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C
orbeni eeste oo ccomunã în judeþul Argeº,
cunoscutã în vechime, pânã spre anul 1864,
sub numele Cheiani, aflatã în partea nordicã

a judeþului, la o distanþã de 55 km de Piteºti ºi 20 km
de Curtea de Argeº, având o suprafaþã de 6.184
hectare de teren, la o altitudine cuprinsã între 600 ºi
1.227 m, sub poalele masivului Albina. Comuna este
formatã din 8 sate: Corbeni, Berindeºti, Bucºeneºti,
Oeºtii Pãmânteni, Oeºtii Ungureni, Poenari, Rotunda,
Turburea.

Un moment aparte în istoria localitãþii îl reprezintã
anul 1941 când, în urma inundaþiilor din iulie, care au
produs mari daune zonei de nord a judeþului Argeº,
în special în satele comunei Corbeni, guvernul
a hotãrât construirea unui sat model în preajma
satului Corbeni, care sã adãposteascã 40 de familii
sinistrate.

Demararea lucrãrilor (ANS-DJ Argeº, Prefectura
Argeº, Dosar 260 din 1941, fila 36) pentru satul
model are la bazã un Raport al Institutului Central de
Statisticã, din 22 iulie 1941, în care sunt prezentate,
detaliat, consecinþele catastrofale ale inundaþiilor din
judeþul Argeº, din zilele de 10, 11, 12 iulie, evaluate
la suma de 216.271.360 lei. În cadrul pierderilor, sunt
menþionate: 691 de case distruse ºi avariate, 37 de
poduri pe ºosele naþionale, 122 de poduri pe ºosele
judeþene, 153 de poduri comunale, 143 km ºosele
distruse ºi 21 de victime umane. 

Cele mai lovite localitãþi au fost: Corbeni,

Cãpãþâneni, Oeºti, Sãlãtruc, ªuici. „Din cauza ploilor
mari din zilele mai sus amintite, apele Argeºului,
Topologului ºi ale altor pâraie mici, ridicându-se mult
peste viiturile obiºnuite, au nãvãlit la vale, târând
bolovani, copaci de dimensiuni extraordinare, lovind
în casele oamenilor, în maluri, rupând ºi distrugând
ce întâmpinau în cale. Albia râului Argeº a fost
schimbatã în mai multe locuri ºi aceasta a provocat
eroziuni considerabile de terenuri, adânci de 2-3 m,
chiar pe locurile unde au fost înainte casele
oamenilor. Doar în Cãpãþâneni au fost distruse
în total 40 de case.”

E
xecutarea pplanurilor dde ssistematizare ºi
de construire a satului model a fost
încredinþatã de Preºedintele Consiliului

de Miniºtri, în august 1941, arhitectului Richard
Bordenache (ANS-DJ Argeº, fond Prefectura judeþului
Argeº, dosar 124/1943, fila 22).

Programul proiectului, fixat în linii generale de
delegatul lui Ion Antonescu ºi de Prefectul judeþului
Argeº, prevedea, pentru acest sat, urmãtoarele lucrãri
(ANS-DJ Argeº, fond Prefectura judeþului Argeº,
dosar 124/1943, fila 43):

1. un drum larg de acces în noul sat, derivat
din ºoseaua judeþeanã Corbeni – Aref ºi mai multe
strãzi principale ºi secundare în sat, care sã asigure
deservirea loturilor de case ºi acareturilor respective,

precum ºi a pieþelor ºi instituþiilor publice;
2. o piaþã publicã centralã pusã în directã legãturã

cu strada principalã de acces a satului model ºi cu
piaþa staþiei de cale feratã;

3. o piaþã alimentarã ºi, complementar, obor
de vite, pusã în legãturã cât mai directã cu strãzile
principale ºi cu piaþa publicã;

4. o piaþã pentru staþia cãii ferate înguste a CAPS;
5. o piaþã pentru postul de pompieri, situatã cât

mai aproape, atât de satul model, cât ºi de vechiul
sat Corbeni;

6. un dig de beton pentru apãrarea malului râului
Argeº în dreptul podului nou ºi al staþiei de cale feratã;

7. o serie de instituþii publice administrative:
primãrie cu percepþie, bancã ºi cooperativã sãteascã,
fomând clãdirea principalã a palatului administraþiei
din piaþa publicã, alãturi de care se vor mai adãuga
dispensarul, cantina pentru copii, secþia pentru
bãile populaþiei locale, cãmin cultural cu salã
de spectacole, bibliotecã, grãdiniþã de copii;

8. 39 de loturi de case, în suprafaþã de cca
2.000 mp fiecare, cuprinzând câte o casã tip, o curte
cu acareturi (grajduri ºi coteþe), o fântânã, o grãdinã
de pomi fructiferi ºi o grãdinã de zarzavat;

9. un teren pentru o viitoare ºcoalã primarã ºi
o ºcoalã horticolã, precum ºi un teren pentru un
han de cãlãtori;

10. un parc de agrement, cuprinzând un stadion
sportiv.

Cele douã biserici din comunã, amândouã
monumente istorice, urmau a fi restaurate ºi reparate,
o nouã bisericã, în zona de nord-est a satului model
(pe proprietatea lui Gh. Erbaºu, care se va expropria
în vederea extinderii viitoare a satului), urmând
a fi construitã mai târziu.

A
cest pprogram ºi anteproiectul satului
model au fost examinate ºi aprobate
principial în Conferinþa Interministerialã

din 26 septembrie 1941, iar la 9 octombrie 1941 au
fost reexaminate de Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Comunicaþiilor, care a încuviinþat executarea lucrãrilor
în baza acelui anteproiect.

Ridicãrile topografice de teren au fost
executate, în toamna anului 1941, de ing. topometru
G. Marincea ºi de Oficiul Aerofotogrametric din S.S.A.

Lucrãrile de construcþie au început la 15 mai
1942, din ordinul Preºedintelui Consiliului de Miniºtri,
urmat de Ordinul Prefectului Argeº, executându-se,
pânã în aprilie 1943, urmãtoarele lucrãri:

a. Organizarea ºantierului ºi construirea birourilor
provizorii, barãcilor ºi depozitelor de materiale.

b. Instalarea lagãrelor de prizonieri care, sub
comandament militar, sunt folosite la lucrãrile satului
model ºi la refacerea cãii ferate înguste CAPS, de
la Oeºti la Cumpãna.

c. Aducerea apei necesare lucrãrilor ºantierului

printr-un scoc ºi un ºanþ cu o
lungime de circa 1.800 m.

d. Instalarea unui atelier de
cãrãmidã, care se executã parþial cu mâna, parþial
cu presa, într-o fabricã de cãrãmidã improvizatã
pe ºantier.

e. Aprovizionarea parþialã cu materialele de
construcþie, puse la dispoziþie de Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri: var, ciment, fier beton,
precum ºi materialele achiziþionate de Prefectura
Argeº, din regiune: pietriº, nisip, bolovani, cherestea.

f. Executarea unei porþiuni din digul de apãrare
a malului Argeºului pe o lungime de cca 40 m,
în stânga drumului de acces la satul model, ºi
executarea fundaþiilor ºi cofrajului unei alte porþiuni
din acest dig, pe partea dreaptã a aceluiaºi drum
(cca 100 m).

g. Sãparea patului strãzilor noului sat, pe
o lungime de cca 1.500 m. 

h. Executarea din roºu a 24 de case, inclusiv
ºarpanta, învelitoarea de ºiþã ºi cerdacul de lemn,
pe parcelele de la nr. 2 la 27.

i. Executarea din roºu a clãdirii palatului
administrativ.

j. Executarea sãpãturilor fundaþiilor localului
pentru dispensar, maternitate, baie popularã.

k. Fundaþiile la restul clãdirilor de case tip
din satul model.

M
âna dde llucru a ºantierului era asiguratã
de un lagãr sub comandament militar,
cuprinzând 800 de prizonieri (ANS-DJ

Argeº, Prefectura Argeº, Dosar 417 din 1942, fila 9),
iar lucrãrile se executã în regie de cãtre Prefectura
Argeº, care are personal tehnic ºi administrativ
anume angajat sau detaºat aici.

Satul model se construieºte pe un platou de
10 ha, situat în nord-estul satului Corbeni, pe malul
stâng al Argeºului (teren care face parte din izlazul
comunal cu suprafaþa totalã de 17 ha). Platoul se aflã
la cca 600 m altitudine, având o poziþie dominantã
într-o regiune submuntoasã, cu numeroase calitãþi:
stabilitatea solului, nivelul de 20-25 m deasupra albiei
râului Argeº, absenþa umiditãþii, poziþie naturalã ºi
expunere solarã excelentã, imediata vecinãtate cu
vechiul sat, uºoarã înclinare pe direcþia nord-est,
care asigurã scurgerea rapidã a apelor pluviale.

Întrucât Legea agricolã interzicea înstrãinarea
izlazurilor comunale în alte scopuri decât cele
agricole, s-au fãcut demersurile necesare pentru
cedarea legalã a terenului preluat, între care ºi
exproprierea unei porþiuni de 40 ha din terenul
vecin, proprietatea lui G. Erbaºu, din care 20 ha
vor fi puse la dispoziþia satului pentru parcelare
ºi 20 ha se vor da izlazului comunal.

(Va urma)

Construirea ssatului mmodel AAntoneºti  
din CCorbeni-AArgeº

FFiilloofftteeiiaa PPAALLLLYY
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L
a îînceputul aanului 22010, printr-un Decret al
Preºedintelui interimar al Republicii Moldova,
Mihai Ghimpu, a fost creatã o Comisie

pentru studierea regimului totalitar-comunist.
Dezvãluirile ei au ºocat întreaga republicã.
Pentru prima datã au fost deschise uºile arhivelor

secrete ale Securitãþii de Stat,
ale Ministerului de Interne, ale
Procuraturii Generale a
republicii.

Au fost rãsfoite sute de mii
de dosare, care conþin tragedia
unui popor.

21 de membri ai Uniunii
Scriitorilor – toatã Uniunea
Scriitorilor! – au fost împuºcaþi
în 1938, la Tiraspol, pentru cã
scriseserã ode lui Marx în
alfabet latin, considerat peste
noapte duºmãnos.

Mii de persoane au fost
aduse în faþa plutoanelor de
execuþie pentru „vini” absurde.

40 de cãlugãriþe de la
Mãnãstirea „Raiul” din satul
Lipeþcoie au fost puse la zid, la
învinuire fiind scris sec: „Verit v
Boga?” („Crede în Dumnezeu”). ªi mai jos sentinþa:
„Rasstreleati!” („Sã fie împuºcate!”)

Alte „crime” grave erau (citez din dosare): „Citeºte
cãrþi!” (Altele decât cele semnate de Marx, Lenin sau
Stalin.) „Rasstreleati!” („Sã fie împuºcat!”)

Scriitorul Petre ªtefãnucã afirmase, în 1940,
cã moldovenii vorbesc limba românã. Sentinþa:
„Rasstreleati!” („Sã fie împuºcat!”)

Alt scriitor, Mihai Curecheru, a fost arestat pentru
afirmaþia cã moldovenii – unica populaþie de origine
latinã din fosta URSS – ar trebui sã scrie cu alfabet
latin. Sentinþa: „Rasstreleati!” („Sã fie împuºcat!”)

Poetul Nicu Stegaru, numai pentru cã vorbea
o bunã limbã englezã, a fost învinuit cã ar fi „spion
englez ºi american” ºi condamnat la ani grei de Siberie.

Prozatorul Alexei Marinat a fãcut ºi el Siberie
pentru cã scrisese pe o filã din jurnalul sãu intim,
în 1947, când muriserã de foame sute de mii
de concetãþeni, cã nu mai are ce mânca.

Unchiul meu, arhimandritul Serafim Dabija,
stareþul Mãnãstirii Zloþi, a fost arestat în 1947
ºi condamnat la 25 de ani de închisoare pentru
o „vinã” la fel de stupidã (citez din sentinþã):
„A construit o mãnãstire în scopuri antisovietice”.

Sate întregi au fost deportate în Siberia, clase
cu tot cu profesorii lor trimise în taiga. Zeci de mii
de basarabeni au fost asasinaþi, torturaþi, maltrataþi.

Intelectualii, oamenii politici, preoþii, gospodarii
satelor, sufletul ºi conºtiinþa acestui neam, au fost
îmbarcaþi în vagoane pentru vite („bou-vagon”) ºi
duºi la capãtul lumii.

Odatã cu ei au fost trimiºi în Siberii ºi copiii
Basarabiei ºi ai Transnistriei. Cei care au procedat
aºa se conduceau dupã proverbul: „O þarã fãrã
copii e ca ºi moartã”.

Admit cã în imaginaþia bolnavã a celor care s-au
lãþit peste noi, maturii acestor locuri s-or fi fãcut
vinovaþi cu ceva (cã-ºi fãceau cruce, cã semnau cu
litere latine, cã aveau o casã bunã în care voia sã
se mute vreo cutrã etc.), dar care o fi fost vina
copiilor, unii dintre ei abia nãscuþi, de-au fost ºi ei
judecaþi odatã cu pãrinþii lor ºi trimiºi la urºii cei albi?!

Ce lucru poate fi mai trist decât cel de a fi
condamnat cu mult înainte de a te fi nãscut, de
a fi gãsit vinovat de „crima” de a te fi nãscut în
aceastã parte a lumii de la rãscrucile istoriei...

S
criitorul ººi aactorul Arcadie Donose, nãscut în
Rudi, îmi povestise despre „lecþia” vieþii sale,
pe care a învãþat-o în noaptea de 13 spre

14 iunie 1941, la gara Pãmânteni din Bãlþi.
Era student la ªcoala Pedagogicã ºi a nimerit

întâmplãtor la garã, în timp ce aºtepta trenul spre
satul sãu de baºtinã. Sute de familii de basarabeni,
cu tot cu copii ºi bãtrâni, fuseserã îmbarcate în
vagoane pentru animale. Plânsete de copii despãrþiþi
de pãrinþi ºi de pãrinþi rupþi de copiii lor rãsunau pânã
departe în cerul lui Dumnezeu – unele familii erau

separate astfel, copiii urmând a fi izolaþi
de pãrinþii lor „antisovietici”, întru a fi duºi
în alte colþuri de Siberie...

Iar peste acel vacarm, ca sã nu se
audã plânsetele ºi bocetele celor suiþi
în trenuri, pe peronul gãrii Pãmânteni
o fanfarã cânta vesele cântece ruseºti...

Iatã ce povesteºte scriitorul: „Ceea
ce nu pot uita ºi n-am sã uit e fanfara
militarã, care cânta cântece de voie bunã.
«Oamenii plecau de bunã voie.» Un fost
coleg m-a strigat pe nume, þin minte:
«Aruncã-mi o bucãþicã de pãmânt!»
Pãmântul era departe, santinela aproape,
mi-am învins teama ºi am aruncat spre
vagon un boþ de zgurã neagrã ºi tare...
Apoi locomotiva a
strigat: «Taigaaa!»
Gara se cutremura de
vacarmul despãrþirii
mieilor de oi. Am rãmas

cu zgura. O simt ºi acum, e în
pâine, o mestec cu lacrimi,
mereu...”

Aceste spuse ale poetului de
la Rudi, care compara acea noapte
de calvar cu despãrþirea mieilor
de oi, mi-amintesc de versurile
poetului nostru dintâi, Dosoftei: 

...Am mâncat pâine cu zgurã 
ªi lacrimi în bãuturã...
Acesta a fost destinul celor

desprinºi cu sila de vatra
strãmoºeascã...

Câþi dintre acei copii s-au
mai întors înapoi?!

Câþi au rezistat?! Câþi au fost
reabilitaþi?! Câþi mai suferã ºi azi?!

Cu copilãria mutilatã, îndurau geruri de minus 40
de grade timp de aproape 10 luni pe an, în celelalte
douã luni suportând înþepãturile norilor de þânþari,
vântul rece care-i lovea peste faþã ca un bici sau ca

un brici, întunericul care nu
pleca pentru cei duºi mai cãtre
nord câte o jumãtate de an. Nu
se puteau îndepãrta prea mult
de barãcile în care locuiau, ca
sã nu se rãtãceascã în taigaua
deasã ca o perie ºi auzeau zilnic suspinele pãrinþilor
lor care plecau, tot zilnic, sã taie hectare de pini uriaºi
pentru o bucatã de pâine...

E plinã Siberia de cimitire de-ale acestora.
Inclusiv cimitire de copii.

D
ar nnu ttoþi aacei ccopii trimiºi în Siberia
împreunã cu pãrinþii lor au dispãrut.
Ei n-au murit. Nu s-au rãtãcit în taigaua

Siberiei. Nu s-au mankurtizat.
Reveniþi din taiga, ei au pus mâna pe carte, au

muncit în sudoarea frunþii, ºtiind cã vor putea rãzbi
numai cu propriul efort. Or, originea socialã „din
chiaburi” era o „danga” pe frunte pentru toatã viaþa.
Ba mai mult. Aº crede cã acei care reprezintã azi
conºtiinþa Basarabiei sunt, în majoritatea lor, copiii
celor deportaþi în Siberia. Ca o rãzbunare, copiii
foºtilor deportaþi sunt azi miniºtri, scriitori, savanþi,
deputaþi, profesori, medici etc.

Unul dintre ei este ºi prietenul meu Boris Vasiliev,
profesor din Sãrãtenii Vechi, Teleneºti.

A fost arestat pe când avea
câþiva aniºori, ca sã fie trimis în
Siberia. Când a mai crescut, a
fugit din taiga, revenind la casa
pãrinteascã.

Boris Vasiliev are un destin
incredibil: acum niºte ani, când
mi-a povestit prin ce a trecut,
l-am îndemnat sã-l aºtearnã
pe file.

Toate seismele lui sufleteºti,
toate cutremurele pe care le-a
cunoscut inima sa, fiind
aºternute pe hârtie, urmãresc
un singur scop: sã ne facã mai
buni, mai atenþi cu jocurile
ºi capcanele istoriei, mai
înþelegãtori cu propriul destin.

ªi încã ceva ne mai
sugereazã aceastã carte:
suferinþa formeazã norii pe care

coboarã Dumnezeu ca sã fie mai aproape de oameni.
O carte de memorii, de multe ori, devine pentru

autorul ei, un adãpost. Boris Vasiliev o transformã
într-o redutã a neuitãrii, care vine sã restituie o
lume ºi sã reconstruiascã o alta.

O rredutã aa nneuitãrii
NNiiccoollaaee DDAABBIIJJAA

În ccursul vvizitei îîn RRepublica MMoldova ddin ooctombrie 22011, nne-aam îîntâlnit, îîn ssatul SSãrãtenii VVechi, ººi
cu pprofesorul BBoris VVasiliev, aautorul ccutremurãtoarei ccãrþi Stalin mmi-aa ffurat ccopilãria, istorisind, pprintre aaltele,
suferinþele mmicului BBoris-BBorea, ttrimis îîmpreunã ccu ffamilia, lla 99 aani, îîn SSiberia. CCu aacordul aautorului, rreluãm
aici pprefaþa ccãrþii, ssemnatã dde ccunoscutul sscriitor ººi lluptãtor ppentru rromânism NNicolae DDabija.

Boris VVasiliev

Nicolae DDabija (n. 115 iiulie 11948,
comuna CCodreni, rraionul CCimiºlia) eeste uun sscriitor,
istoric lliterar ººi oom ppolitic ddin RRepublica MMoldova,
Membru dde OOnoare aal AAcademiei RRomâne ((din
2003). DDe nnaþionalitate rromânã ººi rreligie oortodoxã,
este nnepotul aarhimandritului SSerafim DDabija, uunul
dintre mmarii dduhovnici rromâni, ddeportat îîn GGulag
în 11947. CCunoaºte pprofund vviaþa ccomunitãþilor
româneºti ddin jjurul RRomâniei. ÎÎn ccalitate dde rredactor
ºef aal ssãptãmânalului Literatura ººi AArta, editat dde
Uniunea SScriitorilor ddin RRepublica MMoldova, aa aavut
un rrol iimportant îîn llupta dde rrenaºtere nnaþionalã ddin
Basarabia. SSãptãmânalul ccondus dde DDabija aa ffost,
în aanii 11988-11989, ccea mmai iimportantã ppublicaþie
care ssusþinea rrevenirea llimbii rromâne lla ggrafia
latinã ººi ddecretarea eei cca llimbã ooficialã îîn RRSS
Moldoveneascã. ÎÎn 22005 ee aales ppreºedinte aal FForului
Democrat aal RRomânilor ddin RRepublica MMoldova,
organizaþie nneguvernamentalã dde cculturã ººi ddrept,
la ccare aau aaderat ppeste 1150 dde oorganizaþii cculturale,
uniuni dde ccreaþie, aasociaþii nneguvernamentale.
La 11 iiulie 22008 aavea ppeste 2250 0000 dde mmembri, ffiind
organizaþia nnonguvernamentalã ccu ccea mmai llargã
aderenþã ddin rrepublicã, ccu ffiliale îîn UUcraina, RRusia,
Israel, IItalia, GGrecia, SSerbia, LLetonia, GGeorgia. 

SSttuuddiiii:: În aanul 11966 eeste îînmatriculat lla
Facultatea dde ZZiaristicã aa UUniversitãþii dde SStat
din MMoldova. ÎÎn aanul IIII aa ffost eexmatriculat „„pentru
activitate pproromâneascã ººi aantisovieticã”, ffiind
reprimit ppeste uun aan, îîn 11970, lla FFacultatea dde
Filologie. ÎÎn 11972 aa aabsolvit UUniversitatea dde SStat
din MMoldova.

BBiibblliiooggrraaffiiee (selectivã): Ochiul aal ttreilea
(poeme), 11975; Apã nneînceputã (poeme), 11980;
Poveºti dde ccândd PPãsãrel eera mmic (poem ppentru ccopii),
1980; Pe uurmele llui OOrfeu (eseuri), 11983 ((ed. II), 11990
(ed. III);  Zugravul aanonim (poeme), 11985; Antologia
poeziei vvechi mmolddoveneºti, 1987; Molddova dde ppeste
Nistru –– vvechi ppãmânt sstrãmoºesc (studiu
documentar), 11990 ((ed. II), 11991 ((ed. III); Aripã ssub
cãmaºã, 1989; DDomnia llui ªªtefan ccel MMare (eseu),
1992 ((douã eediþii); Mierla ddomesticitã (poeme), 11992;
Nasc ººi lla MMolddova ooameni (povestiri ppentru ccopii),
1992; DDreptul lla eeroare (poeme), 11993; Lacrima ccare
vedde (poeme), 11994; Oul dde ppiatrã (poeme), 11995;
Libertatea aare cchipul llui DDumnezeu (eseuri), 11997;
Fotograful dde ffulgere (poeme), 11998; Cercul dde ccretã
(poeme aautograf ººi ddesene), 11998; Cerul llãuntric
(poeme), 11998; Icoanã sspartã, BBasarabia (eseuri),
1998; Între ddragoste ººi mmoarte (poeme), 11998; 
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Poetul îîn ccetate

M
ã aatrag
artele
frumoase

ca o dragoste
fermecatã, de nu
mai ºtiu cum sã-mi

explic acest sentiment. Unica soluþie ar
fi cea transcendentalã. Probabil, asta
m-a ºi fãcut sã-mi bag în minþi o
chestiune bizarã: oricine care face
poezie, muzicã, picturã etc. îºi are un
creier ce reprezintã un infinit
împachetat. ªi deja deprins cu acest
postulat, de se întâmplã sã mã
întâlnesc cu cineva fãcând parte din
acest domeniu, imediat îmi apare
gândul cã în faþã am un fuior-fiinþã cu
firele fãrã capãt. Ba mai mult, simt cã
acest fuior se încolãceºte nu ºtiu cum
în jurul meu, fãcând din mine un sclav.

În toamna timpurie a lui ’93 eram pe
apele Dunãrii, îmbarcat pe un vaporaº
ce urca în susul apelor, printre munþi,
printre case cu muºcate la ferestrele
deschise. Avui norocul sã fiu acceptat
în anturajul a trei fiinþe din lumea zeilor;
e vorba de Marin Sorescu, Ioan
Alexandru ºi Eugen Simion. ªi
deoarece cãlãtoria aceea a þinut vreo
18 zile, avui un noroc ºi mai mare sã
tot petrec ore întregi cu fiecare dintre
aceºti mari domni. Acel liniºtit de ape
ce se tot lãsa de noi, acea culoare
blândã a peisajelor de toamnã
predispunea la lungã vorbã. Bunãoarã,
Marin Sorescu, de cum începea sã-ºi
depene amintirile, se transforma într-un
izvor cu apa cristalinã, care tot susura
necontenit. Într-o dimineaþã, stãteam
amândoi rezemaþi de balustrada
bordului, uitându-ne spre apa ce tot
fugea în urmã, când Domnia sa zise:
„De-aº putea sã-mi scutur în apele
astea vreo douãzeci de ani, ca sã mã
întorc la satul meu, sã pãºesc desculþ
pe fundul brazdei ºi sã o mângâi. Sã
vãd cu ochii mei de atunci fetele celea
fãrã seamãn. Uite, o vãd pe una, cã
mi se strânge inima ºi acum, cum îºi
pleacã pleoapele în faþa mea... E un fel
de ascundere a ruºinii... cã, ºtiindu-se
frumoasã, nu cumva sã cred cã gândul
ar duce-o spre pãcate. Am sã mor ºi
acest dor de sat o sã-l iau cu mine pe
lumea cealaltã.” Cu totul altfel se

manifesta Ioan Alexandru. Vorba,
visurile, ca o enormã flacãrã, duceau
spre ceruri, duceau spre Dumnezeu,
încât pãrea un Vezuviu trezit din somn.
Ore întregi îmi povestea despre
locaºurile sfinte din Þarã, mai ales
despre mãnãstiri. O nestrãmutatã
dragoste avea pentru mãnãstirea
Rohia, care a dat Þãrii atâtea feþe
bisericeºti. Dar marea mea ruºine se
întâmplã atunci când, fiind în patru,
discutam despre scriitorii ºi poeþii
basarabeni: ei îi cunoºteau mult mai
bine ca mine. Cât de mult ºi frumos s-a
vorbit despre Ion Druþã, Grigore Vieru,
Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija,
Leonida Lari, Ion Hadârcã, Ion
Vatamanu, Gheorghe Vodã ºi mulþi alþii.
N-am sã uit... Ioan Alexandru ridicã
mâinile spre cer ºi strigã: „Doru-mi-i
de Dumneavoastrã...”, iar Marin
Sorescu continuã: „... ca unui zid de
o fereastrã”. E vorba de renumitele
versuri ale lui Nicolae Dabija. Eugen
Simion, academicianul, completeazã cu
mare regret: „Lor li-i dor de noi, iar noi
aici în Þarã parcã am fi surzi la toate
tragediile ºi dramele lor. Tot facem

politicã seacã. Clopotul lui Nicolae
Dabija mã face sã plec ochii spre
pãmânt de atâta ruºine”.

I
atã ccã aam aajuns ºi la subiectul
nostru, la marele nostru patriot,
poet, tribun, personalitate cu o

nemãrginitã responsabilitate civicã.
Pe Nicolae Dabija îl cunoscui pas

cu pas, precum percepi o lungã ºi
complicatã demonstraþie a unei
teoreme – silogism cu silogism,
formulã dupã formulã.

ªi am senzaþia cã la
margine n-am sã mai ajung.
Însã de acum îl am în
subconºtient ca pe o cãlãuzã
ce mã ajutã a-mi parcurge
cu sens restul meu de cale.

Vara trecutã nimeresc la
spital. Pe la sfârºite, când
mã simþeam deja mai bine,
în dupã-amiezi porneam pe
jos spre casã, sã dorm în
culcuºul meu obiºnuit, ca apoi,
dimineaþa, sã mã întorc din
nou la tratament. Þin minte,
era 15 iulie – ºi, pornindu-mã
spre casã, inconºtient, fac un
cot ca sã trec pe la draga mea
Literatura ºi arta. Mi-era dor
de oamenii de acolo ºi acest
sentiment mã ducea zburând.
Când urc la etaj, în
anticamerã... o masã gãtitã ºi
cu atâta lume, cã nu încãpeau
la ea... Mihai Cimpoi,
Alexandru Moºanu, Andrei
Strâmbeanu, Vasile Nedelciuc,
Grigore Vieru – erau mulþi, cã
n-am spaþiu sã-i înºir pe toþi.

Nicolae Dabija, pe un scaun, între doi
uºori, stãtea în capul mesei ºi, agitat,
povestea ceva. Vãzându-mã, îmi face
loc lângã el ºi-ºi continuã vorba. Ai fi
crezut cã e o privighetoare: în triluri
ºi rime cu zâmbet ºi haz îºi purta
naraþiunea pe vârfuri de nori.
Recunosc, prima datã îl vãzui atât de
inspirat. Dar lumea tot venea – care cu
flori, care cu un ºip de vin de casã, ba
chiar... cineva de la Cãinãri, dacã nu
greºesc, descarcã pe masã dintr-o ladã
o duzinã de sticle cu ºampanie aleasã.

ªi atunci mi-am dat seama – e
ziua maestrului. Subconºtientul
meu a intuit, dar nu m-a pregãtit.
Maestrul doar pentru câteva
clipe îºi oprea trilurile – la vreo
îmbrãþiºare sau la vreun sãrut
frãþesc. Doamne, nu-l putem
asemãna cu nimic, l-aº compara
doar cu cei doi mari poeþi despre
care am vorbit mai sus, cu acei
doi zei ai poeziei ºi ai durerilor
de neam. ªi iar mã întorc la
marea enigmã: cât e de adâncã

acea sãmânþã ce dã naºtere acestui
continuu act de naraþiune, de gând, de
apã vie cu scântei ca lacrima, de
luminã ineditã ce duce dincolo de
orizontul Universului.

Luminã, bãtutã de vânt,
Vino cu mine, nu te teme:
Nu-s poet, sunt
cel nãscocit de poeme.

I
ntenþionat ii-aam mmodificat ultimul
vers. Astfel îmi cere logica
expunerii valorii Domniei sale,

doar rostul lui de viaþã e a tot semãna
luminã. M-am gândit sã corectez mai
mult. De exemplu, în loc de „nãscocit”
sã pun „nãscut”. Pentru cã e nãscut
ºi crescut, de nu i se vede creºtetul
nu numai de poeme, ci mai ales de
durerile chinuiþilor noºtri semeni, ce
se þin lanþ secole ºi secole la rând:
dezmembrarea vetrelor natale,
foametea din ’46, ’47, deportãrile în
Siberia, crâncena luptã pentru limbã,

alfabet ºi tricolor, bãtãliile cu analfabeþii
ºi corupþii de la Putere, lacrimile pentru
mamele noastre ce-ºi nasc copiii pe
frunze verzi ºi cleioase de tutun.

F
iind ttransnistrean, sunt obligat
sã mã opresc la splendidul
studiu Moldova de peste

Nistru – vechi pãmânt strãmoºesc,
scris la moment, care mai târziu este
editat într-o plachetã specialã – pentru
a ajunge într-o formã compactã ºi
în biata noastrã de Transnistrie.
ªi... nimereºte acolo, însã aici ni-e ºi
durerea: aceastã plachetã avu aceeaºi
soartã ca ºi alte opere ale marilor noºtri
poeþi ºi scriitori. Va rãmâne pe veci în
memoria neamului acel rug de cãrþi cu

flãcãri pânã-n ceruri din piaþa centralã a
Dubãsarilor – era în primãvara anului
1992. Ca o maºinã diabolicã, acel foc
înghiþea scrierile dragi ºi scumpe ale
lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,
Ion Creangã, Grigore Vieru, Dumitru
Matcovschi, Nicolae Dabija ºi ale
multor, multor altora. O absurditate a
sfârºitului de secol XX. Aici, referitor
la Nicolae Dabija, s-ar mai cere un
detaliu. Când în Transnistria, nu cu
mult timp mai târziu, sunt alungate cu
tancurile neprihãnitele litere latine ºi
în ºcolile naþionale vor fi utilizate niºte
manuale vechi cu grafie ruseascã,
ne confruntãm cu alte elemente de
barbarism. Acolo unde se întâlnea
în manuale vreo poezie de Nicolae
Dabija, pagina respectivã era înlocuitã
cu chipul lui Suvorov, semn cã
„Transnistria e pãmînt rusesc”.

Poezia, bbucuroasã ttristeþe (poeme), 11998; Tãceri
asurzitoare (poeme), 11999; Harta nnoastrã ccare
sângerã (eseuri), 11999; La eest dde vvest (eseuri),
2001; Vai dde ccapul nnostru (eseuri), 22001; Aºchii
de sstele (poeme ººi ddesene), 22002; În ccãutarea
identitãþii. IIstoria nneamului rromânesc ddin
Basarabia ppovestitã ppentru eelevi, 2002 ((ed. II,
ed. III, aadãugitã), 22004 ((ediþia IIII); Însemnãri
de ppe ffront (eseuri), 22002; Râul îîn ccãutarea mmãrii
(eseuri), 22003; Basarabia, þþara dde lla rrãspântii
(eseuri), 22004; Doruri iinterzise (poeme), 22003
(ed. II), 22004 ((ed. III); Bondari ccu mmotor (poezii
pentru ccopii), 22004; Fulger îînrourat (poeme),
2005; Bezna vvine dde lla RRãsãrit (eseuri), 22005;
Paznic ppe îînãlþimi (eseuri), 22007; De cce llimba
noastrã ee rromânã (eseu), 22007; Desþãraþi
(eseuri), 22008; Maraton pprintre ggloanþe (poeme),
2008; Mesaje ppentru ssupravieþuitori (eseuri),
2009; Hoþii dde ssperanþe (eseuri), 22009;
101 ppoeme, 2009; Tema ppentru aacasã (roman),
2009 ((ed. II), 22010 ((ed. III), 22011 ((ed. IIII).

Traduceri îîn rrusã, iitalianã, uucraineanã;
a sscris, ssingur ssau îîn ccolaborare, mmai mmulte
manuale ººcolare, dde lliteraturã ººi iistorie.

(Sursa: Wikipedia, nnoiembrie 22011)

Un zzeu ccu aaripile aascunse ssub hhainã
AAccaadd.. PPeettrruu SSOOLLTTAANN

BALADÃ, dde NNicolae DDabija
(cântec ddin sspectacolul Horia,
dupã ppiesa llui IIon DDruþã)

Cât ttrãim ppe-aacest ppãmânt 
Mai aavem uun llucru ssfânt: 
O ccâmpie, uun ssat nnatal, 
O cclopotniþã ppe ddeal.

Cât aavem oo þþarã ssfântã 
ªi uun nnai ccare mmai ccântã, 
Cât ppãrinþii vvii nne ssunt –– 
Mai eexistã cceva ssfânt.

Cât ppãdurile nne ddor
ªi aavem uun vviitor,
Cât ttrecutu-ll þþinem mminte ––
Mai eexistã llucruri ssfinte.

Cât LLuceafãrul rrãsare 
ªi îîn ccer ee ssãrbãtoare, 
ªi ee ppace ppe ppãmânt ––
Mai eexistã cceva ssfânt.

Cât aavem uun ssat, ddeparte, 
ªi uun ggrai cce nn-aare mmoarte, 
Cât aai ccui zzice „„pãrinte!” ––
Mai eexistã llucruri ssfinte.

Cât ddurea-nne-vvor iizvoare
Ori uun ccântec cce ddispare, 
Cât mmai aavem cceva ssfânt ––
Vom ttrãi ppe-aacest ppãmânt.
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RRããzzbbooaaiieellee vvooiieevvoodduulluuii
AAccaadd.. RRããzzvvaann TTHHEEOODDOORREESSCCUU

N
icolae DDabija... un om ce nu ºtie de tihnã
zi ºi noapte. E suficient sã-i mãsori patima
aºternutã la rubrica „Vai de capul nostru”,

pentru a-þi da seama de titanicul efort pe care îl face.
Conform chibzuinþelor mele, acest efort poate fi
realizat doar în zilele de sâmbãtã ºi duminicã. Pentru
cã în celelalte zile ale sãptãmânii viaþa noastrã
hleioasã îl încleºteazã în balamalele sale atât de
strâns, încât Domnia sa nici n-are timp sã rãsufle
mai liber. Când e la biroul din redacþie – o coadã
interminabilã de lume: vin oameni din sate ºi oraºe
cu fel ºi chip de nevoi. Fiind adesea pe la redacþie,
n-am întâlnit un caz sã nu fi fost luat în seamã. Era
în istorica zi de 27 martie. Redacþia, ca un roi de
albine, forfotea de multã lume adunatã. Bãtrâni,
femei, copii de pe diferite maluri ale Prutului venirã
la Literatura ºi arta, venirã sã-l vadã, sã-l salute pe
Nicolae Dabija. Eu am rãmas frapat de pãrinteasca
atenþie a maestrului faþã de fiecare dintre cei veniþi
la aceastã Mekka. Imediat s-a improvizat o masã ºi
toþi au fost serviþi cu toate cele avute la îndemânã:
o felie de pâine, un biscuit, un pahar de oranjadã, o
cafea. La plecare, toþi ca unul avurã parte de o carte
cu respectivul autograf îngrijit. E vorba de renumitul
volum al maestrului, editat la Craiova sub genericul
„ROMÂNII UITAÞI”, cu denumirea Libertatea are
chipul lui Dumnezeu. Dabija i-a condus pe toþi pânã
în stradã ca pe niºte oaspeþi scumpi. Când maestrul
reveni în birou, cu o durere ascunsã, murmurã o
frazã: „Ãsta ni-i poporul” ºi plecã ochii, probabil,

sã nu-i vãd lacrimile.
ªi dacã e vorba de Libertate..., nu pot sã nu

mã opresc la fulminantul editorial al maestrului
Libertatea de a da cu parul (vezi LA din 11 iunie ’98).
Atitudinea mea faþã de cei tineri sau mai puþin tineri
care au aspiraþii sãnãtoase pentru a se manifesta,
desigur, în favoarea binelui, este cunoscutã. Ei au
dreptul ºi posibilitãþile respective de a-i întrece pe
cei mai în vârstã – un lucru absolut firesc. ªi bravo
celor ce reuºesc, însã... îmi cer scuze cã la moment
nu mai þin minte cine dintre marii matematicieni a
zis: „Dacã noi vedem mai departe, e doar din motivul
cã suntem urcaþi pe umerii lui Pitagora”. Le-aº dori
tuturor celor tineri, mai puþin tineri ºi cu aspiraþii
nobile de a-ºi întrece premergãtorii respectivi sã
poarte încãlþãminte modernã, protejatoare – cu
talpã moale, puhavã: vor avea doar de câºtigat.

N
icolae DDabija... Este imposibil sã reuºesc
a-i desface mulþimea de ipostaze cu care
sclipeºte în societate. Ba, mai mult, sunt

sigur cã nimeni nu e în stare s-o facã, deoarece
raþiunea noastrã finitã, oricât de întinsã ar fi, nu
e în stare sã cuprindã acel infinit împachetat în
complexul lui de cuget ºi creaþie. ªi, din aceste
considerente, þin sã închei aici cu o maximã
parafrazatã din imensa operã a maestrului: printre
noi se plimbã un zeu cu aripile ascunse sub hainã.

(Din volumul Între Scylla ºi Charibda, Ed. ªtiinþa,
Chiºinãu, 2006.)

S
ub bbolþile vvenerabile ale unuia dintre cele
mai celebre monumente de artã veche
româneascã, fastuosul lãcaº al Mãnãstirii

Argeºului – cel pe care mitul popular l-a legat de
legendarul meºter Manole – s-au aºezat, nu mult
dupã înãlþarea bisericii, în primele decenii ale
secolului al XVI-lea, câteva pietre de mormânt. Sunt
lespezile funerare ale neamului lui Neagoe Vodã,
ctitorul ce ºi-a dorit aici, în pronaosul de la Argeº,
o autenticã necropolã princiarã a „noilor Basarabi”,
împodobite cu motivele, geometrice ºi simbolice, ale
sculpturii muntene de dupã 1500. Printre ele, una cu
totul deosebitã, singularã ca decor ºi ca text sãpat
sub imaginea unui cãlãreþ purtând buzdugan ºi o
mantie fluturândã, rãmâne un monument unic ºi
emoþionant al epigrafiei medievale româneºti, dupã
cum efigia voievodului reprezentat aici va însemna
un prototip în arta Evului Mediu muntean: este
lespedea ce acoperã locul de veci al lui „Io Radu
marele voievod ºi domn a toatã Þara Româneascã ºi
a pãrþilor dunãrene, fiul marelui ºi prea bunului Radul
voievod” sau, cu alte
cuvinte, al celui pe care
istoria unei epoci tulburi îl
ºtie ca stãpânitor al Þãrii
Româneºti sub numele de
Radu de la Afumaþi. Fiu –
cum o spune ºi inscripþia –
al lui Radu cel Mare,
cunoscutul ctitor de la
Dealu ºi aducãtorul în þarã
al lui Macarie, meºterul
tipograf balcanic, acest
efemer voievod de la sud
de Carpaþi din cel de al
treilea deceniu al secolului
al XVI-lea, dureazã în
conºtiinþa posteritãþii ca
un mare luptãtor pentru
neatârnarea þãrii, împotriva
turcilor, a „agarenilor” aflaþi,
în acel timp al sultanului
Soliman Magnificul, în
momentul maximei lor
expansiuni politice.

„Sã vã fie ºtiute – continuã solemn textul
inscripþiei funerare de la Argeº, ca un mesaj direct,
plin de cumpãt ºi de mândrie, al voievodului însuºi –
rãzboaiele ce vã voi povesti, pe care le-am fãcut eu:
cel dintâi rãzboi cu agarenii, al doilea la Gubavi, al

treilea la satul ªtefeni, pe Neajlov, al patrulea
la Clejani, al cincilea la Ciocãneºti, al ºaselea la
cetatea Bucureºti, al ºaptelea la cetatea Târgoviºtei,
al optulea la râul Argeºel, al noulea la satul Plata,
al zecelea la Alãmãneºti pe Teleorman, al
unsprezecelea, cel mai iute ºi mai vârtos din toate
rãzboaiele, la Grumazi, cu ºapte sangiacuri, al
doisprezecelea la Nicopole, al treisprezecelea la
ªiºtov, al patrusprezecelea la cetate la Poenari...,
al cincisprezecelea la Gherghiþa, al ºaisprezecelea
iar la Bucureºti, al ºaptesprezecelea la oraº la
Slatina, al optsprezecelea la cetatea Bucureºti,
cu Vladislav voievod, al nouãsprezecelea la satul
Rucãr, al douãzecilea la Didrih...”

A
vem aaici oo „„geografie” completã a luptelor
pe care acest demn precursor al lui Mihai
Viteazul le-a dus întru apãrarea

voievodatului peste care cârmuia, într-un moment în
care Mehmed Beg, puternicul conducãtor otoman din
Balcani, voia sã prefacã þara în paºalâc turcesc, aºa

cum peste puþinã vreme vor deveni
pãrþi ale Banatului, ale Transilvaniei ºi
ale Ungariei. Piatra de mormânt pusã
în biserica de la Argeº, la loc de cinste,
acolo unde Radu de la Afumaþi a fost ºi
ctitorul pentru picturã, în dubla-i calitate
de voievod al þãrii ºi de ginere al
principalului întemeietor al lãcaºului –
era soþul Ruxandei, fiica lui Neagoe
Basarab –, nareazã pas cu pas faptele
de arme ale celui care în Ilfov ºi în
Vlaºca, în Dâmboviþa ºi în Argeº,
ºi de la Braºov pânã în Bulgaria de
miazãnoapte, a strãbãtut cu oºtile sale,
trãdat sau sprijinit de boierimea þãrii în
frunte cu Craioveºtii olteni, drumurile
victoriei ºi cele ale înfrângerii, împotriva
urgiei turceºti ºi a pretendenþilor ce
doreau Scaunul Basarabilor – aidoma
acelui Vladislav amintit de textul
inscripþiei – fie ºi cu preþul trãdãrii
de neam. ªi tot trãdarea, trãdarea
boiereascã, avea sã fie aceea care

în primele zile ale lui ianuarie 1529, datã amintitã
ºi pe piatra din pronaosul de la Argeº, curma
miºeleºte firul vieþii lui Radu de la Afumaþi,
undeva pe un deal de lângã Râmnicu-Vâlcea.

Viteazul voievod care în câþiva ani numai, din
1522 ºi pânã în clipa morþii, luptase pentru a întregi

cu armele ceea ce înaintaºul sãu
Neagoe fãptuise cu mintea ºi cu
fineþea diplomaticã – adicã un
statut de demnã independenþã
într-un moment de iureº al
Semilunii victorioase din Asia
pânã în inima Europei –, cãdea rãpus de o mânã
de boieri pentru care lupta cea dreaptã nu trecea
înaintea intereselor de castã feudalã. „...ªi-au nãvãlit
turcii cu multe greutãþi, ca sã ia þara noastrã, Þara
Româneascã; ºi m-am ridicat domnia mea... multe
rãzboaie apãrând, câteodatã fiind goniþi ºi câteodatã
gonind (pe duºmani)”, continuã parcã aievea
inscripþia de pe piatra de mormânt a lui Radu de
la Afumaþi, o altã inscripþie ce însoþea, în aceeaºi
bisericã argeºeanã, portretul domnului muntean
zugrãvit la porunca sa, odatã cu restul podoabei
murale, prin osteneala meºterului Dobromir. Erau
cuvinte ce rezumau o epocã, ce închideau între
ele un episod dintre acelea care, numeroase, au
dus din veac în veac la Independenþa pe care am
prãznuit-o nu demult.

Cât despre lespedea funerarã de la Argeº a lui
Radu Vodã, simplã ºi armonioasã în alcãtuirea-i
plasticã, ea pare, când o priveºti, cã prinde viaþã,
iar dincolo de miºcarea cãlãreþului înarmat, cioplit
pe ea, presimþi parcã o altã miºcare, mai profundã,
care tãlãzuieºte oastea româneascã de acum patru
sute ºi mai bine de ani, cu fiecare nume nou de
bãtãlie, de la un colþ la altul al gliei dintre Carpaþi
ºi Dunãre, spre jertfe ºi spre victorii despre care
cronici ºi monumente de tot felul ne vorbesc mereu
în limba bãrbãþiei. 

(Din volumul Istoria vãzutã de aproape, Editura Sport-
Turism, Bucureºti, 1980.)

EElliissaavveettaa NNoovvaacc
(n. 118 ooctombrie 11943, îîn
Modoia-AArmãºeºti) aa uurmat
Liceul „„Vlaicu VVodã” ddin CCurtea
de AArgeº ººi FFacultatea dde llitere
a UUniversitãþii ddin BBucureºti,
secþia rromânã-ffrancezã. AA ffost
profesoarã îîn îînvãþãmântul
preuniversitar ººi uuniversitar
pânã îîn aanul 22000. AA ddebutat

cu ppoezie îîn Luceafãrul, îîn 11966, eeste mmembrã UUSR,
Asociaþia BBucureºti. AA ppublicat uun mmare nnumãr dde ccãrþi,
volume dde vversuri, ppoeme ppentru ccopii, sstihuri ccreºtine,
legende. EEste rredactorul-ººef aal rrevistei Satul NNatal.
A pprimit nnumeroase ppremii ººi ddistincþii.

IInniimmaa aacceessttuuii ppããmmâânntt
O ggurã dde rrai 
ca oo bbinecuvântare
rostitã-nntr-oo cculoare
pe ccare nnumai vvulturii oo aau îîn pprivire.
Învinuitã ppânã lla ccapãt,
femeie, 
nãscutã-nn zzodia lleului
lunecând îîn zzidire.
Existã nnume dde îîngeri,
pentru ffiecare ccolþ dde ppãmânt lluminat,
eu ttrec pprin aauzul vvostru
ca uun ccuvânt dde ccinstire,
respiraþi-mmã cca ppe aaerul ccel mmai ccurat.
Timp rrãmas ssurd 
la ccumpãna aamiezii,
pãsãri pprãbuºindu-sse ccu zzidul
de ffiecare ddatã.
Parcã ffiece ccãrãmidã
purta nnume dde ssfânt
ºi ccerea ttributul, ttributul
Ana, MManole –– iinima aacestui ppãmânt.

(Din vvol. O ssutã dde ppoeþi – cculegere dde vversuri, 11967.)
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Citim ddin cclasici

Câmpulung

M
ãnãstirea CCâmpulungului e ziditã întâia
oarã de Radul Negru la 1215, dupã cum
se vede în inscripþia bisericii.(...) Socotim

cã aceastã inscripþie sã fie mai de crezut decât
hrisovul nu ºtiu cãrui domn în care se vorbeºte cã
s-ar fi vãzut pe atunci un hrisov al lui Negrul Vodã
atingãtor de aceastã mãnãstire, în care s-ar fi zis cã
s-a zidit biserica aceasta la 1290. Mai citãm aci ºi un
pasaj atingãtor de istoria oraºului pe care l-am copiat
dintr-o condicã veche a mãnãstirii: „La leat 7245
(1743) mþa [meseþa = luna] Iulie: împerechindu-se
oºtile, ºi viind din þara ungureascã
cãtane ºi nemþi, în mãnãstire, ºi în
oraºul Câmpulungului, apoi în urmã,
viind ºi oºtile turceºti, au scos nemþii
din acest oraº ºi au dat foc atât sfintei
mãnãstiri cât ºi oraºului de au ars cu
mare groazã. Deci, fiind atunci domn
acestei þãri Io Constantin Mavrocordat,
ºi mitropolit kir ªtefan, au trimes mãria
sa la leat 7246 mþa oct. 20, cu poruncã
împãrãteascã, pe Radul Brãtãºanul vel
armaº, ºi pe ªãrban Greceanul ºi pe
Constantin Lipoveanul din Târgoviºte,
împreunã cu mulþime de slujitori, de
au sfãrâmat toate zidurile mãnãstirii
ºi chiliile de prim prejur. ªi s-au prãdat
mãnãstirea, atât de odoare, cât ºi
de cele miºcãtoare; fiind egumen
Vasilie Ieromonah Gebeluº ºi
înspãimântându-se, au trecut cu nemþii
în þara ungureascã. Deci, dupã pradã
ºi arderea, ºi sfãrâmarea sfintei
mãnãstiri, mãria sa Io Constantin Vodã
Mavrocordat ºi sfinþia sa Mitropolitul Kir
ªtefan, aflând de sfinþia sa kir Nicodim
arhimandritul cum cã-i este metania la
aceastã sfântã mãnãstire, l-am fãcut
egumen acestei sfintei mãnãstiri într-aceastã vreme,
ºi tot în acel an, la leat 7246, oct. 20, ºi prin nevoinþa
ºi sârguiala sfinþiei sale, iarãºi s-au fãcut mãnãstirea
dupã cum se vede, atât sfânta bisericã pe din lãuntru
împodobitã cu tâmplã, cu sfintele icoane ºi cu
arginturi ºi policandrii, cât ºi pe din afarã cu chiliile ºi
cu zidurile ºi cu altele care se vãd fãcute de sfinþia sa.”

Mãnãstirea Câmpulungului de astãzi la începutul
ei a fost numai o bisericuþã în cetatea lui Radu Negru,
ziditã, cum am arãtat, de dânsul ºi apoi reziditã de
al doilea ºi prefãcutã în mãnãstire de Matei Basarab,
ºi în sfârºit prefãcutã a treia oarã de G. Vodã Ghica.
Considerând soliditatea turnului celui mare al bisericii
într-un pãtrat ca de 17 stânjeni înãlþime, pietrele
tãiate de gresie din care este ºi astãzi ziditã toatã
mãnãstirea, structura ce se vede cã au avut aceste
pietre la prima lor zidire, pilaºtrii, capiteluri sculptate,
treptele ºi plãcile, deosebitele pietre surpate ºi
aruncate în toatã preajma, tigri ºi lei de piatrã
încrustaþi în ziduri dupã întâmplare – suntem siliþi
sã credem cã Matei Vodã a zidit cu multã îngrijire
aceastã bisericã ºi prejurile la prefacerea ei. Cetatea
se vede cã a fost o zidire tare, însã fãrã nicio artã,
ocolul fortãreþei a fost ca de 85 stânjeni lãþime ºi
100 lungime. Câteva cãrãmizi romane zidite cu
cãrãmizi moderne prin zidurile cele vechi ale
prejmuirilor ne-au adus mare mirare ºi am întrebat
dacã în preajma locului se aflã ceva ruine romane.

Toþi ne încredinþeazã cã nu este nimic roman în
preajmã ºi nici cã au auzit sã se vorbeascã de un
asemenea lucru; dar este un loc pe care se zice cã
s-ar fi pomenit sfãrâmãturi de ziduri ºi cã de acolo
s-ar fi scos cãrãmizi mai înainte. Întrebarãm cum se
zice locul acesta ºi aflarãm cã-i zic Jidova ºi Uriaºa
de la Grãdiºte.

Prin lucru jidovesc, þãranii înþeleg tot ce e mare,
tot ce e vechi ºi n-are datã...

Datu-s-a aceastã numire de cãtre creºtini

idolatrilor daci ºi romani? Adus-a Titus ceva cete de
jidovi din Palestina în aceste locuri spre a-i întrebuinþa
salahori la clãdiri, ºi se þine prin tradiþie cã aceste
cetãþi sunt zidite de Jidovi? Uriaºii sunt sinonimi cu
Jidovii; aceasta însã poate sã fie ºi una din vorbele
dace ce au rãmas în limba noastrã, dacã trebuie sã
credem cã limba dacã ar fi fost un dialect pelasg.
Încã o bãgare de seamã: lucrurile jidoveºti se gãsesc
mai mult în câmpie, pe malurile Dunãrii, iar cele
uriaºe în munþi sau în partea munþilor. Grãdiºte
înseamnã în slavoneºte cetate ºi, precum sub
influenþa slavonicã s-a zis Câmpulung Dolgopoli,
tot astfel a putut sã se zicã ºi cetatea Grãdiºte.

A
ceste
combinaþii
etimologice

ne-au dat curiozitatea
sã vizitãm acel loc.
Am intrat în trãsurã ºi,
într-un sfert de ceas,
am fost acolo, unde am
adus ºi câþiva sãpãtori.
Ruinele acestea, mai
cotropite, formeazã un
dreptunghi având latura
dinspre nord de 115 paºi
ºi cea dinspre est de
160 paºi. Dupã puþine
observaþii, am putut
descoperi trei pãrþi ale
cetãþii: una în mijlocul
laturii de est ºi celelalte
pe cele douã laturi
opozite; ºi mai multe
despãrþiri de camere
în centru. Ruinele, pe
alocurea sunt în surfaþã
ºi pe alocurea trebuie
sã sape cineva ca sã

dea de dânsele. Zidul este gros ca toate zidurile
ce am gãsit în Romanaþi. Acelaºi ciment ºi mai tot
aceeaºi împãrþire. Dacã Grãdiºtea a fost cetate, apoi
Jidova a fost un drum p-acilea care sã ducã spre
capitala dacilor; dar apele ºi munþii sunt mai variabile
decât ºesul, ºi acest drum nu se mai cunoaºte astãzi.
Poziþia locului, care þine, ca sã zic aºa, cheie
drumului pe Oraþii ºi apa Râul, care
trece pe vale, au fost douã mari
avantaje spre a se face aici o cetate.

Sãpând puþin surfaþa, am gãsit
cãrãmizi foarte mari ºi chiar de forma
aceea subþire ºi latã din care am mai
gãsit ºi la Pietroºani ºi la Celei, însã
fãrã timbru, ºi am dat cu socoteala
cã acestea sunt prea multe ca sã
se fi întrebuinþat la basinuri numai ºi
cã trebuie sã se fi întrebuinþat ºi la
înveliºuri de casã. Apeductele se vãd,
cu toate acestea, cã erau prea obiºnuite
la romani, cãci vedem sfãrâmãturi în
cantitate la toate ruinele, ºi aici am
gãsit o mulþime. (...) Þevi de plumb,
întrebuinþate aºa de des la romani spre
conducerea apelor, n-am gãsit nicãieri
în cãlãtoria noastrã.

D
upã vvremi, s-au gãsit aci multe
lucruri ºi multã monedã; ne-a
fost cu neputinþã însã sã aflãm

vreuna dupã care sã ne putem închipui
cel puþin în ce secol a existat aceastã
cetate. Nicio dovadã mai sigurã nu
avem despre datele existenþei unor
asemenea cetãþi decât monedele ce
se gãsesc în þãrâna fiecãreia; cãci au
fost o datã monedã curgãtoare, poartã
numele suveranilor de atunci ºi trebuie
sã ne mulþumim a afla cel puþin o

diferenþã de secole între vârstele ºi duratele lor.
De aceea, rugãm pe câþi gãsesc asemenea bãnuþi
sã însemneze bine locurile unde îi gãsesc, cãci se
întâmplã adesea ca pe dânºii sã fie chiar numele
cetãþilor unde s-au bãtut ºi combinaþiile arheologice
nu ºtim pânã la ce veritãþi pot sã dea istoriei noastre.

Adevãrul este însã cã Radu Negru nu a fost nici
un Noe, nici un Deucalion dupã potoape. El a trebuit
sã vie aici dintr-un mic þinut numai cu o micã colonie
în punctul când acest popor belicos era setos de un
ºef care sã-i convie prin pietate, vitejie ºi capacitate;
el a ºtiut sã eclipseascã numele predecesorilor sãi
cu o organizaþie nouã. Se vede cã el a adus cu sine
multe instituþii ale pãmântului sãu ºi acestea s-au
resimþit pe alocurea ºi pânã în zilele noastre prin
toate reformele Mircilor. Câmpulung a fost rezidenþa
lui, cãci poate a fost oraºul cel mai populat în þarã ºi
d-aci i-a fost mai lesne comunicaþia cu pãmântul lui,
care comunicaþie ºi-a ºi asigurat-o prin fortãreþe. În
zestrea mãnãstirii Câmpulungul se pãstreazã cupa de
argint a lui Negru Vodã, o cupã cavalereascã de cinci
litre. Domnii Rucãreni posedã armele lui Mihai Vodã
Viteazul; deºi nu vor fi ale lui Mihai, sunt însã fãrã
îndoialã ale vreunui prinþ român din vremile acelea
când prinþii români se arma în capul oºtilor, cãci au
pe dânsele armele þãrii ºi sunt lucrate la perfecþie,
deºi într-un stil foarte vechi în era armelor de foc.

Într-o ladã cu cãrþi vechi bisericeºti ºi manuscrise
de puþin interes am gãsit multe cãrþi tipãrite dupã
vremi în þara noastrã ºi care ar putea face interesul
unei pagini într-un articol bibliografic. În interesul
ºcoalei din Sf. Sava, ºi în interesul istoriei familiei
Vãcãreºtilor, copiem aci din poarta unei cãrþi ce ni
s-a dat de D. Profesorul Brezoianul, care ne-a mai
dat o cronologie a domnilor ºi alte documente prea
interesante pentru istoria tãrii. (...)

Vreo trei exemplare de monedã foarte ciudatã
am gãsit pe la orãºeni, dar niciunul n-a putut sã ne
dea o desluºire în ce locuri s-a gãsit, ºi numismatica
nu o cunoaºte nicidecum. O asemenea monedã ne-a
mai procurat în urmã D.N. Roseti. Aceastã monedã
este de argint, foarte neregulatã în forma ºi greutatea
ei. Este timbratã numai pe o parte cu patru pãtrate,
formând un pãtrat mai mare, ºi în care se vede un
leu, poate cel veneþian, ºi alte amãnunte fãrã niciun
înþeles cunoscut. 

(Va urma)

DDiinn iittiinneerraarruull ddlluuii BBoolllliiaacc ((IIII))

Intrare îîn CCicãneºti, vvãzutã dde CCucu UUreche

Continuãm aa rrelua ffragmente ddin CCapitolul XXIV (volumul aal ttreilea) al aantologiei Cezar BBolliac. EExcursiuni aarheologice, eeditatã dde NN. GGeorgescu ººi ppublicatã îîn 22005
de EEditura FFloare AAlbastrã ddin BBucureºti, dde ddata aaceasta zzãbovind nnumai îîn CCâmpulung.
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– Domnule director, aþi fi putut urma cariera
de savant, însã aþi preferat cuvântul ºi ºcoala.
Îmi amintesc ºi acum cã am transmis în 1991, fiind
redactor la Agenþia Moldova-Press, informaþia despre
instituirea primei unitãþi ºcolare de alternativã,
iniþiatorul ºi directorul cãreia aþi fost dumneavoastrã,
unitate care cu timpul s-a dezvoltat pânã la
prestigiosul Liceu „Prometeu”. Deseori mã gândesc
care este mobilul, formula secretã a fiinþei omeneºti,
nedescoperitã ºtiinþific, care-l face pe omul adevãrat
sã-ºi urmeze cu demnitate cãrãruia în viaþã, sã lase
urme ºi trepte de ascensiune pentru urmãtoarele
generaþii. Vreþi sã descoperim împreunã aceastã
formulã prin exemplul pe care ni-l daþi? Nu demult
am fost la Bâlciul Olarilor din Iurceni. M-au frapat
vasele din ceramicã Cucuteni din cultura neoliticã:
ce armonie de culori, simboluri, semnificaþii! ªi câtã
frumuseþe! ªi de ce tocmai Ionela Mihuleac din Iaºi
ºi Alena Stoica din Chiºinãu au rãspuns acestei
provocãri? Unul Dumnezeu ºtie!

– Lumea e mare. Omul, însã, poate fi ºi mai
mare, dacã se crede în stare s-o cucereascã. E lucru
ºtiut: pe pãmânt nu existã fiinþã mai slabã ºi, totodatã,
mai puternicã decât omul. „În fiecare om, spunea
G. Cesbron, poþi vedea animalul, dar ºi pe Iisus
Hristos.” Totul depinde de noi, de capacitatea de a
separa lumina de întuneric. Rãul nu vine de nicãieri.
E în noi. Ca ºi Binele, de altfel. Trebuie sã-l simþim,

sã-l descoperim ºi sã-l fãptuim. Adevãrata chemare
a omului e Binele. Ne naºtem, ca sã-l înmulþim.
Doar aºa putem fi siguri cã ne facem datoria de om.  

– Care este specificul noului an de învãþãmânt
în Republica Moldova? 

– Începutul anului ºcolar în curs s-a desfãºurat
sub stindardul independenþei. Libertatea are pentru
noi o semnificaþie aparte. Suntem printre puþinele
popoare din lume care niciodatã, de-a lungul istoriei,
n-a atentat la libertatea altor neamuri, nu le-a cucerit,
nu le-a înjosit, nu le-a furat limba ºi sufletul. Deci,
meritãm ºi noi cel puþin aceastã independenþã
relativã. Meritãm sã ne bucurãm de pace ºi de
condiþii normale de viaþã, ca sã putem munci ºi scãpa
de sãrãcie (inclusiv de sãrãcia spiritualã). Cea mai
cumplitã sãrãcie, zicea Grigore Vieru, este acolo
unde cartea moare în braþele pâinii. Ca sã nu se

întâmple aºa ceva, ºcoala trebuie sã devinã
un adevãrat Templu al Luminii, Demnitãþii ºi
Patriotismului. Al. Odobescu a scris undeva cã
ºcoala este pentru viitorii cetãþeni mai mult decât un
izvor de cunoºtinþe; ea este apa în care ei primesc
adevãratul botez al patriotismului. ªi atunci, cum sã
pãºeºti pragul ºcolii, ca dascãl, dacã uiþi acest lucru?

– În cadrul instituþiei aþi pus accentul pe educaþia
patrioticã. Elevii de la Liceul „Prometeu” se
deosebesc nu numai prin reuºitã la învãþãturã, ei sunt
o mândrie
naþionalã.
Comportamentul
lor în ºcoalã nu
diferã de cel din
stradã. Cât de
frumos este
cântecul „Îndemn
la unire”, pe care
l-aþi compus
pentru ei ºi pe
care Nicolae
Dabija l-a ales ca
imn pentru Forul
românilor din
Basarabia. La
deschiderea
Festivalului Invitã
Maria Bieºu, o
tânãrã de la un post de televiziune mi-a solicitat
impresii nici mai mult nici mai puþin decât în limba...
care credeþi? moldoveneascã... Bâlbâindu-se, a
motivat cã situaþia la noi e neclarã. I-am rãspuns cã
doar pentru cei care nu doresc sã se clarifice ºi i-am
spus cã-i acord interviul doar dacã menþioneazã cã
vom vorbi în limba românã. A acceptat, nu ºtiu însã
cum a transmis. Sunt sigurã cã nu este absolventã
a Liceului „Prometeu”. 

– O ºcoalã bunã este cea în care intrã foarte mulþi
copii ºi din care ies foarte mulþi Oameni. Or, ca sã fii
un om adevãrat, trebuie sã-þi iubeºti pãrinþii, neamul,
rãdãcinile, sã ai verticalitate ºi mândrie, sã-þi cunoºti

istoria ºi limba, sã ai personalitate. ªi, dacã noi,
cei de la „Prometeu”, ne deosebim prin ceva de alte
ºcoli, acest fapt se datoreazã, în primul rând, copiilor.
Noi ne zidim în ei, dar în acelaºi timp ºi învãþãm
de la ei, ne ajustãm la ei ºi nu uitãm cã tocmai ei,
copiii, sunt purtãtorii realizãrilor de mâine. O ºcoalã
în care profesorii nu învaþã de la copii este o instituþie
moartã. „Suntem fraþi prin naturã, dar strãini prin
educaþie”, afirma Confucius. Ca sã nu ne înstrãinãm
unii de alþii, trebuie sã-l învãþãm pe copil de mic
sã fie „aproapele” tuturor semenilor sãi. ªcoala
nu trebuie sã fie „anticamera” vieþii, ci însãºi viaþa,
cu toate învãþãturile ºi esenþele ei.  

– Parafrazând vorba unui personaj din Amintirile...
lui Ion Creangã, legislaþia educaþiei la noi este ce
este... Cum e legislaþia în domeniu la ora actualã?
Atþ participat la dezbateri?

– Aº spune un neadevãr, dacã
aº zice cã „legea e bunã, dar nu
se respectã”. Din pãcate, nici Legea învãþãmântului
nu mai e bunã. ªcoala s-a împotmolit în probleme.
Birocraþia din nou a devenit atotputernicã. Hârtia ºi
formalitatea din nou au prioritate în faþa copilului.
Aºa-numita „reformã a ºcolii naþionale” bate pasul pe
loc. „Codul Educaþional”, la care au lucrat colective
întregi din toatã republica (ºi la elaborarea cãruia am
participat oarecum ºi eu), stã undeva prin sertarele

birocraþilor din Parlament. Mã tem cã,
pânã la urmã, va fi adoptat un „Cod”
total strãin de ºcoalã. Totuºi, important
e ca noi, cei direct implicaþi în procesul
de învãþãmânt, sã ne facem datoria
cât mai sincer ºi conºtiincios.

– Ce noutãþi aveti în premierã
la Liceul „Prometeu”?

– Multe ºi bune, dar cea mai
importantã dintre ele este aniversarea a
douãzeci de ani de la înfiinþare. Este deja
o vârstã maturã, ani în care am avut ºi
avem copii extraordinari, copii care sunt
lansaþi în viaþã ca personalitãþi, oriunde
se duc ei ne reprezintã cu demnitate
ºi cu onoare nu numai pe noi, dar ºi
întreaga republicã, sunt copii foarte bine
pregãtiþi, copii cu pãrinþi foarte bine
intenþionaþi, pentru cã o ºcoalã nu poate

realiza nimic dacã nu este sprijinitã în acelaºi timp
de familie. Sãrbãtoarea nu a fost o surprizã, dar o
realizare împlinitã. În prezent avem 1.300 de copii,
dar am avut ºi 1.500, dintre care în fiecare an lansãm
peste 100 de absolvenþi. În 2000 am avut prima
promoþie. Avem lista la toþi ºi þinem legãtura cu ei.

– Aþi început sãrbãtoarea cu acel Imn, nãscut
în cadrul Liceului „Prometeu”?

– Noi avem aceastã durere a dezbinãrii Neamului.
La început eu am cântat aceastã melodie, apoi am
transmis-o ansamblului vocal. Credeam cã va þine
publicul în picioare vreo jumãtate de an – un an,

pânã pleacã comuniºtii de la putere, dar au rãmas
încã mulþi ani ºi au fãcut încã multe rele, ºi s-a
dezbinat ºi mai mult neamul nostru. Dar sperãm
ca pânã la urmã Unirea va veni prin copii, prin
ªcoalã, prin Dumnezeu.

– Academicianul Mihai Cimpoi spunea cã nu
numai prin culturã trebuie sã ne integrãm, dar ºi prin
educaþie sã ne sincronizãm cu Þara-Mamã, or Liceul
„Prometeu” din start a preluat aceastã iniþiativã. Mai
activeazã profesori din România în cadrul instituþiei?

– Atunci când s-au deschis podurile de peste
Prut, ºi a fost mai întâi cel de flori, eu am încercat
sã fac poduri de cãrþi, poduri de manuale, poduri
de profesori. Am înfiinþat acest liceu cu profesori
din România. Primele cadre didactice nu erau din
Basarabia, mai apoi am angajat ºi cadre didactice de
la noi, care au colaborat foarte bine cu cei din Þarã. 

ªªccooaallaa nnuu ttrreebbuuiiee ssãã ddeevviinnãã
„„aannttiiccaammeerraa vviieeþþiiii””,, ccii îînnssããººii vviiaaþþaa

RRaaiiaa RROOGGAACC
Spuneam într-o recenzie cã, de la manualul

de psihologie, intitulat sugestiv Cunoaºte-te pe tine
însuþi, apãrut în 1983, ºi pânã la romanul de debut –
Cel rãtãcit, Aurelian Silvestru – poetul, compozitorul,
prozatorul, eseistul, publicistul, doctorul în psihologie
ºi directorul-fondator al Liceului experimental de
creativitate ºi inventicã „Prometeu” din Chiºinãu,
a ars toate treptele de afirmare, cãutându-se ºi
regãsindu-se pe sine, însã, într-un recent dialog
realizat cu domnia sa am înþeles cã e încã în
ferventã cãutare, mai are a se descoperi publicului
larg în noi ipostaze. Dar s-o luãm de la un capãt. 

Aurelian SSilvestru

Pablo PPicasso Relative hhuman pproduct Salvador DDali - WWalt DDisney Marc BBloch
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Un aargeºean pprin llume
PPooppaass îînn SSppaanniiaa ((II))

IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

A
fost uun ttimp când aveam 28 de cadre
didactice din România, predam doar
conform programelor ºcolare ºi manualelor

din România. Practic, eram o ºcoalã pilot a
Ministerului Educaþiei din România. Dar a survenit
ceva în relaþiile dintre cele douã maluri ale Prutului
ºi, din pãcate, nu s-a mai semnat un acord între
guverne, nu s-a mai putut face detaºarea cadrelor
didactice. Chiar ºi din Þarã au fost unii care au spus,
dar de ce toþi trebuie sã meargã la Liceul „Prometeu”,
sã se mai ducã ºi în alte ºcoli. Eu le-am spus cã aici
la noi ei gãsesc o oazã în care se simt ca Acasã, dar
dacã vor fi dispersaþi câte unul în diferite localitãþi ºi
instituþii, nu vor rezista. ªi exact aºa s-a întâmplat, cei
trimiºi separat n-au rezistat nici douã luni, pentru cã
mai erau ºi atitudini ostile, probleme de acomodare,
de socializare etc. În prezent noi mai avem cadre
didactice din Þarã, dar ºi cele peste 137 de cadre
didactice de la noi sunt deja la nivelul cadrelor din
România, pentru cã au avut unde ºi de la cine învãþa,
sunt foarte bine motivaþi, sunt foarte bine pregãtiþi.

– Doriþi sã daþi ºi câteva nume concrete dintre
cei care se evidenþiazã?

– Toþi profesorii ºi învãþãtorii de la Liceul
„Prometeu”.

– Ce le-aþi dori profesorilor cu prilejul Zilei
profesionale?

– Sã nu piardã nãdejdea, sã nu piardã credinþa
în Dumnezeu ºi în Aproapele, sã fie ferm convinºi
cã pânã la urmã lucrurile bune reuºesc prin efortul
comun pe care îl depunem. Oricum, Binele ºi
Frumosul înving! Þara va fi salvatã în primul rând
de copii, de cei care astãzi sunt pregãtiþi în spiritul
demnitãþii naþionale, în spiritul conºtiinþei de neam,
în spiritul calitãþii ºi valorilor. N-aº vrea sã uit nici de
faptul cã, dacã eu am realizat ceva în viaþã, primul
care m-a ajutat a fost bunul Dumnezeu, apoi alãturi
de mine întotdeauna a fost ºi este soþia mea Larisa
ºi, bineînþeles, colegii de liceu.

– Cine v-a fost prim-învãþãtor?
– Am avut norocul ca în clasele primare sã am

doi învãþãtori: unul care a încercat sã mã înveþe sã
cânt la vioarã ºi nu prea a reuºit, pentru cã am fost
transferat în altã parte, ºi cel de-al doilea învãþãtor
care m-a îndemnat sã pictez. Ambilor le sunt
recunoscãtor pentru faptul cã au reuºit sã facã din
mine Om. Sigur cã au contribuit pe urmã ºi cei mulþi
din clasele ºi instituþiile superioare, nu în ultimul rând
marii scriitori ai literaturii universale, care m-au ajutat

sã mã formez ca gust, competenþã, stil. 
– Cum de reuºeºte A. Silvestru sã se manifeste ºi

în calitate de scriitor, compozitor ºi plastician? 
– Douã lucruri meritã sã fie respectate, când eºti

nevoit sã vorbeºti despre tine însuþi: sã nu te crezi
buricul pãmântului ºi sã nu-i laºi pe alþii sã te creadã
cel mai neimportant om din lume. Eu nu mã aflu nici
în prima, nici în cea de a doua ipostazã. Sunt, pur ºi
simplu, un om care munceºte ºi care ºtie foarte bine
cã are mult mai multe îndatoriri decât realizãri.

– În romanul Cel rãtãcit folosiþi fraze scurte,
aforistice. E mai greu sau mai uºor? Acad. Anatol
Ciobanu menþiona, la sãrbãtorirea jubileului de
80 de ani a scriitorului Vladimir Beºleagã cã acesta
bate recordul la lungimea frazei. Are unele de peste
400 de cuvinte. 

– Felul de a scrie e o chestiune atât de personalã,
încât orice concluzie
sau generalizare va fi
doar parþial adevãratã.
„Stilul este omul
însuºi”, spunea
G. Buffon, iar
I.L. Caragiale adãuga:
„Stilul bun este identic
cu exprimarea cea
mai scurtã”. Cã este
aºa sau nu… Cititorii
sã ne judece!

– Aþi lansat zilele
trecute, la Biblioteca
Ovidius, în cadrul
cenaclului literar cu
acelaºi nume, condus
de scriitorul Ianoº
Þurcanu, încã douã
cãrþi ºi aþi vernisat în
premierã o expoziþie
de picturã.

– Da, Fãrâme
de suflet ºi A doua
ºansã, o carte pentru
copii. Am fãcut tot posibilul ca sã mulþumesc ambele
vârste: maturii ºi copiii. De fapt, Fãrâme de suflet
nu este o carte doar pentru adulþi, este pentru toate
vârstele. A doua este mai ºlefuitã pe nivelul ºi
mãsura copiilor.

– ªi despre vernisajul de picturã?
– Eu am avut intenþia sã mã fac pictor din

copilãrie, dar am avut nenorocul sau poate norocul,

sã nu mã fac profesionist în acest domeniu, m-a
pãzit Dumnezeu, cum de altfel m-a pãzit ca sã nu
mã fac ziarist (râde).

– Adicã, noi ziariºtii, suntem nepãziþi de
Dumnezeu?

–  Nu, nu, fiecare cu a sa cãrãruie în viaþã,
precum aþi spus, pe care ne conduce tot Dumnezeu.
Eu mã refer doar la cazul meu. Mã gândesc cã dacã
învãþam la jurnalism, deveneam un jurnalist bun,
sper cã am ajuns un profesor bun.

– La intersecþia dintre jurnalism ºi scriiturã,
marele Fãnuº Neagu spunea cã trebuie sã ºtii
când sã te opreºti ca sã dai prioritate pasiunii
literare. Aþi intuit când trebuie sã vã opriþi.

– (râde) M-au oprit alþii. Dar sã revin la picturã.
La început am pictat mult timp în ulei, apoi am
abandonat aceastã preocupare. A venit însã un timp

când din nou am prins pasiunea pentru
picturã. Am continuat cu acuarela pânã
când un profesor de picturã de la noi din
liceu, Romeo Schiþco, mi-a zis: ºtiþi,
domnule director, dacã acum s-ar naºte
Leonardo Da Vinci, el ar picta la calculator.
Am rãmas nedumerit, dar cu timpul am
descoperit niºte programe extraordinare:
începi de la figuri geometrice, din care apoi
poþi crea tot ce-þi doreºte sufletul – copaci,
munþi, ape, personaje diferite etc. Este o
picturã a modelãrii prin imagine. E ceva
foarte interesant ºi foarte captivant. Pe
moment sunt foarte pasionat, aºa precum
am fost în perioada când compuneam
cântece pentru copii, dupã care a rãmas
ºcoala ºi cuvântul. Mâine poate o sã
mã provoace altceva. Îmi place sã-mi
experimentez posibilitãþile ºi talentul.   

– ªi în sertarul cel ascuns de ochii
cititorilor, ce are Aurelian Silvestru?

– Orice scriitor preferã sã nu-ºi divulge
înainte de timp planurile de creaþie, deci
mã voi strãdui sã nu dezamãgesc cititorii.

– ªi totuºi...
– Sper ca anul viitor sã aparã la Târgoviºte

o carte de aforisme. Am intitulat-o, provizoriu,
Neodihna cuvintelor.

–  Nu-mi rãmâne decât sã vã doresc în continuare
neodihnã plãcutã întru realizarea ei ºi a altor lucruri
frumoase ºi sã se adune cititorii la cãrþile
dumneavoastrã ca albinele la urdiniº.

(13 octombrie 2011)

S
pania mmaurã.
Despre spaþiul arab
am avut primele

informaþii din O mie ºi una de nopþi, ca toatã lumea.
Apoi, m-am apropiat treptat de aceastã lume
complexã ºi contradictorie mai ales în perioada
când arabii au intrat în atenþia opiniei publice
mondiale prin rãzboaiele din Orientul Mijlociu, în care
au fost în permanenþã implicaþi. Noi, românii, ne-am
ataºat ºi sufleteºte de popoarele din aceastã regiune
geograficã, ceea ce explicã angajarea totalã a
diplomaþiei noastre în eforturile de gãsire a unei
soluþii negociate pentru disputele din zonã.
Personal, însã, am avut ºansa sã cunosc o
parte a lumii arabe la faþa locului, prin misiunile
diplomatice îndeplinite în Egipt ºi Siria, timp
de aproape patru ani. 

Experienþa proprie pe teren arab s-a reflectat,
parþial, în volumul meu de amintiri Peregrinãrile
unui diplomat (Editura Victor, 2008), unde apreciam
cã extinderea imperiului omeiad spre vest a fost
poate povestea sa cea mai de succes. Astãzi,
conteazã mai puþin dacã ocuparea Peninsulei
Iberice s-a fãcut la iniþiativa ambiþiosului guvernator
al enclavei greceºti Ceuta, din nordul Africii, sau a
existat o invitaþie din interior. Cert este cã arabii au
cucerit întreaga Spanie în ºapte ani (711-718), iar
eliberarea, Reconquista, a durat peste douã

secole, începând cu Sevilla, în 1248, ºi terminând cu
Granada, în anul 1492. Despre isprãvile maurilor
în Spania am aflat mai multe în timpul vizitelor
ºi ºederilor mele prelungite în perimetrul andaluz,
din perioada 2007-2010.

Ce a însemnat prezenþa maurã în Peninsula
Ibericã? În Istoria ºi civilizaþia popoarelor semitice
(1955), istoricul Durant afirmã cã „timp de cinci
secole, din anul 700 pânã dupã anul 1200, civilizaþia
islamicã a fost în fruntea lumii prin puterea, ordinea
ºi întinderea autoritãþii, prin rafinamentul manierelor,

nivelul de trai, legislaþia umanã ºi toleranþa religioasã,
prin literaturã, erudiþie, ºtiinþã, medicinã ºi filosofie”.

Astfel, în medicinã, tratatele arabe stau la baza
studiilor medicale pânã cãtre sfârºitul Renaºterii. Sã-i
amintim doar pe Avicena, cu cartea sa monumentalã
Legea medicinei, pe Averroes, cu Principiile generale
ale medicinei, sau pe Avenzoar (nãscut în Sevilla),
cu Cartea regimurilor, care a avut un rol hotãrâtor
la dezvoltarea medicinei moderne. 

U
n aalt ddomeniu în care au excelat maurii a
fost acela al agriculturii, unde ºi-au dovedit
mãiestria, transformând provincia Andaluzia

ºi sora sa geamãnã din sudul Portugaliei, Algarve,
într-un adevãrat paradis pãmântean. Tratatele arabe
de botanicã au constituit „cartea de cãpãtâi”
a europenilor pânã în secolul al XVI-lea. Prin
Andaluzia, arabii au introdus în Europa cultura
orezului, a trestiei de zahãr ºi a bumbacului, a
spanacului, a cireºului, gutuiului, prunului, dar ºi
smochini, lãmâi, palmieri. A contat enorm sistemul
excelent de irigaþii, care nu ar fi fost posibil fãrã
celebrele mori de apã cu gãleþi.

Apa este un capitol cu totul special în civilizaþia
islamicã, este chiar elementul central al naturii. Aici
a contribuit ºi religia în mod considerabil, având în
vedere cã musulmanul trebuie sã se purifice înainte
de fiecare dintre cele cinci rugãciuni zilnice. 

Zapruder aand oother eexceptions
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C
ât dde sstranie va fi pãrut arabilor rezerva
europenilor faþã de curãþenia corporalã
sau mândria unei anumite regine a Angliei,

care afirma cu fruntea sus cã deºi nu este cazul, eu
tot mã spãl la trei luni odatã.

Arabii au fost fruntaºi ºi în alte domenii,
fundamentale pentru progresul omenirii. În
astronomie, Az-Zarqali a stabilit pentru prima datã
apogeul solar în funcþie de stele. Cãrþile chimistului
Jaber despre metale au fost predate în universitãþile
europene pânã în secolul al XVIII-lea. Mulþi termeni
din chimie sunt de origine arabã: alcalin, alambic,
alcool, elixir etc. Cartea despre opticã a fizicianului
Alhazen a inspirat mai târziu Europa sã inventeze
microscopul, telescopul ºi toate celelalte instrumente
optice. Apoi, începuturile algebrei
se datoreazã tot savanþilor arabi
(Al-Horezmi). Ce sã mai vorbim de
trigonometrie, unde Muhammad bin
Ahmad ne-a dat cifra zero, probabil
una dintre cele mai importante cuceriri
ale geniului omenesc, fãrã de care nu
ar fi putut fi imaginatã lumea de astãzi
a ciberneticii ºi a computerelor.

Este adevãrat cã arabii au avut de
unde se inspira, dar nu au fost niºte
beneficiari pasivi. Ei au ºi scris foarte
mult, asigurând o inepuizabilã sursã
de cunoaºtere pentru europeni, în toate
domeniile de activitate. Pentru arabi,
cartea a fost muzica lumii, ritmul limbii
ºi strãlucirea ideii. Dragostea de carte
a fãcut ca în lumea arabã (ex. la
Bagdad ºi Najaf, în Irak) sã aparã
primele biblioteci publice de dimensiuni
impresionante, de pânã la o sutã de mii
de volume. Dupã un timp, acestea au fost întrecute
tot de o bibliotecã arabã, cea a maurilor din Cordoba,
care ajunsese la 400.000 de volume.

Dar, frumoasa aventurã ibericã a maurilor a luat
sfârºit la finele veacului al XV-lea, când monarhii
creºtini ai Spaniei au încheiat procesul de recucerire,
Reconquista, ceea ce, din pãcate, s-a produs sub
flamurile unui Cristos mai gelos, mai intolerant ºi
chiar mai crud. Înþelegând cã acþiunea de convertire
a evreilor ºi musulmanilor la creºtinism nu are sorþi
de izbândã, suveranii Ferdinand ºi Isabela au dat
decretul din 1492, prin care erau expulzaþi toþi
necreºtinii. Tot de atunci, Inchiziþia patronatã
de curtea regalã a înlocuit-o pe cea papalã,
anterioarã. Aºa a fost stricatã acea armonie
a conlucrãrii maurilor, evreilor ºi creºtinilor,
generatoare a minunatei arte maure, sursã de
mândrie ºi bunãstare pentru spanioli, pânã în
zilele noastre. Urme materiale ale acelei culturi
se gãsesc peste tot în Spania, dar parcã au
o densitate ºi valoare mai mari în Sevilla,
Cordoba, Granada ºi Toledo. Cel puþin în
locurile pe unde am fost ºi eu. 

Îmi este greu sã prezint o imagine cât de
cât inteligibilã despre arta maurã, într-un spaþiu
de articol limitat. De aceea, voi încerca sã
deschid o preþioasã „carte”, fãrã egal în lume.
Este cartea ilustratã a civilizaþiei islamice, în
fond a tot ceea ce arta maurã a lãsat moºtenire
omenirii. Este, poate, o sintezã a acesteia. Este
un giuvaer, pãstrat cu grijã ºi mândrie de oraºul
Granada. Acest giuvaer se cheamã complexul
Alhambra, expresie a apogeului atins de arta maurã.
Este singurul complex arhitectural care se pãstreazã
intact din primul mileniu de existenþã a islamului.
Oraºul Granada, cu tezaurul sãu de artã maurã,
mudejar ºi creºtinã, ocupã locuri fruntaºe pe listele
UNESCO ale patrimoniului cultural al omenirii. ªi
mai este ceva. Numele oraºului este de provenienþã
miticã, fiind purtat de medicul lui Hercule, pe vremea
când fiul lui Zeus cãuta merele de aur în vestul
Europei.

A
m vvizitat AAlhambra de douã ori, fãrã sã scap
de acea senzaþie de uluialã. Pe cât de sobrã
este arhitectura în exterior, pe atât este de

fascinant interiorul. Acolo, cu cât vezi ºi înþelegi mai
multe, cu atâta eºti parcã mai sãrac în cunoºtinþe.
Trãiascã ignoranþa, pentru cã ea îþi asigurã liniºtea.

Am înþeles, totuºi, cã Alhambra este un simbol al
ingineriei ºi simþului artistic maur. Aici sunt întâlnite
elementele definitorii ale artei maure: mãiestria
ornamentaþiei, rafinamentul tavanelor, reliefurile
dantelate ale zidurilor, motivele repetitive de
arabescuri, delicata dantelãrie de pe coloanele zvelte
de marmurã ºi, nu în ultimul rând, marea varietate de
arcade sub formã de potcoavã. Complexul Alhambra
(în arabã, Qalat Al Hambra, Castelul Roºu) a fost
ales de regele Carol al V-lea drept reºedinþã a sa,
pãstrându-l astfel, în mod involuntar, pentru
posteritate. La ieºirea din aceastã perlã maurã m-am
aºezat pe o bancã în parc ºi mi-am rãsfoit notiþele, în
încercarea de a reþine câteva elemente definitorii ºi
mai ales de simbolisticã a tot ceea ce este încorporat

între zidurile complexului. Din ce am înþeles eu, redau
mai jos, într-o ordine aleatorie, câteva idei succinte:

V
izitatorul ppãtrunde în complex prin Poarta
Justiþiei, nume sugerat de inscripþia de
acolo: Sã dea Domnul ca aici sã prevaleze

justiþia islamicã. Apoi, arcada sub formã de potcoavã,
pe sub care se trece, are sculptatã, în partea
superioarã, o palmã omeneascã, cu degetele
rãsfirate, simbolizând cele cinci precepte ale
islamului. 

Despre arabescuri, acele desene repetitive
ritmice, specialiºtii spun cã ele formeazã o melodie

divinã sau cã reprezintã beþia ºi trezirea, combinate.
Privind partea inferioarã a pereþilor, placatã cu faianþã
sau plãci de ceramicã, îþi dai seama cã aceasta
devenise o artã supremã la Alhambra.

Când ajungem la inscripþiile epigrafice, înþelegem
de ce caligrafia este cea mai importantã formã
artisticã a islamului. Musulmanii sunt convinºi cã
literele dau formã cuvântului Domnului, având
aceeaºi funcþie iconograficã precum imaginile
din  arta creºtinã. De aceea, versetele coranice
au un loc bine definit în arta decorativã.

Plafoanele în lemn reprezintã una din probele
desãvârºirii artei islamice. De exemplu, Sala Tronului
de la Alhambra uimeºte prin desenul complicat ºi
coloritul sãu. Vizitatorul nu are cum sã-ºi dea seama
cã acel plafon este format din 8.017 plãcuþe de lemn,
aranjate cu mãiestrie în ºapte cercuri concentrice.

Niºele din arcade nu sunt simple deschideri în

pereþi. Ele au un rol precis: acolo se pãstrau vase
cu apã, ca semn al ospitalitãþii, recipiente cu parfum
ºi vaze cu flori.

Privind la tranziþia dintre cupole sau plafoane
ºi planurile verticale, ne întâlnim cu arta numitã
Macárabes, constând într-o combinaþie de elemente
decorative stucco, cu secþiuni prismatice sau
triunghiulare, care dau un efect de stalactite, de
fagure de miere, formând un ansamblu perfect
sub forma pânzei de pãianjen. Legenda spune cã
o miraculoasã pânzã de pãianjen ocrotea intrarea
în peºtera de refugiu a lui Mahomed, locul unde
Arhanghelul Gavriil i-a dictat textul Coranului.

Din punct de vedere cosmologic, cupola
semisfericã reprezintã cerul în rotaþie constantã, iar

pereþii în formã cubicã simbolizeazã
lumea pãmânteanã. Mai este ºi
scoica cu simbolurile ei de apã,
viaþã, fertilitate ºi purificare, remarcatã
la Moscheea de la Cordoba, unde
Mihrabul octogonal, minunat
ornamentat, se terminã cu un
dom în formã de scoicã.

L
umina aa ddevenit element
primar al arhitecturii maure.
Efectele ei sunt calculate

cu precizie încã de la începutul
unei construcþii. Astfel, în orientarea
palatelor ºi alinierea camerelor, de la
Nord la Sud, se þine seama ca locurile
care primesc mai mult soare iarna sã
rãmânã în umbrã vara. Specialiºtii
vorbesc de vibraþia purã a luminii
în arhitectura islamicã, de senzaþia
de miºcare continuã pe care þi-o

sugereazã contrastele care rezultã din unghiurile
de incidenþã sub care cade lumina. Datoritã acestui
fenomen, cupola de la Alhambra nu aratã la fel
nici mãcar douã secunde din 24 de ore. 

În exterior, când ajungem la Curtea Leilor, aflãm
cã acea pãdure de coloane aminteºte de palmierii
unei oaze care, dupã tradiþia islamicã, reprezinþã
imaginea Paradisului. ªi, pentru a întregi acea
imagine, Curtea leilor are ºi patru izvoare,
precum cele patru râuri ale Paradisului.

Fântâna Leilor are ºi ea simbolismul sãu, de
origine orientalã precreºtinã. Astfel, leul care aruncã

apã pe gurã este Soarele dãtãtor de viaþã, iar
grupul de 12 lei, care susþin pe spatele lor
un vas cu apã, ar reprezenta cele 12 semne
zodiacale. Într-o altã variantã, leii ar reprezenta
cei 12 tauri de la Templul lui Solomon, care
susþineau chiar marea, ca bazin de apã al
Paradisului.

Constructorii complexului Alhambra au
adus ºi un alt element important: folosirea
bazinelor de apã pentru a oglindi construcþiile
înconjurãtoare. Dupã trei secole, procedeul
a fost preluat de constructorii celebrului
Taj Mahal de la Agra, India.

Vizitatorul iese copleºit din acea lume magicã
a artei maure. Noroc cu splendidele grãdini ale
complexului, unde acesta poate sã revinã în
lumea realã. Pe o bancã în parc s-a aºezat,
probabil, ºi Vasile Alecsandri, însoþit de prietenul
sãu, scriitorul francez Prosper Merimée. Acolo,

Alecsandri ºi-a surprins prietenul cu informaþia cã
Puºkin, în poemul sãu Þiganii, s-a folosit de un
cântec popular românesc ºi nu de unul al etniei
rrome din Rusia. Recþia lui Merimée? Diable
Pushkin ! (Diavolul de Puºkin!) 

C
ugetând lla ccele vvãzute, mi-am amintit cã,
în perioada interbelicã, la Bucureºti se
bucura de multã trecere Teatrul de Revistã

Alhambra, condus la un moment dat de H. Nicolaide.
Prin anii '30, acolo a fost angajat ºi Jean Moscopol,
cel care-i încânta pe români cu cântece de genul
Vrei sã ne-ntâlnim sâmbãtã seara? sau Sub balcon
eu þi-am cântat o serenadã. Dupã rãzboi, îndrãgitul
cântãreþ a plecat în Occident, ajutat fiind de Elvira
Popescu, actriþã francezã de origine românã, una
dintre cele mai fermecãtoare slujitoare ale Thaliei.

Al-HHorezmi ((780 - cc. 8850 dd.Hr.)
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S
criitor dde iimportanþã
europeanã – poet,
prozator, eseist ºi

gânditor, publicist ºi traducãtor –
prin activitatea ºi opera sa,
Vintilã Horia a menþinut relaþia

cu valorile spirituale ale Occidentului ºi aspiraþia spre
libertate, fiind unul dintre scriitorii români cei mai
cunoscuþi în lume. S-a nãscut la 18 decembrie 1915,
în oraºul Segarcea, judeþul Dolj (numele la naºtere:
Caftangioglu), ºi a încetat din viaþã în 1992, aprilie 4,
la Collado - Villalba, Spania. Fiul lui Vintilã
Caftangioglu, inginer agronom, ºi al Elenei, la opt
ani îºi urmeazã pãrinþii stabiliþi în Bucureºti, unde
frecventeazã clasele primare ºi gimnaziale, apoi
Liceul „Sfântul Sava“, când începe sã publice în
revista ºcolii, Vlãstarul (1932). Devine student la
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureºti,
dupã care urmeazã cursuri de litere ºi filosofie la
aceeaºi universitate, dar ºi la Perugia (Italia), Viena,
Paris. Obþine licenþa în litere la Universitatea Catolicã
din Paris ºi doctoratul în drept la Universitatea din
Valladolid (Spania). Colaboreazã la revista Gândirea
(1936–1944), iar în 1939 întemeiazã la Bucureºti,
împreunã cu Ovidiu Caledoniu ºi Miron Suru, revista
Meºterul Manole, perioada publicãrii în aceste reviste
fiind socotitã de autor hotãrâtoare în formarea sa.

În iunie 1940 este numit pentru numai 6 luni
ataºat de presã la Ambasada Românã din Roma,
dupã care obþine o bursã de studii Humboldt în
Austria (1941-1942), când este ºi ataºat de presã
la Consulatul Român din Viena.

În cel De-al Doilea Rãzboi Mondial este luat
prizonier, împreunã cu soþia sa, de cãtre germani,
este deportat în lagãrul de la Krummhübel (Silezia),
transferat dupã un an în lagãrul „Maria Pfarr“ din
Austria ºi eliberat în 1945 de trupele engleze. Vintilã
Horia va alege exilul. „Exilul nu înseamnã a pleca
dintr-un loc ºi a trãi în alt loc. Pentru scriitor, exilul
este o tehnicã a cunoaºterii. Pentru mine, dragostea,
exilul ºi moartea sunt cele trei chei ale cunoaºterii“,
mãrturisea în 1990 Marilenei Rotaru.

D
upã rrãzboi, a emigrat în Italia,
fiind condamnat în lipsã de cãtre
regimul comunist din România

la muncã silnicã pe viaþã. Primii trei ani
(1945–1948) rãmâne la Roma ºi Florenþa
unde ia contact cu figuri proeminente ale
Occidentului, între care Sf. Francisc ºi
Giovanni Papini, pe care îl considerã
„un erou modern, poet ºi sfânt“, înzestrat
cu geniu de romancier, legând o strânsã
prietenie ilustratã în volumul Giovanni
Papini (1963).

Emigreazã apoi în Argentina, la Buenos
Aires (1948), unde rãmâne pânã în 1953,
predând literatura românã la Facultatea
de Filosofie ºi Litere a Universitãþii din
metropola sud-americanã. Întemeiazã
revista Noutãþi despre Argentina ºi
România.

Beneficiind de o bursã acordatã de
Institutul de Studii Hispanice, se stabileºte la
Madrid (1953–1960), fiind ºi reporter, redactor la
Radiodifuziunea Spaniolã, în cele din urmã profesor
la ªcoala Oficialã de Jurnalism din Madrid. În aceastã
perioadã redacteazã, mai întâi în limba spaniolã, apoi
în francezã, romanul sãu Dumnezeu s-a nãscut în
exil, distins cu Premiul Goncourt (1960), acordat în
competiþie cu alte 300 de romane. Datoritã unei
campanii de presã desfãºuratã la Paris în ziarele de
stânga, cu concursul statului român, fiind acuzat de
fascism, nazism, legionarism ºi antisemitism, premiul
nu i s-a mai decernat. Scriitorul, declarându-se
nevinovat, renunþã la premiu „din dragoste pentru
Franþa ºi din respect pentru Academia Goncourt“.
În Dicþionarul Enciclopedic Francez este menþionat:
„Vintilã Horia – Premiul Goncourt 1960, acordat,
nedecernat“. 

Cu toate acestea, campania împotriva lui Vintilã
Horia a contribuit la popularitatea scriitorului ºi la

creºterea interesului public faþã de romanul sãu
care s-a vândut într-o primã tranºã în peste 125.000
de exemplare, ulterior ajungând la 300.000 de
exemplare, autorul devenind cunoscut în toatã lumea;
pânã în 1990 au fost publicate 4 ediþii în limba
spaniolã ºi 14 traduceri în diferite limbi. Ediþia în
limba românã, tradusã din francezã de fratele lui
V. Horia, Al. Casataing, a apãrut în 1978, la Madrid.

Î
ntr-uun iinterviu dat revistei 22 (12 aprilie 1991),
V. Horia mãrturisea: „Dacã rãmâneam în þarã,
într-o þarã liberã sã

zicem (închipuindu-ne cã
ruºii n-ar fi intrat în
România), mi-aº fi
continuat cariera
diplomaticã, mi-aº fi
realizat visul de a fi Duiliu
Zamfirescu sau Paul
Claudel, aº fi scris cãrþi,
chiar un roman cu Ovidiu,
poate chiar Dumnezeu
s-a nãscut în exil, dar
altfel de roman. Un roman
care poate ar fi interesat
publicul din România, dar
n-ar fi interesat lumea
întreagã. N-ar fi fost
romanul unui sacrificat în
numele cunoaºterii. Ar fi
fost aventura unui roman
la Tomis. Ceea ce era cu
totul altceva. Romanul a
ieºit aºa cum a ieºit doar
pentru cã eram eu însumi
în poziþia lui Ovidiu, un
exilat, ºi pentru cã
dãdusem peste cheia cunoaºterii care este exilul. [...]
Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Lupaºcu,
eu ºi alþii ne-am fi realizat, dacã am fi rãmas în
România, doar pe un plan gândirist, adicã naþional,

ºi n-am fi reuºit niciodatã
sã spargem aceste limite.
Durerea ne-a transformat
în altceva.“

În intenþia autorului,
Dumnezeu s-a nãscut în exil
formeazã împreunã cu Le
Chevalier de la résignation
(1961) ºi Perseguid a
Boecio (1983), o trilogie a
exilului, cel mai important
demers al creaþiei sale cu
personaje ce au acelaºi
destin – Ovidiu la Tomis,
în Dumnezeu s-a nãscut în
exil, Radu-Negru s-a întors
din Veneþia, în Cavalerul
resemnãrii, Toma Singuran
ostracizat în Bãrãgan, în
Persecutaþi-l pe Boetius:
„toate trei zugrãvesc într-un
fel istoria românilor, de la

Ovidiu încoace, într-un fel sau dintr-o perspectivã
de istorie-actualitate pe care nimeni nu a realizat-o
pânã acum la noi“, scria autorul.

D
espre rromanul ssãu, V. Horia scria:
„Dumnezeu s-a nãscut în exil era ºi o
autobiografie. Guvermantes remarcase

foarte bine cã nu e simplã coincidenþa cã trei dintre
premiile literare recente, premiul Nobel din acest an
ºi ultimele douã premii Goncourt încoroneazã toate
trei scrieri de exilaþi... Iatã, deci, cine vrea sã mã
cunoascã mai bine nu are decât sã reciteascã
Dumnezeu s-a nãscut în exil ºi Cavalerul resemnãrii.
Eu sunt acolo, cu toate scânteierile ºi cu toate
umbrele mele. Numai prin mijlocirea cãrþilor se poate
judeca un scriitor ºi nu pe baza câtorva articole.“ 

Într-o scurtã perioadã parizianã (1960–1964), este
profesor de literaturã universalã ºi contemporanã,
dupã care revine la Madrid (1964), colaborând la un

numãr însemnat de reviste spaniole ºi din strãinãtate,
integrându-se în viaþa culturalã a Spaniei ºi în 1972
primeºte cetãþenia. În perioada ianuarie 1969 – mai
1970, V. Horia face o cãlãtorie în lume – de la Napoli
ºi Stockholm la Montreal, New York, Dublin, Toronto
ºi Salamanca, în calitatea de reporter al revistei
Tribuna Médica din Madrid, care a susþinut financiar
cãlãtoria, pentru a întâlni scriitori ºi alte mari
personalitãþi culturale, filosofi, creºtini teologi,
cineaºti, filosofi ai istoriei, oameni de ºtiinþã, oameni
de afaceri, pentru a discuta cu cei care sunt

„centrele“ spirituale ale
Pãmântului. În urma cãlãtoriei
a rezultat volumul Viaje a los
centros de la tierra (1971) care
cuprinde interviuri cu Edmund
Husserl, C.G. Jung, Miguel de
Unamuno, James Joyce, Ernst
Jünger, Raymond Abellio,
Federico Fellini, ªtefan Lupaºcu,
Gabriel Marcel, Urs von
Balthazar, Jacques Soustelle,
Arnold Toynbee, Marshall
McLuhan, Werner Heisenberg,
Giovanni Agnelli º.a., publicate
iniþial în revista Tribuna Médica:
„În 1969, am avut un moment
dacã nu de îndoialã, de întrebare
asupra mea. Mi-am pus problema
dacã toate lucrurile pe care le
scrisesem ºi în care credeam
erau actuale... [...] ªi atuncea,
am fãcut o listã cu cele 40 de
persoane care mi se pãreau
cele mai reprezentative ale epocii
mele [...] ªi mi-am propus, într-un
fel de acces de nebunie, sã mã

duc ºi sã stau de vorbã cu ele [...] Mi-am dat seama,
dupã aceastã cãlãtorie, cã mã aflam, ca scriitor,
în acelaºi front al cunoaºterii în care militau
contemporanii mei cei mai de seamã: fizicieni,
astronomi, filosofi, literaþi, economiºti, industriaºi,
cineaºti º.a.m.d.“

D
upã tterminarea ccãlãtoriei, Vintilã Horia
noteazã, privitor la România: „Cu excepþia
câtorva nume din trecut – Iorga, Enescu,

Brâncuºi – ºi a câtorva exilaþi trecuþi la altã
naþionalitate, România e prezentã azi în conºtiinþa
universalã ca un fel de vagã situaþie nefericitã plasatã
în apropiere de Rusia. Nimeni nu mai ºtie nimic
despre ea. Centrele nu au contact cu niciun fel de
realitate româneascã...“

În 1972 creeazã o catedrã de literaturã universalã
ºi contemporanã la Facultatea de ªtiinþe ale
Informaþiei de la Universitatea din Alcala de Henares
(1979–1986); acelaºi curs îl susþine, concomitent, la
Universitatea Catolicã din Paris, filialã a Universitãþii
din Madrid (1979–1988). Rãspunde la solicitãrile
multor universitãþi din diferite centre culturale din
lume, unde þine conferinþe pe diferite teme,
remarcându-se în comentarea ºi interpretarea
fenomenelor literare europene ºi sud-americane.

Colaboreazã la periodicele spaniole El Alcázar,
ABC, YA, Semana, Estafeta literaria, Tribuna Médica
ºi la suplimentul literar al ziarului El Mercurio din
Santiago de Chile, precum ºi la o serie de ziare ºi
reviste din Europa: Écrits din Paris, Antaios din
Stuttgart, Metapolitica din Roma. Întemeiazã ºi
conduce revista Futuro/Presente ºi colecþia ei de cãrþi
– „Tercer Milenio“ (1971–1977), este fondator al
Societãþii Spaniole de Parapsihologie, iar din 1983
pânã în 1992 este codirector al revistei Metapolitica
din Roma. Iniþiazã ºi alcãtuieºte antologii de poezie
româneascã modernã, precum Antologia poeþilor
români în exil (Buenos Aires, 1953), în care i-a inclus
pe poeþii Vasile Voiculescu, ªtefan Baciu, Alexandru
Busuioceanu, Aron Cotruº, Constantin Virgil
Gheorghiu, N.I. Herescu ºi alþii; Poezia româneascã
nouã (Salamanca, 1956, º.a.), în care au fost incluºi
poeþi precum Virgil Ierunca, Alexandru Busuioceanu
ºi alþii ºi volumul de poeme A murit un sfânt (1952).
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A
pariþia aacestui rroman – Mihail Diaconescu,
Sacrificiul, Ed. Magic Print, Oneºti, ediþia
a treia, 2010 – în cultura noastrã este o

excepþie ºi un dar, continuator parcã al romanelor-
epopee sadoveniene ale luptelor lui ªtefan cel Mare.
Primul Rãzboi Mondial ºi-a gãsit în acest scriitor
cronicarul, un cronicar documentat ºi înzestrat cu
trãirile profunde ale unui neam întreg, strãfulgerat de
dorul sfânt de a se uni cu Þara. Un studiu amãnunþit
în care personajele sunt eroi din cartea de istorie,
dar sunt vii ºi se miºcã printre
noi, au chip ºi nume.

Apãrut într-o ediþie deosebit
de elegant realizatã tipografic,
cartea este prefaþatã de studiul
Amurgul unui Imperiu, de Ilie
Bãdescu, din care citãm: „Un
roman despre zbaterea unui
imperiu la ceasul scufundãrii
sale, imperiul dualist austro-
ungar, ºi despre þâºnirea
neamurilor spre lumina
renaºterii din lunga noapte
habsburgicã este un fenomen
aparte într-o culturã.” 

Romanul se situeazã
– incipit ºi final – sub semnul
metaforã al cireºului înflorit din
curtea casei pãrinteºti, probabil
un vis rãmas în sufletul
autorului din spaþiul identitar al
Vultureºtilor de Argeº, cum este
ºi datat sfârºitul cãrþii: Vultureºti, Oradea, Bucureºti,
decembrie 1984 – aprilie 1987, dar munca de
documentare a fost mult mai lungã decât aceºti
ani. Într-o discuþie telefonicã, domnul Diaconescu
mi-a dezvãluit zece ani de cercetare amãnunþitã
a dovezilor epocii. Prima parte a acestei trilogii,
intitulatã Iluzia, debuteazã cu un vis profetic al
studentului Romulus Brad, vis provocat de rãsfoirea
atentã în ajun a unui vechi manuscris pe care tatãl
sãu îl pãstra înfãºurat într-un ºtergar alb:
„Manuscrisul acela, redactat cu litere chirilice, într-o
româneascã arhaicã, de un strãmoº din vechime,
preotul Stan Brad, venit de peste munte, de pe Valea
Criºului Alb, povestea de rãscoala lui Horea, de

uciderea lui la Bãlgrad… ca unul care ºtia carte,
strãmoºul Stan þinuse sã istoriseascã în scris o
parte dintre întâmplãrile sale ºi ale enoriaºilor sãi…
acest preot strãmoº ºi fugar trecuse pe la Biserica
din Talpe, pe la aceea din Lazuri de Beiuº… se
stabilise în cele din urmã… la Cãrpinet…” (p. 43) 

A
ici, lla CCãrpinet, începe ºi acþiunea
romanului. Deºi studentul Romulus Brad
viseazã o scenã însângeratã de istorie,

totuºi chiar în prima paginã suntem
asiguraþi cã „Pereþii ºi tavanul
încãperii rãmâneau la locul lor. Erau
reale. Cum reale erau ziua luminoasã
de afarã, ciripitul pãsãrilor ºi
zgomotele amestecate ale satului.”
(Idem)

Dar finalul ne asigurã cã aceastã
carte nu este numai o himerã a
istoriei, ci ea s-a nãscut din întâmplãri
reale: „Autorul
acestui roman l-a
cunoscut pe domnul
dr. Romulus Brad
cu mulþi ani în
urmã, în timpul unei
cãlãtorii la niºte
neamuri dintr-un sat
de lângã Oradea.
Era un bãrbat
uscãþiv ºi înalt, cu
pãrul alb, cu vocea

fermã, cu un aer distant ºi parcã
sever. Firea lui gravã, marcatã
adânc ºi definitiv de violenþa
istoriei, nu i s-a revelat însã decât
treptat, pe mãsurã ce încrederea
dintre ei a crescut… Acasã, la
domnul Romulus Brad, autorul a
discutat într-o searã, târziu, despre
puterea memoriei ºi a mãrturiei
ca forþã spiritualã în lume. ªi tot
atunci, domnul Brad i-a înmânat
douã dosare groase, legate cu sfori de bumbac,
însumând însemnãrile ºi documentele pe care
le adunase prin ani.” (p. 757)

ªi tot în finalul cãrþii, scriitorul
ne lãmureºte înþelesul tainic al
martirajului ºi al sacrificiului
pentru neamul tãu: „Ceva din
înþelesurile tulburãtoare pe care sacrificiul nepieritor
al oamenilor pentru oameni ni le impune mereu i s-a
revelat autorului prin mjlocirea celor douã dosare.”
(p. 758)

S
igur, aa tte îîndemna la asemenea muncã,
„se sparie gândul”, vorba cronicarului, de
aceea autorul a ezitat adesea, amânând

decizia de a trece la masa de lucru, dar datoria de
a scrie a fost mai puternicã, „romanul a fost scris
pentru cã el era necesar. El este înainte de toate o
mãrturie despre niºte oameni ºi despre destinul lor
tragic. Dar mai ales despre puterea memoriei care
ne marcheazã definitiv ºi profund pe noi toþi.” (Idem)

Sensul sacrificiului þãranilor ºi intelectualilor
români din þinuturile Transilvaniei
a fost Unirea cu Þara, de aceea,
ca un omagiu al zilei sfinte de
1 Decembrie 1918, ne-am decis
sã publicãm prezentarea romanului
SACRIFICIUL începând cu numãrul
din decembrie al revistei. Vom
încheia aceastã primã parte cu
imaginea metaforã a cireºului înflorit,
care strãjuie parcã deschiderea ºi
închiderea cãrþii, spre gloria celor
care cu sângele lor tânãr au fãurit
istoria: 

„Cireºul acesta, înalt, rãmuros,
cu vârfurile ridicate pânã la cer, era
cel mai frumos pom din gospodãrie
ºi din tot cãtunul… Cireºul era
frumos în toate anotimpurile.
Primãvara însã, încãrcat de flori mici
ºi fragede, transformat într-o uriaºã
flacãrã albã din care se rãspândeau
pânã la mari depãrtãri miresme
suave, îmbãtãtoare, prin care

cutreierau lin albinele îmbãtate de luminã ºi de
nectar, era mai frumos ca oricând. Vãzut de departe,
impresia de flacãrã albã rãmânea dominantã.” (p. 47)

A
utor aal uunui nnumãr iimportant de cãrþi
(romane, eseuri, volume de versuri) ºi
articole din cele mai vaste domenii, Vintilã

Horia apare ca o mare personalitate a secolului XX,
cu o operã diversã ca expresie, scrisã în patru
limbi neolatine – românã, francezã, spaniolã,
italianã. Jurnalul unui þãran de la Dunãre,
publicat în francezã în 1966 ºi doi ani mai târziu
în spaniolã, îl reprezintã pe autor, dupã propria-i
mãrturisire, ca eseist ºi gânditor. Sunt evocate
copilãria petrecutã la Albeºti, momentul plecãrii
în strãinãtate, anii rãzboiului ºi cei petrecuþi
în lagãre, scandalul declanºat la acordarea
Premiului Goncourt, prieteniile legate cu
scriitori francezi, spanioli sau români. 

În 1961 este distins cu „Medalia de aur“ a
revistei Il conciliatore din Milano, în 1972 cu
„Bravo para los hombres que unen en verdad“
la Madrid, apoi cu premiul „Dante Alighieri“,
la Florenþa (1981).

A tradus în spaniolã dialogurile lui Francisco
de Holanda cu Michelangelo (1956), El dolor
de G. Ungaretti (1958), din alþi poeþi italieni
moderni incluºi în antologia Poesía italiana
contemporánea (1959), realizatã în colaborare
cu J. López; a fost solicitat sã prefaþeze un
numãr important de opere al unor autori
spanioli ºi români, între care George Uscãtescu
ºi Panait Istrati.

Pânã la plecarea din þarã (1942), opera sa
înregistra câteva volume de poezii – Procesiuni
(1936), Cetatea cu duhuri (1939), Cartea
omului singur (1941) ºi romanul Acolo ºi stelele

ard (1942), conceput pe tema „cãutãrii ideale într-un
spaþiu strãin (Italia) ºi impregnat de trãiri mistice ºi
sentimentale“. Dupã plecare, are o activitate
laborioasã, publicã versuri – A murit un sfânt (1952),

Jurnal de copilãrie
(1958), Viitor petrecut
(1976), un numãr
important de romane –
Dieu est né a l’exil.
Préface de D. Rops,
Paris, 1960; ediþie
nouã, 1961 (traducere
spaniolã: Dios ha
nacido en el exilio.
Diario de Ovidio en
Tomis. Prefacio por
D. Rops. Traducción
del francés por
R. Vázquez-Zamora,
Barcelona, 1960); alte
ediþii: Barcelona,
1963; Madrid, 1968;
Barcelona, 1972;
Madrid, 1983;
traducere catalanã:
Déu ha nascut a l’exili.
Diari d’Ovidi a Tomis.
Traducció de R.
Llates, Barcelona,
1963; traducere
româneascã,
Dumnezeu s-a nãscut
în exil. (Traducere din

limba francezã de Al. Ciorãnescu, Madrid, 1978);
Le Chevalier de la résignation (1961), Les
Impossibles (1962), La septieme lettre (1964), Une
femme pour l’Apocalypse (1968), El hombre de las
nieblas (1970), El viaje a San Marcos (1972), Marta
o la segunda guerra (1982), Perseguid a Boecio
(1983), Un sepulcro en el cielo (1987), Les clefs du
crépuscule (1988), povestiri; nuvele fantastice; un
jurnal interesant – Le Journal d’un paysan du Danube
(1966); interviuri – Viaje a los centros de la tierra
(1971); cãrþi de eseu literar, filosofic ºi social-politic;
Biografia culturii române, tradusã parþial în spaniolã,
francezã, catalanã ºi reeditatã în mai multe rânduri.

D
upã ’’89, Vintilã Horia este tradus ºi editat
ºi în România, inclus în dicþionare, antologii
ºi istorii literare. În 1990, la Editura Europa

din Craiova apare ºi versiunea românã a romanului
Dumnezeu s-a nãscut în exil, cu o Postfaþã de
Monica Nedelcu ºi Note biografice de Ion
Deaconescu, iar în 2007, la Editura Art din Bucureºti,
cu o prefaþã de Daniel Rops, membru al Academiei
Franceze, traducere de Ileana Cantuniari. Ediþia
cuprinde ºi un dosar al premiului Goncourt 1960,
alcãtuit de Marilena Rotaru. Mai sus de miazã-
noapte, avându-l în centru pe ªtefan cel Mare, este
primul roman scris direct în româneºte ºi publicat
în 1992 la Editura Cartea Româneascã. O serie de
proze publicate în presa exilului au fost editate în
volumul Sfârºit de exil (2001), de Marilena Rotaru,
care cuprinde ºi douã interviuri realizate în 1990 la
Madrid ºi Villalba, amintiri, evocãri ºi un capitol –
Dosarul de la Securitate.Vintilã HHoria, bbust dde NNicãpetre
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Orizont SSF

F
igurã
singularã
între

colegii sãi de
generaþie, Ion
Biberi ilustreazã

cazul unui om de culturã interesat de
aspecte interdisciplinare ºi, totodatã,
de problemele ºtiinþei. S-a nãscut la
21 iulie 1904, în Turnu-Severin.
Influenþat de tradiþia militarã a familiei
(era fiu de comandor), a urmat Liceul
Militar din Craiova, apoi Facultatea de
Medicinã din Bucureºti, în paralel cu
Facultatea de Litere. Deºi avea sã
opteze pentru cariera de medic primar
psihiatru, înclinaþia spre scris l-a
condus spre un debut publicistic
timpuriu, în revista Orizontul, cu
articolul de popularizare ºtiinþificã
Un gigant al imperiului solar: Iupiter
(1919). Debutul literar ºi
l-a fãcut cu proze scurte
în revista lui Tudor
Arghezi Bilete de
papagal. Opera sa
literarã cuprinde romane
ºi nuvele, între care
Proces (1935), Oameni
în ceaþã (1937), Cercuri
în apã (1939) ºi teatru:
piesa în douã pãrþi
Hanibal (1967).
A desfãºurat o harnicã
activitate de critic ºi
exeget literar, sintetizatã
în volumele Études sur
la littérature roumaine
contemporaine (Paris,
1937), Profiluri literare
franceze (Casa
ªcoalelor, 1945), Lev N. Tolstoi, omul
ºi opera (1967), Tudor Vianu, omul ºi
opera (1969), ca ºi de comentator al
fenomenului artistic: Bruegel, ciudatul
(1940, reeditatã ºi dupã rãzboi),
Poezia, mod de existenþã (1969),
Arta suprarealistã (1973). Abordarea
interdisciplinarã a temelor sale a
produs alte studii ºi eseuri notabile,
cu deschidere spre spaþiul cultural
larg, ca ºi spre interpretarea filosoficã
a fenomenelor. Mai multe distincþii
importante i-au încununat opera:
Premiul Fundaþiilor Regale pentru eseu
(1936), Premiul Societãþii Scriitorilor
Români (1938), Premiul special al
Uniunii Scriitorilor (1979). A murit în
27 septembrie 1990, la Bucureºti.

S
crisã ddin pperspectiva unui
om de ºtiinþã interesat de
motivaþia psihologicã a

experienþelor umane, literatura lui
Ion Biberi intersecteazã în douã rânduri
domeniul SF. O primã incursiune se
face prin scenariul de film Sfârºit,
inclus în culegerea de prozã scurtã
Oameni în ceaþã. Lucrarea se înscrie
în tematica apocalipselor planetare,
experimentatã de genul nostru încã de
la începuturile sale prin Victor Anestin
(romanul O tragedie cereascã). Biberi
are inspiraþia de a pune sfârºitul lumii
în relaþie cu viciile ascunse ale
civilizaþiei umane – ceea ce era deja o
noutate faþã de convenþiile apocaliptice
curente. În scenariul sãu, omenirea
e cuprinsã progresiv ºi în continuã
accelerare de un val de psihozã,

aceasta din urmã motivatã prin
hipertrofierea imaginaþiei într-un
univers care îºi pierde treptat legile
naturale statornicite.

Punctul de lansare în necunoscut
este reprezentat de descoperirea
întâmplãtoare a unui mineral
inclasificabil, „în parte cristalizat, în
parte amorf”, ce creºte neîntrerupt,
rezistând tuturor încercãrilor de a fi
explicat în laboratoare. Reacþiile de
perplexitate, incoerenþa ideaticã ºi
discursurile contradictorii dintr-un
„congres savant” tind sã anunþe
„dezorientarea ºtiinþei în faþa unui
fapt ce depãºeºte raza experienþei
consacrate”. Sentimente tulburi,
întemeiate pe neliniºte ºi derutã, se
rãsfrâng ºi asupra „marelui public”,
din ce în ce mai preocupat de faptul
cã armoniile cosmice sufereau

dereglãri
iremediabile.
Alte ºi alte semne
de spargere a
legilor naturale
contribuie la
întãrirea
convingerii

generale cã omul
nu mai poate conta
pe protecþie
dinaintea haosului
de neoprit.
Preocupat aici
nu atât de studiul
meticulos, cât
de sugestia
unor fenomene
declanºate în
zonele abisale ale
subconºtientului colectiv, autorul începe
sã schiþeze un tablou dinamic, compus
din viziuni fantasmatice, stranii ºi
arbitrare. În paralel cu deformarea lumii
exterioare, se deformeazã ºi spiritul
uman. Victimã a unei psihoze colective,
omenirea halucineazã, fãcând loc în
scenã exaltaþilor, „sectelor religioase
cu obiceiuri ciudate”, profeþiilor
prãpãstioase. Între acestea, ºi unele
anticipãri verosimile în contextul
schimbãrilor survenite.

Adaptarea la „noua erã” presupune
sarcini împovãrãtoare ºi chiar
imposibile pentru cei mai mulþi dintre
locuitorii Terrei. Pânã ºi tinereþea
febrilã, repede dispusã sã participe
la revoluþii sociale, reacþioneazã
mai degrabã prin sfidãri marcate de
inconºtienþã, prin necugetate sinucideri.
Crimele se înmulþesc din convingerea
generalã cã anularea legilor fizice
atrage automat dupã sine ºi dispariþia
celor morale. Fanatismul distruge fãrã
alegere simbolurile materiale ale vieþii
civile: palate de justiþie, ºcoli, uzine,
trenuri, tot ce pare sã contrazicã, în

calitate de manifestãri ale vechiului stil
de viaþã, noul ritm al naturii. Ca efect al
actelor spontane ºi complet arbitrare,
omenirea recade în beznã, în foamete
ºi în calvarul epidemiilor. Logica ºi
sistemele de gândire milenare dispar.
La orizontul civilizaþiei se profileazã
declinul total: omenirea e surprinsã
în continuã ºi derutatã rãtãcire printre
oraºe devastate ori doar pãrãginite,
pentru ca în finalul acestui scenariu
specia ei, odinioarã inteligentã, sã
fie absorbitã în animalitatea din care
pãruse cã s-a desprins. E aici un
act, nu atât moralmente justiþiar,
cât paradoxal sub raport „ºtiinþific”.

P
e sscenariul Sfârºit, cu varianta
sa de lume incomprehensibilã
ºi delirul de imagini stranii ce

conduc spre instaurarea ei, Ion Biberi
ar fi putut realiza un excelent roman
apocaliptic. N-a reuºit, sau poate cã
nici n-a dorit sã-l mai scrie. Mult mai
târziu, când nimeni nu se mai aºtepta,
a produs însã ºi un roman SF, intitulat
Luminile Capricornului (1983). Aventura
cosmicã se încredinþeazã unor
personaje concepute simbolic, ca

reprezentanþi
ai principalelor
continente
terestre:
doctorul Li,
exprimând
inteligenþa

rafinatã ºi masca
impenetrabilã ale Asiei,
vulcanicul Sen,
ilustrând resursele vitale
ale rasei negro-africane,
echilibratul Al, urmaº al
coloniºtilor europeni în Australia, cu
interes pentru tehnicã în general ºi
pentru computere în special, precum
ºi femeia de coloraturã, Mab,
reprezentând aici romantismul pasiunii,
valorile maternitãþii ºi, ca etnicitate,
elementul autohton românesc. Aceºti
tineri devotaþi muncii ºtiinþifice ºi
cunoaºterii universale se expun
din proprie iniþiativã unei rãpiri
extraterestre, spre a împlini astfel
o aventurã interstelarã la capãtul
cãreia pãmântenii sperã sã descifreze
misterul „astralilor” din constelaþia
Capricornului, precum ºi motivaþia
care-i face sã fie interesaþi periodic
de rãpirea unor grupuri de pãmânteni.

P
remisele rromanului sunt
schematice ºi convenþionale.
Zborul cosmic, în interiorul

unei uriaºe nave sferice având toate
condiþiile necesare supravieþuirii
„prizonierilor” la bord, le prilejuieºte
acestora nesfârºite dialoguri savante
despre diferenþele fizice ºi intelectuale
dintre oameni ºi „astrali”, pe mãsurã ce
trãsãturile rãpitorilor sunt reconstituite
din diverse particularitãþi ale mediului
construit de ei. Autorul are inspiraþia
de a nu atribui extratereºtrilor sãi mult
uzitatul tipar umanoid: „astralii” sunt
fiinþe cu structurã mineralã, de felul
xipehuzilor ºi feromagnetalilor lui
Rosny Aîné. Ei se hrãnesc cu energie
electromagneticã, se înmulþesc prin
diviziune asexuatã, iar mediul special
în care îºi duc existenþa le-a imprimat
un alt mod de a percepe perspectiva
spaþiului ºi timpului decât cel specific
fiinþelor de pe Pãmânt. Au vârste
milenare, nu cunosc aspectele
emoþionale ale omului, întrucât n-au
„simþuri electromagnetice umane”,
sunt „foarte individualiºti, adicã foarte
conºtienþi de unicitatea lor”, dar în
acelaºi timp „subordonaþi unitãþii
centrale a comunitãþii pe care o
formeazã ºi în afara cãreia ei nu au
nicio raþiune de existenþã”. Paºnici
în esenþã ºi în chip propriu avizi de
cunoaºtere, fac vaste muzee
arheologice privitoare la propriul lor
trecut ºi la planetele vizitate; între ele,
unul unde vizitatorii au ocazia de a
contempla colcãiala saurienilor uriaºi
rãpiþi din perioada jurasicã a geologiei

terestre. Sub
niºte clopote
climatizate,
vizitatorii
descoperã,
izolate una
de alta,
comunitãþile
umane smulse
ulterior de
pe planeta
noastrã: indo-
americani,
asiatici,
polinezieni,
câþiva albi
europeni.
Din limitãri
fizice ºi
psihologice,
cunoaºterea
practicatã

de extratereºtri nu este una profundã
ºi veritabilã, ci rece, distantã,
de entomolog.

Rãpirile (pe care autorul le
încadreazã într-o tradiþie ozenisticã
a genului) îºi au explicaþia în dorinþa
„astralilor” de a se perfecþiona inclusiv
în funcþie de modelele apãrute în alte
zone ale spaþiului cosmic, în ideea de
a ajunge sã producã o formã
superioarã a speciei, utopicul
supraastral. Înþelegând, dupã apariþia
între ei a tinerilor savanþi pomeniþi mai
sus, cã ºi pe Pãmânt s-a ajuns la o
explozie de tehnicitate ºi la un nivel
de percepþie ºtiinþificã a lumii, „astralii”
acceptã sã colaboreze în mod fraternal
la realizarea unui „convertizor
universal” menit sã devinã o bazã
pentru cunoaºtere, utilã ambelor
civilizaþii cosmice.

Previziunea cca eexperiment ppsihologic
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ
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C
u ttoate mmarile ssale ccalitãþi, arta româneascã
s-a aflat ºi rãmâne încã într-un regim de
carantinã pe piaþa artisticã internaþionalã.

Cu excepþia lui Brâncuºi, bineînþeles. Nu cã n-ar
exista pictori ºi sculptori care sã merite includerea
lor în circuitul comercial artistic, ci pentru cã a lipsit
întotdeauna un sistem de promovare bine coordonat,
cu personalitãþi din lumea criticii ºi istoriei artelor care
sã aibã acel savoir faire ºi acoperirea în competenþã
care sã impunã. Fãrã eforturile lui Petru Comarnescu
de a-l face cunoscut la a 23-a Bienalã de la Veneþia
sau în SUA, prin expoziþiile de la Washington,
Columbus, Ohio, San Francisco, dar ºi din alte locuri,
Þuculescu ar fi rãmas un
necunoscut. Las’ cã ºi politica
stupidã de dupã 1944, de
interdicþie a circulaþiei valorilor
artistice ºi culturale dincolo
de graniþele þãrii, a dus la
necunoaºtere în plan
internaþional. De comerþ artistic
pânã în 1990, nici pomenealã.
Ca sã valideze calitãþile unor
personalitãþi din domeniul
artelor plastice, cei care scriau
monografii se agãþau de fapte
minore: cã „Bãtãlia de la
Olteniþa” a lui T. Aman a fãcut
mare vâlvã când a fost expusã
în 1956 la Paris; cã Napoleon
al III-lea i-ar fi cumpãrat lui
Grigorescu un tablou; cã
Pallady a fost bun prieten cu
Matisse, cã... etc. Lipseau în
schimb monografiile solide,
care sã ducã la recunoaºterea
în plan naþional ºi internaþional
a adevãratelor personalitãþi
artistice autohtone, a operelor
lor. Nici micile icnete
expoziþionale, precum cea a
impresioniºtilor români de la
Paris, Trianon la Bagatelle, din vara anului 1991,
n-au avut cine ºtie ce urmãri, cu toate numele sonore
ale unor pictori români expuºi. Am vãzut expoziþia:
tablouri neinspirat alese, catalog, de va fi fost
vreunul, n-am vãzut; aspectul general era heteroclit;
locul, cu toatã frumuseþea lui, era în afara circuitului
expoziþional parizian; expunerea tabloului lui Luchian
„Safta florãreasa”, cu un glonþ tras la revoluþie parcã
anume direct în inimã, era un mod ieftin, extraartistic
de a capta atenþia publicului, uitându-se în acelaºi
timp cã acelaºi public ºtia despre mineriadele care
afectaserã grav imaginea României în lume. În plus,
„Safta florãreasa” nu-i cea mai bunã picturã a lui
Luchian, iar impresionistã, în niciun caz. Singurele
care fãceau o bunã propagandã expoziþiei erau
afiºele cu imaginea unei femei la malul mãrii a lui
N. Grigorescu. Andreescu, cel mai bun dintre toþi,
era prost reprezentat printr-un peisaj, nu lipsit de
calitãþi, însã de prea mici dimensiuni ºi pe deasupra
mizerabil expus pe o... oglindã. Una peste alta,
iniþiativa ministrului Culturii de atunci, Andrei Pleºu,
s-a soldat cu un act cultural-artistic bifat, fãrã niciun
fel de urmãri în planul cunoaºterii pe plan extern a
picturii româneºti.

C
e-aar ffi ttrebuit ffãcut? În locul acelui mixtum
compozitum pictural, ar fi trebuit organizatã
o expoziþie Grigorescu-Andreescu, cu cele

mai bune pânze ale lor. Sau, încã ºi mai bine, o
expoziþie Andreescu, într-un loc circulat, cu un
catalog impecabil ºi propagandã pe mãsurã, cu critici
ºi colecþionari de artã francezi importanþi invitaþi, mai
cu seamã cei specializaþi în pictura secoluluj XIX ºi în
mod special în pictura barbizonistã – Th. Rousseau,
Dupré, Diaz de la Pena, Daubigny ºi alþii. S-ar fi
vãzut atunci cã pictorul român îi întrece cu cel puþin
un cap pe toþi pleneriºtii acelei perioade, cã e un

pictor cu cele mai înalte calitãþi artistice, capabil sã
se confrunte cu semenii occidentali. Talmeº-balmeºul
expoziþional de la Paris din 1991 n-a convins pe
nimeni, iar pictorii noºtri au rãmas în continuare
prizonierii niºei artistice provinciale române.
Singurul care a reuºit sã evadeze din ea în
universalitate a fost Brâncuºi, dar asta-i altã poveste.

Nu de mondenitãþi are nevoie arta româneascã
pentru a fi promovatã, ci de studii ºi monografii
solide, capabile sã stea alãturi de omonimele
occidentale, care sã însoþeascã manifestãri
expoziþionale bine chibzuite, capabile sã
punã în evidenþã calitãþile de excelenþi

coloriºti ale pictorilor români
– suntem dotaþi cu acest dar
excepþional ºi e pãcat cã-l
risipim. Preþiozitãþile oratorice
ale criticilor autohtoni pe la
vernisajele unor expoziþii
externe nu servesc la nimic
dacã nu sunt însoþite de opere
de artã de prima mânã. Nu
statura, impozantã nici vorbã,
a domnului Andrei Pleºu, a
adus cele mai mari servicii
artei româneºti pe plan extern,
ci modestul ºi fragilul Barbu
Brezianu. Competenþa sa
în materie de sculpturã
brâncuºianâ ºi studiul sãu
Brâncuºi în România au
rãzbit acolo unde pãrea cã
nu mai era nimic de spus. 

E
xistã mmulte mmonografii
abreviate ori livreºti,
bine scrise, e drept,

dar cãrora le lipseºte
abordarea ºtiinþificã în stare sã
susþinã artiºtii autohtoni. În
general, e vorba de lucrãri de
vulgarizare a unor valori

româneºti destinate
publicului iubitor de
artã, însã lipsesc
studiile cu abordare
ºtiinþificã, lucrãri solide,
de strictã specialitate,
care solicitã timp,
rãbdare, pasiune pentru
pictorul sau sculptorul în
cauzã. Arta româneascã
nu va fi niciodatã
suficient de
recunoscãtoare lui
Barbu Brezianu pentru
seriozitatea cu care
a abordat sculptura
brâncuºianã în perioada
petrecutã în þarã, ºi
nici lui Radu Bogdan
pentru monumentala
monografie dedicatã
pictorului Ioan
Andreescu. Din pãcate,
conform unei triste
tradiþii bãºtinaºe, Radu Bogdan (1920-2011) n-a mai
apucat sã-ºi vadã tipãritã integral monografia la care
a muncit fãrã odihnã timp de 20 de ani, ultima parte,
cuprinzând catalogul tablourilor lui Andreescu,
rãmânând nepublicatã. Mai întâi, tipãrirea volumului
trei a fost tergiversatã, apoi Editura Meridiane,
singura noastrã editurã de artã, a fost „privatizatã”,
mai pe ºleau spus, desfiinþatã; în fine, ulterior nicio
altã editurã nu s-a arãtat interesatã de o astfel de
lucrare nevandabilã. Faptul cã tipãrirea studiului lui
asupra picturii lui Andreescu a rãmas în coadã de
peºte, nu-i la noi o premierã. Istoria Artelor Plastice
în România, lucrare monumentalã proiectatã sã

aparã în cinci volume
impozante, dupã apariþia
primelor douã volume, în 1968
ºi 1970, ºi-a încetat apariþia ºi
mã tem cã ele nici nu vor mai apãrea vreodatã. Cine
s-ar mai angaja la corvoada la care se angajaserã
entuziaºtii ºi curajoºii istorici de artã ai acelei
perioade? Cine ar mai avea rãbdarea ºi probitatea
lor ºtiinþificã, curajul de a se înhãma la o astfel de
muncã titanicã? Lumea actualã e grãbitã în tot ce
face, neglijentã din cauza pripelii ºi vitezei cu care

se munceºte, inclusiv în domenii
delicate precum e istoria artei.

A
nul aacesta, la
12 august, în vârstã
de  91 de ani, Radu

Bogdan a încetat din viaþã în
urma unui accident stupid. Am
aflat cu întârziere de dispariþia
sa, am aflat cu regret imens
cãci, în puþinele noastre întâlniri,
îi preþuisem modul de a gândi
ºi verticalitatea ca om, dar mai
cu seamã îl admiram ca istoric
de artã pentru impecabila ºi
laborioasa monografie dedicatã
lui Andreescu. Era dedicat, trup
ºi suflet, artei pictorului prea
degrabã dispãrut – avea doar
32 de ani când a murit –, dar
care în scurta sa trecere prin
viaþã dãduse dovadã de
genialitate ºi lãsase României
un patrimoniu artistic fãrã egal.
Radu Bogdan îl iubea pe
Andreescu, lucru evident prin
felul în care scrie despre pictura
lui, prin felul în care a studiat-o
ºi analizat-o, prin rãgazul lung
din existenþa sa personalã pe
care i l-a acordat, cãci nimeni
nu-i nebun sã dedice un sfert
din viaþa sa activã unui lucru

pe care nu-l iubeºte. Nu a scris la modul
laudativ nefondat despre arta pictorului,
aºa cum, din pãcate, de multe ori se scrie,
ci cercetându-i temeinic viaþa, adunând
documente, vizitând locurile în care a
pictat – Buzãu, Barbizon, Fontainbleau.
A analizat tablou cu tablou pe toate feþele,
fotografiindu-le în infraroºu, cu ultraviolete,
cu raze X, în luminã razantã, prin metode
stereomicroscopice, fãcând macrofotografii,
utilizând tot arsenalul de analize posibile
la vremea respectivã, forþând astfel pânzele
sã-ºi dezvãluie secretele cele mai ascunse.
Când a fost cazul, a apelat la laboratorul de
criminalisticã de pe lângã Ministerul Justiþiei,
personal la expertul Lucian Ionescu, pentru
autentificarea semnãturilor pictorului sau
pentru a dezavua falsurile introduse pe piaþa
artisticã interbelicã, atunci când cota sa
atinsese un maximum ºi care ulterior
invadaserã colecþiile ºi casele particulare.
Aºa a eliminat din lista lucrãrilor lui

Andreescu 700 de falsuri, dar a ºi descoperit 50 de
tablouri necunoscute ale acestuia. Limpezirea asupra
vieþii ºi operei lui Andreescu se datoreazã efortului
sisific depus de Radu Bogdan, dar pentru asta a fost
nevoie de o muncã tenace, de renunþãri ºi sacrificii,
de multã iubire ºi admiraþie pentru pictura unuia
dintre cei mai modeºti ºi, în acelaºi timp, excepþionali
coloriºti pe care i-a dat pictura româneascã în secolul
XIX. Deºi a mai scris ºi alte studii – despre pictorul
Theodor Aman, de exemplu, pentru care a fost
rãsplãtit cu Premiul de Stat –, Radu Bogdan rãmâne
pentru totdeauna în istoria artei autohtone ca
exegetul pertinent ºi strãlucit al operei lui Andreescu.

Ce-aar ffi dde ffãcut?
Marginalii ppe uunele pprobleme aale aartei rromâneºti

MMaarriiaannaa ªªEENNIILLÃÃ-VVAASSIILLIIUU

Radu BBogdan

I. AAndreescu - AAutoportret



P
osibilitatea de a cunoaºte
cu ajutorul portretului
caracterul ºi psihologia

unui personaj a interesat în
perioada modernã ºi
contemporanã pe psihanaliºti ºi

pe psihologi, dar a ºi transformat portretul într-o sintezã
simbolicã a culturii. Astfel sunt ºi operele lui Davide
Coroneo, cu atât de diverse subiecte ºi diferite ca stil ºi
tehnicã (reprezentare clasicã, desen, fotografie, imagini
digitale, tehnicã în ulei sau tehnicã mixtã, ulei ºi colaje),
uniformizate numai (dar în mod semnificativ) de mãsura
pânzei ºi a ramei, toate în lemn de brad natural, acoperit
cu hârtie sau alte materiale reciclate, produse ale
consumismului industrial, rame ce sunt parte integrantã
a tabloului, cum erau ºi „ramele invadate” ale lui Mario
Schifano.

Cum autorul însuºi explicã, „elementul comun este
cãutarea transformãrii pe care fiecare imagine o cere în
momentul reproducerii sale tehnice, indiferent dacã este
o reproducere tradiþionalã sau o prelucrare digitalã
(photoshoping)”; cu aceasta artistul ne demonstreazã

experienþa sa în domeniul
graficii publicitare. Existã,
de fapt, legãturi de
necontestat cu lumea
graficii, a desenului ºi
a stilului Pop Art american
(de la Robert
Rauschenberg la Andy
Warhol) sau italian
(Mario Schifano). 

N
umai aaparent
„reci”, aºa cum
rece poate fi

tehnologia informaticii, ºi
numai aparent omagii
academice „tãcute”,
tablourile vorbesc direct
minþii ºi intelectului nostru
în acest nou univers digital ºi globalizat. Ele încearcã
sã dezvãluie matricea culturalã internã a diverselor
personaje, matrice în care vizitatorul se poate privi ca

în oglindã, poate gândi, îºi poate aminti.
Sunt opere intelectual-poetice care ne poartã

în lumea culturii contemporane, pentru care
tablourile lui Coroneo sunt o summa picta cu
rezultate estetice postmoderne, filtrate de un
cromatism strãlucitor ºi o calitate materialã care
trimite în acelaºi timp cãtre Pop Art, Neodadaism,
Transavangardã ºi Postmodernism, într-o viziune
ghidatã de o meditaþie educatã asupra posibilitãþilor
tehnicilor digitale, prin care, ne asigurã Coroneo,
psihicul uman poate sã se exprime.

La ppaginile, 33-99, 116, 117, 223 ssunt rreproduse
tablouri dde DDavide CCoroneo.
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DDaavviiddee CCoorroonneeoo:: PPoorrttrreetteellee ccuullttuurriiii
GGiiaammppaaoolloo TTRROOTTTTAA

DDaavviiddee CCoorroonneeoo s-a nãscut în
Sardinia în 1960 ºi este laureat în literaturã
la Florenþa cu o lucrare de paleografie;
a studiat grafica ºi pictura la Florenþa.

A lucrat ca grafician ºi art director la
Florenþa ºi Cagliari, a colaborat în calitate
de docent cu Institutul European de Design
(cursuri despre istoria graficii, graficã
editorialã, proiectãri în graficã). Din anul
1998 locuieºte la Arezzo, unde colaboreazã
cu agenþii de publicitate ºi diferite edituri.

Expoziþii rrecente. 2011 ((de ggrup):
The Remains of the Day, Limonaia di Villa
Strozzi, Firenze; PisArt Expo 2011, Stazione
Leopolda, Pisa; (personale): Purely random
references, Palazzo Ferretti, Cortona
(Arezzo); Individual possible, Podesteria di
Michelangelo, Chiusi della Verna (Arezzo);
Culture’s portraits, Edison bookstore,
Arezzo; 2010 ((de ggrup): Pax Hominibus,
Palazzo Comunale, Laterina (Arezzo);
National Prize of Painting Citta di Civitella,
Civitella in Val di Chiana (Arezzo); De la
Figurat la Abstract, Casa de Culturã
„George Topîrceanu”, Curtea de Argeº,
România; Artists of IV edition of the Prize
of Painting „Movimento delle Segrete di
Bocca”, Galleria 9 Colonne/Spe, Bologna;
New Entry, Galleria IAC, Impruneta
(Firenze); Winter Collective, Galleria IAC,
Impruneta (Firenze); (personale): Chaos
and necessity, Palazzo Ferretti, Cortona
(Arezzo); Walking in the figurative woods,
Circolo Culturale Aurora, Arezzo; Retrahere:
portraits as synthesic/aesthetic abstractions
of the mind, Galleria IAC, Impruneta
(Firenze).

Georges SSimenon Constantinos KKavafis

SSccuurrtt iissttoorriicc aall aarrtteelloorr ppllaassttiiccee
îînn CCââmmppuulluunngg MMuusscceell ((IIIIII))

GGhheeoorrgghhee PPAAUULLIIAANN

D
e lla aarta mmedievalã religioasã, spre
începutul secolului al XIX-lea se trece încet,
dar sigur, la pictura de ºevalet, de inspiraþie

occidentalã, care nu mai este
ancoratã în arta tradiþionalã, ci e
total diferitã. Poate unde ºi pe
planul practicii se întâmplã
restructurãri, deoarece în Þara
Româneascã, zugravii de subþire
se constituie în 1787 într-o
breaslã proprie. Era cazul,
deoarece „Dupã cum se ºtie,
Câmpulungul îºi crease o ºcoalã
de zugrãvie încã de pe vremea lui
Matei Basarab. Stilul ce începuse
sã se închege în vremea acestui
voievod, meºterii Câmpulungului îl
pãstreazã cu îndãrãtnicie, trecând
peste epoca brâncoveneascã, ºi
au ocazia sã-l punã în valoare în
condiþiile vieþii artistice din a doua
jumãtate a veacului al XVIII-lea. În
aceastã vreme în care o artã patronatã de domn
nu mai existã, ctitoriile modeste ale boiernaºilor,
negustorilor sau chiar ale þãranilor sunt înãlþate ºi
decorate de multe ori de meºteri pregãtiþi în tradiþia
unei ºcoli izolate, peste care nu trecuserã înnoirile
din marile centre domneºti de la sfârºitul veacului
al XVII-lea. 

Dar dacã formele se pãstreazã, zugravii timpului
nu rãmân în afara tendinþelor de adaptare a unei
viziuni mai pãmânteºti, cu detalii din viaþa
contemporanã chiar, la canonul iconografic. Acesta
este ºi cazul Câmpulungului.” (Istoria artelor plastice
în România, vol II, Ed. Meridiane, 1970, pag. 79.)

D
ovadã ccã zzugravii ttimpului n-au rãmas
ancoraþi într-o „ierminie” canonicã, îngheþatã
în rigori de scheme vechi, este ºi faptul cã

oraºul, trecând prin câteva incendii
devastatoare, epidemii de holerã ºi
invazii duºmane, începând cu cea a
tãtarilor din 1241, cu rãzboaiele dintre
turci, ruºi ºi austrieci, de pe urma cãrora
nu a rãmas piatrã pe piatrã din ziduri,
ºcolile zugravilor de subþire s-au tot
refãcut. Ultima dintre ele a fost la
Biserica Marina, pe Uliþa Vãii, deschisã
de preotul Gheorghe
Badea la 1822, unde
a dobândit primele
cunoºtinþe artistice
pictorul de mai târziu
Ioan D. Negulici, dar
nu numai, cãci de ea
se leagã numele unor
precursori ai picturii
moderne din oraºul

Câmpulung, ca Iacovache
Constantinescu, Gheorghe
Bãlãceanu, Antim Ghermano ºi
alþii pe care memoria scrisã nu i-a
mai pãstrat. ªtim însã cã Antim
Ghermano realizeazã pictura
bisericii mari de la Negru Vodã.
Picteazã portrete pline de viaþã, de la care va învãþa
ºi un ucenic al lui, pe nume Iacovache
Constantinescu, nãscut la Câmpulung în 1827 ºi
care, dupã ucenicia la maestrul Ghermano, urmeazã
din 1864 cursurile proaspãt înfiinþatei „ªcoli de Arte
Frumoase” de la Bucureºti, conduse de un alt nãscut

la Câmpulung, Theodor
Aman, cu subdirector George
Tattarescu. Iacovache se face
cunoscut îndeosebi ca
portretist, iar modelul lui era Nicolae Grigorescu.
Prin 1870, ziarele bucureºtene îl considerau ca unul
dintre cei mai apreciaþi artiºti ai capitalei. Lucrãrile
lui mai cunoscute sunt portretele psihologice: al
dr. Jugureanu, al episcopului Ghenadie al Argeºului,
al judecãtorului Iancu Rudeanu, al lui Nicolae
ªtefãnescu, iar la 75 de ani ne lasã o capodoperã
de autoportret, aflat astãzi în pinacoteca Muzeului

Municipal Câmpulung,
un superb bãtrân, cu
priviri pãtrunzãtoare,
albit, dar dârz pânã
la cei 90 de ani trãiþi
pânã la 1910.

T
recem lla uun aalt
pictor cunoscut,
dedicat cu trup

ºi suflet Revoluþiei de
la 1848, revoluþionarul
Ioan D. Negulici.

Nãscut în 1812 la
Câmpulung, în familia
preotului Dumitrache
Negulici, zis popa Oaie,

de la Biserica ªubeºti,
deci a breslei ºubarilor, este trimis la ºcoala de
pe Uliþa Vãii sã uceniceascã, apoi la Iaºi, în atelierul
lui Livaditti. Dupã Colegiul „Sf. Sava” din Bucureºti,
pleacã la Paris, la atelierele lui Leon Cogniet ºi
Drolling. 

Iacovache CConstantinescu:
Autoportret

I.D. NNegulici: Peisaj lla CCâmpulung



Ars llonga...

G
aziantep este un
oraº în Turcia
asiaticã, în

apropierea graniþei cu Siria.
Este oraºul fisticului, nucilor,
mãslinelor, strugurilor,

cerealelor, baclavalei ºi nu numai, dar ºi un oraº al
artelor, în care pictura copiilor este apreciatã,
promovatã, expusã în cele câteva Galerii de Artã
pentru copii, unde poþi sã admiri rezultatul muncii
micilor artiºti din mai multe þãri.

Spre marea noastrã bucurie, în acest an am putut
fi prezenþi la festivitatea de premiere de aici. Era al
treilea an consecutiv când eram invitaþi sã participãm
la festivitate, în urma Concursului Internaþional de
artã plasticã adresat tinerilor între 5 ºi 18 ani. De
ce a treia oarã? Pentru cã de fiecare datã ne-am

numãrat printre medaliaþii
cu aur ºi argint la acest
faimos concurs organizat
de GAZIANTEP MIZYAL
SANAT MUZESI. În 2011,
un juriu internaþional a
decis: medalie de argint la
categoria 12 ani – Maria
Bulancea (fig. 1), medalie
de aur la categoria 13 ani
– ªtefania Cãlinescu
(fig. 2), medalie de aur la
categoria 17 ani – Patricia
Stocheci (fig. 3, 4), trei
membre ale cercului de
picturã Culoare ºi Vis
din Corbeni.

Ceremonia înmânãrii
premiilor a avut loc în sala
Teatrului Gaziantep, unde
toate locurile au fost
ocupate. Au participat
multe dintre personalitãþile
oraºului – o adevãratã
sãrbãtoare. Evenimentul
ne-a luat prin surprindere,
deoarece la vernisaj (în
foaierul teatrului), alãturi
de picturile premiate erau
expuse ºi alte lucrãri, care
meritau toatã atenþia, ale
copiilor din numeroasele
þãri participante (China, 

Turcia, India, Rusia, Indonezia, Ucraina, Slovenia,
Germania, Ungaria, Bulgaria, Italia, Grecia etc.).
Picturile Alexandrei Gherghinoiu, Sorinei Cãlinescu,
Cristinei Crânguº, Gabrielei Niþulescu, eleve ale
cercului din Corbeni, erau admirate, erau apreciate
datoritã mesajului lor ºi tehnicii de lucru – specificã
cercului – iar Patricia a fost în atenþia tuturor. Pictura
ei transmitea o luminã care încânta orice privitor.
Un vizitator ne-a mãrturisit: „Este de ajuns sã priveºti
câteva clipe pictura aceasta ca sã ghiceºti câte ore
de studiu a trebuit sã parcurgã Patricia pentru a
realiza aceastã minunatã operã”...

Cele trei câºtigãtoare au un palmares bogat,
în urma participãrii la multe concursuri naþionale ºi
internaþionale, iar rezultatele de pânã acum le-au
întãrit dorinþa de a ajunge cât mai departe.
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M
embru aal „„Frãþiei”, participã activ la
Revoluþia de la 1848, dar dupã intervenþia
strãinã ºi trãdarea boierilor, este expulzat

la Brusa, în cel de-al doilea lot de 69 de revoluþionari
paºoptiºti. Strãmutat la Constatinopole, moare
curând, la 5 aprilie 1851, fiind înhumat într-o groapã
comunã cu pictorul Barbu Iscovescu ºi craioveanul
Anastasie Luzin.

Personalitate enciclopedicã, are marele merit de
a fi inaugurat portretul modern românesc ºi de a fi
introdus litografia (învãþatã la Viena) ca procedeu de
reproducere a operelor de artã. Portretele lui sunt
foarte apreciate în epocã: N. Bãlcescu, Cezar Bolliac,
C.A Rosetti, C.D. Aricescu, mama sa, maica
Pelaghia, Ana Sibari, soþia sa, Maria Rosetti, Niþã
Magheru, Alexandru Ghica Vodã, Gh. Bibescu Vodã
etc. Remarcabil prin transparenþa tonurilor este
portretul „Femeii în albastru”, realizat în acuarelã. În
peisaj avem, din fericire, un „Peisaj la Câmpulung” –
neterminat, dar de o realã sensibilitate poeticã ºi de
maturizare a talentului, o lucrare realizatã deopotrivã

sub semnul
disciplinei
riguroase ºi a
temperamentului.
Toate acestea
luate împreunã
nu dau nici pe
departe mãsura
talentului ºi
pregãtirii acestui
artist. Aprecierea
de care se bucurã
în oraºul
Câmpulung este
evidentã, dacã ne
gândim la statuia
sa din Grãdina
Publicã ºi la faptul
cã cenaclul
pictorilor locali îi
poartã numele.

P
rin CCâmpulung ººi zzona MMuscel au
trecut ºi alþi mânuitori ai condeiului
ºi penelului. Unul dintre ei este

cunoscutul Carol Popp de Szathmary,
acuarelist virtuoz de la care ne-au rãmas
imagini preþioase cu þãrani, târgoveþi, târguri,
peisaje. Idealizeazã ºi el, ca ºi Tattarescu,
realitatea, în special viaþa þãranului,
rãspunzând aceloraºi porunci ale epocii.
Preþuieºte mult desenul ºi urmeazã o
academie. Nãscut la Cluj, pãrãseºte
Transilvania, fiind o fire romanticã, freneticã,
plinã de neastâmpãr ºi de curiozitate. Se
încadreazã rapid în viaþa artisticã din Þara
Româneascã, participând la toate momentele
cardinale de dupã 1840. Consemneazã
spontan, cu prospeþime, scene reale peste
tot unde îl poartã paºii. (În imaginea alãturatã
apare Bãrãþia de la Câmpulung - acuarelã.)

(Va urma)




