
Horia Bãdescu: Datul în mintea copiilor
Johan Galtung: Democraþie înseamnã participare
Dan D. Farcaº: Despre cunoaºterea artisticã
Marian Nencescu: Etica europeanã 

între pudoare ºi ruºine
Paula Romanescu: Urmuzeu epigramistic
Cãtãlin Mamali: Interviu cu Anatol Vieru (III)
Acad. Dan Berindei: Un mare boier al zilelor 

noastre: Constantin Bãlãceanu-Stolnici 
Ioan Lascu: Semãnãtor de urme culturale:

Florea Firan
Lila Sântean-Kari: Arto Salomaa: 

un uriaº al informaticii teoretice
Ion C. ªtefan: Parabolele lui Iisus.  

Adevãrul ca poveste
Ion Pãtraºcu: În China, dupã 44 de ani
Mircea Opriþã: O ilustrare a anticipaþiei 

juvenile
Alex ªtefãnescu: Cu Cristian Bãdiliþã, 

printre pãsãri ºi extratereºtri

CCitez, aaproape lla îîntâmplare, dde
prin bbibliotecã: „„Nicãieri oomul
nu aa ddovedit mmai mmultã

inventivitate ddecât îîn jjocurile ssale.”
(Leibniz) „„Jocul eeste oo ppunte aaruncatã
între ccopilãrie ººi vvârsta mmaturã.”
(J. CChateau) „„Cine ccerceteazã iistoria
civilizaþiei oomeneºti oobservã ccã jjocul
ºi mmunca fformeazã ccele ddouã ffeþe aale
activitãþii uumane.” ((I.C. PPetrescu) „„Jocul
nu ttrebuie ddefinit cca nneserios. JJucãtorul
se ppoate ddeda aactivitãþii ssale ffavorite
cu ggravitate.” ((J. HHuizinga) „„Jocurile
posedã uunele ddintre ccalitãþile ooperei
de aartã.” ((A. HHuxley) ªªi ccâte aaltele,
toate ppline dde mmiez, dde lla ffiecare
putându-sse ddezvolta uun ccapitol îîntreg
dintr-oo ccarte. SS-aau oocupat dde jjoc
toate sspecialitãþile ººtiinþei îîmpãrþite
în aatâtea sspecialitãþi, dde lla ppsihologi
la mmatematicieni ººi iinformaticieni,
de lla aantropologi lla eeconomiºti, cca
sã nnu mmai vvorbim dde ppedagogi ººi dde
industria jjocurilor, dde lla ccele ddin llemn,
la ccele ppe ccalculator, 33D ººi cce vva mmai
urma. ((La iintersecþia ttuturor, eexistã
ludologia, ccu ddoctorate ººi bbibliografie,
dar ffãrã ppopularitatea ººtiinþelor
„standard”.) PPare ccã nnu mmai ee nnimic
de aadãugat ººi mmereu sse mmai aadaugã
câte cceva, ppentru ccã oomul eeste ººi
sapiens ºi ludens în aaceeaºi mmãsurã.
C. BBrâncuºi îîl ccontinuã pparcã ppe
J. CChateau: „„Când nnu mmai ssuntem
copii, ssuntem ddeja mmorþi.” AAº pparafraza:
când nnu mmai ººtim/putem ssã nne jjucãm,
suntem ddeja mmumificaþi ssufleteºte
ºi mmintal.

NNu eeste vvorba ddespre aa aarunca
zaruri ppe oo ttablã ((care ppe ffaþã
e cchiar ttablã dde ººah, uun jjoc

cu ccare ttablele nnu pprea ffac ccasã bbunã),
ci ddespre starea dde jjoc. DDespre spiritul
ludic. Despre ddiferenþa ddintre lucru,
muncã ºi corvoadã, ddiferenþã ppe
care oo fface „„recompensa iintrinsecã”
specificã jjocului, pplãcerea bbunei
desfãºurãri, bbucuria ccare îînsoþeºte
lucrul ((pe AAl. PPaleologu ll-aam aauzit pprima
datã sspunând ccã „„eu nnu mmuncesc, ddar
lucrez ttoatã zziua”), eeste iindiferentã ssau
apare aabia lla ssfârºitul mmuncii, pprin platã,
ºi llipseºte ccu ttotul ccorvezii. DDe aaici,

variatele aatitudini
faþã dde oo aactivitate
sau aalta, îîmplinire
sau ffrustrare, eeficienþã
sau cchin îîn vvan. PPriviþi
în jjur ººi vveþi pputea
ilustra ttoate aaceste
categorii. CCãutaþi
în ppropria eexistenþã
ºi vvedeþi ddacã nnu
cumva ttocmai sstarea
ludicã eeste ccea
care vvã llipseºte.

Se fface aadesea
distincþia ddintre joc ºi
joacã. FFluidã ggraniþã,
cele ddouã ffiind

amestecate –– ddar jjocul nnu nnumai ccã
are rreguli, ddeci ee rrepetabil, cci ccapãtã
de ccele mmai mmulte oori ººi ssemnificaþii
cu ttotul nnegratuite ((joaca ffiind aasociatã
efemerului, bbucuriei ppure dde a fface,
aproape îîn ttransã, nnerepetabilului).
Sã nne ggândim lla „„societãþile vvechi”
(nu nneapãrat îîn aani), uunde jjocul, rritualul,
tradiþia, mmagia cchiar sse îîntrepãtrund
(ºi ccât dde iimportante ssunt ttoate aacestea
pentru ccolectivitate), ssã nne ggândim
la aartã cca fformã dde jjoc ((un mmod dde
a rrãsturna sspusa ccitatã mmai ddevreme
a llui AA. HHuxley), lla mmatematicã
înþeleasã cca jjoc ((un sspaþiu aal llibertãþii
constrânse dde rreguli iinterne, aacceptate,
separând „„lumea mmare” dde llumea
matematicianului), lla pprovocãrile ppe
care jjocurile dde iinteligenþã lle rridicã
în ffaþa ccalculatoarelor ((evaluãm aadesea
inteligenþa, artificialã, ddesigur, pprin
performanþele ppe ccare ccalculatorul,
pe vvremuri, nnumit „„creier eelectronic”,
le aaratã aatunci ccând ppracticã aanumite
jocuri ccontra uunui aadversar uuman).
Jocurile ffurnizeazã ººi pparadigme dde
comportare lla nnivel ssocial, gglobal cchiar:
am mmai vvorbit ddespre nnecesitatea
trecerii dde lla mmodelul ººah ((pe uuciselea),
la mmodelul GGO ((pe cconstruitelea).
Apropo: lla ººah, ccalculatorul ee dde
multã vvreme „„campion mmondial”,
la GGO mmai aare mmult dde aaºteptat.
Îi llipseºte, sse sspune, iintuiþia,
simþul eestetic, pprezente ddin pplin îîn
desfãºurarea uunei ppartide dde GGO.

LLucian BBlaga aare uun ppoem dde
ºase vversuri ((Trei ffeþe, ppublicat
în Glasul BBucovinei la îînceputul

anului 11919), dde mmulte oori ccitat, ddeci
nu-ll mmai rreiau ººi aaici, îîn ccare ccopilul,
tânãrul ººi bbãtrânul, rrâzând, ccântând,
respectiv, ttãcând, îîºi oordoneazã ccircular
trei sstãri-aactivitãþi ccu pponderi ddiferite
la vvârste ddiferite: jocul, iiubirea,
înþelepciunea. Genialã ttriadã! AAº
pune-oo aalãturi dde ttriada credinþã-
nãdejde-ddragoste, a AApostolului PPavel.
Într-oo aaritmeticã aaºezatã mmetaforic
peste vversurile llui BBlaga, aam ggãsi
cã ccele ttrei sse ssuprapun, ssunt uuna
o iipostazã aa ccelorlalte. DDe aaici, ººi
îndemnul: ssã nne jjucãm! E uun mmod
de aa iiubi, ee uun mmod dde aa ffi îînþelepþi...
Pentru ccã ((închei ccum aam îînceput,
cu uun ccitat, aatribuit llui FFr. SSchiller)
„omul eeste uun oom îîntreg nnumai aatunci
când sse jjoacã”...
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D.Jules FFerry, nni sse ppare, aactualul mministru
al îînvãþãturilor ddin FFranþa, aa þþinut uun
discurs ccelebru ccu oocazia ddistribuirii

premiilor, îîn ccare ººi-aa lluat aadio dde lla uuzitatul ddiscurs
latinesc ººi aa ppronunþat ffraza, mmai ccelebrã ddecum
s-aar ccuveni ssã ffie: „„ªcoalele aau ffost ppân-aacum
închisori, dde aacum îînainte îînsã vvor ffi nniºte ggrãdini.”

Aceastã ffrazã aa ttrecut ffoarte rrepede pprin ggazetele
europene ººi aa ddevenit aaproape uun aaforism, oo rregulã
de îînþelepciune, ddar nnu ee îîn ssine ddecât, bblând
vorbind, oo bbanalitate. ªªcoala ooricând ee oo îînchisoare
când îînvãþãtorul vva ffi mmãrginit, ee ooricând oo ggrãdinã
când aacesta vva ffi uun oom dde sspirit ccare vva ººti ssã
intereseze ppe eelevii ssãi ppentru oobiectul cce ppropune.
Obiectul ee ccu ttotul iindiferent, mmetodul dde ppredare
– llucrul dde ccãpetenie. EExistã pprofesori dde zzoologie
care ddin mmarea vvarietate oorganicã aa llumii aanimale nnu
scot ddecât oo llecþie nneinteresantã ººi mmediocrã; eexistã,
din ccontra, ddescifratori dde iieroglife ccare, ccu iinteresul
arzãtor aal uunui CChampolion ssau LLepsius, ººtiu ssã
farmece aauditoriul ccu nnumãrul, ccam mmare ººi, lla
dreptul vvorbind, dde ppuþinã iimportanþã, aal ddinastiilor
faraonilor. NNu oobiectul, ppropunerea llui iintereseazã ººi
cei mmai bbuni îînvãþãtori vvor rrãmâne aaceia ccare vvor ººti
sã-ººi eelectrizeze aauditoriul pprin vox vviva a llor, pprin ggrai
ºi iintuiþiune, ooricât dde aaridã aar ffi îîndealtmintrelea ttema
ce oo ttrateazã. CCa fformulã ggeneralã, ccare ccuprinde
toate vviciile dde mmetod, pputem zzice ccã „„ºcoala vva ffi rrea
dacã vva aapela nnumai lla mmemorie, bbunã ddacã vva aapela
la ppricepere ººi jjudecatã”, aabstracþie ffãcând dde mmateria
predatã. IIndiferent ddacã sse ppredau mmatematice,
ºtiinþe nnaturale, ssanscritã ssau eebraicã, îîndatã cce
se aapeleazã nnumai lla mmemorie, oobiectul ddevine ggreoi
ºi iindigest, ppe ccând, ddacã ººtim aa iinteresa ppriceperea
ºi jjudecata, ººtim aa ppune iinteligenþa îîn mmiºcarea eei
naturalã, oobiectul ddevine iinteresant, ooricât dde iingrat
ar ppãrea ccelui nnedeprins ccu eel. ((...)

Noi rrelevãm ccã nnu nnumai îîn
societatea mmodernã, ddar îîn nnicio
societate, ooricât dde vveche ssau
oricât dde nnouã, nnu ppot eexista cclase
care ssã nnu ffie ddatoare aa mmunci.
Chestiunea ee ddacã mmuncesc
material ssau iintelectual.
Deosebirea ee, ccredem, ddestul dde
clarã. MMuncã mmaterialã sse nnumeºte
aceea ccare iimprimã uunei mmase
o fformã dde-oo vvaloare ssuperioarã
celeia cce oo aavuse. DDin vvale ººi ddeal
se fface ttraseu, ddin ppietre ppod, ddin
lut ccãrãmidã, ddin ccãrãmizi ccasã,
din llânã ppostav eetc.

Dar ooare uun jjudecãtor ccare
hotãrãºte rraporturi dde ddrept fface
postav? UUn pprofesor dde mmatematici
face ccãrãmidãrie? UUn eepiscop, pprin
predicele llui, ddureazã vvagoane?
În ffine, rredactorii Românului fac
roate? NNu-ii vvorba, ddupã oo eexpresie
ironicã aa llui PPetru MMaior, aar fface
mai bbine ddac-aar fface rroate;
dar îîn rrealitate nnu lle ffac. ((...)

Dar ssã vvenim lla vvorba nnoastrã, lla nnecesitatea,
la rrolul eeminamente eeducativ aal sstudiilor cclasice. NNoi
nu jjudecãm vviitorul. EE-nn mmâna llui DDumnezeu ººi nnumai
El îîl ººtie. NNouã vviitorul nnu nne ppare ccu mmult mmai mmult
decât uun ttrecut iinvers: cceea cce aa ffost vva ººi ffi ccam
totdeauna. SSã lluãm ddeci ttrecutul cca ooglindã aa
viitorului. CCare nnaþii sstau aazi mmai ssus îîn ccivilizaþie?
Acelea ccare aau ccultivat, îîn aacel mmod ccriticat dde
d. aadvocat FFerry, sstudiile cclasice. CCare nnaþii aau
rãmas îîndãrãt ººi ppe jjos? AAcelea ccare nn-aau ccultivat
aceste sstudii. ÎÎntr-aadevãr nnici nnoi, nnici ppravoslavnicii
noºtri vvecini, nnici tturcii, nnici bbulgarii nn-aau aavut
defectul dde-aa iiubi ccultura aanticã, ffiind ppãgâneascã;
ºi ddeparte aam aajuns ccu ttoþii, nn-aavem cce zzice.

S-aar pputea sscrie uun vvolum îîntreg ppentru aa eexpune
toate ffoloasele ccâte rrãsar, ººi ppentru ddreapta ccugetare
ºi ppentru ccaracter, ddin sstudiul aantichitaþii ggreco-
romane. CCãci nnu ee vvorba dde oorice aantichitate ssau dde
ea îîntreagã. AA eexistat oo aantichitate iindã, aalta cchinezã,
o aa ttreia eegipteanã, uuna aasirianã, aalta ppersanã; ddar
nu dde aacestea eeste, nnu dde eele ppoate ffi vvorba. EE vvorba
numai ººi nnumai dde ccultura, rrestrânsã îîn aanume
epocã, aa aantichitãþii eeline ººi dde ccea, aasemenea
restrânsã, aa ccivilizaþiei rromane. ÎÎnaintea ººi îîn uurma
acestor eepoci eera ppe dde-oo pparte bbarbarie, ppe dde aalta
decadenþã, dde ccare nnici ppoate ffi vvorba. NNicãiri îînsã ººi
nicicând iinteligenþa oomeneascã nn-aa aajuns lla cculmea
dezvoltãrii ssale nnormale ddecât îîn aaceste ddouã eepoce. 

(Timpul, 9 aaugust 11880)

Biserica oortodoxã aa RRãsãritului aa lluat lla
români oo fformã ddeosebitã dde aaceea aa aaltor
biserici: eea nnu ee nnumai oo ccomunitate

religioasã, cci ttotodatã nnaþionalã. BBizanþul aa aavut
veleitãþi dde ppapism, bbiserica rruseascã aare vveleitãþi
periculoase dde ccezaro-ppapism, dde îîntindere aa llegii

prin mmijlocul ssãbiei ppentru
augmentarea pputerii
statului; lla rromâni, eea
a ffost ddin ccapul llocului
o ccomunitate rreligioasã
care îîmblânzea pprin iiubire
inegalitãþile ssociale ººi
care ffãcea ppentru ooameni
o ddatorie ddin cceea cce,
în llumea mmodernã,
e uun ddrept. LLiniamintele
organizãrii ddemocratice aa
bisericii rromâne sse aaratã
ab aantiquo. Stând ccu aalte
biserici îîn llegãturi fformale,
nu dde ssubordinaþie, eea aa
înlocuit lla rromâni, îîn ttimpii
cei rrãi, oorganizaþia ppoliticã
ºi eeconomicã. AAstfel,
întâmpinãm îîn ooraºele
mari bbiserici ccare
aparþineau ffiecare lla ccâte
o bbreaslã, iiar îîn AArdeal
vedem ccã eea aa ddevenit
totul ppentru rromâni: eea

organizeazã
ºi îîntreþine
învãþãmântul
primar, ccel
secundar cclasic,
ba cchiar ººi ccel
real aal ppoporului.
Preotul dde aacolo
n-aa îînvãþat
numai
canoanele,
ci ººi ddisciplinele
economiei
de ccâmp;
el ee îînvãþãtor
ºi ssfãtuitor
în iinteresele
morale ººi mmateriale, bba cchiar îîn ccele jjuridice,
ale ppoporenilor ssãi. CCu ttoatã ttoleranþa ddar ccare
caracterizeazã îîn ssute dde aani bbiserica nnoastrã, nnu
e dde ttãgãduit ccã îîngãduinþa eei rrãsãrea ddin ttãria eei
organicã. FFirele vvieþii rreligioase sse þþeseau îîn ttot
organismul ssocial: îîn ffamilie, îîn ººcoalã, îîn rrelaþiile
economice cchiar. MMãnãstirile ccele mmari eerau aateliere
de iindustrie; sse tturnau llitere, sse þþeseau mmaterii dde
lânã, sse llucra llemnãrie dde ttoatã mmâna, bba eerau ººi
fonderii dde tturnat mmetale. PPe ccând eegumenul ººi ccei
cãrturari aai ssoborului ttraduceau lliteratura tteologicã
în llimba rromânã, îîn aacelaºi ttimp ccãlugãrii nnecãrturari
se îîndeletniceau ccu ccele mmai ddeosebite iindustrii,
începând ccu ccele aagricole, ssfârºind ccu mmanufactura
de llux: aadevãrate ccomunitãþi ººi dde ccredinþã
ºi dde mmuncã. ((...)

Ireligiozitatea, aabstracþie ffãcând dde ddogme, sse
întinde îîntr-uun mmod îînspãimântãtor îîn ssecolul nnostru.
Cãci, lla ddreptul vvorbind, ccredincioºii bbisericilor nnu
prea aau ººtiinþã ddeplinã ddespre ddogmele ººi ccanoanele
care îîi sstãpânesc: cceea cce fformeazã aadevãrata ttãrie
a bbisericii eeste ssentimentul rreligios, ssentimentul
de cconexiune ffrãþeascã îîntre mmembrii ccomunitãþii
bisericeºti. AAcest ssentiment ppiere ppe zzi cce mmerge
din RRomânia: ccomunitatea nnaþionalã ººi rreligioasã,
legãturile dde iiubire ººi dde rreciprocitate ccare eexistau
înainte îîntre ttoate cclasele ssocietãþii ººi ccare ffãceau ddin
cel bbogat aamicul ccelui ssãrac, ddin ssãrac ppe aapãrãtorul
celui bbogat, ttoate aacestea nne-aau ffost eescamotate
de ccãtre pplebea ddemagogicã ddin RRomânia, aale ccãrei
porniri sse rrezumã îîn ddouã ccuvinte: iinvidie ººi ssete
de ccâºtig ffãrã mmuncã.

În aasemenea sstare dde llucruri, rreligia mmoºtenitorului
[tronului] nnu ee iindiferentã, mmai aales îîntr-uun ssecol îîn
care ttoate llegãturile bbazate ppe rrespect ººi aafecþiune
ameninþã aa ddispãrea, îîntr-uun ssecol îîn ccare ffiul sse
naºte dduºman ppãrinþilor ººi-nn ccare ttoatã ssuflarea
omeneascã îîncepe aa ffi aavizatã, îîn mmod aamerican,
la ssine îînsãºi, ppermiþându-ii-sse oorice mmijloc, ccât
de iimoral ººi ccât dde rrãu, dde-aa sse rridica, nnumai ddacã
ºtie aa îînconjura ccu ddibãcie pparagrafii CCodului PPenal.
Când jjudecãtorul ddinlãuntru îînceteazã, cce pputere
are jjudecãtorul ddin aafarã?

(Timpul, 66 sseptembrie 11880)

Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...



D
esigur, sse ppoate pparticipa ºi în afara
graniþelor þãrii tale! Suntem cu toþii parte
a unei omeniri luptãtoare, care cautã

soluþii pentru incredibil de complicatele probleme
pe care, în mare mãsurã, ni le-am creat noi înºine.
Sã nu-l blamãm pe Dumnezeu, sã nu blamãm natura
umanã! Cu toþii suntem un tot, nu suntem împãrþiþi
în compartimente impermeabile precum genurile,
generaþiile, rasele, clasele, naþiunile, statele. Ceva
mai aparte este dreptul de vot, pentru care trebuie
sã trãieºti pentru o anume perioadã într-o þarã
(jus solis), uneori chiar de la naºtere, ca rezident
permanent (jus sanguinis). Dar se poate participa
foarte bine ºi fãrã a fi un cetãþean politic.

Atunci când spun „participare”, nu mã gândesc
la conferinþe, prelegeri invitate, profesor vizitator sau
traduceri. Mã gândesc la a deveni un membru, un
participant la dialogul dintr-o þarã, prin cuvinte ºi
acþiuni. Personal, mi se pare cã am fãcut acest lucru
cu mai mare plãcere în Germania decât în oricare
altã þarã. Sunt un tip sincer ºi de aceea sunt invitat
din nou, iarãºi ºi iarãºi. De ce? Fãrã îndoialã, datoritã
unui talent masochist specific germanilor. Nu mã
consider însã un sadic. Ceea ce mã atrage este
faptul cã germanii iau lucrurile în serios. Ei vor sã
meargã la rãdãcina lucrurilor. Mã simt acasã într-o
þarã unde întrebãrile ºi rãspunsurile sunt necesitãþi
existenþiale. În acelaºi timp, am tendinþa de a lua
în glumã tocmai acest lucru la mine ºi la alþii ºi îmi
place ºi versiunea mediteraneeanã a „ceva licãrind
pe deasupra”, în sensul cuvintelor bine aranjate,
a cinelor bine organizate, cu vin de calitate,
la o petrecere bine alcãtuitã.

Am obiºnuit o vreme sã cred cã o condiþie a
participãrii în interiorul þãrii altuia este sã fii invitat.

Dar de ce, de fapt? Dacã o injustiþie a fost fãcutã în
Germania de Vest, în RDG sau în Cuba, trebuie sã
aºtepþi o invitaþie? Sau, mai degrabã, trebuie sã simþi
o chemare, sã cãlãtoreºti acolo unde se întâmplã
lucrurile, plonjând în ele, presupunând cã eºti
rezonabil de sigur cã faci lucrul care trebuie? SUA
urãsc „sfaturile nesolicitate”, ceea ce înseamnã cã
exact acesta este lucrul de care au nevoie. Pe scurt,
participã cu cunoºtinþe, priceperi, înþelegere ºi
rãbdare. Aratã respect, fii bine pregãtit – ºi deschis
la minte. ªi fã toate acestea la locul unde lucrurile
se întâmplã. Numai laºii pot gãsi satisfacþie spunând
puþinul pe care-l au de spus în vreun articol dintr-un
ziar local de acasã.

Aceastã tendinþã de a interveni în treburile
interne ale altor state îºi are, pentru mine,
începuturile în Spania lui Franco. De acolo
am mers în Cuba ºi America Latinã, apoi înapoi     

în Spania, în anii 1960. Au urmat India, Japonia,
Iran ºi Filipine. Apropo de Japonia: în 1970 am
fost „raportorul” unei delegaþii oficiale ºi costisitoare
a Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã ºi am pregãtit un raport rezonabil
de bun despre educaþia din Japonia. Din câte înþeleg,
nimic nu s-a ales de multele noastre recomandãri.
Probabil cã era mai bine sã fi lucrat cu organizaþii
nonguvernamentale japoneze, de jos în jus, decât
sã aterizãm de sus, ca „experþi” OCDE.

A
ctivitatea ddin GGermania nu s-a limitat la
miºcarea pentru pace, în opoziþie cu politica
oficialã de acceptare practic a tot ce dorea

Washingtonul, ci a fost îndreptatã ºi împotriva
stângii autoritate ºi a gesturilor de superputere
ale Germaniei de Est. Societatea civilã germanã

a produs o miºcare pentru
pace suficient de puternicã
pentru a duce lucrurile înainte,
în opoziþie cu situaþia din
Anglia ºi Italia, unde s-au
înecat în dezbateri ºi „estetici ale pãcii”. 

În timpul Rãzboiului Rece, am fost în Uniunea
Sovieticã de 25 de ori ºi cam tot de atâtea ori în
RDG ºi, de fiecare datã, am spus foarte explicit ceea
ce aveam în minte. În 1973 s-a ivit ocazia sã merg
în China, împreunã cu un foarte competent expert
în Asia de Est, soþia mea, Fumiko. Dupã aceea,
am fost profesor vizitator în Sichuan, cea mai întinsã
provincie din China.

Când am pãrãsit Norvegia, am fãcut-o pentru
Naþiunile Unite, Geneva, Elveþia, iar din 1979, pentru
Franþa. Am ajuns la Versonnex, la 500 de metri de
frontiera cu Elveþia, cu vaci ºi coacãze roºii ºi zmeurã

ºi mere ºi munþi.
Indiferent de ce fel de
experienþe neplãcute
a trebuit sã am parte,
acel loc între Mont
Blanc ºi Jura, unde
ºoseaua se miºcã
precum un ºarpe
printre ferme, prin Bois
Chatton, Pãdurea
Pisicii, mã întãreºte.
Birocraþia francezã este
eficientã ºi generoasã
cu grãdiniþele, ºcolile
publice, excursiile
pentru generaþiile
vârstnice, iar spaþiul

francez este profund estetic. O þarã plãcutã în care
sã trãieºti ºi un loc frumos în care sã scrii.

SSppaanniiaa.. Împreunã cu Herman Ruge am avut un
instructiv tur al Spaniei în 1951 – pe atunci, un fel de
þarã din lumea a treia. O mare parte din inimã mi-a
rãmas în aceastã þarã ºi ea este încã acolo. Acest
sentiment s-a accentuat când, trei ani mai târziu,
în 1954, Ingrid ºi cu mine am fãcut un drum pe
motocicletã în Spania. Ea stãtea în spate, pe un
Tempo-Sachs de 150 cmc. Un sport adevãrat în
enormul vârtej al soarelui, dar motocicleta asigura
aerul condiþionat atunci când temperatura trecea
de 40 de grade.

Am fost anti-Franco, dar ºi sceptic privind cealaltã
parte în teribilul Rãzboi Civil, ºi chiar ºi mai sceptic
privind necugetatul boicot, sancþiunile economice.
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Democraþie îînseamnã pparticipare. 
Prin llume ((I)

JJoohhaann GGAALLTTUUNNGG

„Ada îîn mmintea
copiilor” nnu ee
o rraritate pprintre

expresiile ccare nne bbucurã aauzul
în vvesela ººi ccolorata nnoastrã
existenþã. BBa, ddimpotrivã.

Atunci ccând nnu ppresupune
o rreducþie ccategoricã, eea ttraduce, îîn ccel mmai bbun ccaz,
o îîngãduinþã iironic-aamuzatã. CCare tte sscoate, ooricum,
din rrândul llumii. AAl llumii ccredibile, sserioase,
cumsecade! AAl llumii îîn dde rregulile eei ccele dde ttoate
zilele: ttrasate, aaºezate, pprecizate. RReguli ccercate,
care tte fferesc dde ssurprize. CCare ssunt ccorecte nnu
numai ppolitic, cci ººi, ººi ccum îîncã!, eexistenþial. CCare ssunt
„fair”, ccare ssunt „„cool”! CCare ssunt, cce mmai..., ffãrã dde
care nnu sse ppoate ººi ccare, nnu-ii aaºa?, ee iimposibil, mmai
ales ccând vvine dde lla ccineva ccare sse ppretandã!
Doamne, cce bbogãþie lla ccasa oomului nnenea IIancu! 

Cel mmai aades, iincriminatoria zzisã dde mmai ssus îîºi
revarsã ddispreþul ssau îîngãduinþa aasupra bbãtrânilor,

pentru ccare ccãderea ddin pparadisul ggândirii ppe ccare uun
mare ppoet ººi pprieten oo nnumea „„balizatã ººi bbanalizatã”
e iinfinit mmai sspectaculoasã ººi mmai ffrecventã ddecât aa
altor vvârste. CCu eexcepþia ccopiilor, ccare ooricum nnu ppot
da îîn mmintea llor ddecât ddacã ddau mmai îîntâi îîn mmintea
altora. CCeea cce nnu sse pprea îîntâmplã. AAºa ccã aar
fi dde ttot hhazul ssã-ii sspui uunui ccopil ccã aa ddat îîn mmintea
copiilor. FFiindcã mmintea ccopiilor...

Ada ssau aa ccãdea îîn mmintea ccopiilor îînseamnã
a ccãdea îîn mmirare ººi aa ddecãdea ddin
certitudine; îînseamnã aa ccãdea îîn mminune

ºi aa ddecãdea ddin oobiºnuinþã, ddin rrutinã, ddin oosificarea
sufletului; îînseamnã aa ccãdea îîn îîntrebarea pperpetuã
ºi aa ddecãdea ddin eeterna ppreconcepþie. ÎÎn mmintea
copiilor llumea ee bbolnavã dde iinocenþã ººi vvindecatã
de pparadox. MMintea ccopiilor ee llocul îîn ccare llumina
se jjoacã dde-aa vv-aaþi aascunselea ººi DDumnezeu
umblã îîn vvârful ppicioarelor. LLocul îîn ccare sse sscrie
cu aalfabetul ffirelor dde iiarbã ººi sse vvorbeºte îîn ggraiul

pãsãrilor ººi aal vvântului; ssau sse vvorbea ssau sse mmai
vorbeºte, îîncã. PPânã ccând ooamenii îîi vvor ffi îînvãþat
pe ccopii, cchiar mmai îînainte dde aa sse nnaºte, iinutilitatea
ºi iineficienþa mminþii dde ccopil.

Însã aa ccãdea îîn mmintea ccopiilor nnu îînseamnã,
cel ppuþin îîn aacest ccontext, aa ddecãdea ddin ddemnitatea
vârstei, nnu îînseamnã aa-þþi uuita vvârsta, cci ddoar aa-þþi
reaminti dde cceva ppe ccare vviaþa tte-aa ssilit ssã-ll aascunzi
în aadâncul ffiinþei ttale, aacel cceva aatât dde rridicol ººi dde
inutil îîn llumea ººi ppe ppãmântul ooamenilor mmari: mmintea
copiilor. AAcel cceva ppe ccare îînþelepciunea ttârzie aa
asfinþitului, ddin ccare iiradiazã zzãdãrnicia ffrãmântãrilor
ºi llucrurilor dde pprisos ººi ffãrã dde îînsemnãtate, ccãrora
ne-aam rrobit vviaþa, oo fface ccopleºitor dde pprezentã,
unind ccele ddouã ccapete aale lliniei, ccare nn-aa ffost
niciodatã aaltceva ddecât uun iinsesizabil ccerc. 

(Pe 113 sseptembrie, HHoria BBãdescu aa pprimit PPremiul
Opera OOmnia ddin ppartea rrevistei Argeº. ÎÎl ffelicitãm ººi
aici, ccu bbucuria dde aa-ll aavea ccolaborator. NN. RRed.)

Datul îîn mmintea ccopiilor
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

IInnvviittaaþþiiee llaa bbaall

Poezia ccare nnu mmiroase,
poezia rrece, ffãrã ggust
poezia ssticlã ssau ffaianþã
scrisã îîn iincest ccu ssine îînsuºi
poezia sscalpã, lla ppachet
înghiþitã-nn lloc dde ssomnifere,
poezia sstrangulatã pparcã
de oo mmânã þþeapãnã pprin ccare 
gâlgâie aabsint dde aapã cchioarã
sau aagheasmã aacrã, dde ffurat,
„poezia ppentru ppoezie”
vag ddelir ººi nnicio cconsolare,
supã ccu nnimic, llimfatic ººpriþ,
tril eelectric, ssughiþat dde mmuscã

poezia ccugetând ppe bbrânci
pusã ssub ssechestru, sstrânsã-nn ccearcãn
ºi bbãtutã-nn ddoagã dde ssicriu
din ggâtlejul mmeu îîn vveci, ttovarãºi,
uns ccu aadãlmaºuri, nn-oo ssã iiasã!
Azi ccobor îîn ppeºtera lluminii
sã cculeg ddin mmâluri ccalde iiascã
ºi mmã-nntorc ccu zzorii ssubþioarã,
haideþi ddupã mmine ddoar aaceia
care nn-aau îîn vvine mmãtrãgunã,
nici ssiropuri ttandre dde ccucutã;
ochiul oorb ssãrutã îînvierea
mâna mmi sse-aacoperã ccu ppene
iar ppãmântul þþipã cca uun ppântec.
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P
rietenii sspanioli mmi-aau vvorbit despre trei
tipuri de vizitatori strãini.

Primul – un grup mic, dar printre ei erau ºi mulþi
norvegieni, vechi naziºti din Norvegia, foºti membri ai
„Nasjonal Samling”, oameni care luptaserã pe frontul
de est împotriva Uniunii Sovietice ºi vedeau în
Franco ultima realizare a visului lor. Unii dintre
ei erau entuziaºti din punct de vedere ideologic, alþii
erau entuziaºti mai ales în privinþa preþurilor mici. (...)

Al doilea grup erau turiºtii cu o foarte dezvoltatã
atracþie pentru cei patru S: nisip (sand, în englezã),
soare, sex, sangria – valori excelente, dar nu pentru
a fi puse în fruntea listei în anii 1950 ºi 1960.

Al treilea grup, mult mai mic, venea pentru a
înþelege ºi eventual pentru a-i ajuta pe cei care luptau
pentru democraþie în faza finalã a dictaturii lui Franco.
Ceea ce le trebuia în primul rând erau cãrþile. Doreau
sã ºtie ce se întâmplã în afara þãrii lor ºi aveau
nevoie de ajutor în argumentaþie.

Am participat la conferinþe în Spania
lui Franco ºi am fost adesea singurul
strãin care reprezenta valorile
democratice. De obicei, era cineva
în încãpere, brunet, chiar îmbrãcat
în haine negre, uneori un preot
cu educaþie înaltã, reprezentând
los poderes fácticos, pe cei care cu
adevãrat aveau puterea în republicã:
posesorii de pãmânt, militarii ºi biserica.
Ideologic, erau fasciºti la nivel ridicat,
cu un enorm respect pentru tradiþie,
pentru bisericã ºi pentru putere. Ei îi
aveau pe marxiºti împotrivã. Marxiºtii
erau toleraþi atâta timp cât discursul lor
era abstract ºi, în general, nu era nicio
problemã din acest punct de vedere.
Vorbeau mult, cu plãcere ºi abstract.
Între cele douã categorii, mã aflam
eu, vorbind – pro ºi contra – despre o
federaþie spaniolã socialã, democraticã,
republicanã. 

Între timp, s-au adunat atâtea vizite
cã am preferat sã cumpãr o casã,
într-un loc unde primele dintre cele trei
tipuri de strãini menþionaþi mai devreme
îºi gãsiserã loc de întâlnire, în Alfaz del
Pi, pe Costa Blanca. Am participat cât de mult am
putut în cei cinci ani care mai rãmãseserã din regimul
lui Franco. Dacã ar fi murit cu 10 ani mai devreme,
totul ar fi devenit extrem de problematic. Dupã cum
au mers lucrurile, s-a întâmpat exact ceea ce am
prevãzut: au mizat pe persoanele de 30 de ani,
care nu trãiserã traumele ºi ura, pentru a construi
o monarhie constituþionalã ºi o democraþie cu guvern
ales. Din fericire, boicotul nu-i izolase. Au fost
cu miile cei care au fãcut ceea ce am fãcut
ºi eu, în special francezi.

Boicotul i-a mulþumit înainte de toate pe cei care-l
organizaserã, ca act ritual, de autoapreciere: priviþi
ce curaþi suntem noi, în inimile noastre! Cu siguranþã,
inimile erau curate, dar din nefericire ºi creierul le era
la fel. Atunci când se întâmplã ceva rãu într-o þarã,
ceea ce trebuie sunt contacte mai multe, nu mai
puþine. Aceastã experienþã mi-a întãrit ºi mai mult
pãrerea despre boicoturi ºi sancþiuni economice.

D
emocraþia îînseamnã, desigur, mult mai
mult decât alegeri formale. Franco a scris
undeva cã „Spania nu e o dictaturã, Spania

este o ierarhie”. Iar eu aº adãuga: Spania nu e nici
o democraþie, Spania continuã sã fie o ierarhie.
ªi Spania nu e singura în aceastã situaþie.

Cei de sus au totdeauna ultimul cuvânt. Pentru
a contracara asta, am iniþiat împreunã cu prietenul,
fratele, colegul, fiu ºi pãrinte confesor, profesor
(acum, în studiul pãcii!) José-Maria Tortosa o
universitate de varã, în Benidorm, unde am avut
uneori discuþii foarte deschise ºi foarte adânci despre
feminism, studiul pãcii, cultura profundã. Acestea
mergeau departe în raport cu concepþiile spaniole.
Mulþimea tabuurilor era întinsã ºi bine protejatã.
Universitatea de varã s-a evaporat încet-încet, dar
a supravieþuit prin stimularea studiilor asupra pãcii.

Spania este astãzi þara numãrul unu în Europa
în acest domeniu.

Am fost invitat ºi de Senatul din Madrid pentru
a vorbi despre limbajul puterii, la think-tank-ul
partidului de guvernâmânt, la Javea, ºi am
fost un invitat frecvent al televiziunilor ºi ziarelor,
conferenþiind peste tot. În ultimii ani, m-am concentrat
pe chestiunile concrete legate de Gibraltar-Ceuta-
Melilla, Þara Bascilor-Madrid ºi Catalonia-Madrid.

IIttaalliiaa.. Aceasta a fost cea mai puternicã
experienþã a mea ca autostopist, în 1949, doar
cu un mic dicþionar de buzunar. M-am îndrãgostit de
aceastã þarã, am devenit un italiot (un fel de amestec
între un italian ºi un idiot); pur ºi simplu, nu m-am
sãturat. Participarea a devenit intensã, mai întâi prin
Danilo Dolci, apoi ºi prin prieteni precum Ernesto
Balducci ºi Norberto Bobbio.

Mai multe
cãrþi mi-au fost
traduse în italianã,
iar „violenþa
structuralã”
a devenit subiect
pentru referate
în licee. Întâlnirile,
conferinþele,
prelegerile invitate
au fost fãrã numãr.
Dar fracþia efect

împãrþit la efort, eficienþa adicã,
a fost minimã. De ce?

Pentru cã sistemul italian
nu funcþioneazã precum cel

german. În mai raþionala Germanie, argumentele
sprijinite de fapte au efect. În sistemul clientelar
italian, ceea ce tu faci pentru ceilalþi ºi ceea ce
ei pot face pentru tine este mult mai important, cu
siguranþã, fapt cunoscut în toate sistemele politice,
dar aici prezent la un nivel foarte înalt. Expresia
„castã politicã” (nu clasã) sugereazã aceasta destul
de bine, din cauza compartimentelor etanºe care-i
separã pe conducãtori de cei conduºi. La fel ca artiºtii
ºi intelectualii, politicienii îºi trãiesc viaþa nestânjeniþi
de ceea ce gândesc oamenii – cu excepþia perioadei
dinaintea alegerilor. În vremea aceea, ei formeazã
grupuri noi, încercând sã le menþinã ºi pe cele vechi.

C
e fface mmiºcarea ppentru ppace ºi ce fac alte
miºcãri progresiste? Ele cunosc prea bine
starea lucrurilor ºi opteazã în mod esenþial

pentru o experienþã esteticã – ceva ce nu va pieri
niciodatã – printr-un miting sau o demonstraþie.
Culoare, muzicã, vin, mâncare bunã. Am învãþat

multe în Italia despre limitele intelectualismului
ºi am încercat sã îmi schimb retorica într-o direcþie
estetizantã, subliniind ce pot oamenii sã facã fãrã
sprijinul politicienilor, un sprijin pe care ei îl pot
primi numai dacã au ceva de oferit în schimb.
ªi, de regulã, politicienii au foarte puþine de oferit.

Într-o þarã unde, ca în Germania, mai mult de 50%
dintre tineri se opun serviciului militar, un serviciu civil
alternativ a devenit un punct major de discutat, iar
acest lucru a fost subliniat ºi în activitatea mea în
Italia, împreunã cu profesorul Antonio Drago din
Napoli. Dar un guvern italian, la fel ca unul norvegian,
se va întreba dacã aºa ceva este tolerat în SUA
ºi va face uz de SUA pentru a-ºi satisface propriii
clienþi. Este o imagine tristã dintr-o þarã minunatã –
cu Norvegia urmând-o, la fel ca multe alte þãri.

IInnddiiaa.. „A merge e mai bine decât a vorbi” (Walk
is better than talk), a spus Vinoba Bhave ºi apoi
a pornit sã umble, iar mii de oameni l-au urmat. Am
fost de partea lui, dar în acelaºi timp am înþeles cã
discuþia se opreºte aici. A mers din sat în sat pentru
a-i convinge pe posesorii de terenuri sã dea pãmânt
ºi celor ce nu aveau. Miºcarea Bhoodan a lãsat
urme, dar, ca multe altele din India, a fost incompletã,
fãcutã doar pe jumãtate. Acesta a fost cazul ºi pentru
un alt colaborator apropiat al lui Gandhi, Jayaprakash
Narayan, care dorea sã dea poporului întregul Bihar,
cel mai sãrac stat al federaþiei indiene, sub numele
Bihardan. Într-un anume sens, era mai uºor sã te

opui Angliei, inamicul comun, decât
sã te opui elitelor din propria þarã,
care ºtiau prea bine cum sã se
replieze. Iar aceste elite se vor
alãtura la orice care are de a face
cu modernizarea/globalizarea, chiar
dacã mizeria va creºte – asta pânã
ce rezistenþa lor se întãreºte
suficient de mult.

A
ceastã pparte aa llui GGandhi
se stinge încet.
Nenumãratele institute

Gandhi, practic la fiecare
universitate, sunt la fel de moarte
ca niºte monumente. India le cere
strãinilor sã vinã ºi sã þinã memoria
vie; este ciudat sã fii printre aceºti
strãini, sã primeºti premii în India
pentru ceea ce am învãþat din India.
O parte a explicaþiei se aflã în
problematica Iisus-Barabas. Viaþa
lui Gandhi este prea pregnantã,
el a cerut prea mult. Barabas poate
fi un tâlhar, dar viaþa lui este
incitantã, nu umplutã cu cerinþe
ascetice.

Am întrebat pescarii din Kerala
ce gãsesc ei mãreþ în Gandhi.
Rãspunsul a fost aproape unanim.
Nu a fost nonviolenþa, nici auto-
suficienþa, ci swaraj, eliberarea.
Tatãl naþiunii, în noua superputere
care este India.

Dar nu este totul complet negru.
Existã o mulþime de iniþiative bune în India, chiar
dacã ele nu se aºazã sub steagul lui Gandhi, aºa
cum este dezvoltarea alternativã a lui Ashok Khosla,
care încearcã sã facã fiecare sat sã fie, în principiu,
autonom prin tehnologii alternative. Producþia de
bunuri pentru nevoile de bazã nu ajunge, trebuie sã
producem ºi mijloacele prin care sã se producã ceea
ce ne trebuie. A face cãrãmizi este excelent, dar ºi
mai bine este sã faci fabrici de cãrãmizi. Sau sã-i iei
pe Ola ºi Erni Friholt din Orust, de lângã Göthenburg,
ca sã-l aducã pe Gandhi înapoi în propria-i þarã,
stimulând iniþiativele locale. „A acþiona este mai bine
decât a vorbi” (Act is better than talk) – ei au avut
nenumãrate conferinþe în þara brahmanilor. Un lucru
important de învãþat pentru cineva care trãieºte din a
produce cuvinte...

(Fragmente din secþiunea „Democracy is to
participate: Abroad” a autobiografiei lui Johan
Galtung, On the Peace Path Through the World,
2000.) (Va urma)

TTrrooffeeuull

O, ffrumoasã, ccaldã SSalomee
gleznei ttale vvreau ssã mmã îînchin
ºoldurilor ccoapte dde ppornee
pântecului cce nn-aa ffost vvirgin
ochilor sstãtuþi cca ddupã zzile
de bbeþie ccruntã ººi ddesfrâu
tãlpilor ccu uunduiri ttiptile
mirosind aa llan ppustiu dde ggrâu
braþelor ffãcute ssã ccuprindã
laolaltã rregi ººi ssfinþi ccalici

zvâcnetelor ttale ddin bburici
ºi ffãpturii ttale, ººerpuindã,
pãrului ccrescut dde-aatât ooftat
pân’ lla ttalpa iiadului, ººi ffrunþii
care-nn ppaiºpe ccioburi ss-aa ccrãpat
dupã ddorul ººi pplinirea nnunþii.
O, ffrumoasã, ppurã SSalomee
la ppicioare llasã-mmã ssã-þþi ccad
ºi pprimeºte aazi, pprintre ttrofee,
capul mmeu eeretic ººi nnomad.
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Î
n aarticolul aanterior, am
încercat sã argumentez
importanþa unei forme

superioare de cunoaºtere,
cea întru frumos, având în
vedere mai ales frumosul
uman, de la creaþie ºi iubire

la extazul mistic. O astfel de cunoaºtere se
realizeazã, înainte de toate, prin trãiri emoþionale,
desfãºurate în ceea ce am numit „þinutul sinelui”,
trãiri care pot fi experimentate, în plenitudinea
lor, doar subiectiv, fiind deci greu de comunicat
prin instrumentele cunoaºterii raþionale. 

Totuºi, sunt ºi alte forme de comunicare.
Unele studii, devenite clasice, au estimat cã, într-o
conversaþie, sensul raþional al cuvintelor reprezintã
doar 7% din informaþie, pe când restul de 93% este
format din felul rostirii, intonaþia, gesturile, mimica,
„limbajul ochilor” etc. Existã chiar ºi o formã
superioarã de transmitere a necuvintelor, adaptatã
tocmai trãirilor estetice, anume comunicarea artisticã.
Ea poate utiliza exclusiv instrumente nonverbale,
ca în artele vizuale (pictura, arhitectura, pantomima
etc.), în cele auditive (muzica instrumentalã
etc.), uneori îmbinate (dans, operã,
cinematografie etc.). Dar chiar ºi în cazul
poeziei, teatrului sau al prozei de calitate, cele
împãrtãºite nu se reduc doar la sensul raþional
al cuvintelor. Mesajul nu poate fi înþeles decât
prin perena tripletã cuvânt-imagine-sentiment
din mintea ºi inima celor ce le vor recepta.
De pildã, adesea, valoarea poeziilor este
datã tocmai de stranietatea ºi ineditul (uneori
imposibilul) reprezentãrilor nonverbale generate
mintal prin cuvintele din versuri. 

Am vãzut, cunoaºterea conceptualã constã,
simplist vorbind, într-o acumulare de adevãruri,
de obicei – la origine – interne, nonverbale, apoi
fixate ºi comunicate prin intermediul cuvântului
ºi, în cele din urmã, ridicate eventual la nivelul
abstract al construcþiilor logice. În cunoaºterea
artisticã a realitãþii, mai ales a celei interumane,
mintea omeneascã prelucreazã, într-un mod
analog, la început, afecte, emoþii, stãri de spirit,
ori sentimente. ªi acestea se pot „fixa ºi
comunica”, pe un alt palier, printr-un repertoriu
de mimici, gesturi, postúri, suspine, plâns,
râs, urlete de furie etc., care sunt, oarecum,
echivalente cuvintelor. E un repertoriu care (spre
deosebire de o anumitã limbã) este perfect inteligibil
pentru orice interlocutor uman (ºi nu numai). Acest
repertoriu de stãri de spirit poate fi tradus, pânã
la un punct, chiar ºi într-un limbaj, uneori abstract
ºi simbolic, anume, în cel al artei. 

Muzica, sublimând ceea ce odinioarã au fost
gemete, suspine, strigãte de revoltã, zgomote
sacadate agresive, ori sonoritãþi din naturã, ºi-a
creat în timp, din sunete ºi ritmuri, o lume abstractã
proprie, aproape „idealã”, care transmite, extrem
de eficient, stãri de spirit ºi sentimente din „þinutul
sinelui”, fãrã a mai recurge la cuvinte. 

A
rtele pplastice aau îîncercat, începând din
secolul trecut, sã-ºi creeze ºi ele – prin
lucrãri abstracte – un „alfabet” ºi o

„gramaticã” la fel de eficiente ca ºi cele folosite
de muzicã. Succesul este deocamdatã discutabil,
dar încercarea nu a fost lipsitã de temei. De pildã,
linia orizontalã abstractizeazã orizontul câmpiei, ori
suprafaþa netulburatã a lacurilor, exprimând liniºte
ºi echilibru. Linia verticalã provine din trunchiurile
arborilor pãdurii, din fermitatea strãjerului ºi a armelor
sale, din traiectoria cãderii unei cascade, simbolizând
siguranþã ºi mãreþie. O linie urcãtoare evocã forþa
care biruie gravitaþia, linia coborâtoare, dimpotrivã,
lipsa de putere. Curbura liniilor dã seama ºi de o
eventualã acceleraþie. Existã ºi forme mai complexe,
derivate din miºcãrile fiinþelor vii. O linie cambratã
va exprima, de pildã, avânt sau sfidare. Anumite
simboluri au împrumutat hainele unor obiecte
uzuale: spada, cupa, roata, crucea etc. 

Analogia dintre cunoaºterea conceptualã ºi
cea artisticã poate merge ºi mai departe. În acelaºi
mod în care printre teorii existã ºi unele „sterile” ori
„gratuite”, vom întâlni ºi artã sterilã ori gratuitã, cea
care, deºi consistentã în sine, nu reuºeºte sã ajute
oamenii, sã-i facã mai înþelepþi, mai buni, mai
deschiºi, mai apþi sã biruie provocãrile cu care
se confruntã. O asemenea artã va stârni poate,
pe moment, uimire ºi rumoare, dar, nefiind de
mare utilitate, va fi curând uitatã. Pluralismul teoriilor
ºtiinþifice ne face sã înþelegem mai bine nevoia de
pluralism în artã, nevoia de a admite curente artistice
care sã se înfrunte în permanenþã, pentru a asigura
progresul cunoaºterii artistice. Am mai amintit,
într-un alt articol, de ºansa întâlnirii dintre douã
curente artistice mature, anume pictura japonezã,
reprezentatã de Hokusai, ºi pictura europeanã,
întâlnire care, prin confruntarea tehnicilor
ºi viziunilor proprii, ºi-a arãtat roadele în timp. 

C
ontinuând aanalogiile, mai ºtim cã orice
pluralism are un prag de complexitate
dincolo de care performanþele sale se

degradeazã.
La fel ca în
cazul teoriilor,
o pluralitate
exageratã
(în cazul
nostru prea
multe viziuni
artistice
alternative),
poate duce la
„pulverizarea”

în prea multe modele, prea multe
curente, pe care nici mintea cea
mai performantã nu le mai poate
cuprinde. Un atare fenomen era sã
se producã în artele secolului XX.

Dacã, prin absurd, ne-am pomeni într-o lume
în care ne-am pierdut, cu toþii, abilitatea folosirii
cuvintelor, pãstrând însã întinderea ºi complexitatea
actualã a minþilor noastre, ne-am putea înþelege,
pânã la un punct, prin gesturi, prin imagini, prin
simboluri, prin muzicã, prin dans etc. Tehnologiile
noastre ar fi, fãrã îndoialã, mult mai primitive, iar viaþa
noastrã materialã mult mai plinã de greutãþi, pericole
ºi incertitudini. Dar am fi, oare, mai puþin fericiþi? Cred
cã, dimpotrivã, am fi mai apropiaþi unii de alþii, iar
imaginaþia, afectivitatea, sentimentele etc. ar fi mai
evoluate, ocupând ºi niºele mintale ale raþionalitãþii.
Am trãi cu un permanent preaplin, izvorât din acea
bucurie a cunoaºterii nemijlocite pe care o aveau
strãmoºii noºtri înainte de rãspândirea cuvântului
ºi a logicii, bucurie amplificatã încã de capacitatea
superioarã a minþii noastre.

Mã întreb, pe firul aceluiaºi raþionament, dacã
frumuseþea formidabilelor picturi de la Altamira
ºi din alte „galerii de artã” paleolitice nu se datoreºte
cumva tocmai rolului mai redus, în acele timpuri,
al cuvintelor, care nu apucaserã încã sã eclipseze
vizualul? Artiºtii de atunci aveau exact acelaºi creier
ca al nostru, însã trãiau, fãrã îndoialã, într-o ambianþã
culturalã cu „grile” ºi „imprinting”-uri foarte deosebite
de ale noastre, care le compartimentau mintea
într-un mod diferit. Dar nu vedem oare ºi azi etnii,
sau grupuri culturale, care ating, de pildã, în muzicã
sau în dans, trãiri de care un european bine ºcolit

în utilizarea gândirii abstracte, logico-matematice,
nu va fi niciodatã capabil?

Rememorând diferenþele esenþiale dintre palierele
nonverbal, metaforic ºi logic (cu procustizarea
aferentã trecerii de la un nivel inferior la unul
superior), precum ºi diferenþele dintre fenomenele
rutiniere ºi cele voluntare, vom putea înþelege
ºi douã cauze pentru care gândirea raþionalã nu este
ºi nu va fi capabilã sã descrie complet ºi pertinent
fenomenul artistic: prima, pentru cã aceastã gândire
nu poate analiza ceea ce nu încape în cuvânt, a
doua, deoarece gândirea logicã nu poate urmãri
pe deplin fenomenele voluntare. Dacã vom forþa nota,
cea a cuvântului ºi a logicii, încercând sã exprimãm
ceea ce e inexprimabil ºi sã explicãm ceea ce
e inexplicabil, rezultatul va fi inadecvat, dacã
nu chiar penibil.

Cunoaºterea artisticã presupune experienþã
personalã, dar ºi instruire ºi educaþie. Pe aceastã
cale, orice om îºi îmbogãþeºte, în decursul vieþii,
bagajul de trãiri superioare, afecte ºi sentimente,
de nuanþe ale frumosului ºi urâtului, ca ºi tezaurul
de „construcþii” estetice, amestecate sau nu cu idei
ºi cuvinte. Toate reflectã – prin armonie – adecvarea
sau inadecvarea la realitate a omului sau a societãþii.
Pe aceastã cale, omul intrã în posesia unor busole
solide pentru acþiunile sale viitoare: va fi stimulat întru
fapte mãreþe, va fi consolat în durere, va simþi acut
agresiunea asupra frumosului uman ºi va fi motivat
sã lupte pentru apãrarea lui º.a.m.d. 

La aceastã cunoaºtere se refereau ºi anticii
greci, atunci când vorbeau, de pildã, de catharsis,
de „purificarea” sufleteascã a spectatorilor unei piese
de teatru. Dar existã ºi oraºe frumos construite, în
care cel ce-ºi poartã paºii are acces la un patrimoniu

de cunoaºtere artisticã
înmagazinatã în monumente ºi
clãdiri reprezentative; existã ºi
un catharsis produs, sã zicem,
de mãreþia unei catedrale
(complementarã cunoaºterii
raþionale investitã în construcþia
ei), tot aºa cum acordurile
rãscolitoare ale unei simfonii,
ca ºi nenumãrate alte forme
ale artei, te pot transforma
fãcându-te mai bun, mai ferm,
mai motivat de înaltele valori
umane, gata sã acþionezi mai
bine în relaþiile cu semenii tãi,
arãtându-te mai puþin îngãduitor
cu cei ce distrug frumosul
uman. Acelaºi efect îl are
frecventarea muzeelor ºi

a lucrãrilor de artã autenticã. O astfel de cunoaºtere
este indispensabilã unui om evoluat, care va învãþa
astfel mai bine sensul unor concepte, precum
ordinea, frumuseþea, mãreþia, puterea, altruismul etc. 

M
-aam ggândit dde mmulte oori, mergând la
serviciu, în urmã cu vreo trei decenii,
pe strãzi desfundate, prost luminate, sau

cu un troleibuz murdar, scorojit, ruginit, scârþâitor ºi
din care curgeau ºuruburile, cã toþi cei care fac zilnic
o astfel de navetã se vor impregna de urâþenie ºi de
acel „uite cã merge ºi aºa”, fãcându-ºi, în consecinþã,
treburile urât ºi de mântuialã. În acelaºi timp, pe alte
meleaguri, cel care întâlnea peste tot doar ambianþe
perfecte ºi frumoase ajungea sã nu admitã sã-i iasã
din mânã decât lucruri perfecte ºi frumoase.

Sunt ºi azi foarte mulþi cei care, prin nenoroc,
sunt condamnaþi sã frecventeze sistematic urâtul
mediului în care trãiesc: al unor strãzi, al unor
interioare, al unor tabloide etc. Sunt milioane de
victime ale „anti-educaþiei estetice” de masã, rãtãcite
în mrejele unor arte minore ori kitsch-uri, ºi sunt
nenumãrate fãpturi umane umilite de mârlãniile
oamenilor urâþi, care ajung sã creadã cã toþi oamenii
sunt aºa. Cred cã meritã sã facem ceva pentru
a trezi la frumos mãcar pe unii dintre aceºti
defavorizaþi, condamnaþi sã-ºi rateze ºansa de
a-ºi fructifica scânteia divinã ce le-a fost hãrãzitã.

Despre ccunoaºterea aartisticã
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

Ucis ddin ddragoste

În nnoaptea aasta, uultima ddin aan,
dã-mmi vvoie ssã mmã uurc îîn tturnul ggãrii
ºi cca uun mmare ssemn aal eexclamãrii
sã mmã rrotesc ppatetic ppe ccadran.

Când ttrenul bbeat vva aadormi ppe ººine
iar ccontrolorii nnu-ll vvor mmai ppãzi
îngerul ggãrii, þþeapãn cca uun II,
va lluneca, pprin bbeznã, ppân’ lla mmine,

Mã vva llua dde mmânã ººi pprecis
la oora zzero îîmi vva dda oo ppalmã.
Eu vvoi ccãdea ppe ccaldarâm, uucis
din ddragoste, îîn zzãpezirea ccalmã.
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Etica eeuropeanã 
între pudooare ºi ruºinne

MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU

Î
n 11940, EEmil CCioran, fiu de preot din Rãºinarii
Sibiului, convertit la filosofia deznãdejdii, nota
în volumul Amurgul gândurilor (ediþia princeps,

Editura Dacia Traianã, Sibiu, ediþia a II-a, Humanitas,
1991): „Remuºcarea este forma eticã a regretului.
Ea nu rezolvã nimic, dar de la ea începe totul [...]
(p. 9). Aºadar, în opinia scepticului de serviciu,
rãdãcina rãului ºi a vulgaritãþii stã în frângerea
reflexiei etice, un fenomen la fel de dureros, poate
chiar mai accentuat decât ireversibilitatea timpului.
„Ireparabilul nu-i decât interpretarea moralã a acestei
ireversibilitãþi”, nota acelaºi E. Cioran, adãugând:
„Rãul este doar abandonare, binele un calcul inspirat.
Nimeni nu ºtie a diferenþia raþional unul de celãlalt.
Dar cu toþi simþim cãldura dureroasã a rãului
ºi rãceala extaticã a binelui” (p. 9).

Ce oferã, aºadar, reflexia filosoficã modernã în
materie de eticã într-o lume dominatã de atâta produs
ºtiinþific ºi tehnologic, dar ºi de o infinitã sterilitate
moralã? Rãspunsul, cãutat de tot mai mulþi gânditori
strãini, dar ºi români, de la Eugeniu Sperantia, la
ªtefan Lupaºcu se aratã, paradoxal, în descifrarea
fenomenului crizei ºi trimite cãtre un strat
antropologic universal care explicã sporirea
experienþelor negative (decepþii, frustrãri, suferinþe
etc.) prin înmulþirea indivizilor însinguraþi, alienaþi,
nesiguri pe sine, rupþi de climatul ideo-afectiv
al relaþilor interpersonale.

Trãim, aºadar, o crizã profundã, inclusiv
de naturã eticã, sau asistãm doar la un episod,
repetabil desigur, din istoria omenirii, dar la
fel de indispensabil ca orice proces temporal?

Un intelectual clujean, I. Bunea, observa, pe
urmele lui Max Scheller, cã atitudinea în faþa acestui
fenomen pune mai degrabã problema specificului
fiinþei umane faþã de restul existenþei, cu precizarea
cã în lumea vieþuitoarelor lipseºte viaþa sufleteascã:
„Psihismul în viaþa animalã se reduce la instincte,
acte reflexe ºi asociaþii de reprezentare, neajungând
niciodatã la raþiuni ºi judecãþi, cu atât mai mult
la viaþã moralã” (Ioan Bunea, Fenomenologia
conºtiinþei morale, Editura Limes, Cluj, 1999,
p. 6). Suntem, cu alte cuvinte, singuri în faþa
crizei, termen al cãrui sens iniþial (Krisis) indicã
doar momentul, nodal, al ieºirii din crizã.

Krisis, dupã Stagirit, reprezintã momentul
imprevizibil (peripateea) al rãsturnãrii unei situaþii,
împotriva oricãrei aºteptãri, al clarificãrii posibile
ºi aºteptate. În acest context, criza se înscrie, firesc,
drept un fenomen temporal, în care dimensiunile
trecutului ºi ale viitorului pot fi orientate ºi invertite
în mod diferit.

P
lecând dde lla aaceste oobservaþii, admitem,
implicit, cã fenomenul crizei nu mai este
de mult o problemã strict individualã, nici

chiar localã, devenind, mai degrabã, un fenomen
sociouman extins la scarã planetarã. Nu trãim,
aºadar, o simplã crizã pasagerã, tranzitorie, cum
ne asigurã unii politicieni triumfaliºti, ci asistãm chiar
la „emergenþa” unei subiectivitãþi marcate de frustrãri
ºi sfâºieri ce pun însãºi fiinþa umanã sub semnul
îndoielii (Teodor Vidam, Repere esenþiale ale gândirii
etice europene, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2012, p. 15).

Din aceastã perspectivã, chiar ºi cele douã laturi
fundamentale ale expresivitãþii umane, pudoarea
ºi ruºinea, capãtã noi dimensiuni, în mãsura
în care criza pe care o strãbatem a devenit
o normã de raportare la proprile noastre acþiuni
ºi acte de conºtiinþã.

În încercarea de a identifica impactul cognitiv
ºi afectiv al fenomenului cu care ne confruntãm,
în vederea accesãrii resurselor care sã ne permitã
transformarea temperamentului în caracter,
corespunzãtor fiinþei rezonabile care este omul,
cartea gânditorului clujean Teodor Vidam, Repere
esenþiale..., rãmâne exemplarã. Exersat în analiza,
din perspectiva transmodernã, a fenomenului etic

din varii domenii, de la comunicarea media, la teoria
culturii morale, T. Vidam porneºte de la premisa
fundamentalã cã „valoarea moralã ne formeazã
sentimentul libertãþii în finitudine”, adãugare
fundamentalã, deoarece binele este o exigenþã
a creaþiei. Instituþionalizate sau nu, dincolo de mode
ºi de ideologie, valorile morale au o dimensiune
prometeicã (dupã expresia lui T. Vidam), asigurând
cu certitudine coeficientul de umanitate al fiecãruia
dintre noi.

A
junºi îîn aacest ppunct, se impun ºi câteva
precizãri de naturã teoreticã, necesare
pentru evitarea confuziilor de ordin semantic.

Astfel, etica (din greacã, ethos, termen circumscris
nucleului valoric al comportamentului), diferã de
moralã (din latinã, mores, desemnând, de regulã,
obiceiuri, cutume, specifice comunitãþilor umane).
La un nivel subsidiar, dar nu subordonat, se situeazã
moralitatea, fenomen ce marcheazã începutul
ontologic al fiinþãrii umane, care evolueazã de la
inocenþã (în copilãrie), la pudoare ºi apoi ruºine.
Percepem, aºadar, etica drept o sintezã de ordin
conceptual, în care moralitatea nu este nici inclusã,
nici dedusã, ci, pur ºi simplu, trãitã la nivel individual,

izvorând cu
siguranþã din
sinele nostru
profund.

Analizând
sursele originale
ale gândirii
etice europene,
T. Vidam
identificã ºi
câteva modele
esenþiale, de la
Socrate la Iisus
ºi, trecând de
Kant, ajungând
la experienþele
moderne ale
analizei judecãþii
morale care
conduc
obligatoriu cãtre
psihanalizã,
„singura
modalitate

de studiu a proceselor inconºtiente” (p. 74),
în opinia analistului clujean.

Privitã din aceastã perspectivã, întreaga evoluþie
a ideii de moralitate conduce cãtre reconsiderarea
fiinþei umane ca subiect moral. Maturizarea psiho-
intelectualã ºi, implicit, îmbogãþirea zestrei morale
a omenirii devine astfel, dincolo de experienþa
individualã, de acumulãrile filogenetice, de fluxurile
ºi refluxurile vieþii noastre spirituale, o trãsãturã
psihogeneticã specific umanã, valorificatã obligatoriu
prin constituirea ºi manifestarea limbajului. În acest
sens, recursul la funcþia cuvântului este mai mult
decât necesarã, câmpul simbolic al limbajului,
mai precis semnificantul, având proprietãþi ce trimit
la inconºtient, o laturã, din pãcate, insuficient
valorificatã a spiritualitãþii umane.

Recursul, din aceastã perspectivã, la „pudoare”
ºi „ruºine” este un act obligatoriu ºi necesar, ºi
constituie temeiul oricãrei experienþe morale. Dacã
pudoarea reprezintã pentru T. Vidam un „evident
misterios” (p. 85), sursã de tulburare ºi reþinere
stabilitã la rãspântia sentimentelor, ruºinea constituie
„sensul deplin al fiinþei rãvãºite” (p. 81). Pudoarea
indicã, aºadar, aºteptarea împlinirii, iar ruºinea,
armonia pierdutã.

Evident cã sentimentul ruºinii, având drept corolar
pe cel al pudorii, sunt semne ale unei civilizaþii
mature, iar asocierea lor cu simplul impuls sexual
reduce substanþial aria ideaticã. Teodor Vidam
chiar accentueazã în analiza sa asupra pericolului

exacerbãrii cu orice preþ a
dorinþei, ca formã a libertãþii
individuale, având drept
consecinþã cãderea în kitsch
ºi pornografie.

Interesant de semnalat în acest context sunt
ºi contribuþile gânditorilor români, cu referire directã
la Eugeniu Sperantia ºi ªtefan Lupaºcu. Mai puþin
frecventat de gânditorii contemporani, seduºi,
se pare, de perspectivele transmodernismului,
E. Sperantia rãmâne „un gânditor de primã mãrime”
(apud T. Vidam), autor al unor observaþii imparþiale
asupra „prejudecãþilor indisponibile”. Meritul lui E.
Sperantia este acela de a introduce, între judecãþile
de valoare, noþiunea de „rezonabil”, punând astfel
bazele unei etici realist-rezonabile. Din aceastã
perspectivã, gândirea eticã actualã este un
compromis între dorinþe ºi convingeri, filtrate prin
conþinutul raþionamentului practic. Etica guverneazã
însã acþiunea, nu ºi opinia. Rezonabilitatea este,
deci, o trãsãturã a comportamentului uman,
acþionând adesea în sensul moderãrii impulsurilor
ºi pasiunilor noastre. E. Sperantia analizeazã, în
lucrarea sa fundamentalã, Apriorismul pragmatic
(Bucureºti, Fundaþia Regalã Carol I, 1912),
interogaþia, consideratã un „transcendent” al
subiectivitãþii noastre: „A întreba înseamnã a crede
cã existã un adevãr distinct de spiritul nostru” (p. 68).

S
ituat ppe ccu ttotul aalte ccoordonate ideatice,
ªtefan Lupaºcu analizeazã stãrile afective
raportate exclusiv la ele însele, admiþând

cã afectivittea reprezintã „un farmec singular
ºi tragic al necondiþionatului” (Logica dinamicã a
contradictoriului, Editura Politicã, Bucureºti, 1982,
p. 400). În lucrarea sa fundamentalã, L´homme
et ses trois ethiques (Paris, Edition du Rocher, 1986),
ª. Lupaºcu identificã substratul metafizic al gândirii
drept sursã a stãrilor pasagere de in/satisfacþie.
Morala este, în aceste condiþii, echilibrul perturbat
de excese.

În acest sens, ª. Lupaºcu introduce în discuþie
termenul complex de etica terþului inclus, sau „cea
de-a treia eticã”, respectiv neuropsihismul. Spre
deosebire de perspectiva biologicã sau de cea
ideologicã, ce secãtuiesc resursele spirituale prin
exacerbarea libertãþii ºi a imaginaþiei creatoare,
ª. Lupaºcu propune „starea T” sau „autocontrolul”,
în scopul reducerii cotei de imprevizibil ºi menþinerea
unui curs normal al vieþii psihice.

Desigur, sugestiile incluse de T. Vidam în
analizele sale pot fi amplificate ºi cu alte puncte
de convergenþã. De pildã, analizei învãþãturii morale
a lui Iisus Hristos, având ca puncte forte sacrificiul
individual ºi lucrarea socialã, ambele în consonanþã
cu voinþa divinã, i se pot adãuga ºi alte elemente
definitorii ale psihismului uman, inclusiv de naturã
spiritualã, sau chiar, la un pol opus, de tip
materialist-dialectic.

Realitatea aratã cã încrederea aproape divinã
în ideea de progres, în puterea infailibilã a Raþiunii,
având drept corolar încolonarea într-un marº liniar
ºi continuu spre fericire, aºa cum este ea înþeleasã
de Occidentul iluminist, se dovedeºte tot mai
falimentarã. Într-o lume situatã la rãscruce, între
progresul tehnic neîngrãdit ºi eºecul moral previzibil,
omenirea cautã noi repere morale, de la Tora, sau
„sfetnicul venit de departe”, la noul Mesia, care
va înãlþa steagul mântuirii înaintea oamenilor.

Sub acest aspect, era globalizãrii spre care ne
îndreptãm cuprinde, în esenþa ei, ºi ºansa reînnoirii
morale a fiinþei umane. Condiþia este reînnoirea tablei
de valori ce ne ghideazã. A gândi în aceste condiþii
o eticã în afara ontologiei, sau fãrã suport metafizic,
este la fel de riscant precum a gândi o societate total
lipsitã de eticã. Aceasta ºi pentru cã valorile morale
nu se prescriu, pudoarea ºi ruºinea rãmânând în
continuare la baza vieþii spirituale autentice, care ne
invitã sã trãim ºi sã supravieþuim rezonabil ºi demn.
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F
uchs nnu aa ffost ffãcut cchiar
de mmama ssa... La început,
când a luat fiinþã, nu a fost

nici vãzut, ci a fost numai auzit, cãci
Fuchs când a luat naºtere a preferat
sã iasã prin una din urechile bunicii
sale, mama sa neavând deloc
ureche muzicalã...

Dupã aceea, Fuchs se duse
direct la Conservator... Aci luã forma
de acord perfect ºi dupã ce, din
modestie de artist, stãtu mai întâi trei
ani ascuns în fundul unui pian, fãrã
sã îl ºtie nimeni, ieºi la suprafaþã
ºi în câteva minute terminã de studiat
armonia ºi contrapunctul ºi absolvi
cursul de piano... Apoi se dete jos,

dar, în contra tuturor aºteptãrilor sale, constatã cu regret cã douã din sunetele ce
îl compuneau, alterându-se prin trecere de timp, degeneraserã: unul, în o pereche
de mustãþi cu ochelari dupã ureche, iar altul, în o umbrelã – cari împreunã cu un
sol diez ce îi mai rãmase, dãdurã lui Fuchs forma precisã, alegoricã ºi definitivã...

Mai târziu, la pubertate – zice-se – îi mai crescu lui Fuchs ºi un fel de organe
genitale cari erau numai o tânãrã ºi exuberantã frunzã de viþã, cãci era din firea
lui afarã din cale de ruºinos ºi nu ar fi permis, în ruptul capului, decât cel mult
o frunzã sau o floare...

Aceastã frunzã îi mai serveºte ºi
ca hranã cotidianã – se crede. Artistul
o absoarbe în fiecare searã înainte
de culcare, apoi intrã liniºtit în fundul
umbrelei sale ºi, dupã ce se încuie bine
cu douã chei muzicale, adoarme dus pe
portative ºi legãnat pe aripi de armonii
angelice, acaparat de visuri auzite pânã
a doua zi, când – ruºinos cum este – nu
iese din umbrelã pânã nu i-a crescut
altã frunzã în loc.

Î
ntr-uuna ddin zzile, Fuchs, dându-ºi
umbrela la reparat, fu silit sã-ºi
petreacã noaptea sub cerul liber.

Farmecul misterios al nopþii, cu
armoniile sale, cu acele ºoapte, pare-cã
venite din altã lume, cari dau visarea
ºi melancolia, îl impresionarã pe Fuchs
într-atâta încât – în extaz – dupã ce
pedalã trei ore la piano, fãrã însã a
cânta, de teamã a nu turbura liniºtea
nopþii, ajunse, graþie acestui bizar mijloc
de locomoþiune, pânã într-un cartier întunecos, înspre care, fãrã voia lui, o putere
tainicã îl atrãgea – gurile rele spun cã în chiar acea stradã celebrã pe care bunul
împãrat Traian, dupã consiliul tatãlui sãu Nerva, a indicat-o naivului pãstor Bucur
sã o aºeze cea dintâi, când a întemeiat oraºul ce îi poartã numele...

Deodatã mai multe slujitoare terestre ale Venerei, servitoare umile la altarul
amorului, îmbrãcate în alb-strãveziu, cu buzele încarminate ºi ochii umbriþi,
înconjurarã pe Fuchs din toate pãrþile. Era o superbã noapte de varã. Împrejur,
cântece ºi veselie, ºoapte dulci ºi armonie... Vestalele plãcerii îl primirã pe artist
cu flori, cu ºervete artistic brodate ºi cu interesante ibrice ºi lighene de bronz
pline cu apã aromatizatã. Toate strigau, care mai de care: „Dragã Fuchs, dã-mi
dragostea ta imaterialã!” „O, Fuchs, tu eºti singurul care ºtii sã ne iubeºti curat!”;
iar parcã mânate de unul ºi acelaºi gând terminarã în cor: „Dragã Fuchs, cântã
o sonatã!”...

Fuchs, din modestie, se strecurã în pian. În zadar furã orice sforþãri
de a-l face sã aparã. Artistul consimþi abia sã lase sã i se tragã afarã numai
mâinile ºi executã în chip magistral ca o duzinã de concerte, fantezii, etude
ºi sonate, iar apoi trei ore în ºir fãcu game ºi felurite exerciþii de „legato”
ºi „staccato” ºi „Schule der Gelaufigkeit”...

Cum însã chiar zeiþa Venus, însãºi Venera nãscutã din spuma albã a mãrii,
fu fermecatã – poate mai ales de studiile de „legato”, ale cãror sonoritãþi eterice
ajunserã pânã ºi la dânsa în Olymp, turburatã în liniºtea ei de Zeie, ea, care nu
mai fusese a nimãnui de la Vulcan ºi Adonis – pãcãtui acum cu gândul ºi, învinsã
de patimã, nemaiputând rezista tentaþiei la audierea lui Fuchs, se hotãrî sã-l aibã
la dânsa o noapte... În acest scop trimise mai întâi pe Cupidon de îi sãgetã inima,
pe vârful sãgeþii fiind pus un bileþel prin care era invitat în Olymp.

L
a oora ffixatã, „„Cele ttrei ggraþii” aapãrurã... Ele luarã pe Fuchs ºi-l purtarã
uºor pe braþe moi ºi voluptoase, pânã la capãtul unei scãri de mãtasã,
fãcutã din portative, scarã ce fusese agãþatã de balconul Olympului,

unde Venera îl aºtepta...
Întâmplarea fãcu însã ca Vulcan-Ephaistos sã prindã de veste ºi, gelos,

o ploaie puternicã fãcu el sã se dezlãnþuie atunci, ca rãzbunare, prin mijlocirea
lui Zeus...

Fuchs, deºi cu umbrela la reparat, nu se dãdu însã învins, ºtiind sã umble
foarte uºor cu portativele ºi, ajutat de aripele puternice ale inspiraþiei lui de
compozitor, el se înãlþã tot mai sus, bravând elementele naturii. În sfârºit, ajunse
plouat în Olymp. Aphrodita îl primi ca pe un erou. Ea îl îmbrãþiºã, îl sãrutã
cu patimã ºi apoi îl trimise la o uscãtorie de prune sistematicã.

Fuchs fu introdus noaptea în alcov. Împrejur, numai cântece ºi flori. Graþiile ºi
celelalte slujitoare Olimpiane ale Venerei, dansând înaintea lui, îl acoperirã cu flori
ºi-l stropirã cu miresme îmbãtãtoare, pe când în depãrtare nenumãraþi amoraºi
nevãzuþi, sub bagheta mãiastrã a lui Orpheu, intonau cântece de slavã iubirii...

Peste puþin, „cele nouã muze” apãrurã. Prin glasul melodios al Euterpei grãirã
ele astfel lui Fuchs de întâmpinare:

–  Fii binevenit, o, muritor ales, tu, care prin arta-þi divinã apropii pe oameni
de zei! Venus te aºteaptã! Facã Jupiter ca arta ºi amorul tãu sã fie demne
de Zeiþa – stãpâna noastrã – ºi facã el ca o nouã ºi superioarã seminþie sã
zãmisleascã din iubirea ce vã uneºte, seminþie care va sã populeze de acum
nu numai pãmântul, ce nu e în stare sã aspire decât la Olymp, ci ºi Olympul
– ca ºi pãmântul – supus, vai, decadenþei!!...

Ziserã, ºi corurile de amoraºi nevãzuþi intonarã iarãºi slavã iubirii, iar aezii
Olympului, instrumentându-ºi lyrele, preamãrirã în versuri momentul nemuritor.

Dar nu trecu mult ºi totul reintrã în tãcere... împrejur nu mai era nimeni...
O semiobscuritate albãstruie se fãcu în alcov. Venus era goalã. Albã, cu mâinile
dupã cap împreunate sub pãru-i de aur despletit, cu un gest de delicioasã
abandonare ºi de supremã voluptate, îºi întinse superbu-i corp de lapte pe patul
de perne moi ºi de flori. În aer, cãldurã ºi arome aþâþãtoare. Fuchs, de ruºine

ºi de teamã, ar fi vrut sã intre undeva într-o crãpãturã. Cum însã aºa ceva
nu existã în Olymp, se vãzu nevoit sã-ºi facã singur curaj.

Parcã ar fi vrut sã alerge întâi puþin prin camerã, dar Aphrodita, cu mâna
ei finã, cu degetele ei de trandafiri parfumaþi, îl scoase din încurcãturã...
Ea îl culese uºor de jos, îl mângâie, îl ridicã de douã-trei ori pânã în tavan
ºi, privindu-l lung, îl sãrutã o datã cu patimã. Apoi îl mai mângâie, îl mai sãrutã
de o mie de ori ºi îl aºezã uºor între sâni...

Fuchs începu sã tremure de bucurie, ºi de teamã ar fi voit sã sarã jos undeva
ca un purece. Cum însã acei sâni calzi ºi parfumaþi îl ameþiserã ºi îl zãpãciserã,
începu sã alerge ca un mormoloc ieºit din minþi în toate pãrþile, circulând în
zig-zag pe corpul Zeiþei, iute ºi nervos, trecând nebun peste vârfurile roze

ale sânilor, peste ºoldurile mãtãsoase,
strecurându-se printre pulpele-i ronde
ºi arzãtoare...

Fuchs nu mai era de recunoscut.
Ochelarii lui aruncau acum luciri
perverse, mustãþile îi devenirã lubrice ºi
libidinoase. Trecu astfel o bunã bucatã
de vreme, dar artistul nu ºtia, în definitiv,
oarecum ce îi mai rãmâne de fãcut, ºi
nici Zeiþa nu putea sã mai aºtepte mult.

Auzise el cândva, undeva, cã:
„în dragoste, spre deosebire de muzicã,
totul sfârºeºte printr-o uverturã”. Ei bine,

Fuchs nu o gãsea, nu... o auzea nicãieri...
Deodatã îi veni o idee. Îºi zise cã, precum Uvertura, ca muzicã, nu se poate

raporta decât numai la ureche, ºi cum urechea este cea mai nobilã Uverturã a
corpului (din cele pe cari le cunoºtea Fuchs) – organul muzicii divine ºi prin care
el, apãrând pe lume, vãzuse întâia oarã lumina zilei – atunci bucuria supremã
nu poate fi cãutatã decât în ureche...

Fuchs, acum înviorat, se reculese, se încordã ºi, de pe vârful picioarelor Zeiþei,
cu o frenezie de nespus, se repezi printr-un „sforzando” ºi pãtrunse în gãurica
lobului urechii drepte a Zeiþei, pe unde ea de obicei îºi introducea cerceii,
dispãrând înãuntru cu totul.

Din nou corurile de amoraºi nevãzuþi ºi de muze intonarã în depãrtare cântece
de slavã iubirii ºi din nou aezii Olympului inspiraþi înstrunindu-ºi lyrele preamãrirã
în versuri momentul nemuritor...

Dar dupã aproape o orã de ºedere, în care timp îºi verificã frunza de viþã ºi
schiþase o romanþã pentru piano, Fuchs apãru în sfârºit pe lobul urechii, îmbrãcat
în frac ºi cravatã albã, satisfãcut ºi radios, mulþumind ºi complimentând în dreapta
ºi în stânga mulþimea care îl aºteptase înfriguratã, întocmai cum ºtia sã facã
pe pãmânt când da câte un concert de galã. El înaintã ºi oferi graþios Venerei
romanþa dedicatã.

Dar cu surprindere ºi amãrãciune constatã artistul cã nici un aplauz nu sosea
de nicãieri. În adevãr, toþi locatarii Olympului se priveau nedumeriþi. Zeiþa, întâi
miratã, apoi contrariatã ºi grav ofensatã, vãzând cã Fuchs îºi considera misiunea
sa ca definitiv terminatã – ea, care nu primise vreodatã nici de la Zei un
asemenea afront – se sculã brusc în picioare ºi, roºie ca floarea macului,
înciudatã, scuturã o datã capul cu graþie, dar cu putere, fãcând pe Fuchs
sã cadã la pãmânt.

Deodatã, ca la un semn nevãzut, tot Olympul fu în picioare... O ploaie de
strigãte ºi ameninþãri din toate pãrþile. Toþi turbau de ofensa adusã Olympului
de cãtre un muritor nedibaci... O mânã viguroasã din ordinul lui Apollon ºi Marte
îi smulse lui Fuchs frunza de viþã, anexându-i în loc obiectele la care avea dreptul.
Ordin sever fu dat ca pe viitor frunza sã nu fie acordatã decât numai la statui...
iar o mânã graþioasã, însãºi mâna de trandafiri a Zeiþei, îl luã pe artist uºor
de o ureche ºi, cu un gest nobil, dar energic, îl azvârli în Haos.

Fucsiada
PPooeemm eerrooiiccoo-eerroottiicc ººii mmuuzziiccaall,, îînn pprroozzãã

ffaapptt ddiivveerrss

plâng ººi mmã rrog
dimineaþa îîngerului-iinorog
(coamã dde ppurpurã ssau ccometã
cãlcatã dde-uun vvultur ppe bbicicletã?)
iatã, ssângele mmeu? pplâns rruginiu
cu ccare vversuri ppe ssfârc îîþi sscriu:
„În ddimineaþa ccu ssomn ppãcãtos
a ddumneavoastrã, ddoamn’-aamiros!”
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O
ploaie dde sstrigãte ººi aameninþãri. O ploaie
de disonanþe, de acorduri rãsturnate ºi
nerezolvate, de cadenþe evitate, cu false

relaþiuni, de triluri ºi mai ales de pauze cãdea din
toate pãrþile asupra artistului izgonit. O grindinã
de dieji ºi de becari ascuþiþi îl lovea necontenit
în spinare, o pauzã mai lungã sfãrâmã ochelarii...
Alþi zei mai rãutãcioºi aruncarã asupra lui cu tibii,
cu harpe eoliene, cu lire ºi cu cimbale ºi, culme
a rãzbunãrii, cu „Acteon”, cu „Polyeucte” ºi cu
„Simfonia a III-a” de Enescu, a cãror muzicã inspiratã
venea, de astã datã în adevãr, chiar din Olymp.

În sfârºit, soarta lui Fuchs era hotãrâtã. El avea
sã rãtãceascã mai întâi în Haos cu o iuþealã
nemaipomenitã, în circuituri de câte cinci minute
în jurul planetei Venus. Dupã aceea, pentru a expia
pe deplin afrontul adus Zeiþei, avea sã fie exilat de
unul singur pe planeta nelocuitã, cu obligaþiune de a
lãsa numai din el ºi prin el însuºi, acolo, progenitura,
acea superioarã seminþie de artiºti, care ar fi trebuit
sã iasã în Olymp din amorul lui cu Venus.

Fuchs începuse tocmai sãvârºirea osândei,
când Palas Athena interveni (pe neaºteptate) pentru
dânsul... I se admise sã cadã tot pe pãmânt, însã
cu o singurã condiþiune: este acolo atâta progeniturã
inutilã, artisticã ºi neartisticã, încât nu mai era deloc
nevoie de a se mai crea alta... I se impuse însã lui
Fuchs obligaþia de a distruge snobismul ºi laºitatea
cugetãrii în artã de pe meleagurile pãmântene.

Pus, astfel, într-o teribilã dilemã, gãsi artistul
cã aceastã din urmã condiþiune ar fi cu mult mai greu
de îndeplinit decât chiar aceea de a face progeniturã
pe planeta Venus...

O deciziune eroicã luã atunci eroul în rãtãcirea
lui prin Haos. Declarã cã primeºte favoarea Athenei
cu condiþiunea ce i se impuse; însã, când simþi cã
este aproape de pãmânt, fãcu ce fãcu ºi, urnindu-se
puþin spre dreapta, cãzu tot în acel cartier puþin
cam suspect, ºi care îl atrãgea îndeosebi.

ªtiindu-se acuma bine pregãtit, ar fi vrut sã înveþe
ºi sã punã în practicã aci ceea ce nu ºtiuse pânã
atunci, pentru ca apoi, pe deplin iniþiat, sã cearã
audienþã Venerei ºi sã încerce sã se reabiliteze
cum va ºti mai bine, pentru tot ceea ce lãsase
de dorit. În chipul acesta, îºi zicea el, se va face
cu putinþã creaþiunea noii seminþii de supraoameni,
ºi astfel va fi dispensat de a mai îndeplini pe pãmânt
imposibila corvoadã ce i se impune.

Dar slujitoarele plãcerii, cari îl primirã râzând,
aflând de intenþiile cu cari acum venise, îl oprirã brusc
de a mai înainta ºi, contrariate, agitând în aer braþele
în semn de protestare, îl excomunicarã din cartier,
exclamând cu toate:

–  Vai þie, Fuchs, te-am pierdut ºi nu te mai
recunoaºtem, cãci tu erai altãdatã singurul care
de la epoca lui Platon mai ºtiai sã iubeºti curat...
Cu ce gând vii ºi pãºeºti acum printre noi! Vai
nouã de acum fãrã estetica sonatelor tale, vai

þie fãrã inspiraþia din amorul nostru înalt! Ruºine
aceleia care, deºi stãpâna noastrã, a Olympului
ºi a lumei, nu a ºtiut sã te înþeleagã ºi, refuzându-þi
iubirea ºi arta, te-a fãcut sã cazi atât de sus!...
Fugi, Fuchs, cãci nedemn eºti acum de noi!

Fugi, Fuchs, satir murdar! Sã nu respecþi
tu cel mai nobil organ, urechea?! Fugi, Fuchs,
cãci compromiþi cartierul.

Fugi, Fuchs, ºi zeii sã te proteagã!

E
xcomunicat ººi ssub ttemerea vreunei
eventuale descãrcãri a supãrãrii lor lichide,
Fuchs se aºezã în grabã la piano ºi,

pedalând energic ºi neîntrerupt, ajunse în sfârºit la
cãminul lui liniºtit, cu moralul deprimat, deconcertat,
scârbit de oameni ca ºi de zei, de amor ca ºi de
Muze...

Alergã de îºi scoase umbrela de la reparat ºi,
luând ºi pianul cu sine, dispãrurã pentru totdeauna
în mijlocul naturii mãreþe ºi nemãrginite...

De acolo muzica sa radiazã cu egalã putere
în toate direcþiunile, fãcând astfel sã se împlineascã
în parte cuvântul Destinului recunoscãtor, care-i
hãrãzi ca prin gamele, concertele ºi etudele sale
de staccato, sã ducã departe acel cuvânt ºi, graþie
lor, prin forþa educaþiei, sã facã sã aparã cu timpul
pe aceastã planetã o rasã mai bunã ºi superioarã
de oameni, spre gloria sa, a pianului ºi a Eternitãþii...

Urmmuzeu epigramistic
PPaauullaa RROOMMAANNEESSCCUU

C
ine aa sspus ccã eepigrama-ii ggen mminor
(ba nici mãcar atât!) în landul genurilor
literare cu ºtaif care-ºi vor fi câºtigat

în vreme drept de cetate în lumea cuvântului,
cu siguranþã n-a ºtiut ce spune.

Spiriduºul acesta – numai spirit! – a dovedit
cã nimic din ce înseamnã creaþie literarã nu
i-a rãmas strãin.

A luat din dramã lacrima ºi a inventat râsul
cu lacrimi.

De la comedie a împrumutat hohotul de râs
ºi a remodelat surâsul.

Din tragedie n-a luat nimic. A preferat s-o
ignore cu superbie, dându-i morþii cu tifla cât
s-o facã sã priceapã, blestemata!, cã omul
„ºtie”, dar cã puþin îi pasã atâta vreme cât
poate umple cu voioºia lui golul de tãcere,
opunând neantului tern solara ºi irepetabila
lui clipã de eternitate.

Iatã însã cã sprinþara epigramã prinde sã
atace cu dezinvolturã ºi absurdul. Cum, care?!

Absurdul acela ridicat „pe culmile disperãrii”
de un Urmuz, Ionesco, Tzara, Cioran,
Gherasim Luca (hai sã-l mai amintim ºi pe
Beckett cu Godot-ul lui, deºi nu prea ºtia el
de grai românesc!), când comunicarea dintre
oameni prindea sã devinã un dialog al surzilor.

ªi-a fost ziua de 5 aprilie 2013, când, la o
întâlnire de la Chiºinãu a epigramiºtilor români
ºi… moldoveni (altã absurditate!), George
Corbu – mai marele în Uniunea Epigramiºtilor
din România, poet de aleasã stirpe, în al cãrui
vers profunzimea ºi scânteierea se îmbinã cu
graþie, a prezentat un grupaj de epigrame din
volumul în curs de apariþie – Corbigrame III,
pe care acad. Mihai Cimpoi le-a catalogat
drept „premierã universalã basarabeanã”,
creaþie prin care epigrama înfruntã absurdul,
strãpungându-i carapacea de neînþelesuri cu
fragila sãgeatã a râsului–surâs (nu rânjet!), þintind
simboluri pe care omenirea ºi le-a adjudecat:
Turnul Eiffel, Platon & comp, Mona Lisa, teatrul
absurd, Sena etc.:

Când cântãreaþã-i Mona Lisa,
Parisu-i ca ºi dânsa, chel,
Iar Tanti Sena interzis-a
Mustaþa Turnului Eiffel.

Cine ºi-ar imagina-o pe enigmatica Gioconda
(nu aceea care se mãritã în nu ºtiu care cartier,
cã de când cu nomadismul democratic „Giocondele”
de pe la noi au trecut de la cort la rulotã ºi de-acolo
la herghelia cailor mâncãtori de carburanþi, zburãtori
ca vântul prin copacii exilaþi pe la margine de
„otorutã” de când pãdurile au devenit… umbrã!),
pe Mona Lisa de al cãrei surâs doar Leonardo
ar fi putut da seama, devenitã star pe marea scenã

care-i Parisul tot, interpretând La Cantatrice chauve,
în vreme ce Sena, o „tanti”, leneºã ºi nepãsãtoare,
îºi urmeazã curgerea spre largul apelor din larguri
pe sub Podul Mirabeau, în ciuda litaniei ca o dulce
legãnare tristã Vienne la nuit sonne l’heure/ Les jours
s’en vont je demeure. ªi tot ea, „Tãntica Sena”,
ofuscându-se ºi interzicând cu severitate „mustaþa
Turnului Eiffel!”… Cei care vor fi trecut vreodatã pe la
orele de francezã în vremea prunciei pusã pe buchea
cãrþii îºi mai amintesc, poate, cã La Tour (Eiffel, din
Pisa, de la castel etc.), de atâta admirare a celor care
fac le tour (înconjurul lumii sau al grãdinii pãrinteºti),

are cochetãrie
ºi, prin urmare,
nu poate fi decât
de genul feminin…
Sã fie în epigrama
aceasta vreo aluzie
la cele minoritãþi de
sex incert? Dracu’
ºtie! Deºi pânã ºi
el ar fi gata sã jure
cã nu ºtie nimic…
Unde eºti tu, Toma
credinciosule
(în puterea artei
teatrale) Caragiu,
sã ne-o spui
cu inimitabila ta
ingenuitate de sfânt
botezat în apele
de foc purpuriu ale
iadului, acela care
a jucat tontoroiul
pe vieþile noastre,
ale tuturor (cã bietul
om, nãpãstuitul,
n-are – când are! –
decât o viaþã în

care, cu fiecare zi „toate sunt cum n-ar mai fi”)?
Tot în absurd se înscrie ºi politica europeanã

(cã de cea mondialã cine-i absurd sã pretindã
c-ar avea vreun Dumnezeu!):

Ce-au avut de zis au scris
Platon ºi Aristotel – 
Foaie verde de Paris
Ce oraº este Bruxelles!

P
rin uurmare, logica fost-a, nene, cât a fost!
Democraþii ãi bãtrâni au lãsat scris urmaºilor
de pânã-n veacul veacurilor zestre de

înþelepciune. Numai cã firãvioarele lãstare ale
arborelui vieþii s-au dedulcit la verde… de Paris
(fie el ºi „foaie verde” de fumat sau de… întors!),
când jocurile-s fãcute la Bruxelles de câþiva bãtãtori
cu pumnul în masa tratativelor duioase de la care

robii (plantaþi de-a pururi pe
Calea Robilor de pe pãmânt),
aºteaptã de-a surda (c-aºa-i
absurda!) promisele firimituri
de la festinul leilor.

Nu tot în absurd se
leagãnã ºi credinþa noastrã cã
suntem „neam de europeni”?

Pãi, ce vreþi argument mai tare decât c-o
ºtiu italicii ºi frâncii
Ce nu ne vor trimite reni 
De nu le vindem lor toþi pruncii?

Acum, de! drept îi cã, fãrã reni, adio Moº Crãciun
cu Coca Cola, ºi-atunci chiar c-am sfeclit-o de tot
dacã nici poveºtile nu ne mai ajung mãcar sã ne
dezmorþim niþel la vremea pârguirii electoralelor! Cât
despre prunci, nu-i bai! Facem alþii gata siliconaþi,
gata rumeniþi în incubatoare, numai buni de export…

ªi uite-aºa, în lumea ce s-ar vrea raþionalã mãcar
cu sufletul (cã inima este cam de multiºor cord –
de-acord!), absurdul îºi asigurã, iatã, în pragul marii
Învieri din anul 13 al mileniului trei, o reînviere triumfalã
prin creaþia poetului epigramist român George Corbu,
urmaº al lui Urmuz, fie ºi pentru cã acestuia timpul
nerãbdãtor nu i-a mai dat rãgazul de a scrie ºi-o
epigramã pe lângã cele opt proze ºi-o fabulã care
compun esenþiala ºi uluitoarea sa opera omnia.

Cum lipsea poate (asta mai lipsea!) un motto
operei urmuziene, George Corbu i-l anexeazã cu
filialã plecãciune: Mottoul epigramelor absurde:

Din apoftegma zilei cumsecade, 
Din bezna nopþii ajunsã sfetnic rãu,
Veni-ntâmplarea de a-i spune bade
Lui Demetrescu cratimã Buzãu.

Sã ne bucurãm cã tot unui român i se datoreazã
înscrierea epigramei în absurdul cel cu certificat
de nobleþe întru întregirea creaþiei literare din acest
început de mileniu pe planeta noastrã albastrã
ca o portocalã. Pentru cã, de-ar fi sã-i dãm crezare
poetului, ar cam trebui sã admitem adevãrul (absurd)
potrivit cãruia 

Captivã-n înveliº de urdã 
Scânceºte epigrama-n vrac
Sub dominaþia absurdã 
A postmodernului i pak...

Se cuvine sã-i urãm (epigramei, nu autorului!)
vânt bun în marea nebunie a lumii în care doar câinii
se mai uitã cu iubire la om (sã vadã dacã este!).
Dar cel mai adesea, nevorbitoarea fãpturã o rupe
la fugã la vederea celui care mai cuvântã…

Se cuvine sã-i urãm ºi autorului, acest mare
lucid marcat de o nemãsuratã tristeþe, cu care ºtie
sã ne vindece de propria noastrã amãrãciune prin
administrarea unei sãnãtoase doze de râs-surâs,
bunã intrare în rândul celebrilor sãi înaintaºi într-ale
absurdului din þara (lumea) asta plinã de umor… 
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CCMM:: Consecvenþa
este o formã de manifestare
a consistenþei personalitãþii.
Este interesant cã în opoziþie
cu modelele psihologice clasice
asupra personalitãþii, care

urmãreau tocmai consecvenþa acesteia, se observã
tendinþa de a elabora modele care considerã
personalitatea ca putând fi pluristabilã. Mã gândesc
în special la aºa-zisa teorie a reversibilitãþii, în care
alternarea stãrilor polare apare ca un proces natural,
fiecare pol putându-se asocia atât cu o stare plãcutã,
cât ºi cu una neplãcutã. 

AAVV:: Probabil cã personalitatea poate apãrea
pentru moment ca inconsistentã, dar, ulterior,
se demonstreazã a fi fost consistentã în mod
neprevãzut. Ceea ce ulterior pare logic ºi clar
definit, anterior apãrea neclar. 

CCMM:: În diferite perioade istorice este posibil
sã ne întâlnim cu imagini variate asupra „portretului”
omului de ºtiinþã ºi, respectiv, asupra „portretului”
omului de artã. Care credeþi cã sunt principalele
caracteristici ale unui om de artã? Dar ale unui
om de ºtiinþã?

AAVV:: Nu cunoaºtem astãzi limitele teritoriului artei,
o seamã de manifestãri care n-ar fi fost considerate
altãdatã artistice sunt astãzi artistice, în timp ce
unele manifestãri artistice tradiþionale apar acum ca
desuete, lipsite de interes. În consecinþã, ºi artistul,
astãzi, are poate alte caracteristici decât acelea de
altãdatã, au apãrut oameni de muzicã inovatori, veniþi
din alte domenii. Nu s-au instruit întâi muzical; au
visat la muzicã ºi au fertilizat-o cu experienþe din alte
domenii. Un exemplu ar fi Xenakis. Dintre numele
cunoscute ale inovatorilor artistici din ultimele decenii,
cel mai muzical în sensul tradiþional ar fi Boulez.
Stockhausen a dorit sã utilizeze experienþa
ºi mentalitatea americanã, civilizaþia extrem
orientalã, a vrut sã fie mag ºi la un moment
dat s-a pomenit cã nu mai cunoaºte limitele
domeniului muzicii. Xenakis vine cu spirit plastic
din arhitecturã ºi din matematicã, jucându-se
cu aspecte matematice ºi spaþializând muzica.
Experienþa lui Xenakis este, din punctul meu
de vedere, interesantã, deºi multã lume
îl considerã neprofesionist. El însuºi are,
presupun eu, un fel de complex în acest sens,
pentru cã, pe de o parte, se simte foarte mare,
iar pe de altã parte, foarte mic. Adevãrul este
cã, dupã pãrerea mea, Xenakis a ajuns treptat
la muzica tradiþionalã ºi la obiectivele ei
tradiþionale. La început a fost un prospectiv,
pentru ca dupã aceea latura de prospecþie
sã pãleascã în faþa multiplicãrii lucrãrilor; apoi
el a devenit mai tradiþional, însuºindu-ºi o
mentalitate concertantã, dorinþa de a capta
ºi a-i uimi pe ascultãtori cu mijloace de
virtuozitate. Americanii au fost, într-un sens,
cei mai interesanþi: au cãutat sã dizolve arta în
ambianþa înconjurãtoare. Mentorul acestei atitudini
a fost Cage, care a absorbit unele principii ale
dadaiºtilor, s-a lãsat influenþat ºi sugestionat de
Duchamp ºi de Satie. Iau exemplul oferit de a
sa „tape music”, despre care putem spune doar
cã este un fenomen auditiv; mai mult nu putem
spune, dar nu putem spune nici cã nu este muzicã.

În aceastã situaþie, nu prea se ºtie care sunt
calitãþile unui muzician. Pregãtirea acestei situaþii
a început de mult, de când în muzicã lucrurile s-au
despãrþit. Înainte, muzicianul era ºi interpret ºi
compozitor. În timpurile mai noi, muzicianul trebuie sã
aleagã; compoziþia nu-i mai permite sã fie nici mãcar
dirijor. Deºi neajunsurile acestei situaþii se vãd din
faptul cã mulþi interpreþi ºi compozitori doresc sã fie
ºi dirijori, doresc adicã sã practice muzica. Au apãrut
ºi noi posibilitãþi de practicã muzicalã; prin mijloacele
electronice, compozitorul poate fi ºi interpret, el
executã lucrarea, dar execuþia lucrãrii este alta decât
aceea clasicã, în sensul cã nu mai existã riscul unor
modificãri de la o execuþie la alta, execuþia este
definitivã. Existã ºi forme de amestec al muzicii scrise
tradiþional cu aceste procedee electronice; ele duc la
variante de la o interpretare la alta. În muzicã intervin,
deci, foarte multe aspecte noi. Ceea ce se numea

înainte muzicalitate tradiþionalã sau auz fin poate cã
nu au dispãrut, dar trebuie înþelese altfel. În ultimele
decenii, ingeniozitatea a devenit o facultate foarte
importantã, la fel ca ºi imaginaþia. Fãgaºul tradiþional
devenind mai labil, ingeniozitatea, imaginaþia,
iniþiativa au o importanþã mai mare. (Toate trei încep
cu i, o întâmplare.) Însã nu ºtiu dacã aceastã situaþie
este definitivã; sunt perioade în care se restabileºte
echilibrul. Pionierii, însã, se disting prin aceºti trei i:
imaginaþie, ingeniozitate, iniþiativã, prin puterea
de contact cu alte domenii care fertilizeazã arta
muzicalã. Au existat ºi în trecut
asemenea momente. Un
compozitor ca Berlioz a apãrut
ca un fel de furtunã în muzicã,
ºocându-i pe academicieni.
Wagner nu a fost un mare
pianist, dar a fost dirijor ºi om
de teatru, poet, filosof, un om
de idei. Epoca noastrã nu este,
deci, singularã; asistãm la o
revoluþionare a tehnologiei,
iar sociologia artei a schimbat
lucrurile, cel puþin pentru
o perioadã. 

Sunt frecvente cazurile
când talentul nu este suficient;
gospodãrirea interioarã a
talentului, pentru a nu mai vorbi
de aspectele de gospodãrire în
sens de marketing, devin foarte
importante, pentru cã pot stimula sau, dimpotrivã,
opri evoluþia unui artist. Un artist trebuie sã aibã
ºi un câmp în care sã se poatã desfãºura, are nevoie
de instrumente, are nevoie de succes ºi are chiar
nevoie de un insucces rezonabil care sã-l stimuleze,
sã-l asmutã, sã-l încãpãþâneze.

CCMM:: Dar care
consideraþi cã
sunt principalele
caracteristici ale unui
om de ºtiinþã? Dar
ale unui om de artã?

AAVV:: Mi se pare
cã existã o anumitã
analogie între situaþia

artei ºi situaþia ºtiinþei,
pentru cã ºi ºtiinþa cred
cã are un domeniu labil.
Aspecte clasice ale ºtiinþei
s-au veºtejit, în timp ce altele,
cu totul noi, neaºteptate,
s-au dezvoltat foarte mult,
începând cu ºtiinþele cele mai abstracte, cum ar fi
matematica ºi ajungând la o serie de tehnologii noi.

ªtiinþele comunicaþiei au devenit precumpãnitoare;
revoluþia actualã este una ciberneticã, electronicã
ºi de comunicaþie – de elaborare, transport ºi
transmitere a informaþiei. Nu ºtiu dacã doi oameni
de ºtiinþã sunt la fel, dacã un fizician care concepe
structura materiei este la fel cu un botanist care
se ocupã de clasificãri de specii. Una este calitatea
necesarã realizãrii unei clasificãri, alta este aceea
necesarã elaborãrii unor concepþii. Calitãþile cerute
pot sã difere ºi de la o perioadã la alta. Uneori spiritul
analitic este decisiv; iniþiatorii axiomaticii ºi toþi cei
care au fãcut treburi analoage în alte ºtiinþe au avut
nevoie de un mare spirit de observaþie, de spirit
analitic ºi critic pentru a zãbovi asupra unor lucruri
peste care lumea trecea fãrã sã le observe. Pentru
a realiza critica geometriei euclidiene, Hilbert a avut

nevoie de un spirit de observaþie extraordinar,
de capacitatea de a se opri asupra banalitãþilor.

CCMM:: Fie cã place, fie cã nu place, nu putem
sã nu constatãm un fenomen complex de pãtrundere
a unor produse, mijloace ºi concepþii ºtiinþifice în
diferite teritorii ºi diferite etape ale muncii artistului.
Acest fenomen cuprinde uneltele folosite de artist
în munca sa, metodele de analizã ºtiinþificã a artei
ºi, nu în ultimul rând, chiar procesul de producere
cu ajutorul ºtiinþei ºi tehnicii a unor opere de artã. Ce

pãrere aveþi despre acest fenomen,
care credeþi cã este semnificaþia
lui pentru relaþia artã-ºtiinþã?

AAVV:: Se observã acum o tendinþã
spre meta-teorie, atât în ºtiinþã, cât ºi
în artã, adicã o tendinþã de reflecþie
asupra ºtiinþei, respectiv, asupra
artei, supunerea rezultatelor obþinute
unei analize ºi unor comentarii. În
cazul artei întâlnim, pe de o parte, o
alunecare a ei cãtre ºtiinþã ºi, pe de
altã parte, o tendinþã de teoretizare
ºi meta-artistizare a ei. Aceastã
înclinaþie a artei cãtre ºtiinþã este
pânã la un punct normalã, deoarece
trãim în epoca unei revoluþii
ºtiinþifice. Electronica singurã ar fi
suficientã pentru a schimba adânc
muzica, pentru cã sunetul a devenit

altul. Posibilitatea de conservare a sunetului,
transformarea lui, transmiterea lui la distanþã, toate
acestea au schimbat în esenþã practica muzicalã.
Cum poate compozitorul sã treacã alãturi de ea?
Nici interpretul nu poate. Arhitectul are alte mijloace
de autocontrol, alte mijloace de comunicare cu artiºtii
vremii sale, îi poate auzi, se poate informa. Emulaþia
a crescut imens. Aspectele sociologice ale muzicii au
cãpãtat o importanþã mult mai mare decât în trecut.

În trecut, istoria muzicii se desfãºura într-o singurã
þarã sau pe un singur continent. Acum, dirijorii ºi
interpreþii de circulaþie mondialã vin unul dupã celãlalt
cu avioane care-i transportã în câteva ore de pe
un continent pe celãlalt, aflã ce au fãcut precedenþii,
se comparã între ei ºi toþi împreunã sunt stãpâniþi de

impresari, de marile case de discuri, de
marii organizatori de concerte; aspectele
sociologice au devenit mult prea
importante. Nu mai este vremea când
Poussin fãcea o cãlãtorie în Italia, când
Bach se ducea sã-l vadã pe Buxtehude
la Lübeck. Lucrurile s-au schimbat,
s-au încurcat, nu mai ºtii cum sunt ele.
Condiþiile practicii artistice sunt în curs
de schimbare, transformând datele. În
domeniul compoziþiei muzicale, unde se
statornicise o anumitã legislaþie, o anumitã
idee despre ceea ce este o compoziþie,
lucrurile s-au rãsturnat total în ultimii 20-30
de ani, de când au apãrut compoziþii
electronice care nu mai au partituri, de
când difuzarea lor se face prin disc. Dar
ce vorbesc? Discul este depãºit de casetã.
(Trebuie reamintit cã interviul a fost luat
în 1985 – n. red.) Totul este într-o foarte

mare transformare ºi aceastã transformare „în afarã”
nu are cum sã nu-ºi punã pecetea într-un fel sau
altul asupra artistului ºi asupra artei înseºi. În zilele
noastre, ºtiinþa se transformã repede în tehnologie
ºi noile tehnologii aduc surprize.

CCMM:: În ºtiinþã sunt relativ frecvente situaþiile
în care cel ce face ºtiinþa „gândeºte asupra ºtiinþei”,
adicã face, chiar dacã numai arareori explicit ºi
public, teoria ºtiinþei. Acest proces de accentuare
a reflexivitãþii se reflectã ºi în limbaj ºi prin numãrul
crescut de domenii al cãror nume este precedat de
particula meta (meta-matematicã, meta-logicã etc.).
Acest fenomen apare uneori ºi în artã. Creatorul de
artã este uneori un teoretician al activitãþii pe care o
practicã. Ce pãrere aveþi despre aceste fenomene?
Care credeþi cã sunt trãsãturile lor specifice în artã?

Interviu ccu AAnatol VVieru ((III)
CCããttããlliinn MMAAMMAALLII

SSuufflleett vvaaggaabboonndd

Fii bbinecuvântatã, iiarnã,
anotimpul ssfinþilor nnelegitimi,
raiul llupilor dde ppripas;
cu ssmerenie aadevãratã
fulgii sse aaºtern ppe ppãmânt,
vrãbiile cciugulesc
bobiþe dde aaer îîngheþat
din ppalma ccerºetorului
pe ccare ccopiii ll-aau nnumit,
într-oo ddoarã, FFrancisc.
Lumea sse jjoacã dde-aa nnelumea
ºi eeu ttot mmã mmir ccã eexist,
doar ssufletul vvagabond
chiuie dde ffericire
bulgãrindu-sse ccu îîngerii pprin ccer.
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AAVV:: Acum arta are legãturi inevitabile cu ºtiinþa,
doreºte sã aibã astfel de legãturi ºi existã o vogã a
acestor legãturi, care fac ca uneori arta sã cocheteze
cu ºtiinþa într-un mod superficial, prin titluri de lucrãri,
prin pretenþii nejustificate. Omul de artã care se
respectã þine sã fie conceptual, se vrea om de ºtiinþã
ºi cere sã fie onorat ca atare. El vrea sã devinã
misterios în domeniul claritãþii; ºtiinþa este domeniul
claritãþii, însã o misterioasã aurã ºtiinþificã în artã
face bine unei cariere de artist. Lucrarea de artã
este adesea însoþitã de un comentariu care devine
mai important decât lucrarea propriu-zisã, dându-se
uneori titluri pretenþioase care se explicã mai mult,
hai s-o spunem, prin marketing. Artistul are uneori
pretenþia de epistemolog, adicã de autor al unor
demersuri asupra esenþei artei, de tatonare a limitelor
ei. Acest lucru este normal pânã la un punct, dincolo
de care el capãtã un caracter inflaþionist. Pe mine
mã plictiseºte invazia aceasta a teoretizãrii,
a fenomenului metaartistic care este de
multe ori o pretenþie vanã. Nu sunt dintre
aceia care considerã cã în artã n-are ce
cãuta luciditatea sau gândirea, teoria. Îmi
place sã insist, însã, asupra caracterului
intim al contactului dintre teorie ºi artã,
asupra caracterului ideatic iminent al artei.
Personal, apreciez mai ales aspectele de
autoreflectare a artei prin mijloace artistice,
decât acelea prin comentariu, aºa cum
s-a întâmplat de la structuralism încoace;
nu mi se pare normal ca lectura operei
fãcutã de autor sã devinã mai importantã
decât opera.

CCMM:: Ce caracteristici credeþi cã are
relaþia dintre procesul de creaþie a artei
ºi teoretizarea asupra artei atunci când
aceastã interacþiune se desfãºoarã în
una ºi aceeaºi persoanã? Cum vedeþi
eventualele conflicte care pot sã aparã
între aceste procese când ele se întâlnesc
în una ºi aceeaºi persoanã?

AAVV:: Existã o activitate specificã de teoria artei
care este în dialog cu practica artisticã; într-un fel
de feed-back cu ea. La noi, compozitorii au fost, cel
puþin pentru o anumitã perioadã, cei mai importanþi
teoreticieni. ªtefan Niculescu ºi Aurel Stroe sunt în
acelaºi timp compozitori ºi teoreticieni; eu îi consider
precumpãnitor compozitori ºi dupã aceea teoreticieni.
Este important ca un teoretician sã fie el însuºi
practician, sã cunoascã muzica dinãuntru. În
muzicologia rusã ºi apoi sovieticã se cunoaºte cazul
unui compozitor slab, dar care a fost bun teoretician,
Boris Asafief. Partea lui de compozitor, fie ºi de micã
valoare, i-a înlesnit, totuºi, o cunoaºtere intimã a
muzicii. Un bun teoretician oferã idei unui compozitor.
Pe de altã parte, o operã muzicalã cu cât este
mai valoroasã, cu atât este mai bogatã în inovaþii
teoretice. În arta contemporanã, tipul de artist pur,
fãrã capacitãþi teoretice, parcã a devenit mai puþin
frecvent. Mai toþi compozitorii de valoare au avut
ºi preocupãri teoretice, fie de ordin didactic, fie de
istoria muzicii ºi chiar de teoria muzicii. Nu ºtiu dacã
în viitor lucrurile vor rãmâne aºa. Generaþiile viitoare
poate nu vor avea nevoie de teoreticieni ai muzicii

în persoana compozitorului. Beethoven
nu a fost teoretician. 

CCMM:: De aceastã datã nu vã rog sã rãspundeþi
la o întrebare, ci vã rog sã emiteþi dumneavoastrã
o întrebare, mai precis, sã participaþi la un joc al
exprimãrii, cãutãrii întrebãrilor. Sã presupunem cã
aveþi posibilitatea ca de la o inteligenþã creatoare
imaginarã deosebitã, fie aceasta un calculator cu
performanþe încã nebãnuite sau un grup ideal de
compozitori, un grup ideal de oameni de ºtiinþã etc.,
sã primiþi un rãspuns la o problemã din domeniul
dumneavoastrã de activitate care vã preocupã
în mod deosebit. Ce întrebãri aþi pune, ce întrebãri
aþi formula?

AAVV:: Ce întrebãri aº pune unui computer? Nu ºtiu.
Aº dori sã colaborez la o compoziþie cu un computer,
dar numai pentru aspectul tehnologic al compoziþiei

sau, eventual, pentru cel
organologic, instrumental,
în vederea obþinerii unor
sunete. Pentru întrebãri mai
importante nu m-aº adresa
unui computer. Mi se pare
mai interesant sã vorbesc
cu oamenii, sã citesc cãrþi
ºi, mai ales, sã mã întreb
pe mine însumi.

CCMM:: Întrebarea nu vã
opreºte sã exprimaþi aceste
întrebãri care vã frãmântã, ci dimpotrivã, vã solicitã
acest lucru. 

AAVV:: Îmi permit sã fiu rezervat.

CCMM:: Se considerã, pe bunã dreptate, cã artistul
este un bun observator al realitãþii. Consideraþi
cã un artist utilizeazã în munca sa ºi alte mijloace
de cunoaºtere, cum ar fi ipoteza, experimentul etc.?
Dacã da, ce funcþii credeþi cã au aceste elemente
în procesul creaþiei artistice?

AAVV:: N-aº vorbi de observaþie în muzicã.
Sau, dacã este vorba de observaþie, atunci de

una inconºtientã, adicã de înregistrarea unor date
de care nu ne dãm seama cã le înregistrãm ºi,
pe de altã parte, nu ne dãm seama de importanþa
lor ºi nici dacã vor nimeri în opera de artã.
Compozitorul este un observator, dar undeva înainte
de creier el are un grãtar care opreºte informaþia.

CCMM:: Un selector. 
AAVV:: Da, un selector. Prea multã informaþie este

o nenorocire aproape tot atât de mare ca ºi lipsa
de informaþie. Noi asistãm la un potop de informaþii;
selecþia lor devine tot atât de importantã. Excesul de
informaþie în care se trãieºte azi, cel puþin în marile
oraºe, îi face pe oameni prea mult orientaþi spre
afarã. Ei sunt extrovertiþi, dacã nu pustiiþi. Parisul
este poate un astfel de oraº. Oamenii îmi apar acolo
ca niºte locuri prin care tot trec trenuri culturale.
Dar greºesc, ºi acolo sunt mulþi oameni de valoare.

Intelectualul de rând este doar traversat de
informaþie. Pe de altã parte, ºi viaþa la þarã este
insuficientã; o existenþã lipsitã de informaþie,
fãrã a ºti ce se întâmplã în lume, mi se pare
a fi o existenþã parþialã.

Tehnica modernã ne permite sã ajungem la
orice informaþie, de aceea selecþia informaþiei devine
decisivã. Într-o situaþie dificilã se aflã ºefii de state.
Preºedintele SUA poate dispune de o informaþie
atât de bogatã încât nu poate s-o foloseascã.
Cel care-i selecþioneazã informaþia, într-un fel,
e mai tare decât el.

Acum capãtã importanþã eticul. Omul are mai
multe mijloace decât pare sã stãpâneascã, omul
poate prea multe; este el la înãlþimea acestei puteri?
(Spunând aceasta mã gândesc la o teorie a lui
A. Köstler.) Se încearcã echilibrarea acestei situaþii
prin mijloace periculoase. Echilibrul fricii a devenit
absurd, mã gândesc deseori cã spectacolul
confruntãrilor în lumea de azi, privit din afarã, ar
pãrea la fel de tragic ºi ridicol ca lupta de cocoºi.

Cred cã simþul rãspunderii omului de
artã a devenit extrem de important.

CCMM:: Ce credeþi cã pot sã facã arta
ºi ºtiinþa în faþa unei mari probleme:
problema agresivitãþii, a agresivitãþii
individuale ºi colective? Consideraþi
cã existã ºanse de elucidare a cauzelor
comportamentului agresiv ºi de
determinare a cãilor de reducere, chiar
eliminare a consecinþelor negative ale
acestui comportament? Întrebarea se
referã la variatele forme de agresivitate,
care nu este numai fizicã, ea poate

fi culturalã, psihologicã, moralã.
AAVV:: Trebuie sã ne mobilizãm cu toþii, dar sunt

sceptic în ceea ce priveºte rezultatele pe care le
putem obþine. Noua tehnologie a mãrit posibilitãþile
de manipulare. Agresivitatea poate sã aparã ºi sub
forma indiscreþiei din ce în ce mai cuprinzãtoare
ºi mai adânci. Existã în multe locuri din lume o
practicã a indiscreþiei: trebuie sã se ºtie cu cine te
culci ºi ce ai în dinþi? Mi se pare la fel de penibil sã
nu ºtiu nimic despre preºedintele SUA ca ºi a ºti
totul despre el (de exemplu, cã i s-au extras un
nou fir de pãr din nas). (Va urma)

Lacrima AAnei
MMaannoollee

Cu mmult mmai aadevãrat eerai ppe aatunci!
(Când sspun „„atunci” oo ccaleaºcã ccu ccrini
îmi ttrece pprin ssânge.) 
Azi llocuiesc îîntr-uun zzid aamãrui 
de nninsoare 
care nnoapte dde nnoapte 
se ffrânge.      

Cu mmult mmai aadevãrat eerai ppe aatunci.
Mâinile ttale ttremurau îîn uuimire.
Cu rrespiraþia îîntretãiatã mmã ddesenai
în îînalt     
pe oo sschelãrie ddin fflaute  
cu mmiezul ssubþire.   

O, ttoatã mminunea aacelei zzidiri
venea ddin ssfialã!
(Fãrã ssã ººtii, mmãsurai vviaþa ccu mmoarte
neîncetat.)

Mã llãsam pprinsã dde zzidul aacela
fierbinte, ffãrã ddurere,
de pparcã nnici nn-aar ffi eexistat.

Astfel oo mmie dde pporþi, 
de tturnuri, dde tturle...
Tâmplele llor mmai aating ccerul ººi aazi.
Dar aam ººtiut, ddupã uurma
pe ccare bbiciul llunii oo llãsa ppeste llume,
locul uunde vva ffi cca ssã ccazi!

Cu mmult mmai aadevãrat eerai ppe aatunci.
(Când sspun „„atunci” oo ccaleaºcã ccu ccrini
Îmi ttrece pprin ssânge.)
Azi llocuiesc îîntr-uun zzid aamãrui
de nninsoare
care nnoapte dde nnoapte
se ffrânge.

DDaanniieellaa CCrrããssnnaarruu
(Craiova, 114 aaprilie 11950), ppoetã
ºi pprozatoare. AAbsolvã îîn 11973
Facultatea dde FFilologie lla CCraiova.
Debuteazã îîn Ramuri (1967) ººi
editorial îîn 11973. RRedactor lla
Editura EEminescu ddin 11975 ººi
director aal EEditurii IIon CCreangã ddin
1990. CCãrþi ppublicate: Luminã ccât
umbrã (1973), Arcaºii oorbi (1978),
Crângul hhipnotic (1979), Vânzãtorul
de iindulgenþe (1981), ªªaizeci ººi
nouã dde ppoezii dde ddragoste (1982),
Marele ppremiu (1983), Niagara
de pplumb (1984), Emisferele
de MMagdeburg (1987), Fereastra
în zzid (1988), Pluta rrãsturnatã
(1990), Austerloo (1998), pprecum
ºi mmai mmulte ccãrþi ppentru ccopii.
Poemul aalãturat eeste rreluat

din vvolumul Spaþiul dde ggraþie, Editura EEminescu, BBucureºti, 11976.

PPaaccttuull vviittaall

În ppreajma jjudecãþii dde aapoi
albastre aaripi nne vvor ccreºte-nn uumeri
ºi-nncolonaþi ssimetric, ccâte ddoi,
vom mmerge ccãtre TTine ssã nne nnumeri

vom iintona ccu uun eelan eexact
câteva iimnuri ddespre îînviere
iar lla ssfârºit vvom îîncheia uun PPact
stropit ccu vvin ººi ttãvãlit pprin mmiere.
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P
e CConstantin BBãlãceanu-SStolnici
l-am cunoscut pentru întâia oarã
la Sinaia, dacã nu mã înºel, în

primãvara-vara anului 1944, în vremuri
tulburi, cu sovieticii intraþi pe teritoriul þãrii,
la rãsãrit. Dupã bombardamentul din 4 aprilie
de la Bucureºti, tatãl meu mã trimisese în
refugiu la bunica, în acest oraº reºedinþã
regalã, ceea ce îi conferea în minþile
noastre o „imunitate” faþã de cumplitele
bombardamente anglo-americane. În
realitate, în acea vreme am fost un navetist
între Sinaia, Bucureºti ºi Dobroteºti,
în Teleorman.

Oricum, la Sinaia, toþi tinerii care nu eram
în cadrul armatei pentru un motiv sau altul
(eu aveam scutirea de studii) am fost strânºi
într-o unitate de premilitari, pentru a primi
o instrucþie militarã de bazã; eram convocaþi
din vreme în vreme, pânã când a avut loc marea
rãsturnare de la 23 August. Mi-l amintesc pe Muþi
Bãlãceanu ca o apariþie insolitã. Venise din Franþa,
dacã nu mã înºel, cu dorinþa ardentã de a se gãsi
în þara strãmoºilor sãi, la momente de rãscruce.

Cu basca pe care o purta, a intrat apoi, dupã

întoarcerea armelor, în peisajul
cotidian al Bucureºtilor, tot ca
una dintre apariþiile insolite.
L-am întâlnit mai apoi ca soþ
al uneia dintre mãtuºile mele
ºi, de asemenea, ca o
personalitate medicalã
remarcabilã, ca secundant al
celebrei doamne Aslan, savant
cãruia în vremurile acelea
îi era îngãduitã o relaþie cu
strãinii, rentabilã pentru stat!
Alegerea sa ca membru de
onoare l-a adus apoi între
colegii din cadrul Academiei
Române.

Muþi Bãlãceanu s-a impus,
cel puþin în conºtiinþa mea,

ca un cãrturar multilateral, înzestrat ºi cu o memorie,
aº spune, de „elefant”. S-a arãtat necontenit, ºi cu
atât mai mult în timpuri de libertate de aproape un
sfert de veac, capabil de a face faþã cu erudiþie ºi
cunoºtinþã temeinicã în probleme din multe domenii.
Unul dintre acestea a fost ºi este tangent ºi unor
preocupãri ale mele, cele genealogice, justificate în

primul rând prin istoria
propriului sãu neam de mari
boieri, cu prezenþe
nenumãrate în trecutul istoric
al þãrii; Constantin
Bãlãceanu-Stolnici ºi-a
manifestat erudiþia în acest
domeniu atât de important al
ºtiinþelor auxiliare ale istoriei.

Mãrturisesc cã admir la Constantin Bãlãceanu-
Stolnici formaþia sa intelectualã multiformã,
cunoºtinþele sale diversificate, ca ºi capacitatea
de neuitare, darul sãu de vorbitor, de cozeur,
calmul sãu întemeiat pe o lungã experienþã de viaþã.
De fapt, el face parte dintr-o lume care aproape
nu mai fiinþeazã ºi prin persoana sa ne-o aminteºte.

Înrudit cu dânsul ºi în prezent, dar ºi în trecut
prin înaintaºii mei, vecini în Teleorman ai Balacilor,
Bãlãcenilor, dar, mai ales, preþuindu-l ºi cunoscându-l
de aproape 70 de ani, fiind ºi de acelaºi „leat”, între
noi existând doar o diferenþã de vârstã de câteva luni,
nu pot decât sã-i urez, la moment aniversar, viaþã
lungã, multã sãnãtate ºi noi împliniri!

(Din volumul Constantin Bãlãceanu-Stolnici la 90 de ani,
Editura Pãmântul, Piteºti, 2013.)

Un mmare bboier aal zzilelor nnoastre
AAccaadd.. DDaann BBEERRIINNDDEEII

Constantin BBãlãceanu-SStolnici
CCoonnssttaannttiinn BBããllããcceeaannuu-
SSttoollnniiccii s-aa nnãscut lla 66 iiulie 11923

în BBucureºti. EEste mmembru dde oonoare
al AAcademiei RRomâne ddin 110 nnoiembrie
1992.

A uurmat ccursurile FFacultãþii
de MMedicinã ddin BBucureºti, ppe ccare
le-aa aabsolvit îîn 11947. ÎÎn 11968 aa oobþinut
titlul dde ddoctor îîn ººtiinþe mmedicale.
A ddesfãºurat aactivitate ddidacticã lla
Institutul dde MMedicinã ddin BBucureºti
(1947-11952). AA llucrat lla CClinicile
Neurologice aale SSpitalelor CColentina,
„Dr. II. CCantacuzino”, „„Dr. GGh.
Marinescu” ((1949-11974) ddin BBucureºti.
Din 11974 ppânã îîn 11993 aa llucrat lla
Institutul NNaþional dde GGerontologie
ºi GGeriatrie, uunde aa oocupat ssuccesiv
sau cconcomitent ffuncþii dde ººef dde ssecþie,

ºef dde cclinicã, mmedic cconsultant, ººef aal ggrupului ssanitar-aantiepidemic, ddirector.
A ffost ººef aal SServiciului MMetodologic dde NNeurologie ººi NNeurochirurgie ººi cconsilier
în ccadrul MMinisterului SSãnãtãþii. ÎÎntre 11991 ººi 11993 aa ffost ppreºedinte
al CColegiului dde ddisciplinã aal ppersonalului mmedico-ssanitar ddin
România. ÎÎn 11990 aa rreînfiinþat SSocietatea AAteneul RRomân, ppe
care oo cconduce dde aatunci îîn ccalitate dde ppreºedinte. DDin 11992
este pprofesor lla UUniversitatea EEcologicã. EEste ppreºedintele dde
onoare aal UUniversitãþii EEcologice ddin BBucureºti ººi rrector oonorific aal
Universitãþilor „„Andrei ªªaguna” ddin CConstanþa ººi „„Gh. BBariþiu” ddin
Braºov. DDin 11999 eeste ddirector oonorific aal IInstitutului dde AAntropologie
„Fr. RRainer” aal AAcademiei RRomâne, uunde cconduce ddoctorate îîn
specialitatea aantropologie mmedicalã. AActivitatea ssa ººtiinþificã ss-aa
desfãºurat, ccu ddeosebire, îîn ddomeniile nneurologiei ººi nneurofiziologiei,
neurooftalmologiei, nneurootologiei, ggerontologiei, iistoriei mmedicinei,
antropologiei cculturale, ddar ººi îîn ddomeniile iistoriei nnaþionale,
genealogiei ººi hheraldicii, pprecum ººi îîn ccel aal cciberneticii ººi tteoriei
generale aa ssistemelor. EEste, dde aaltfel, pprimul ccare aa iintrodus
în RRomânia cconceptele ººi mmetodele cciberneticii îîn ddomeniul
neurofiziologiei ººi nneuropsihologiei, iiar ccontribuþiile ssale îîl ssitueazã
printre ppionierii îîn ddomeniu ppe pplan mmondial, llucrãrile ssale, ccu uun
profund ccaracter dde ooriginalitate, ffiind aapreciate ddrept ffundamentale

pentru ddezvoltarea nneurociberneticii ººi ppsihociberneticii, pprecum ººi ppentru aanaliza
ciberneticã aa llimbajului: Cibernetica (1967); Elemente dde nneurociberneticã (1967);
Les ffondements ccybernétiques dde ll’activité nnerveuse (1971, aapãrutã ººi îîn llimba
portughezã, 11974); Personalitatea uumanã –– oo iinterpretare cciberneticã (1972)
º.a. RRezultatele ccercetãrilor ssale sse cconcretizeazã îîn zzece mmonografii, mmai mmulte
capitole iincluse îîn ttratate ººi mmonografii ººi ppeste 3300 dde sstudii ppublicate îîn þþarã ººi
peste hhotare, ssingur ssau îîn ccolaborare, îîntre ccare ttratatele dde Geriatrie ppracticã
(1997); Neuropsihologia ppostmodernistã (2000); Structuri ccentrale aale ssistemului
nervos (2001); De lla nneurobiologie lla nneuropsihologie (2006); Iniþiere îîn ggenetica
generalã (2008). AAcestora lli sse aadaugã ººi llucrãri ccu ccaracter ccultural llarg, îîntre
care: Dialoguri ddespre ccele vvãzute ººi nnevãzute (1994); Saga bbaronilor ddu MMont
(1994); Introducere îîn sstudiul KKabbalei (1996); Cunoaºtere ººi ººtiinþã (1997);
Saga BBãlãcenilor (2001); Incursiune îîn aantropologia ssufletului (2003); Kabbala
între GGnozã ººi MMagie (2003, 22004); Gândirea mmagicã (2009). MMembru ffondator
al AAcademiei OOamenilor dde ªªtiinþã, mmembru aal AAcademiei dde ªªtiinþe MMedicale
din RRomânia, aal SSocietãþii dde NNeurologie ººi NNeurochirurgie, aal SSocietãþii dde
Gerontologie, aal CComisiei dde CCiberneticã MMedicalã, aal SSocietãþii IInternaþionale
de LLingvisticã AAplicatã, aal SSocietãþii FFranceze dde NNeurologie, aal IInstitutului
de PPsihiatrie „„R. CCollaut” ddin MMadrid, aal SSocietãþii SSpaniole dde NNeurologie
„Phronesis”, aal SSocietãþii BBraziliene dde CCiberneticã, aal SSocietãþii MMondiale dde
Ciberneticã ººi SSisteme GGenerale ccu ssediul lla LLondra, aal SSocietãþii IInternaþionale

de CCiberneticã ccu ssediul lla NNapoli, aal AAsociaþiei
Americane dde CCiberneticã eetc. DDoctor HHonoris
Causa aal UUniversitãþii dde MMedicinã „„Gr.T.
Popa” ddin IIaºi ((1993). AA ffost ddistins ccu CCrucea
Patriarhalã ººi CCrucea MMoldavã, OOrdinul „„Bene
Merenti” îîn ggrad dde OOfiþer aal OOrdinului SSuveran
al CCavalerilor dde MMalta ººi ccu OOrdinul NNaþional
„Steaua RRomâniei” îîn ggrad dde CCavaler. EEste
membru îîn AAdunarea NNaþionalã ººi îîn CConsiliul
Naþional aal BBisericii OOrtodoxe RRomâne
ºi aa ffost aacceptat îîn ccadrul OOrdinului SSuveran
al CCavalerilor dde MMalta. AA ffost eeditorialist
la zziarul Ziua (2001-22007) ººi pproducãtor
la TTVR CCultural. DDin 22007 cconduce CCentrul
Internaþional AAntidrog CCIADO.

(Dupã DDorina NN. RRusu, Dicþionarul
membrilor AAcademiei RRomâne. 11866–2010,
Ed. aa III-aa, rrevãzutã ººi aadãugitã, EEditura
Enciclopedicã, BBucureºti, 22010.) Edmond NNicolau, CC. BBãlãceanu-SStolnici, GGr.C. MMoisil

Am aavut pprilejul ssã pparcurg uun llung ttraseu pprin iistoria nnoastrã, ttraseu cce
acoperã aaproape uun vveac, îîn ccare aam ttrecut pprintr-uun rregim ddemocratic,
trei ddictaturi ººi uun rregim dde ttranziþie ccare ppare aa nnu sse mmai ttermina. AAm

avut aastfel oo vviaþã ffrãmântatã, pplinã dde eevenimente ººi bbune ººi rrele, oo vviaþã eextrem
de iinteresantã, ccare, eevident, aar ffi ffost mmult mmai ffericitã ddacã nnu sse aabãtea aasupra
noastrã uurgia rregimului ccomunist ccare nne-aa sstrivit vvenind dde lla rrãsãrit, ddar ccu
îngãduinþa ccinicã aa ccelor mmari ddin aapus.

Graþie ccelor îînvãþate dde lla ppãrinþii mmei, aam rreuºit ssã îînving mmajoritatea
greutãþilor, ddeoarece aam ffost oobiºnuit ssã dduc oo vviaþã ccumpãtatã, oordonatã,
fãrã eexcese ssau dderapaje sspre zzone eextreme ººi ccentratã ppe mmuncã. DDe mmic,
tata mmi-aa sspus ccã nnu ttrebuie ssã mmã bbazez ppe aaverea nnoastrã, ccãci eeste pprobabil
sã vvinã vvremuri îîn ccare aaceasta nnu vva mmai ffi, cci ppe ppropriile mmele pputeri, ddar
ºi ppe oo pprofesiune ppe ccare ssã oo eexercit ccu sseriozitate ººi ccompetenþã. ((...)

Privind îîn jjur, ccred ccã uunul ddintre aaspectele ccare îîntunecã ooptimismul mmeu ffaþã

de vviitorul ssocietãþii rromâneºti eeste ddiluarea oorientãrilor sspirituale ººi aamplificarea
secularizãrii, ffie ddin cconvingere, ffie ddin tteribilism, ccare mmerge uuneori ppânã lla
blasfemie. VViaþa sspiritualã eeste eesenþialã ppentru ccondiþia uumanã. EEa aa sstat lla bbaza
dezvoltãrii iistorice aa ppopoarelor llumii ººi aa ppoporului rromân. CCred ccã eeste uuna
dintre ssoluþiile mmajore ppentru aa iieºi ddin ccriza nnoastrã, îîn ccare aaviditatea dde bbani
ºi dde pputere ººi llipsa dde cconsiderare ffaþã dde nnormele eetice ººi jjuridice ssunt
caracteristicile eesenþiale. EEste ººi ssoluþia ppentru îîngrijorãtoarea ddestrãmare aa
conceptului dde ffamilie, ccare aa sstat ddin PPaleolitic ppânã aastãzi lla bbaza vvieþii ssociale
a llui HHomo ssapiens ssapiens. PPersonal, aam ffost ttotdeauna uun oom ccredincios, cceea
ce mm-aa aajutat ffoarte mmult îîn vviaþã, ooricât dde pparadoxal aar ppãrea ppentru uun oom
al ººtiinþelor eexacte. FFac pparte, îînsã, ddintre aaceia ccare cconsiderã ccã îîntre rreligie
ºi ººtiinþã nnu eexistã ccontradicþii, cci ddoar oo ccomplementaritate.

(Dintr-uun iinterviu dde RRoxana VVintilã, hhttp://jurnalul.ro, 66 iiulie 22012)



FFlloorreeaa FFiirraann,, profesor uuniversitar, ccritic ººi iistoric lliterar, ppublicist ººi eeditor,
s-aa nnãscut lla 44 ooctombrie 11933 îîn ccomuna GGiubega, jjudeþul DDolj. AAbsolvent
al ªªcolii PPedagogice ddin DDeva ººi aal FFacultãþii dde LLimba ººi LLiteratura RRomânã,
Universitatea BBucureºti. BBursier aal sstatului ffrancez, ffrecventând ccursuri dde llimbã,
culturã ººi ccivilizaþie ffrancezã, AAntibes –– CCoasta dde AAzur, 11975. DDoctorat îîn ffilologie
la IInstitutul dde IIstorie ººi TTeorie LLiterarã „„G. CCãlinescu“ ddin BBucureºti ((1976).
Profesor lla UUniversitatea ddin PPisa, IItalia ((1981-11986), aa ssusþinut ccursuri dde llimbã,
culturã ººi ccivilizaþie rromâneascã ººi lla AAccademia ddi RRomania ddin RRoma; pprofesor
asociat lla CCatedra dde lliteratura rromânã, uuniversalã ººi ccomparatã –– FFacultatea
de LLitere, UUniversitatea ddin CCraiova.

Redactor-ººef aadj., ccoordonator aal Analelor UUniversitãþii ddin CCraiova, SSeria
ªªtiinþe FFilologice (1996–2001). DDin aanul 22002, eeste ddirector aal EEditurii SScrisul
Românesc ººi rredactor-ººef aal rrevistei ccu ttitlu oomonim.

Membru aal UUniunii SScriitorilor ddin RRomânia, ddin 11986.
Autor aa ppeste 550 dde llucrãri dde iistorie ººi ccriticã lliterarã, dde iistorie, cculturã

ºi aartã, pprecum ººi aal ccâtorva ssute dde aarticole aapãrute îîn ppresa lliterarã ººi cculturalã
româneascã ((inclusiv îîn rrevista Curtea dde lla AArgeº, uunde aa ssusþinut rrubrica
„Recuperarea ddiasporei”, dde lla pprimul nnumãr, ppânã sspre ffinalul aanului 22012).
Numeroase ppremii, pprintre ccare PPremiul „„Bogdan PPetriceicu HHasdeu“ aal AAcademiei
Române ppe aanul 11994, PPremiul „„ªerban CCioculescu“, ppentru ccriticã ººi iistorie
literarã ppe aanul 11997, mmai mmulte ppremii aale UUSR FFiliala CCraiova eetc. IIniþiator
al mmai mmultor mmanifestãri cculturale iimportante. 

Dintre vvolumele ppublicate: Începuturile ppresei lliterare ccraiovene (1971);
Corespondenþa „„Ramuri”. DDocumente lliterare (1972);  De lla MMacedonski lla
Arghezi (1975); Presa lliterarã ccraioveanã, 11838-119755 (1975); Pe uurmele llui TTudor
Arghezi (1981); Profiluri ººi sstructuri lliterare. CContribuþii lla oo iistorie aa lliteraturii
române, Vol. II ((1986); Literatura ddiasporei. AAntologie ccomentatã (1996, îîn ccolab.

cu CC.M. PPopa); Folclor lliterar rromânesc,
vol. II ((1996); Poezia ccontemporanã,
Antologie ccomentatã, 2 vvol. ((1997,
în ccolab.); Modernism. TTradiþionalism.
Antologie ccomentatã (1998, îîn ccolab.);
Profiluri ººi sstructuri lliterare. CContribuþii
la oo iistorie aa lliteraturii rromâne, Vol. III
(M-ZZ) ((2003); Destinul uunei rreviste.
„Ramuri“, 119055-11947 (2004) ººi 1964-
20055 (2005); Spirite eenciclopedice
în ccultura rromânã: DD. CCantemir, II.H.
Rãdulescu, BB.P. HHasdeu, MM. EEminescu
(2005, îîn ccolab.); Portrete lliterare
(2007); Editura SScrisul RRomânesc,
855 dde aani dde eexistenþã (2007); Tudor
Arghezi. TTreptele ddevenirii (2008) eetc.

Antologii ccomentate, eediþii îîngrijite ººi
prefaþate, aautor ººi ccoordonator aal uunor llucrãri iimportante pprivind vviaþa ººtiinþificã,
istoricã ººi ccultural-aartisticã aa CCraiovei.

Au sscris ddespre FFlorea FFiran ººi oopera ssa: AAl. DDima, OOvidiu PPapadima, ªªerban
Cioculescu, AAl. PPiru, II.C. CChiþimia, EEmil MManu, PPompiliu MMarcea, DDumitru MMicu,
Z. OOrnea, IIon ZZamfirescu, LLiviu CCãlin, NNicolae BBalotã, GGeorge MMuntean, MMarian
Popa, MMircea AAnghelescu, MMarin SSorescu, IIon LLotreanu, FFãnuº BBãileºteanu,
Mircea IIorgulescu, SSimion PPop, GGeorge SSorescu, CCornel MMoraru, AAl. RRaicu,
Ion SSimuþ, BBogdan UUlmu, GGheorghe TTomozei, IIlie PPurcaru, IIon CCristofor, OOvidiu
Ghidirmic, CConstantin MM. PPopa, GGabriel CCoºoveanu, IIoan LLascu, FFlorea MMiu eetc.
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C
a mmâine sse
împlinesc ttreizeci
de aani de când

îl cunosc pe Florea Firan.
Era pe vremea când domnia
sa se afla director la Liceul
de Filologie-Istorie, astãzi
Colegiul Naþional „Elena

Cuza”. Odatã, sã fi fost prin 1987, am fãcut o vizitã
la acel liceu, pentru a sta de vorbã cu diriginta
unui elev, recalcitrant de ocazie, care îmi era
ºi rudã prin alianþã. M-am întâlnit întâmplãtor
ºi cu dl director Firan, ne-am salutat cordial,
ne cunoºteam deja de câþiva ani. Am schimbat
câteva fraze ºi dumnealui nu a ezitat sã mã
laude „pentru ceea ce fãceam pentru cultura
craioveanã”. Mã rog, pe atunci eram ºi eu
oarece director pe la o casã de culturã din
urbea noastrã de pe Jii. O vreme nu am mai
ºtiut prea multe despre ceea ce fãcea Florea
Firan. Anii primului deceniu postrevoluþionar au
fost confuzi pentru mulþi, inclusiv pentru mine.
Într-o bunã zi, însã – era pe la începutul
primului deceniu din noul mileniu – aflu cã dl Florea
Firan a fost instalat director al celei mai vechi ºi mai
prestigioase edituri din Craiova, Scrisul Românesc.
Îi ºtiam apetenþele culturale ºi literare, îi ºtiam
ºi disponibilitatea pentru muncã ºi aptitudinile
de organizator. Mã aºteptam ca editura sã se
reînsufleþeascã, sã fie din nou un punct de reper
luminos în viaþa culturalã a cetãþii. Aºa avea sã
fie, numãrul de cãrþi editate a depãºit, cred, în nici
treizeci de luni, pe cel din primii doisprezece ani
de activitate editorialã, petrecuþi deja într-o, totuºi,
realã democraþie. La ceea ce nu mã aºteptam însã
a fost faptul cultural ce l-a avut drept promotor
ºi protagonist pe Florea Firan: reapariþia revistei
Scrisul Românesc, dispãrutã cândva, pe la sfârºitul

deceniului trei al secolului XX, dupã nici trei ani
de existenþã. M-a invitat imediat sã colaborez la
vechea-nouã revistã cu materiale dupã pofta inimii,
sã vin în sprijinul ei cu idei, cu iniþiative. Am fãcut-o,
atât cât am putut, neîntrerupt, timp de zece ani.
Am colaborat numãr de numãr la ceea ce devenea,
vãzând cu ochii, una dintre cele mai valoroase
reviste culturale din România. Domnul Firan,
neobosit, s-a angajat în promovarea, fãrã rezerve,

a revistei în toatã þara, a organizat, de la început,
Colocviile editurii ºi revistei Scrisul Românesc, a
acordat premii unor cunoscuþi scriitori români din þarã
ºi din strãinãtate. Florea Firan e neobosit, de zece
ani, ca animator, conducãtor, organizator al revistei ºi
al editurii care, între timp, privatizându-se, a devenit
Fundaþia-Editura Scrisul Românesc. E neobosit la
o vârstã când alþii au pus de multã vreme armele
în panoplie. E neobosit, lucid, entuziast, incredibil,
în pragul împlinirii a opt decenii de viaþã! 

F
lorea FFiran ee dde nneoprit, în pofida tuturor
vicisitudinilor, piedicilor, dificultãþilor.
Entuziasmul, luciditatea, energia lui de

editor, de director de revistã lunarã, de istoric literar,

sunt inepuizabile. Este de admirat, este de
invidiat când mã gândesc câþi dintre noi, cei de
azi, câþi dintre cei care vin, vor avea perseverenþa,
consistenþa ºi persistenþa domnului Florea Firan, câþi
vor da dovadã de aptitudini pe mãsura diplomaþiei,
abilitãþilor ºi disponibilitãþilor domniei sale? Florea
Firan este un exemplu de urmat ºi de elogiat – nu
cred cã mai e cineva în stare sã se dedice trup ºi
suflet, peste o jumãtate de secol, culturii craiovene,

sã pledeze cu atâta patos intelectual pentru
interesele ºi valorile acesteia. El a strâns în
jurul revistei personalitãþi marcante ale vieþii
literare, culturale ºi publice din România ºi
din Statele Unite ale Americii. Irina Mavrodin,
Dumitru Radu Popescu, Gheorghe Pãun,
Adrian Cioroianu, Monica Spiridon, Ion
Parhon, George Stanca, Nina Cassian,
Dumitru Radu Popa, Carmen Firan, Adrian
Sângeorzan sunt câteva dintre aceste
nume. La fel stau lucrurile ºi cu scriitorii
ºi personalitãþile culturale din Craiova
ºi din zona Olteniei. Cei mai mulþi sunt
colaboratori permanenþi ai revistei de ani

ºi ani! Perseverenþa ºi entuziasmul animatorului
Florea Firan i-a molipsit pe toþi! El este cel care
împrãºtie în jur binefãcãtori viruºi culturali, probabil
singurii care stimuleazã creºterea necontenitã
a arborelui frumuseþii ºi bunãstãrii spirituale.
Acest arbore se aflã în umbra ocrotitoare a Marelui
Arbore al Vieþii. Fiindcã fãrã culturã, artã ºi literaturã
ce urme ar mai lãsa viaþa noastrã pe acest Pãmânt?
Florea Firan este un modest, în magnificenþa lui,
semãnãtor de urme culturale ce nu se vor ºterge
în timp. Ori de câte ori mã întâlnesc cu dumnealui
pot sã-l elogiez „pentru ceea ce face pentru cultura
craioveanã ºi româneascã”. Ca ºi acum treizeci
de ani…

Semãnãtor dde uurme cculturale
IIooaann LLAASSCCUU

Florea FFiran

Debutând ppublicistic îîn nnoua sserie aa rrevistei Ramuri cu uun aarticol dde iistorie
literarã rreferitor lla bbiografia llui GG. CCoºbuc ((august, 11965), FFlorea FFiran
îºi iinaugureazã aastfel oo mmerituoasã aactivitate dde iistoric ººi ccritic lliterar,

interesat ccu ppredilecþie ssã ddescrie oo ggeografie lliterarã, ccea aa OOlteniei, ccu nnotele
ei sspecifice, aaduse îîn ccadrul mmai llarg aal sspiritualitãþii nnaþionale.

Specie rrarã dde ccercetãtor, iistoricul ee ppasionat dde sscotocirea aarhivelor, dde
cercetarea mminuþioasã aa vvechilor ppublicaþii ººi ccãrþi, aa vvalorificãrii uunor ddocumente
literare ººi bbiografice iinedite.

Depãºind aaria dde ccercetare aa uunui llocalism ccreator, iistoricul aare ººansa dde
a ddescoperi îîn BBiblioteca VVaticanului mmanuscrisul llui IIoan IInocenþiu MMicu-KKlein,
Illustrium ppoetarum fflores, datând ddin 11753, pprima aantologie dde ppoezie cclasicã

latinã ddin lliteratura nnoastrã, aalcãtuitã dde iilustrul ccãrturar ttransilvãnean îîn eexilul
sãu lla RRoma ((Premiul AAcademiei RRomâne ppe aanul 11994). ((Ion CCristofor,
în Dicþionarul SScriitorilor RRomâni DD–F, 11998, ppp. 2277–279).

DD
upã cce nne-aa ddat, îîn aampla aantologie ccu ttitlul De lla MMacedonski lla
Arghezi, un cconspect aasupra lliteraturii pprovinciei ssale, FFlorea FFiran,
lãrgindu-ººi ccadrele iinvestigaþiei, nne ooferã nnoua ssa cculegere, Profiluri

ºi sstructuri lliterare, o ggalerie dde pportrete, ddin vvechime ppânã-nn zzilele nnoastre,
distribuite mmereu aalfabetic, dde lla AA lla LL, iinclusiv, aaºadar ppromiþând oo ccontinuare
a llucrãrii bbogat iinformatã bbibliografic. ((ªerban CCioculescu)
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ªtiinþa, pparte aa cculturii

P
rima mmea îîntâlnire
cu AArto SSalomaa
a fost virtualã, în

facultate, când am deschis
pentru prima datã cartea sa
intitulatã Formal Languages
(Limbaje Formale), apãrutã
la Academic Press, în 1973.

Mi s-a pãrut imediat o carte cu totul deosebitã.
Cãrþile de matematicã sunt de douã feluri. Când

citeºti cãrþi de primul fel, þi se pare cã subiectul
abordat este foarte dificil ºi întortocheat ºi te gândeºti
în sinea ta cã poate nu eºti suficient de dotat pentru
matematicã, pentru cã þi se pare cã nu pricepi mai
nimic din ceea ce citeºti. Când însã dai de o carte
de al doilea fel, pe acelaºi subiect, deodatã totul
þi se pare clar ºi simplu ºi exclami încântat: „Mãi, ce
deºtept ºi dotat pentru matematicã sunt, uite ce uºor
înþeleg subiectul acesta despre care alþii spun cã este
greu!” Faimoasa carte a lui Arto Salomaa, Limbaje
Formale, este una dintre rarele cãrþi de al doilea fel
ºi a fost poarta mea de intrare în domeniul informaticii
teoretice numit limbaje formale, care ºi-a gãsit
de curând multe aplicaþii surprinzãtoare, inclusiv
în studiul biocalculabilitãþii pe bazã de ADN.

Mai târziu, l-am cunoscut personal pe profesorul
Salomaa, întâi la o conferinþã internaþionalã pentru
tineri informaticieni, la Smolenice, în ceea ce era
pe atunci Cehoslovacia, ºi, mai târziu, când am
devenit studenta sa de doctorat. De altfel, în anii
’90, mai mulþi informaticieni români au lucrat
împreunã cu el la Turku, în Finlanda, grupul sãu
de aici fiind un fel de Mekka a informaticii teoretice

În ultima jumãtate de secol, Arto Salomaa
a fost inspiraþia ºi farul cãlãuzitor al cercetãrii din
informatica teoreticã, o figurã centralã în teoria
modernã a limbajelor formale ºi automatelor.
Este unul dintre cei mai „decoraþi” informaticieni
din lume, ale cãrui rezultate sunt implicit prezente
în infrastructura tehnologicã a societãþii moderne.

Arto Salomaa este unul dintre cei doisprezece
membri ai Academiei din Finlanda ºi face parte
dintr-o tradiþie academicã având legãturi adânci
în trecut. Conform genealogiei academice,
unde „pãrintele ºtiinþific” al unui cercetator este
îndrumãtorul tezei sale de doctorat, „bunicul ºtiinþific”
este îndrumãtorul de doctorat al acestuia, ºi aºa
mai departe, lanþul ºtiinþific al cãrui capãt este Arto
Salomaa este legat prin astfel de „verigi ºtiinþifice”
de figuri ilustre ale trecutului, precum Leibniz,
Huygens, Mersenne ºi, în 20 de „generaþii ºtiinþifice”,
de Nicolaus Copernicus. La rândul sãu, Arto Salomaa
a îndrumat 25 de studenþi doctoranzi, dând naºtere
la cel puþin cinci generaþii ºtiinþifice succesive, având
un total de 138 de descendenþi academici.

A
rto SSalomaa eeste uun ccercetator ffoarte
prolific, profund ºi de vastã anvergurã.
Din 1959 ºi pânã acum, a publicat mai mult

de 500 de lucrãri ºtiinþifice, incluzând 50 de cãrþi.
A avut ºi continuã sã aibã contribuþii majore la teoria
limbajelor formale ºi a automatelor, gramatici ºi
sisteme de rescriere, combinatoricã pe cuvinte,
criptografie, modele de calculabilitate, teoria
algoritmicã a informaþiei ºi biocalculul cu ADN.
Printre cãrþile sale, câteva ies în evidenþã. Formal
Languages, pe care am menþionat-o deja, este
o expunere
strãlucitã
a teoriei
matematice
a limbajelor
formale, care
a inspirat
generaþii de
informaticieni.
În 1991,
aceastã
carte a fost
nominalizatã
ca fiind una
dintre cele
100 cele mai
citate cãrþi
în matematicã
ºi declaratã
„clasicã”
de cãtre
Association
for Computer
Machinery, cea mai importantã organizaþie
internaþionalã a informaticienilor.

Mai recent, Handbook of Formal Languages
(Manual de limbaje formale), în trei volume, editat
împreunã cu Grzergorz Rozenberg (la Springer-
Verlag), a devenit în scurt timp cartea de referinþã
în domeniu.

Arto Salomaa a primit titlul onorific de doctor
honoris causa din partea a nu mai puþin de nouã
universitãþi, incluzând Universitatea din Bucureºti
(1992) ºi Universitatea Western Ontario, din
London-Ontario, Canada, ultimul titlu fiindu-i
acordat recent, pe 13 iunie 2013.

Sauna finlandezã a avut întotdeauna un rol
special în lumea lui Arto Salomaa. În vorbele sale,
„când aburul devine puternic, pare cã îþi separã
sufletul de trup”. În timp ce alþii clasificã dificultatea
problemelor informatice în termeni de complexitate
algoritmicã, Arto Salomaa le clasificã în funcþie
de numãrul de ºedinþe de saunã de care are
nevoie ca sã le rezolve...

Influenþa cea mai mare a lui Arto Salomaa
este, poate, în alegerea problemelor deschise

ºi a subiectelor pe care le cerceteazã. A fost, de
exemplu, printre primii care a recunoscut importanþa
cercetãrii în biocalculul cu ADN, unde operaþiile au
loc prin interacþii locale între molecule minuscule
de ADN aflate într-o micã eprubetã, domeniu care
este acum de mare interes ºi amploare. Modul sãu
de a gândi ºi intuiþia sa privind care anume din
multitudinea de subiecte ºi întrebãri care nu au încã
un rãspuns meritã cercetate sunt printre cele mai
preþuite calitãþi de cãtre colegii ºi colaboratorii sãi.
Unde merge Arto Salomaa, mulþi alþii îl vor urma
ºi mulþi dintre ei îºi vor desfãºura întreaga carierã
ºtiinþificã pe un drum deschis de el.

Î
nchei aaceste rrânduri ddespre AArto SSalomaa,
un „uriaº al informaticii teoretice” (sunt cuvintele
lui Juris Hartmanis, laureat al Premiului Turing,

Premiul Nobel al informaticii), citând un fragment
dintr-o dedicaþie de la dânsul, primitã în 1990,
pe exemplarul cãrþii Formal Languages, pe care
mi l-a dãruit, cu mare generozitate.

În cãutarea pietricelelor rotunde de pe malul
oceanului infinit al cunoaºterii

– Mergi pe calea ta, liber ca o pasãre. Pentru
un timp, poþi sã asculþi problemele deschise propuse
de alþii ºi sã urmezi „hãrþi” precum este aceastã
carte. Dupã aceea, însã, trebuie sã uiþi tot ceea
ce te-am învãþat.

– Nu studia prea mult hãrþi vechi despre care
crezi cã te vor ajuta sã îþi gãseºti calea. Cei mai mulþi
cercetãtori îºi petrec toatã viaþa studiind hãrþi vechi.

– Ca sã iei decizii bune, trebuie sã ai o vedere
de ansamblu asupra cercetãrii curente din domeniul
tãu. Pentru aceasta este nevoie sã ai contacte
personale bune. Uneori, o sã gãseºti camarazi
împreunã cu care vrei sã cauþi.

– De multe ori, cãutarea unei pietricele
îþi aduce mai multe bucurii decât gãsirea ei.

– Când gãseºti o pietricicã, nu o ºlefui prea
mult. Niciodatã sã nu fii deºtept de dragul de
a pãrea deºtept. Formalismul excesiv poate sã facã
rezultatele sã parã mai dificile ºi mai impresionante,
dar este un artificiu pãgubos.

– Când îþi descrii pietricelele gãsite la conferinþe
ºi în conversaþii, fii umil. Ascultãtorii tãi nu ºtiu calea
ta aºa de bine cum o ºtii tu ºi nu sunt neapãrat
la fel de entuziaºti ca tine.

– În pofida celor de mai sus, sã menþii o bunã
stare de spirit ºi sã fii împãcat cu tine însuþi.

Sfaturile lui Arto Salomaa sunt valabile, cred,
pentru oricare cercetãtor la începutul carierei sale.

(Mulþumiri lui Stephen Watt, pentru datele concrete
ºi pentru genealogia academicã a lui Arto Salomaa.)

Un uuriaº aal iinformaticii tteoretice
LLiillaa SSÂÂNNTTEEAANN-KKAARRII

LLiillaa SSâânntteeaann-KKaarrii a aabsolvit FFacultatea dde MMatematicã aa UUniversitãþii
din BBucureºti ((master, 11987), aa ffãcut ddoctoratul lla TTurku, FFinlanda, ccu pprofesorul
Arto SSalomaa ((a pprimit PPremiul RRolf NNevanlinna ppentru ccea mmai bbunã ttezã dde

doctorat ddin FFinlanda ppe aanul 11991), iiar ddin 11993 eeste pprofesor lla UUniversity
of WWestern OOntario, LLondon-OOntario, CCanada. EEste uunul ddintre ccei mmai ccunoscuþi
cercetãtori îîn ddomeniul bbiocalculabilitãþii, îîn sspecial aal ccalculului ccu AADN.

Din îînvãþãturi...

Acestea ººi aaltele aasemenea, ffiule iiubit, ccu pplângere ººi ttânguire ººi ccu ssuspine aamare ssã tte rrogi ccãtre DDumnezeu, sstãpânul
tuturor, ppentru mmilã, ddin ttoatã iinima, ººi iiarãºi îîntoarce-tte îînapoi ººi zzi: „„Vai dde mmine, nnenorocitul ººi lleneºul ººi nnebãgãtorul
de sseamã! ÎÎncotro mmã vvoi aascunde aatunci, ccând ttoþi ssfinþii vvor ssta lla ddreapta sstãpânului, îîncununându-sse ººi vveselindu-sse,

împãrãþind îîmpreunã îîn sslava DDomnului? IIar eeu ssingur vvoi ffi oosândit îîn îîntunericul ddin aafarã ººi îîn ffocul ccel nnestins, ccare aa ffost
pregãtit ddiavolului ººi îîngerilor llui.” VVai dde nnoi, ffiule, vvai! AAºadar, cce vvom fface aatunci ccând tte vvei îîntoarce ººi vvei vvedea ppe ttoþi ssfinþii
ºi ddrepþii îîn îîmpãrãþia ccerului ººi îîn sslavã mmare, iiar ttu, ffiul mmeu, vvei ffi ddus ffãrã mmilã lla cchinul ccel vveºnic? AAtunci, ccu llacrimi aamare,
lovind ccu ppalmele ffaþa tta, vvei zzice: „„Bucurã-tte, sstãpânã, ppururea ffecioarã, nnãscãtoare dde DDumnezeu, mmijlocitoare ººi ccaldã
ajutãtoare aa ccreºtinilor! BBucurã-tte, ccinstitã ººi dde vviaþã ffãcãtoare ccruce, pprin ccare aa iizvorât vviaþã îîntregii llumi. BBucuraþi-vvã, vvoi,
toate pputerile ccereºti, îîngeri ººi aarhangheli! BBucurã-tte ººi ttu, ccinstite pprorocule ººi bbotezãtor aal DDomnului! BBucuraþi-vvã, aapostoli
ºi pproroci ººi mmucenici ººi ttoþi ssfinþii ppãrinþi, ppurtãtori dde DDumnezeu! BBucurã-tte, rrai ffrumos, dde lla ccare eeu ssingur, vvai mmie, aam
fost îîncuiat ppe ddinafarã ººi aam ffost oosândit ppe ddrept ggheenei, ccãci jjudecata DDomnului eeste ddreaptã ººi aam pprimit, ddupã ccuviinþã,
ceea cce mmi-aam ppregãtit!”

Acestea lle vvei zzice aatunci ººi mmai mmulte îîncã, ººi aalte ccuvinte ffãrã dde ffolos, ccãci nnu vvei pputea ddobândi nnimic. CCi, îînainte dde
acel cceas ccumplit, îîntoarce-tte, ffiule, ccãtre DDomnul ccu llacrimi, zzicând: „„Doamne, DDumnezeul mmeu, îîntoarce-mmã ccãtre ppocãinþã,
pãstorule bbun, ppe mmine ccel ppierdut, îînainte dde cceasul aacela, ººi nnu mmã llãsa ssã ppier ccu ddesãvârºire, cci ddãruieºte-mmi vvreme dde
pocãinþã ººi mmã mmiluieºte ccu mmila tta. CCã ttu ssingur eeºti ddarnic ººi mmult mmilostiv ººi þþie-þþi îînãlþãm sslavã, îîmpreunã ccu TTatãl ttãu ccel
fãrã dde îînceput ººi ccu ppreasfântul ººi bbunul ffãcãtorul dde vviaþã DDuhul ssãu, îîntotdeauna ººi aacum ººi ppururea ººi îîn vvecii vvecilor, aamin.”
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A
ceastã îînsemnare, ca ºi cele una-douã
care poate vor urma, ar vrea sã sugereze,
pe cât îmi stã în puteri – cu referire la douã

persoane pe care am avut privilegiul sã le întâlnesc,
Grigore C. Moisil (1906–1973) ºi Nicolae Teodorescu
(1908–2000), membri ai Academiei – cã trãirea
trecutului ca prezent ne amplificã existenþa.
Valorificarea amintirilor prin integrare în prezent
ne înlesneºte înþelegerea valorilor legate sau
reprezentate de oamenii pe care avem ºansa sã-i
cunoaºtem, ne „aprofundeazã”. Astfel de întâlniri ºi
rememorãri ne ajutã sã ne împlinim ceva din vocaþia
vieþii cãtre cunoaºtere, o parte, desigur infimã, din
gnoza de care vorbea Evagrie Ponticul (345–399),
cu care, surprinzãtor, ne întâlnim mai jos. Încerc
în însemnãrile la care mã gândesc o punere
în scenã nedisociatã a modelelor de oameni,
dar ºi a încercãrilor sau a pãtimirilor prin care
ei ºi noi am trecut – veºnica ºi irezolvabila trãire
a perfecþiunii în imperfecþiune, „condiþia umanã”
prin excelenþã. Pe aceastã cale,
putem descoperi noi modele umane
de referinþã ºi ajungem sã preþuim
mai bine ce avem – istorie ºi
tradiþie, culturã, idealuri morale.
Acestea însã nu ca nostalgie,
descurajare sau acrealã, ci ca
o bazã sufleteascã de la care
sã ne parvinã imbolduri pentru
a începe, a reîncepe, o îndreptare,
o nouã construcþie. (Nota 1)

În rezumat, cred cã susþin
urmãtoarea formulã: „a fost” se
transformã într-un „continuãm
acum”, iar „va fi” devine un
„începem”, tot acum. Poate voi izbuti sã vin în viitor
cu exemple edificatoare care sã justifice introducerea
puþin teoreticã de mai sus.

A
cad. GGr.C. MMoisil avea un spirit foarte
viu, care nu se înduioºa vãzând trecerea
timpului. Ne putem aminti obiºnuitul apel

puternic al profesorului, începem!, la debutul unei
sesiuni ºtiinþifice pe care o prezida – în afara unor
sãrbãtoriri la facultate, nu-mi amintesc ca dânsul
sã fi fost vreodatã prezidat ºi nici sã-l fi vãzut în
vreun prezidiu. Încheia pe aceeaºi notã, spunându-ne
adesea cã n-am fãcut decât sã începem. Era o
personalitate care nu intra în tipare preexistente,
un neconformist, ceea ce cred cã nu este frecvent
la matematicieni, unii înclinaþi cãtre un fel
de political correctness. 

Eram convocaþi la CNªT (Consiliului Naþional
pentru ªtiinþã ºi Tehnologie), pe strada Roma, la
Comisia de Matematicã, prezidatã de acad. Nicolae
Teodorescu, pentru a aduna argumente ºi referinþe
destinate unui studiu de fezabilitate privind
informatica. Pe atunci, un asemenea studiu se
numea simplu „material”. Scopul era de neînþeles,
paradoxal, pentru cã ar fi fost vorba sã convingem
conducerea de oportunitatea introducerii
calculatoarelor, o conducere care niciodatã
ºi de nimeni din exterior nu putea sã fie convinsã
de ceva ce nu ºtia ºi nu adoptase deja de la bun
început. Eram într-o ºedinþã de clasã cu elevi
silitori, pornitã devreme. Acad. Gr.C. Moisil îºi fãcea
apariþia cãtre prânz ºi cerea cuvântul imediat. Acad.
N. Teodorescu, aº putea spune vizibil fãrã entuziasm,
îi dãdea cuvântul ºi aºtepta ceva cu totul neaºteptat
ºi dificil de managerizat. Profesorul Gr.C. Moisil, cu
glas puternic, graseind, declara cã tema noastrã
prioritarã trebuie sã fie traducerea automatã.
Continua metodic, „sã traducem din englezã în rusã?,
nu, aceasta fac ruºii”. Dar invers, „sã traducem din
rusã în englezã?, nu, cã aceasta fac americanii”.
„ªi atunci ce sã traducem, Grigri?”, întreba
prezidentul cu teamã. Rãspunsul venea fãrã ezitãri,
nemilos, þineþi-vã bine: „Sã traducem dintr-o limbã

moartã în altã limbã moartã”. Toþi ne dãdeam seama
de dificultãþile înaintãrii unei asemenea propuneri.
„Cum, Grigri, vrei sã-i spun padiºahului”, adicã acad.
Roman Moldovan (Nota 2), preºedinte CNªT (1965-
1967), la momentul întâmplãrii, „cã introducem
informatica pentru a traduce limbi moarte?!”, exclama
acad. N. Teodorescu, cu un glas ce deja denota un
lamento. L-am atenþionat discret pe profesorul
Moisil cã noi suntem acolo în ºedinþã, în calitate
de... „Comisie de funeralii pentru academicianul...”,
recent decedat. „Foarte bine”, a sunat replica
tot în surdinã, „foarte bine, se potriveºte!”

A
lãturi dde GGr.C. MMoisil, într-o veche prietenie
greu de explicat, prof. N. Teodorescu nu
reuºea aproape niciodatã „sã marcheze”,

în fond, pe nedrept. Acad. N. Teodorescu era
un profesor care ne fãcea multã materie, un
matematician cu cunoºtinte profunde ºi un fin om
de culturã. La dânsul acasã, într-o searã târziu, mi-a

pus cam toate
interpretãrile
celebre din Aida.
Mi-a explicat cã,
în timp ce mai toþi
tenorii faimoºi
cântã „Dolce
Aida” – pauzã,
tragerea aerului –

„Celeste Aida” – pauzã, tragerea
aerului, Enrico Caruso (1873-
1921) este singurul care îºi reþine
suflul ºi reuºeºte sã cânte „Forma
divinã” legat ºi abia apoi sã
expire. Diferenþa este enormã:
la toþi aria suna ca un marº,
abia la Caruso devenea o caldã
declaraþie de dragoste, în plus,
muiatã în accentul nazal
napolitan. (Uitaþi-vã ce puþini ani
a trãit, murind în Napoli, oraºul în
care s-a nãscut, unde existã palate pline
de documentele care nu mai încap nicãieri
spre pãstrare.) 

Istoria reþine cu generozitate numeroase ilustrãri
ale umorului moisilian.

Este atunci natural sã ne întrebãm acum cum
se aplicã, în acest caz particular, teoria lui Henri
Bergson (1859-1941) din Le rire: essai sur la
signification du comique (1900). Dacã nu se aplicã,
teoria devine incorectã. Rãspunsul pe care îl susþin
este acela cã teoria nu este dezminþitã în acest caz.
Sursa umorului rãmâne tot cea identificatã de filosoful
francez, le placage de la mécanique sur du vivant,
deci faza în care viul se transformã în ceva mecanic,
devine prizonier al unui automat. Comportamentul
mecanic veºtejit de umorul lui Moisil este constituit
de balastul de idei, atitudini sau expresii omorâte
prin preluarea automatã, fãrã reflecþia vie, personalã,
fãrã discernãmânt, este cugetarea care devine slogan
acceptat. Aceasta este zona mecanicului pe care
umorul moisilian o denunþã. Noi suntem cei care
ne transformãm în ceva mecanic atunci când luãm
o prostie, o potrivire de cuvinte, drept adevãr.

A
veam ssã îînþeleg mmai ttârziu importanþa
prelucrãrii limbilor moarte de la profesorul
Hélene Ahrweiler Glykatzi (de naþionalitate

francezã, nãscutã la Atena în 1926), istoric, la
momentul întâlnirii noastre la Bucureºti, preºedinte
la Universitatea Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Mi-a
povestit cã stãtuse de vorbã cu PF Justin Moisescu

(1910, Cândeºti, Argeº –
1986, Bucureºti), al patrulea
patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române. Doamna profesor
îmi spunea cã PF Sa
stãpânea la perfecþie greaca,
„de la limbajul academic, la
imprecaþiile marinarului din
port”. Toatã conversaþia purtatã cu doamna
H. Ahrweiler m-a intimidat, m-a fascinat!

Amintesc cã PF scrisese o tezã de doctorat:
„Evagrie din Pont. Viaþa, scrierile ºi învãþãtura”,
premiatã de Academia de ªtiinþe din Atena (1937).
Renumitul teolog ortodox John Meyendorff (1926-
1992), în cartea sa, St. Grégoire Palamas et la
mystique orthodoxe (Seuil, Paris, 1976), propune
o nouã perspectivã asupra Sfântului Palama, emite
pãreri interesante despre Evagrie ca filosof al
cunoaºterii (toatã viaþa trebuie sã conducã la
cunoaºterea Celui De Sus) ºi, în alt loc, îl citeazã
pe pãrintele profesor acad. Dumitru Stãniloae (1903-
1993; notãm cã anul acesta avem, deci, ocazia unei
distinse comemorãri). La iniþiativa ÎPS Calinic Argatu,
Arhiepiscop al Argeºului ºi Muscelului, cu ajutorul
Editurii Anastasia ºi acad. Sorin Dumitrescu,
s-a editat opera integralã a PF Justin, în ºapte
volume. (Nota 3)

Însemnarea de faþã fiind scrisã în septembrie,
închei cu versurile C´est en septembre/ Que l´on
peut vivre pour de vrai (Gilbert Bécaud).
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Note
1. Primul imbold dat de Sfinþii Pãrinþi pentru

momentele de impas, eºec sau rãtãcire este fãrã
echivoc. Nu este „ne mai gândim”, este imediat:
ridicã-te!... Scula-mã-voi ºi mã voi duce la tatãl meu...
(Luca 15, 18). Nu sã ne dãm cu capul de pereþi, nu sã
ne deplângem eºecul ºi sã îi cãdem pradã. Importantã
devine îmbunãtãþirea, cursa înainte, venirea în fire.
Pe moarte, un sfânt pãrinte nu-ºi clameazã pãcatele,
ci mai vrea timp sã punã început.

2. Doctor în economie în 1940, cu teza Formarea
ºi miºcarea capitalurilor în România în perioada 1925-
1938, sub conducerea prof. Virgil Madgearu. A fost
membru titular al Academiei Române, primul rector
al Academiei de ªtiinþe Economice ºi preºedinte al
atotputernicului CSP (Comitetul de Stat al Planificãrii).

Am avut ocazia sã stau de vorbã cu dl Petrache
Buzoianu, vicepreºedinte la CSP, cu ocazia unei
deplasãri pe care o fãceam împreunã pentru vizitarea
unei expoziþii de tehnicã de calcul la Moscova.
Participarea noastrã era pur propagandisticã. Stadiul
de atunci la sovietici era deplorabil. Dl P. Buzoianu
oarecum mã simpatiza ºi îmi spunea fãrã jenã sau
teamã câte neajunsuri are sistemul planificãrii. Mergea
atât de departe cu critica, încât mie mi se fãcea teamã
sã-l ascult. Aºa eram de tributari sistemului politic cã
nici în relativa noastrã conversaþie privatã nu cutezam
sã criticãm! Rezerv pentru mai târziu o remarcã mai
amplã relativã la planificarea economicã.

3. A fost cu pãrere de rãu cã Biserica Kretzulescu-
Creþulescu a închiriat spaþiul de la galeriile alãturate
Editurii Humanitas, ºi nu Editurii Anastasia.

Trãind ttrecutul cca pprezent
DDrraaggooºº VVAAIIDDAA

CCaarrttee ppooººttaallãã

Cerºetorul mmut iinvocã pploaia
caii ppasc ppãºunile ddin ccer
eu aaºtept ppe vvodã lla SSinaia
ºi mmã-nndop ccu Îngerul aapter
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Academicianul ººi iilustrul
profesor RRadu MMiron este
o personalitate proeminentã

a ºtiinþelor matematice contemporane,
savant de renume ºi autoritate
mondialã, una dintre figurile de marcã
ale lumii academice ieºene, autor al
unei vaste opere ºtiinþifice. Este bine
stabilitã ºi recunoscutã contribuþia sa
importantã ºi originalã la dezvoltarea
multor direcþii noi de cercetare.
Dezvoltând abilitãþile sale multilaterale
în atmosfera Seminarului Matematic
„Al. Myller”, o adevãratã ºcoalã
academicã de creaþie ºtiinþificã în
domeniile matematicii ºi informaticii
contemporane, Radu Miron este un
continuator al „generaþiei de aur” a
matematicienilor români Alexandru
Myller, fondatorul Seminarului
Matematic, Simion Stoilow, ªtefan
Procopiu, Victor Vâlcovici, Octav
Mayer, Gheorghe Þiþeica, Gheorghe
Vrãnceanu, Grigore C. Moisil, Mendel
Haimovici, Adolf Haimovici, Dimitrie
Pompeiu, Dimitrie Mangeron,
Constantin Climescu, Ilie Popa,
Dan Barbilian, Gh. Gheorghiev s.a. În
imensul univers al matematicii române,
se contureazã clar „Galaxia Miron”,
cu teorii geometrice extraordinare.

Radu Miron s-a nãscut la
3 octombrie 1927, în târgul Codãeºti,
situat în partea de nord a judeþului
Vaslui. Este un loc cu vechi tradiþii.
Târgul de aici era vestit în toatã þara
încã de pe timpurile de glorie ale lui
ªtefan cel Mare ºi Sfânt. În partea de
sud-est, pe o mãgurã înaltã, se înalþã
Movila lui Burcel. Domnul Moldovei
l-a instalat acolo pe eroul sãu ªoiman
Burcel, de pazã împotriva nãvãlitorilor.
Locuri pitoreºti ale plaiului românesc.
Nu întâmplãtor, ocupaþiile tatãlui
viitorului academician, Gheorghe Miron,
þineau de sfera comercialã. Mama lui,
Maria Miron, era stâlpul casei ºi se
ocupa de educaþia copiilor. Radu a fost
al ºaptelea bãiat dintre cei treisprezece
copii ai familiei Maria ºi Gheorghe
Miron.

Copilãria o petrece în satul natal,
unde, în anul 1939, terminã cu rezultate
excelente ºcoala primarã. Din copilãrie
a vãdit o dragoste deosebitã faþã de
literatura românã ºi universalã, o
memorie neobiºnuitã ºi o mãiestrie
carismaticã în a captiva în mod natural
orice auditoriu. În anul 1939 devine
elev la Liceul Industrial din Iaºi. Dar,
în anul 1941, Al Doilea Rãzboi Mondial
a întins aripile sale negre ºi asupra
României. Tragediile ce intrau în casele
oamenilor n-au ocolit familia Miron:
fratele mai mare, Adrian, aviator de
Marinã militarã, a cãzut în primul an
de rãzboi; al doilea frate, Ion, sergent
la artilerie, a cãzut prizonier sub
Stalingrad ºi, refuzând propunerea
sã se încadreze în Divizia „Tudor
Vladimirescu”, a murit în minele din
Ural. La sfârºitul rãzboiului, au rãmas
în viaþã numai patru fraþi. Din

septembrie 1944, începe
instaurarea regimului comunist în
România. Oamenii au fost clasificaþi
în trei categorii: „prieteni ai
poporului”, „duºmani ai poporului”,
„condrumeþi”. Cei cu origine
neproletarã puteau intra, în cel
mai bun caz, la categoria de
„condrumeþi”, fiind siliþi sã înfrunte
adversitãþi ºi discriminare, ceea
ce impunea obstacole absurde
pe traseul vieþii ºi în realizarea
aspiraþiilor. Familia Miron a fost
în aceastã categorie. Din aceastã

cauzã, dupã terminarea claselor
gimnaziale, se transferã la Liceul
Industrial din Bârlad, ºcoalã pe care a
absolvit-o în 1948. Planul era sã devinã
inginer, ca ºi fratele sãu mai mare,
Aurelian, dar a considerat cã pentru
aceasta nu are suficiente cunoºtinþe
matematice. Ca urmare, se înscrie
student la Facultatea de Matematicã
ºi Fizicã a Universitãþii „Al. Ioan Cuza”
din Iaºi. Din primul an de studiu se
plaseazã printre cei mai talentaþi
studenþi. Pentru succesele sale,
la finele primului an a fost premiat
cu Operele lui I.V. Stalin,
în 30 de volume, într-o
ediþie de lux. Ajungând
la gazdã, a hotãrât sã
facã cunoºtinþã cu cadoul
neobiºnuit. Deschizând
unul dintre volume,
citeºte cu nedumerire
cã „Contrarevoluþia din
1917 era formatã din cele
mai negative elemente
ridicate la pãtrat”.
Pentru orice student
de la matematicã,
aceastã afirmaþie suna
caraghios: cum ceva real,
dupã ridicarea la pãtrat,
devine negativ?... Cu
aceasta s-a terminat ºi
lectura operelor „marelui
conducãtor al tuturor
popoarelor”...

Studiul ddisciplinelor mmatematice
l-a plasat în vâltoarea
cercetãrilor privind problemele

de vârf ºi aplicaþiile matematicii. În
al treilea an de studiu se contureazã
domeniul de cercetare: structuri
geometrice ºi aplicaþiile lor. Aceastã
alegere a fost decisivã pentru toatã
activitatea ºtiinþificã ulterioarã. Încã
din ultimii ani de studiu a fost angajat
de Facultatea de Matematicã ºi Fizicã
a Universitãþii din Iaºi, în 1950 ca
preparator, iar peste un an ca asistent
la facultate ºi cercetãtor la Institutul
de Matematicã al Academiei Române,
Filiala Iaºi. În anul 1952 terminã cu
succes universitatea. Primele rezultate
matematice obþinute de Radu Miron
au vãzut lumina tiparului în anul 1955.
În anii 1955-1957 a publicat 9 articole,
în cele mai valoroase reviste din þarã,
iar rezultatele au fost comunicate
la Congresul Matematicienilor Români
din 1956 ºi la alte întâlniri ºtiinþifice.
De fapt, academicianul Radu Miron
participã activ la toate forumurile
ºtiinþifice ce au avut loc în România
începând cu anul 1954. În 1957,
îºi susþine teza de doctorat cu titlul
Problema geometrizãrii sistemelor
mecanice neolonome, sub conducerea
academicianului Mendel Haimovici,
lucrare publicatã în întregime în revista
Studii ºi Cercetãri Matematice. Teza
conþine o soluþie originalã a unei
probleme dificile formulate de E. Cartan

cu trei decenii mai devreme. Aceastã
lucrare permite sã afirmãm cã teoria
varietãþilor neolonome în spaþii
riemanniene este o creaþie pur
româneascã, elaboratã de Gh.
Vrãnceanu, M. Haimovici ºi R. Miron.

Articolul „Despre torsiunea totalã
a unei suprafeþe”, publicat în Gazeta
Matematicã nr. 8 din 1955, a fost
debutul unor cercetãri surprinzãtoare.
Pornind de la „paralelismul pe
suprafeþe” al lui Levi-Civita, generalizat
de Al. Myller, Radu Miron a introdus
noþiunea de configuraþie Myller. Pentru
configuraþiile Myller s-au extins
curburilor geodezice ºi normale
introduse anterior de Al. Myller ºi
O. Mayer, torsiunea geodezicã a lui
E. Bortolotti ºi remarcabila formulã
de tip Gauss–Bonne descoperitã de
M. Krein. În final, R. Miron a reuºit sã
construiascã un sistem complet de
invarianþi ºi de formule fundamentale
ale unei configuratii Myller. O sintezã a
acestor rezultate, care au condus la o
disciplinã de sine stãtãtoare, a apãrut
în cartea Geometria configuraþiilor
Myller. Aplicaþii în teoria suprafeþelor

ºi varietãþilor
neolonome.
Prima ediþie
din 1966 a fost
distinsã în 1968
cu Premiul
„Gh. Þiþeica”
al Academiei
Române. Cu
aceastã lucrare
fundamentalã,
Radu Miron s-a
plasat printre
matematicienii
de frunte, printre
cercetãtorii
capabili sã
construiascã
teorii originale
cu aplicaþii
profunde în
diverse domenii.
Astfel, s-a

realizat visul de a deveni un inginer
creator, devenind un inventator creativ
de teorii geometrico-fizice. Aceastã
calitate rarã i-a permis ulterior ca
rezultatele ºtiinþifice publicate iniþial
separat în reviste de profil sã fie reunite
ulterior în volume cu conþinut tematic
bine delimitat ºi cu aplicaþii originale
în diverse domenii ale fizicii
contemporane.

Începând ccu aanul 11975, profesorul
R. Miron a creat ºi a dezvoltat
noi ramuri, ca teoria invariantã a

spaþiilor Finsler, spaþii Lagrange, spaþii
Hamilton, spaþii Weyl, G-structuri, teoria
geometricã a spaþiilor fibrate, energii
de ordin superior, teoria lagrangeanã
a relativitãþii ºi electromagnetismului,
a ecuaþiilor Einstein ºi Maxwell etc.
Noþiunea de conexiune neliniarã i-a
permis rezolvarea problemei, formulate
de Bianchi cu o sutã de ani în urmã,
privind prelungirea de ordin superior
a structurilor riemanniene. Astfel,
academicianul Radu Miron a creat o
imensã operã ºtiinþificã, materializatã
în peste 30 de cãrþi, monografii ºi
tratate, precum ºi aproximativ 300
de note, studii ºi memorii publicate
în prestigioase reviste din þarã ºi
strãinãtate. Numai în ultimii cinci
ani au fost editate 3 monografii ºi
un ciclu de articole în diverse reviste
prestigioase. Unele cãrþi au fost
reeditate, cu adãugiri. 

Preocupãrile ººtiinþifice ale
academicianului R. Miron
þin de urmãtoarele direcþii:

geometria diferenþialã; fundamentele
geometriei; topologia algebricã;
mecanica ºi fizica teoreticã; aplicaþii ale
spaþiilor Lagrange ºi Hamilton; istoria ºi
principiile metodologice ale matematicii.
Aceste direcþii sunt dezvoltate într-o
viziune proprie, cu noi mijloace de
cercetare, care au dus la crearea
a noi cãi de cercetare, puþin vizibile
anterior. Multe rezultate ºi noþiuni
îi poartã numele: „spaþii Miron”,
„conexiuni Miron”, „axiomele Miron”,
„reper Miron”, „ecuaþii fundamentale ale
reperelor Miron” etc. Aceste denumiri
au fost folosite în lucrãri semnate de
matematicieni de vazã (de exemplu,
unele dintre aceste noþiuni au fost
introduse de M. Matsumoto în
monografia The Foundations of Finsler
Geometry, 1986). Prin contrapuneri
de tipul „materie ºi antimaterie”, „spaþii
paralele”, „lume ºi antilume” pãtrundem
în fenomenul divin de „separare a
luminii ºi întunericului”, constituind
„simetrii” uimitoare în lumea
fenomenelor cunoscute. Din punct
de vedere matematic, astfel de simetrii
se construiesc cu ajutorul „principiului
dualitãþii”. A construi o dualitate
înseamnã a determina o
corespondenþã între anumite tipuri
de obiecte, unde fiecãrei proprietãþi
a obiectului iniþial îi corespunde o
anumitã proprietate a obiectului asociat
în aceastã corespondenþã. La orice
dualitate, „obiectele” ºi „proprietãþile”
lor au „obiecte” ºi „proprietãþi” duale.
Aceastã metodã, care este ºi „un
raþionament prin anti-analogie”,
conduce la faptul cã multe obiecte
diferite dupã formã ºi conþinut sunt
construite în unul ºi acelaºi fel.
Din acest punct de vedere, spaþiile
Hamilton sunt duale spaþiilor Lagrange.
Ideile matematice ale profesorului
R. Miron au fost aplicate în astrofizicã,
biologie, mecanica ºi fizica teoreticã.
În particular, simetriile (dualitãþile) dintre
spaþile Finsler ºi Cartan, Lagrange ºi
Hamilton descoperite de R. Miron, vor
permite sã aflãm încã multe informaþii
surprinzãtoare despre fenomenele
cunoscute ºi încã necercetate.

Celebrul matematician a desfãºurat
o bogatã activitate didacticã ºi
educativã. A fost ºi rãmâne preferatul
multor generaþii de studenþi. A parcurs
întreaga ierarhie universitarã, ajungând
în 1969 profesor titular, decan al
Facultãþii de Matematicã (1972-1976),
conducãtor de doctorat din 1972,
doctor docent din 1973, ºef al Catedrei
de Geometrie, membru al Consiliului
Profesoral ºi al Senatului Universitãþii
etc. În anul 1991 a fost ales membru
corespondent, iar peste un an,
academician în Academia Românã.
Din 2002 este membru de onoare al
Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
Menþionãm cã 35 de persoane, dintre
care 10 oameni de ºtiinþã din Japonia,
unul din Italia, unul din Vietnam, unul
din Ungaria ºi 22 din România au
obþinut doctoratul în matematicã la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi,
avându-l drept îndrumãtor ºtiinþific
pe academicianul Radu Miron.
(Chiºinãu, august 2013)

(O listã a monografiilor publicate
de acad. Radu Miron, precum ºi alte
informaþii despre activitatea sa ºi despre
recunoaºterea internaþionalã, apar în
numãrul din luna septembrie al revistei.)
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Acad. RRadu MMiron, îîntre ccei ddoi aautori



D
e ffiecare ddatã ccând aam aavut oocazia,
am susþinut cã „o personalitate n-ajunge
sã se defineascã decât prin adversitãþile

pe care le trezeºte”, aºa cum afirma cândva Tudor
Vianu. Ceea ce s-a spus despre Panait Istrati, din
dorinþa evidentã de a-i minimaliza personalitatea
ºi opera, mergând pânã la execuþia moralã a
existenþei lui, nu a fãcut decât sã-l urce pe scriitorul
brãilean pe podiumul învingãtorilor. Reabilitãrile
venite ulterior nu au avut decât sã confirme aceasta.

M-am întrebat adeseori, în naivitatea mea de
aceastã datã, care ar fi fost motivele punerii la zid
a ziaristului „vagabond de geniu”? Dupã parcurgerea
mai multor lucrãri de referinþã, am reuºit sã înþeleg
îndeajuns de bine cum funcþioneazã „sistemul”, cu
mecanismele lui ruginite ºi infecte. Astfel, pot afirma,
fãrã îndoialã, cã sinceritatea izvorâtã din abisurile
sale sufleteºti, din setea de dreptate, avea sã-l
transforme pe Istrati într-un personaj incomod pe
scena politicã a lumii. Ajunsese sã fie considerat
un pericol nu doar pentru ceea ce putea spune –
credibilitatea lui nefiind pusã la îndoialã, ci pentru
simplul fapt cã exista. Citatele pe care le voi
aduce în discuþie nu fac altceva decât sã scoatã
în evidenþã ideea cã scopul scuzã mijloacele,
ajungând la o alta, conform cãreia „cine nu
e cu noi e împotriva noastrã”. Aceasta din urmã
poate fi consideratã laitmotivul acestui articol.

Înainte de a prezenta atitudinile voluntare sau
comandate ale contestatarilor, consider importantã
ºi necesarã delimitarea termenilor detractor ºi critic.
Pentru a fi clarã o astfel de delimitare – deoarece
nu toate numele prezente aici pot intra în categoria
detractorilor – am apelat la editorialul lui Nicolae
Manolescu din revista România literarã (12-18
martie 2003): „Detractorul este de rea-credinþã
ºi îºi face din negare un scop precis. El porneºte
de la ideea cã scriitorul la care se referã trebuie
sã fie contestat. Nu ajunge la ea în urma unei
demonstraþii. Ideea e aºadar preconceputã.”

U
n ccaz cce ppoate ffi cconsiderat oo nnedreptate
la adresa lui Panait Istrati este acela în
care cotidianul francez Le Monde adoptã

o poziþie cel puþin ciudatã prin comentariile privind
anchetele lui Istrati de la Lupeni, publicate în Lupta.

Conform monografiei lui Alexandru Oprea, Panait
Istrati – dosar al vieþii ºi al operei (Ed. Minerva,
Bucureºti, 1976), Le Monde publicã aºa-zisele probe
ce „dovedesc” trãdarea ºi cumpãrarea sa „de cãtre
guvernul burghezo-moºieresc din România”: „Se ºtie
cã a fãcut parte dintr-o comisie guvernamentalã,
pe vremea unor împuºcãturi la Lupeni, de pe urma
cãrora au fost victime 9 muncitori ºi cã aceastã
comisie a aprobat pe de-a-ntregul autoritãþile”.
Gravitatea constã în faptul cã, dând credit publicaþiilor
prestigioase din lume, care cu trecerea vremii nu
au revenit cu corecturile care s-ar fi impus, istoricul
literar Al. Piru cade în capcana de a da crezare
celor publicate. Astfel cã, în studiul sãu din Viaþa
Româneascã, nr. 2 din 1957 (Cf. Alexandru Oprea,
op. cit., p. 266), apar urmãtoarele informaþii: „Imediat
dupã întoarcerea din U.R.S.S. în România, în 1929
luã parte, cu ocazia grevei minerilor de la Lupeni,
la ancheta întreprinsã de ziarul Lupta. În loc sã
protesteze împotriva guvernului, care împuºca pe
greviºti, Panait Istrati, înhãmat la carul burgheziei,
arunca rãspunderea crimelor pe seama aþâþãtorilor
la grevã din sindicatul muncitorilor.”

Dar, revenind la cele scrise de Le Monde, Panait
Istrati se simte obligat sã intervinã pentru a clarifica
lucrurile, spunând cã ancheta sa de la Lupeni, „unde
au fost împuºcaþi nu 9, ci 30 de mineri ºi 100 de
rãniþi”, a fost personalã ºi nu comandatã. El vine ºi
adaugã cã însuºi profesorul Romulus Cioflec, care
era membru în partidul la putere ºi care l-a întovãrãºit
pe tot parcursul anchetei, avea sã demisioneze
din partid, „cu scandal în presã, deoarece se
convinsese ca ºi mine de vinovãþia guvernului”.

Din tonul reacþiilor apãrute în ziarul Vremea, la
10 octombrie 1929, putem sã deducem cã cele scrise
de Istrati privitor la cazul Lupeni erau o expresie a
realitãþii: „Ai colindat regiunea Lupenilor ºi þi-ai scris
într-un ziar de searã nu impresiile, fiindcã n-ai fost
acolo ca un simplu cãlãtor ºi om, ci rechizitoriul. (...)

Ai venit sã urechezi guvernul, sã þii conferinþe
ºi sã ne scuipi în plin obraz.” (Citate extrase din
monografia lui Al. Oprea, op. cit., p. 268.)

Punând în balanþã reacþiile furibunde apãrute în
presa românã, vom putea observa ce greu atârnã
insultele aduse de Pamfil ªeicaru în 30 septembrie,
în aceeaºi publicaþie, Vremea (cf. Al. Oprea, pag.
268): „Ah, Panait, Panait... Torente de invective,
dintre cele mai triviale. Poza lui Istrati reprodusã
în centrul paginii purta explicaþia «Proxenetul care
ne insultã». Articolele din Lupta erau calificate
«o dezgustãtoare acumulare de mãgãrii», iar autorul
lor «un biet mardeiaº cu degetele butucãnoase ce
se screme», într-un stil «siluit», Istrati mai beneficiind,
pe deasupra, de gingaºele gratificaþii de «liric
povestitor al invertirilor sexuale» sau, ºi mai pudic,
«biet poet al ºezuturilor deflorate» etc., etc.”

Dovada cã simpla lui prezenþã era un pericol o
putem deduce din scrisoarea cãtre Romulus Cioflec,
în care se scuza cã nu mai are timp sã se opreascã
la Timiºoara: „Cauza: sunt grozav de urmãrit...
Asearã, însuºi Ioniþescu mi-a trimis vorbã cã studenþii

creºtini umblã sã mã omoare (...) toatã seara
ºi noaptea pânã la unu mi-au þinut calea pe Dragoº-
Vodã ºi au bãut la o cârciumã lângã noi, urlând
ºi arãtând revolverele.”

ªi, cum acesta nu este singurul moment în care
Panait Istrati este ameninþat cu moartea, îl mai
amintim ºi pe cel din 1927, moment ce coincide
cu aderarea scriitorului la comunism. În paginile
Cuvântului, cineva îl atenþioneazã pe Istrati cã,
în cazul revenirii lui în þarã, va fi urmãrit cu degetul
pe trãgaci.

Î
ntorcându-nne îîn ttimp ccu ccâþiva aani, descoperim
campania de discreditare a omului, scriitorului
Istrati ºi a operei lui.

Fãrã a le nega meritele, vom observa cã pentru
mulþi scriitori români, opera istratianã – în speþã
Chira Chiralina – nu reprezintã nimic altceva decât
„memoriile unui om care câtuºi de puþin nu are
respectul fiinþei omeneºti”. Cine spunea aceasta?
Nicolae Iorga (1), care, prin intermediul Rampei,
la 12 noiembrie 1924, declara: „Eu nu-i gãsesc
absolut nicio calitate. Am spus: avem de-a face
cu un hamal din portul dunãrean”. În schimb, prin
discursul susþinut la înmormântarea lui Istrati, Nicolae
Iorga avea sã facã dovada unui caracter îndoielnic,
considerându-l „rãsturnãtor de lume cu puterile
unui real talent”. Dar, poate era conºtiinþa deºteptatã
care-i dicta sincere ºi adevãrate laude.

ªtiind pãrerea lui Slavici (2), cronicile apãrute
în strãinãtate privitoare la apariþia Chirei ºi multe
alte aprecieri aduse operei apãrute în Europe, la
15 august 1923, putem sã realizãm cã la mijloc
– între aceste afirmaþii tendenþioase – stau cauze
politice (ca sã nu le spunem principii). Invocându-se
ideea de naþionalism, lui Panait Istrati i se reproºeazã
influenþele democratice acumulate în occident. ªi
nu numai. Conform articolului din publicaþia L’Orient,
redactatã în francezã la Bucureºti, semnatarul
Arion completeazã marea de acuze spunând cã
„e socialist”, „cã nu a frecventat Capºa ºi, deci, nu
face parte din nicio gaºcã literarã”, „cã nu are talent”
ºi, cea mai gravã cã „e un pornograf ignobil” (cf.
Al. Oprea, op. cit., p. 172). În faþa acestor enormitãþi
emise de detractorii sãi, Panait Istrati avea sã
rãspundã ripostând la rându-i prin douã „scrisori
deschise d-lui Cazaban ºi d-lui Iorga”, scrisori apãrute

în Adevãrul literar ºi artistic”
(3) din 3 august 1924.
Tot despre cei doi mai sus
amintiþi va face referire
ºi în materialul „Revenire în
patrie dupã zece ani”, cuprins
în volumul Cum am devenit
scriitor: „Câtã vreme mi se
criticarã cãrþile, nu suflai o vorbã... Dar când ieºirã
la atac, cu bastoanele lor seniorale, crezând cã au
de-a face cu un biet vânturã-lume ce ºi-a trecut viaþa
prin cârciumi ºi cã numai din purã întâmplare a avut
«norocul sã întâlneascã pe Romain Rolland» ºi sã
mâzgãleascã o carte «pretins frumoasã», ei bine,
aceºti domniºori au întâlnit mãciuca lui Codin
care-i fãcu cnocaut. Duºmanii mei: ºacalul Cazaban,
simbriaº mârºav al guvernului, ºi N. Iorga,
academician, bãrbat de stat ºi ºef de partid
huligãnesc.”

O
altã pperioadã ccare ttrebuie aamintitã este
cea premergãtoare colaborãrii lui Panait
Istrati la publicaþia de dreapta Cruciada

Românismului, dar ºi scurta perioadã care avea sã
urmeze dupã aceea. În urma unei „Scrisori deschise
oricui”, publicatã la 20 ianuarie 1932 în cotidianul
politic Curentul (4), va primi o replicã foarte durã
din partea lui Alexandru Sahia. Era o ocazie care
nu putea scãpa kominterniºtilor de la Bucureºti.

Rãspunsul lui Sahia „se înscrie în linia fidelitãþii
faþã de Moscova, liniei staliniste, ºi rosteºte o
judecatã echivalentã cu o condamnare”: „Ce mare
canalie eºti, tovarãºe Panait! Îmi reamintesc anii
tãi de glorie, când era îndeajuns sã-þi anunþi o
carte, pentru ca nenumãrate edituri occidentale
sã nãvãleascã cu ofertele. ªi asta datoritã cui?
Talentului? Sã fim drepþi!... Cele douã vaci grase:
Rakovski ºi Troþki þi-au întins þâþele sã le sugi cât
vei voi, ca un mânz nãrãvaº. Rakovski, pe atunci
reprezentant al Sovietelor la Paris, s-a simþit fericit
de revederea tovarãºului; a fost în el o dulce aducere
aminte, un dor discret pentru bãlþile Brãilei, ºi þie
s-a oferit cu ruble. Plecat în Rusia, recomandat
de Rakovski lui Troþki – acesta a întrevãzut în tine
elementul proaspãt pentru contramiºcarea lui de
revoluþie permanentã. Dar Troþki e azvârlit la timp
peste bord, Rakovski – înfundat în Astrahan,
ºi în Rusia începe munca adevãratã, formidabila
industrializare ºi refacere economicã. Cine se mai
gândeºte cã existã într-un colþ Panait, cântãreþul
cârciumelor? Dar lucrurile s-ar mai fi putut încurca
dacã cel care înjurã astãzi comunismul nu s-ar fi
ridicat cu pretenþii bãneºti supãrãtoare pentru cãrþile
tipãrite, filmele de cinematograf. Drept satisfacþie,
tovarãºe Panait, adept al lui Troþki, þi s-a arãtat
Nistrul. Bolºevicii nu înþelegeau sã-þi plãteascã decât
pâinea, ca oricãrui muncitor, ºi, mai mult ca orice,
îþi dãdeau libertatea de haimanalâc. N-ai înþeles
sã preþuieºti. Ai refuzat, indignat, doreai bani ºi
ranguri. Te simþi bine acum, în smârcurile dunãrene,
preconizând dictatura regeascã sau luptând pentru
conversiunea cea mare: iubitorule de þãrani! Însã
toate bârfelile, toate ororile pe care le debitezi
pe spinarea Rusiei comuniste caracterizeazã
deznãdejdile unui înfrânt, stâlcit de cizma sigurã.”
(Citate extrase din lucrarea lui Mihai Ungheanu,
Panait Istrati ºi Kominternul, Ed. Porto-Franco,
Galaþi, 1994, p. 65.)

Printre multele acuze aduse, s-a mai spus cã
Panait Istrati este fascist. Cum ar putea fi adevãratã
o asemenea afirmaþie când cunoaºtem participarea
lui Istrati la mitingul antifascist L’Italie aux fers, la
sala Manege de Pantheon? Tot în apãrarea lui Istrati
mai amintesc poziþia lui fermã în urma apariþiei în
Cruciada Românismului a unui articol favorabil Italiei
fasciste („Din fresca istoricã a fascismului” de
Tudor Ionescu, în nr. 12 din 21 februarie 1935.)

La acuzaþia de antisemitism, adusã tocmai de
Romain Rolland, articolul România însângeratã
vorbeºte de la sine. Publicat în Paris-Soir, în 1925,
Panait Istrati scrie „despre actele de teroare sãvârºite
contra evreilor de la Focºani sau Piatra-Neamþ”,
provocând „þipete de furie” la Viitorul, care-l denunþã
pe gazetarul român ca „trãdãtor ºi calomniator
al patriei.” (Cf. Al. Oprea, op. cit., p. 193.)
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E
atâta vvreme dde ccând,
în goana sa neostoitã
dupã înnoirea expresiei,

poezia se tot scuturã de
podoabe, iar uneori ºi de
idei, încât apariþia unui volum
ca acela de Poezii alese

(Ed. Semne, Buc., 2013) al lui Viorel Martin
reprezintã un eveniment menit sã ne încredinþeze
cã nu, poezia-poezie nu se aflã, totuºi, pe calea
extincþiei.

Criticii care au analizat poezia lui Viorel Martin
au decretat: creaþia acestuia se apropie de
tradiþionalismul interbelic. Pe cititor însã nu-l
preocupã încadrarea ei într-un „ism” – oricare ar
fi acesta –, ci pura plãcere a lecturii, atât timp cât
poezia este realizatã din punct de vedere artistic
(ºi este!). E drept, poetul îºi întoarce deseori privirea
spre trecut – de altfel, unul relativ recent –, dar oare
nu facem asta cu toþii? Nu nãzuim cu toþii spre un
éternel retour, unde sã ne regãsim pe noi, cei de
altãdatã, dar aflaþi – eventual – pe un plan superior,
îmbogãþiþi cu ceea ce s-a mai adãugat, pe mãsura
trecerii timpului, la zestrea noastra spiritualã?

Scrisã cu impetuozitate haiduceascã, poezia lui
Viorel Martin, plasatã sub zodia dragostei, copleºeºte
prin prospeþime, prin vitalitate neaoº olteneascã:
Sunt oltean ºi-mi pare bine/ Cã Gilortul e cu mine/
ªi cã sui ºi iar cobor/ Dealul Musculeºtilor (Dealul
Musculeºtilor).

Creaþia poetului se înscrie pe douã coordonate
fundamentale: evocarea universului edenic al satului
natal ºi glorificarea iubirii. Versurile consacrate
spaþiului rural sunt concepute, în general, în metricã
popularã, iar prezenþa numeroaselor regionalisme
(muicã, uium, zâmbat, buiac etc.) nu face decât
sã le sporeascã autenticitatea.

Mamei, atotputernicã zeitate a casei ºi a familiei,
îi este închinatã o nesecatã dragoste filialã: Ai rupt
din trupul tãu petale/ De trandafir ºi gheaþã,/ Mi-ai
dãruit ºi mie viaþã/ Din floarea tinereþii tale
(Recunoºtinþã). Chemând în ajutor forþe de dincolo
de fire, mama îi descântã vlãstarului sãu, pentru a-l
spãla de pãcate, pentru a-l pãstra Curat/ Luminat/ Ca
argintul strecurat/ Ca Maica Domnului/ Când l-a lasat!
(Descântec). Plecatã în eternitate, ea îºi va veghea

fiul cu o dragoste ce învinge timpul ºi spaþiul: Muica
mea din fir de lânã/ Înãlbitã la fântânã/ ªi curatã ca
o stea/ Din copilãria mea,// Îmi trimiþi pe carte scrisã/
Pe corole de narcisã/ ªi pe flori de busuioc,/ Roi
de stele cu noroc (Doruri sfinte).

Alãturi de mama-fir de busuioc, stã tatãl, imagine
hieraticã de patriarh din vremuri biblice: Ca pe-o
icoanã adun/ Zâmbetul tãu de om bun/, Mâinile
aspre, în gând, le sãrut…/ Mâinile ce ne-au crescut
(Bocet de fiu).

Poetul
îºi aminteºte,
fermecat, de
case cu ferestre
zâmbate, de
Gilort (Bunule,
Gilortule,/ Îþi mai
cântã prundurile?/
Se mai joacã-n
rãgãlii/ Peºtii-
frunze argintii/
Când prin vadul
liniºtit/ Pietrele
þi-au înverzit?),
de obiceiuri
ancestrale,
de personaje
fantastice din
mitologia
popularã, de
calul-frate, de
natura mirificã, din care face parte cu toatã fiinþa lui:
De ce mã cheamã fânul cu glas de flori ºi fluturi?/
De ce mã cheamã codrul ºi apa de ulcior?/ Sau
stelele scãldate în adâncimi de ciuturi?/ Mã strigã
ºi mã cheamã cã ºtiu cã sunt al lor (Întrebãri).

Dar, dupã cum se simte un element component
al microcosmosului rural, tot astfel, poetul ºtie cã,
la rãscruci de constelaþii, poezia sa îºi trimite
reverberaþiile în Univers, unde, spune el, Literele
mele/ Amiros a stele (Stele).

U
n pputernic ffilon dde ppatriotism, noþiune care,
în zilele noastre, s-ar pãrea cã tinde sã se
demonetizeze, strãbate creaþia poetului.

Acesta îºi afirmã, cu glas rãspicat, crezul:

Pe pãmântul românesc,/ E þãranul os domnesc;/
Plugul lui ce-n brazdã cântã/ Este doina cea mai
sfântã.// Cresc din mâinile-i crãpate/ Muguri de
eternitate/ ªi din truda lui amarã/ S-a-nãlþat cuvântul
Þarã! (Þara).

Coordonatã majorã a poeziei lui Viorel Martin,
iubirea este darul dumnezeiesc ce-i binecuvânteazã,
indiferent de vârstã, viaþa. Veºnic îndrãgostit, el îºi
cântã sentimentul în diferite ipostaze, de la neliniºtea
flãcãiandrului – Cãluþule bun ºi cuminte,/ Calule, cal/
Mergi înainte!/ Calea e dreaptã/ ªi peste deal…/
Mândra m-aºteaptã (Fratele meu) –, la certitudinea
plenarã a bãrbatului matur – Dragostea mea, rãchitã
mlãdie,/ Codrul îþi cântã o simfonie/ Florile nasc
vise-n poiene/ Berzele pasc gânduri perene// Stele
scriu ochi de luminã,/ Dragostea mea caldã ºi plinã!
(Dragostea mea) –, ºi pânã la dragostea târzie,
ce penduleazã între nostalgie ºi speranþã: Te vãd ºi
te aud, te simt ºi te gust,/ Amiroºi a gutui ºi a must./
Deºi bãtrâneþea se strâmbã la mine,/ Niciodatã
nu mã satur de tine (Te simt ºi te gust). ªi, într-un
suprem gest de dãruire de sine, poetul îºi implorã
iubita: Închide-mã-n sãrut, în colþul gurii,/ Încuie-mã
ºi cheia s-o arunci! (Cheia). 

Autorul este cutreierat de angoase existenþiale,
stârnite de implacabila trecere a timpului: Mã citeºti,
ca pe-o carte,/ Soartã dãtãtoare de moarte…/ […]
Cã secundele când latrã,/ Nu stã piatrã peste
piatrã…/ […] Timpule, bãtrân neghiob,/ M-ai fãcut
din rege rob! (Robul), dar el îºi gãseºte sensul ºi
justificarea în creaþie. Spre deosebire de marea
mulþime a muritorilor, poetul nu-ºi doreºte avuþii
ºi palate, ci îngãduinþa de a-ºi munci via de litere:
Lasã-mi, Doamne, mie/ Drept la poezie! […]/ Mie
lasã-mi stea/ Ca sã pot visa […]/ Deal împãdurit,/
Mândrã de iubit,/ Cal de-ncãlecat,/ vie de legat,/
Plai de apãrat// […] ªi mai lasã-mi mie/ Munte
ºi câmpie,/ Drept la poezie (Rugã).

Încheind aceastã rapidã trecere în revistã a liniilor
de forþã din creaþia lui Viorel Martin, sã-i recunoaºtem
poetului dreptul la poezie, sã ne lãsãm seduºi de
farmecul metaforei sale, care îi exprimã cu patimã
ºi fãrã protocol clocotul trãirii artistice, ºi sã-l primim
aºa cum ne îndemna cândva magul V. Voiculescu:
Ne bate primãvara în inimi… Sã-i deschidem!

Dreptul lla ppoezie
MMaarriiee-JJeeaannnnee VVAASSIILLOOIIUU

O
piatrã dde îîncercare în viaþa zbuciumatã
a lui Panait Istrati o constituie campania de
denigrare ºi de condamnare a personalitãþii

ºi operei istratiene prin articolul „Un haiduc al
Siguranþei” al lui Henri Barbusse. A fost acuzat foarte
aspru pentru declaraþiile antisovietice care au urmat
vizitei lui Istrati în Uniunea Sovieticã. Deoarece
„aceste calomnii erau atât de extravagante” (Mihai
Ungheanu, op. cit., p. 63), se pare cã ele nici
nu au fost preluate de presa românã.

Deºi au existat colegi din breasla scriitorimii
române care negau apartenenþa brãileanului la
literatura românã, Panait Istrati i-a lãsat „pe oamenii
de bunã credinþã sã judece”. Dar, încã din 1924,
Ion Vinea opina despre Chira Chiralina cã „se afirmã
tocmai prin atmosfera româneascã” (cf. Al. Oprea,
op. cit., p. 373). Tot în aceastã categorie „de oameni
de bunã-credinþã” îi putem încadra ºi pe Gala
Galaction, Pompiliu Constantinescu ºi alþii. Cert este
cã acei puþini scriitori care au ajutat la reabilitarea
operei ºi a scriitorului au ajutat, în fond, niºte biete
personaje literare, niºte eroi care „au gândit
ºi au grãit în româneºte”.

Conform unei scrisori redactate la Nisa, în
15 aprilie 1925, cu scopul precis de a fi publicatã
„în fruntea volumului Trecut ºi viitor”, Panait Istrati,
nemulþumit de traducerile în româneºte ale operelor
sale de limbã francezã, se hotãrãºte sã-ºi traducã
singur creaþiile. „M-am hotãrât sã mã traduc singur
în româneºte fiindcã, mai întâi de toate, eu sunt ºi þin
sã fiu un autor român. Þin la aceasta, nu din cauzã
cã mi s-a contestat acest drept (el mi s-a contestat
de oameni care n-au nicio cãdere), ci fiindcã simþirea
mea, realizatã azi în franþuzeºte printr-un extraordinar
hazard, izvorãºte din origine româneascã. Înainte
de a fi «prozator francez contemporan», aºa cum
se spune pe coperta colecþiei lui Rieder, eu am fost

prozator român înnãscut.(...) Las pe oamenii
de bunã credinþã sã judece. Acestor oameni – singurii
cãrora mã adresez în tot ce scriu – le voi spune cã
majoritatea eroilor mei sunt români, ori din România
(ceea ce pentru mine e acelaºi lucru), cã aceºti eroi
au gândit ºi au grãit, în sufletul meu, timp de ani
îndelungaþi, în româneºte, oricât de universalã ar
pãrea simþirea lor redatã în artã. Le voi mai spune
oamenilor de bine cã, dintre toate meleagurile
contemplate de lumina ochilor mei, acelea care
mi s-au întipãrit în suflet pe când mã purta mama
de mânã, îmi sunt cele mai scumpe, ºi cã numai un
«înstrãinat» ca mine va ºti sã le ducã dorul ºi sã le
desmierde amintirea, aºa cum ºtiu eu astãzi când
trãiesc din amintiri.” (Panait Istrati, Trecut ºi viitor –
pagini auto-biografice, Ed. Renaºterea, 1925, p. 10)

Mergând pe ideea lui Ion Vinea, mã opresc aici,
deºi mai sunt multe de adãugat, considerând cã,
într-adevãr, „paguba naþionalã ar fi prea mare”
dacã nu vom fi capabili a îndeplini aceastã „simplã
formalitate: tãlmãcirea prestigioasei opere în limba
care trebuia sã-i fie lut dintru început”. (Alexandru
Oprea, op. cit., p. 377)

Note
1. Referitor la amestecul în politicã ºi nu numai,

C. Rãdulescu-Motru, în lucrarea Etnicul românesc.
Naþionalismul, la p. 138-139, descrie negativ figura ilustrului
cãrturar Nicolae Iorga. Spre exemplu: „D. N. Iorga este
un cãrturar, adicã un om a cãrui culturã este formatã din
cãrþile citite, iar nu din o experienþã încercatã în viaþa realã.
Aceastã origine a culturii sale îl constrânge sufleteºte sã
fie ca mai toþi cãrturarii care se amestecã în politicã ºi pe
care i-a descris perfect de bine încã de acum un secol
J. de Maistre: orgolios; îmbãtat de ideile sale ºi, mai ales,
de ideea propriului sãu eu; duºman al principiului de
subordonaþiune; frondeur din fire ºi partizan înnãscut al
oricãrei inovaþiuni. Cu un asemenea suflet este uºor de
înþeles ce politicã naþionalistã are sã se facã. Viaþa realã

va trece pe al doilea plan, iar pe primul plan va veni mirajul
idealist; (...) d. Iorga n-are nicio unitate de mãsurã, cãci
vanitatea eului, ca ºi spaþiul dintre ideile citite, nu se poate
mãsura.” (Ed. Albatros, Bucureºti, 1996)

2. Spre deosebire de alþii, Ioan Slavici este mai
ponderat în afirmaþii, cum se poate vedea din cele
referitoare la Chira Chiralina: „Se vorbeºte azi mult despre
Kyra Kyralina a lui Panait Istrati ºi mulþi sunt supãraþi de
conþinutul romanului. Nu se vor fi potrivind cele spuse în
Kyra Kyralina nici cu vederile mele, dar am rãmas încântat
de forma, de stilul desãvârºit în care povesteºte dl Panait
Istrati. În privinþa aceasta, Ion al d-lui Liviu Rebreanu e mai
dezbrãcat, mai fãrã perdea decât Kyra Kyralina, care foarte
adeseori ne reaminteºte – ca fel de a povesti – poveºtile
orientale din O mie ºi una de nopþi.” (Interviu publicat în
Rampa, 27 octombrie 1924, cf. Al. Oprea, op. cit., p. 134.)

3. „Activitatea publicisticã la Adevãrul literar ºi artistic
începe la 15 iunie 1924, continuându-se în fiece numãr al
revistei pânã la sfârºitul aceluiaºi an. Aici apar, între altele,
douã povestiri inedite scrise direct în româneºte
(Pescuitorul de bureþi ºi Sotir), precum ºi câteva profesiuni
de credinþã ºi pagini autobiografice” – cf. Panait Istrati,
Cum am devenit scriitor, vol. I, ediþia a III-a, Ed. Florile
Dalbe, Bucureºti, 1998, p. 412.

4. Interesant de adãugat este faptul cã directorul acestei
publicaþii este însuºi Pamfil ªeicaru. În urmã cu trei ani,
în paginile aceluiaºi Curentul, Pamfil ªeicaru ºi Nichifor
Crainic fãceau front comun împotriva lui Istrati. În privinþa
acestei colaborãri, Panait Istrati precizeazã: „Altã datã
ªeicaru «m-a înjurat din interes, dupã cum tot din interes
e fericit azi când primeºte un articol de la mine, cãci porcii
n-au obraz»”. Cât despre ziar, el afirmã urmãtoarele: „Cãci
nimeni nu ºtie cã eu sunt mult mai fericit când pot sã spun
într-un articol tot ce-mi trãzneºte prin cap, decât când scriu
o carte. Cãrþile mi se pot publica la Paris mai uºor ºi mai
repede decât pot eu sã le scriu, pe când un articol trãznit,
greu ar trece în altã parte decât la Curentul, care nu se
împiedicã în principii.” (Cf. Al. Oprea, op. cit., p. 285.)

(Din volumul în lucru, Publicistica lui Panait Istrati.
Un jurnalist nedreptãþit)
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V
olumul Parabolele llui IIisus.
Adevãrul cca ppoveste
de Andrei Pleºu (Ed.

Humanitas, 2012), a câºtigat Premiul
„Cartea anului 2012”, oferit de redacþia
revistei România literarã, iar apoi
i s-a conferit ºi Premiul anual pentru
prozã al Uniunii Scriitorilor.

„Cartea anului” nu poate fi povestitã,
ci doar cititã ºi interpretatã, în sensul
profund al intenþiilor autorului.

Dupã cum ne mãrturiseºte la
început, Andrei Pleºu a trebuit sã
facã cercetãri substanþiale în cadrul
Institutului de Studii Avansate din
Berlin, sã susþinã apoi mai multe
conferinþe, pe tema în elaborare,
la Institutul de Studii Avansate din
Nantes, la Universitatea din Iaºi ºi
la Centrul de Studii Bizantine Sfântul
Petru ºi Andrei din Bucureºti, adicã
sã-ºi susþinã unele idei într-o
confruntare largã cu un public avizat,
pentru a-ºi elucida unele teme, pe care
ne lasã sã subînþelegem cã i-au fost
sugerate ºi de conducerea Editurii
Humanitas – pentru aceastã carte.
Iar eu, ca simplu cititor, mergând mai
departe (fiindcã, nu-i aºa? scrisul este
un urcuº al unei înãlþimi cãtre o altã
înãlþime), pot presupune cã chiar
lui Andrei Pleºu i-a fost greu, la
început, sã strãbatã acest spaþiu
spre o interpretare mai bogatã.

Dar iatã cã (pânã undeva) a ajuns,
totuºi, într-un teritoriu sugerat prin titlul
cãrþii: Parabolele lui Iisus. Adevãrul
ca poveste. (Deºi, ar putea pãrea
cã ar fi vorba de douã titluri paralele,
apropiate.)

Ce aº înþelege eu prin aceasta?
Andrei Pleºu lasã fiecãrui cititor dreptul
sã-l interpreteze în felul lui. Douã
idei colaterale: cã nu-i vorba de-o
modificare a unor naraþiuni, ci,
dimpotrivã, de o încercare de a le
aduce la malul unic al adevãrului, ceea
ce reprezintã, deja, un pas înainte faþã
de interpretãrile anterioare, tradiþionale
ºi religioase.

Explicaþia esenþialã se aflã în
prima parte a titlului: parabola este
o naraþiune, o fabulaþie, o poveste de
care sufletul omului are nevoie, pentru
explicaþia propriei sale existenþe, prin
modelele sugerate de propovãduitor.
Semnificaþia trecerii de la o astfel
de naraþiune la adevãr este nu
o contrapunere, ci o strãbatere
a drumului invers, de la adevãr
la parabolã.

D
e aaici, îîncã uun ppas îînainte,
de data aceasta uriaº: cã
Iisus n-a spus, aºa, niºte

parabole, reluate de evangheliºti, cu
sens moralizator, cu dublã semnificaþie,
interpretate simplist, la nivelul
respiraþiei imediate, repetate apoi
de mii ºi mii de ori de preoþi naivi,

sub sloganul „crede ºi nu cerceta”;
apoi, altul, profund, la gradul de
aprofundare al lui Andrei Pleºu ºi al
altor cercetãtori, pe care se bazeazã
afirmaþiile sale, de apropiere a teologiei
de filosofie, prin care Iisus n-a fost

explicat pânã astãzi.
Iatã cã s-a gândit un român

sã ne deschidã ochii asupra unui
dublu adevãr: credinþa ºi filosofia
lui Iisus se interfereazã undeva,
foarte sus, aproape de Scaunul
lui Dumnezeu Atotputernicul ºi
Atoateînþelegãtorul, ºi chiar
Iertãtorul, deºi noi Îl înþelegem
prin prisma mãrginirii noastre
pãmântene, pentru a ne mulþumi
doar pe noi, cei de un chip ºi
asemãnare cu El, ºi cu Tatãl,
sã-L întâmpinãm prin parabolele
lui Iisus Fiul.

Religia adevãratã devine
o filosofie existenþialã într-o
interpretare artisticã ºi moralã,
explicitatã de Andrei Pleºu
printr-o prismã beletristicã.
ªi iatã de ce un preot din þarã
s-a speriat de aceastã variantã
a domnului Pleºu, fiindcã
ne îndeamnã sã gândim mai
mult, mai profund, mai sus
ºi altfel!

Pânã aici, mi-a fost foarte
greu sã descifrez temeiurile

argumentative ale autorului, dar
firul înþelegerii mele asupra cãrþii sale,
în continuare, e ºi mai anevoios.

Deci: cum procedeazã el? Ca un
bun teolog, filosof ºi filolog simultan,
pentru care textul iniþial este ipoteza
oricãrei judecãþi, dar ºi ca un gânditor
stãpân pe sine ºi pe proiectele
pe care ni le propune.

Ca ºi în volumul Despre îngeri,
el încearcã sã se apropie cât mai mult
de divinitate, evident, cu mijloace
lumeºti – ceea ce nu-i la îndemâna
oricui, mai ales când înaltul e aproape
de Tronul lui Dumnezeu, fiind vorba
de Fiul Acestuia, de aceea, eseistul
se suprasolicitã, iar cartea sa devine
uneori un lung monolog de început,
dar nu oricum, fiindcã parabola se
deschide mult mai târziu, la lecturã,

trecându-se la un dialog intens doar cu
cititorii interesaþi ºi, mai ales, capabili
sã intre într-un circuit al înþelegerii.
Iar continuarea devine fascinantã;
aparent, acest volum poate fi numit
ºi Parabolele lui Andrei Pleºu despre
Parabolele lui Iisus.

C
um vvine aaceasta? În dublu
sens ºi în direcþii opuse, dar
nu contradictorii. Fiindcã un

cititor grãbit i-ar putea spune lui Andrei
Pleºu cã despre tema aleasã de el se
tot vorbeºte, de vreo douã mii ºi ceva
de ani încoace. Au susþinut-o, în scris,
Marcu, Matei, Luca – adicã acei
evangheliºti care au fost mai aproape
de Hristos, i-au ascultat parabolele –
fiindcã Fiul Domnului ºi al Omului nu a
scris, propriu-zis, o carte: El a vorbit-o,
adicã ºi-a rostit parabolele în public, în
faþa credincioºilor, pentru a-i îndrepta
spre Dumnezeu.

Apoi, ucenicii Sãi au scris despre
învãþãturile lui Iisus, cu mici diferenþe
de la un evanghelist la altul. Iar preoþii,
milioane de preoþi din douã mii de ani
ºi ceva, au luat aceste parabole ºi au
început sã le citeascã ºi sã le explice
în biserici, în faþa credincioºilor.

Ce ar mai fi de adãugat? Tocmai
cã ar mai fi. Exemplificã aceasta cu
trei variante despre parabola fãcliei,
din Marcu, Luca, Matei: „Sensul prim

al textelor
de mai sus e
limpede: existã
lucruri a cãror
evidenþã nu
poate fi trecutã cu vederea… Existã
altele care pot fi ascunse, dar care,
ascunse, îºi pierd rostul, devin
nefuncþionale” (p. 59). Iar în altã parte:
„Parabola cocheteazã, pretutindeni, cu
un anumit coeficient de mister” (p. 33).
Dupã care: „Muntele revelaþiei nu poate
fi abordat ca un obiectiv turistic. El
e suportul întâlnirii cu Dumnezeu, dar
e ºi hotarul care menajeazã fiinþa
delicatã a misterului” (p. 62). 

Capitole de început dau, de fapt,
cheia dezlegãrii interpretative a
întregului text: „Restul e literaturã

roz, emotivitate populistã” – adaugã
autorul (p. 44).

T
ocmai pprin ssinceritatea ssa
m-a convins, în aceastã
carte, Andrei Pleºu; el nu

are nimic de câºtigat ºi nimic de
pierdut: e la un nivel superior de
gândire, bazat pe o documentare
temeinicã (mã refer la sutele de
nume ºi titluri bibliografice), când
spune adevãrul sãu, ca primã formã
de comunicare intelectualã. Iar
adevãrul sãu asupra parabolelor
lui Iisus e simplu: cã, de mii de ani,
aceste texte au fost folosite drept
modele de credinþã ºi moralitate, dar
fãrã a se încerca descifrarea dublei
lor semnificaþii. „Sã adãugãm cã, în
vreme ce discursul e argumentativ,
povestea este indicativã. Nu expune
o teorie, ci aratã o stare de fapt,
relateazã o situaþie, fãrã prea
explicite intenþii demonstrative.

Nu oferã rãspunsuri, ci stimuleazã
cãutarea lor. În rezumat, s-ar spune
cã povestea spune nespunând, lasã
sã joace dinaintea celui care o ascultã
palpitul dintre cuvinte, de dincolo ºi
de deasupra lor. Prin faptul cã aratã
în loc de a explica, povestea e de-o
funcþionalitate pedagogicã incomparabil
mai mare decât descriptivismul
analitic.” (p. 18)

Deci, cum procedeazã autorul?
(E întrebarea de la care am plecat în
elaborarea acestor considerente.) Pune
alãturi mai multe variante ale aceleiaºi
parabole, respectând textul evanghelic.
Apoi, se strãduieºte sã descopere ce
e mai departe, adicã, mai bine spus,
ce putem adãuga, ca învãþãturã,
la înþelegerea acestor texte.

Fiindcã „Nu dispreþul faþã de
lume ºi nu postura indigestã a unei
sublimitãþi demonstrative se aºteaptã
de la cel pornit pe cale, ci efortul de
a dubla proximitatea, asfixiantã uneori,
a contingenþei, ca o permanentã
referinþã transcendentã, ca distanþã
igienicã faþã de invazia temporalitãþii.”
(p. 64)

De aceea, mai afirm cã acest volum
esenþial despre Adevãrul ca poveste
nu poate fi povestit, efortul nostru
îndreptând-se (mulþumindu-se)
doar spre a-l înþelege.

Paraboolele llui IIisus. 
AAdevãrul cca ppooveste
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Anticar

Este vvorba ddespre oo rrevistã, pprima dde aacest ggen dde lla nnoi, aapãrutã lla IIaºi, îîntre 11883 ººi 11888, ººi rreeditatã îîn 22008 lla EEditura RRecreaþii ªªtiinþifice, ttot dde lla IIaºi,
sub îîngrijirea pprofesorilor TTemistocle BBîrsan ((univ. TTehnicã „„Gheorghe AAsachi”, IIaºi) ººi DDan TTiba ((Institutul dde MMatematicã aal AAcademiei RRomâne, BBucureºti).
Cele ººase vvolume aanuale aale vvechii ppublicaþii ssunt îînsoþite dde oo bbroºurã ccu eexplicaþii eeditoriale ººi dde uun CCD ccare cconþine ccolecþia rrevistei ((disponibilã ggratuit

în fformat eelectronic ººi ppe ssite-uul wwww.recreatiistiintifice.ro). 
Reluãm îîn ccontinuare îînceputul iintroducerii eeditorilor ddin bbroºura mmenþionatã, aapoi, ddin pprimul vvolum ((anul 11883, ppaginile 221-223) uun aarticol, îîn ffrumoasa llimbã

românã aa ttimpului, ppentru aa vvedea ººi uunele ddintre ppreocupãrile ttehnico-ººtiinþifice aale vvremii. 

Recreaþii ººtiinnþifice

L
a 115 iianuarie 11883, la Iaºi (în tipo-litografia Buciumului Român), apãrea
primul numãr al revistei Recreaþii ªtiinþifice, publicaþie ºtiinþificã adresatã
unei largi audienþe, o premierã în peisajul cultural românesc de la acea

datã. Colectivul de entuziaºti care au pus piatra de temelie a acestei întreprinderi
cu profunde reverberaþii în viaþa academicã românã era format din N. Culianu,
C. Climescu, I. Melik (de la Facultatea de ªtiinþe din laºi), G.I. Lucescu, V. Paladi,
G.I. Roºiu, I.D. Rallet, G. Zarifopol, I.V. Praja ºi I.M. Dospinescu (profesori
la diferite licee ºi ºcoli din Iaºi). Colaboratori regulaþi au fost ºi M. Tzony,
V.C. Buþureanu, A. Scriban de la Universitatea din laºi.

Noua publicaþie a avut ca model reviste de prestigiu ce apãreau în þãrile
cu tradiþie îndelungatã din Europa, din care s-au preluat, în timp, articole ºi
probleme: Analele lui Gergonne (Franþa), Mathesis (Gand, Belgia – a nu se
confunda cu societatea italianã cu acelaºi nume fondatã la Torino în 1895),
Journal de mathématiques élémentaires (Paris), Revue Scientifique etc.

Revista a apãrut lunar; fãrã întrerupere, timp de ºase ani. Iniþial, fiecare numãr
avea 32 de pagini, cuprinzând articole cu subiecte variate: aritmeticã, algebrã,
geometrie, geometrie analiticã, trigonometrie, calcul diferenþial ºi integral, istoria
matematicii, mecanicã, topografie, cosmografie, astronomie, chimie, geografie sau
diverse. Ulterior, s-au publicat ºi numere de 24 de pagini sau numere comasate
(7 ºi 8, numere de vacanþã) de 48 sau 40 de pagini.

Revista a cunoscut o bunã rãspândire în Regatul României (în întinderea sa
de atunci), primind colaborãri sub formã de Note, scrisori etc., din Iaºi, Bucureºti,
Bacãu, Botoºani, dar ºi din Nãsãud sau Paris ºi a constituit un model pentru

întreprinderi similare ulterioare, cum
ar fi cunoscuta Gazeta Matematicã.

C
a „„profesie dde ccredinþã” a
inimosului colectiv de editori,
apare scrisã o scurtã adresare

Cãtrã Cetitori în prima paginã a nr. 1 din 1883, în care se afirmã dorinþa ca noua
publicaþie sã remedieze din lacunele existente în învãþãmântul nostru, sã ofere
ospitalitate profesorilor sau institutorilor care „trateazã o chestiune de ºtiinþe
dupã o metoadã proprie lui”, sã încurajeze tinerimea studioasã. Cu modestie
ºi obiectivitate se adaugã:

„Nu pretindem cã vom produce lucrãri originale. În starea în care se aflã þara
noastrã, lucrãri originale, pe terenul ºtiinþific, sînt foarte greu de întreprins. Nimine
nu este vinovat pentru aceasta; trebue sã ne facem stagiul cuvenit.”

Într-adevãr, câteva date sunt edificatoare în privinþa situaþiei existente atunci
în þara noastrã. Imediat dupã Unirea Principatelor s-a înlãturat, oficial, scrierea
cu alfabetul chirilic (în 1860 în Þara Româneascã ºi 1863 în Moldova), iar în
scrierea cu caractere latine s-a adoptat sistemul etimologic cu utilizarea semnelor
diacritice. În perioada de pânã la 1880, limba românã literarã (modernã) ºi-a
încheiat procesul de unificare ºi de stabilizare în forma pe care o are astãzi.
Învãþãmântul trecea prin mari prefaceri ºi frãmântãri: înfiinþarea universitãþilor
din Iaºi ºi Bucureºti, Legea învãþãmântului din 1864, numeroasele regulamente
menite sã organizeze reþeaua de ºcoli ºi sã stabileascã programele acestora,
lipsa de manuale ºi cursuri în limba românã etc. Aceste dificultãþi ºi greutãþi
materiale, cât ºi lipsa unui public format pentru receptarea unei reviste ºtiinþifice
de acest gen, fac ca actul publicãrii Recreaþiilor ªtiinþifice sã fie unul temerar,
pornit dintr-o înaltã responsabilitate, pentru îndeplinirea cãruia au fost necesare
multã dãruire ºi sacrificii. În vol. VI, nr. 1, se subliniazã frumoasa concepþie
umanistã a colectivului de redacþie, abordarea conºtientã a actului ºtiinþific
ºi a procesului de învãþãmânt de la noi:

„Credem cã noi am tras cea întãi brazdã care conduce cãtrã lucrãri originale,
Brazda’i micã ºi îngustã, dar existã! [...] Noi de la început am avut în videre
cã o sã trebuiascã sã facem sacrificiu de timp ºi bani. Am fãcut ºi vom face
acest sacrificiu.”

(T. Bîrsan, D. Tiba)

Fotografia mmiºcãrei este titlul unul
articul publicat în Revue Scientifique
din 23 decemvrie 1882. D. Muybridge, în America,
reuºisã cãtrã finitul anului 1878 a fotografia atitudinile
succesive ale unui cal ce merge la pas, la trap ºi
la galop. Metoada sa servea foarte bine la studiul
miºcãrilor omului ºi ale patrupedelor, dar nu se putea
aplica cu destul succes la sborul paserilor. D. Marey,
în Paris, învinsã aceastã greutate. El construi o
puºcã fotograficã analoagã cu revolverul astronomic
construit de D. Jansen pentru observarea contactelor
Vinerei cu Soarele în 1874. D. Marey, mai norocit
de cît D. Jansen, se servi de plãci Monckhoven cu
gelatinobromurã de argint, care sînt foarte sensibile
ºi care nu erau cunoscute încã în 1874.

Puºca fotograficã are aspectul unei puºti
ordinare cu o þavã de un calibru foarte mare.
Cãtrã extremitatea liberã a tubului se aflã obiectivul
fotografic: imagina se formeazã cãtrã ceealaltã
extremitate, pe marginea unui disc de steclã matã.
Acest disc este perpendicular pe acsa mare a þeviei;
centrul lui este situat cu mult mai jos. Cînd se dã
drumul acestei puºti, o sistemã orologicã, aºezatã
aproape de pedicã, face, pe de o parte, ca placa
de steclã sã primeascã o rotaþie intermitentã, iar,
pe de alta, ca un obturator circular cu crãpãtura în
direcþia razei sã se întoarcã cu o miºcare continuã,
aºa încît, placa, oprindu-se de 12 ori într’o secundã,
sã primeascã de 12 ori impresia luminei.

În locul steclei mate se pune o steclã sensibilã,
care face o rotaþie complectã într’o secundã
ºi prin urmare în acest timp se fotografieazã
de 12 ori obiectul ochit.

Aparatul e uºor. Operatorul îl
poate transporta ori unde. Ochind
bine o pasere ºi apoi dînd drumul
puºtei sale, va obþine pe placa
bromuratã 12 fotografii aºezate
în serie circularã. Probele sînt mici,
dar astfeliu de fine încît se pot
examina cu lupa ºi mãrindu-le
se pot ave imagini foarte frumoase.

„Am vãzut pe D. Marey, zice
D. Olivier, autorul articulului citat;
fotografiind dintr’o fereastã a casei
sale persoane ce treceau departe

de acolo pe stradã, pe jos ºi cu trãsura; spre marea
lor mirare, acele persoane ar fi gãsit astãzi portretele
lor în Revista ªtiinþificã, dacã nu ne am fi temut
cã aceastã reproducere ar fi indiscretã.”

Ca dependenþã a catedrei sale dela „College
de France”, D. Marey a fundat o staþie fisiologicã în
Parcul Principilor, între Auteuil ºi Boulogne. Studiile
ce face acolo sînt bazate pe o metoadã proprie
a sa. Un om care aleargã sau sare, un cal ce fuge
sau sare o barierã, o pasere în sbor etc., sînt obiecte
interesante de studiet pentru D. Marey. Când
se va cunoaºte mecanismul sborului la paseri,
se spereazã cã se va gãsi o soluþiune pentru
marea problemã a navigaþiei aeriene.

În Belgiea, D. Candeze, membru în Academia
regalã, a fãcut o altã experienþã: pe cînd se
transporta cu drumul de fier, a reuºit sã fotografieze
mai multe din localitãþile pe unde trecea. Probele
obþinute sînt foarte curate. El îºi propune
sã-ºi urmezã experienþele în balon.

Aclimatarea cceaiului îîn EEuropa. Tot în acel
numer din Revue Scientifique videm cã încercãrile de
aclimatarea ceaiului în Loara Inferioarã sînt pe cale
foarte bunã; ultoanele fãcute pe camelia ar fi suportat
foarte bine temperaturi mai mici de zero grade.
În Sicilia, aproape de Mesina, 120 arboraºi, plantaþi
de trei ani, sînt foarte frumoºi, acoperiþi de frunze
ºi de seminþi. Întrebarea este dacã aroma
se va conserva fãrã alterare.

Cel mmai îînalt ppod ddin llume. În Pensilvania
(America), se construeºte acum un pod care
va ave o înãlþime de 91,74 m deasupra nivelului rîului
Kingua a cãrui albie se aflã la 640 metri deasupra
nivelului mãrei. Acest pod va fi de fer ºi va ave
o lungime de 625 metri. Se vor întrebuinþa în
construcþie 180 000 kg de fer ºi 54 000 metri cubici
de zidãrie; construcþia va þine aproape un an.

Influinþa ppoliticã aa ccometelor îîn CChina. Nature
spune cã chinejii au privit cometele ce s’au arãtat
în aceºti din urmã doi ani ca o prevestire
ameninþãtoare. Ei asamãnã coada cometelor
cu o sabie ºi vãd în aceasta semnul unei rãzbunãri
ce se va îndrepta asupra unei naþiuni nedemne.
Cu ocazia celei din urmã comete, s’a dat un decret
promulgat în numele tînãrului împãrat, în care se
zice cã cometa dovedeºte negligenþa foncþionarilor
de a informa pe suveran despre nenorocirile
poporului. S’a ordonat o anchetã foarte severã;
nu-i cu neputinþã ca din aceasta sã urmezã
o reformã radicalã în administraþia chinezã.

Canalul BBalticei. Noul canal ce va uni marea
Balticã cu marea Nordului va scurta aproape
cu 600 mile drumul ce se face pînã acum prin
strîmtorile Danimarcei. Acest canal va merge de
la Gluckstadt la Kiel ºi va ave o lungime de 50 mile,
adecã aproape jumãtate din lungimea canalului
de Suez. Se vorbeºte aseminea despre sãparea
unul canal maritim de la Anvers la Cologne.

Efectele ccomerþiale aale ttunelului SSt. GGotard.
Mai înainte, Alpii izolau Italiea de Europa nordicã,
ºi comerþul ei se fãcea mai mult cu Franþiea ºi cu
Angliea. De la deschiderea tunelului de St. Gotard,
Italiea s’a pus în relaþii directe cu Germaniea, Belgiea
ºi Olanda; vechile relaþii comerþiale se schimbã
cu o repegiune revoluþionarã.

În cele dintãiu douã luni dupã deschiderea
tunelului, s’a transportat din Germaniea în Italiea
40 000 tone de cãrbune, 107 tone fer nelucrat,
14 000 tone de maºini, 693 tone de aramã,
17 409 tone de spirtuoase, 1 446 tone de hîrtie
ºi 76 vagoane de drum de fer.

DiverseDDeessccâânntt

Vino, ddragã,
vino, ddragã, ssã tte mmângâi
peste uumeri, ppeste ººolduri
ºi dde mmine ssã tte mmântui
ºi dde ttoate ssã tte mmântui.
Vino, ddragã, mmai aaproape
intrã-nn mmine cca-nntr-uun rrâu
zdrenþuit ººi ffãrã aape
mai aaproape, mmai aaproape
ochii ttãi îîn ttrup ssã-mmi ssape
gropi aadânci
ºi-nn ggropi ssã-nngroape
mânzul ddulcelui ddesfrâu.
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La ppas pprin ssatul gglobal

P
entru NNira LLee, ccuvântul „„casã” are douã
înþelesuri: Tempe, Arizona, ºi Tel Aviv, Israel.
Nira s-a nãscut în Arizona în anul 1988,

într-o familie de evrei. A copilãrit ºi a studiat în oraºul
Tempe. A ales, însã, un drum total diferit de toþi
colegii ºi prietenii ei: s-a decis sã se înroleze
în armata israelianã.

Într-o zi de septembrie, în anul 2000, în campusul
Arizona State University a avut loc un marº pro-
Israel. Deºi era doar în clasa a ºaptea, Nira a înþeles
cã în Israel sunt conflicte faþã de care ea nu
trebuie sã fie indiferentã. „Îmi aduc aminte
înverºunarea incredibilã de la ASU, aici, la o
distanþã de 10.000 de mile (aprox 16.000 km)
de Orientul Mijlociu. Cred cã acela a fost
momentul care mi-a stârnit dorinþa de-a face
mai mult pentru aceastã þarã” – a declarat
într-un interviu acordat cotidianului The Arizona
Republic. În perioada ºcolii gimnaziale,
când majoritatea fetelor de vârsta ei erau
preocupate de bãieþi ºi de machiaje, Nira
studia ebraica, istoria Holocaustului ºi originile
familiei sale, iar la vârsta de 16 ani a vizitat
pentru prima datã Israelul.

În perioada cât era elevã la Dobson
High School, mai exact, în clasa a zecea,
adolescenta de origine evreiascã a pus bazele
unei ligi numite „Anti-Defamation League”.
Dupã absolvirea liceului, urmeazã cursurile
unei universitãþi din Washington D.C., cu specializare
în relaþii internaþionale, concentrându-se pe Orientul
Mijlociu ºi politica internaþionalã.

La vârsta de 19 ani, Nira Lee urmeazã timp de
un an cursurile Universitãþii Haifa din Israel, iar acum,
la 25 de ani este locotenent în armata israelianã, în

zona de frontierã a Fâºiei Gaza, purtând uniforma
verde-oliv a Forþelor de Apãrare Israeliene;
coordoneazã transferul de alimente, îmbrãcãminte
ºi materiale medicale din Israel în Fâºia Gaza.

N
ira LLee eeste ddin ffire oo lluptãtoare înnãscutã.
A trebuit sã lupte pentru viaþa ei din
momentul în care a venit pe lume la Good

Samaritan Hospital din Phoenix. Fiind nãscutã
prematur, cu patru sãptãmâni mai devreme, Nira

a suferit de un sindrom numit
„detresã respiratorie neonatalã”,
caracterizatã prin faptul cã un
nou-nãscut nu poate sã respire
adecvat, deoarece plãmânii
nu îi sunt complet dezvoltaþi. În
primele zile dupã naºtere, medicii
i-au sfãtuit pe membrii familiei
sã facã aranjamentele funerare.
Cu toate acestea, Nira a sfidat
realitatea. A fost conectatã
la un aparat respiratoriu pentru
aproape 3 sãptãmâni, timp în
care nu a deschis ochii, nu a
clipit. Când medicii au scos-o de
la aparate, pãrinþii ei, Marcie ºi
Barton Lee, au stat cu respiraþia
tãiatã. S-au rugat cu toþii ºi apoi
Nira a respirat pentru prima datã

singurã. „Medicii ºi asistentele au spus atunci cã
este o luptãtoare ºi iatã cã a ajuns soldat în armatã”,
confirmã Marcie Lee, mama Nirei.

Tatãl, Barton Lee, este rabin la ASU Hillel Jewish
Student Center din anul 1972. Având în vedere cã
ambii pãrinþi predau studii ebraice la Arizona State

University, valorile Nirei Lee
au fost centrate de timpuriu
pe credinþã, compasiune ºi
dreptate. A revenit din Israel
pentru a-ºi termina studiile la
Universitatea din Washington
D.C., iar în luna mai, 2010, dupã
absolvire, s-a înrolat în armata israelianã. Vorbind
despre Fâºia Gaza, Nira Lee spune cã este condusã
de gruparea teroristã Hamas care doreºte sã distrugã
Israelul ºi care a aruncat mii de rachete cãtre
israelienii civili în ultimii ani. „Forþele de Apãrare
ale Israelului nu coopereazã cu Hamas, de aceea
este crucial sã menþinem relaþii solide cu organizaþii
internaþionale care lucreazã cu civilii din Gaza
neimplicaþi în aceastã organizaþie; zilnic trec graniþa
între 250 ºi 350 de tiruri transportând bunuri
comerciale.”

Nira Lee deþine acum cetãþenie dublã (americanã
ºi israelianã) ºi spune cã dupã ce s-a înrolat în
armata israelianã s-a simþit extrem de singuraticã.
Incidentele destul de frecvenþe din zonã, însã,
creeazã o unitate ºi solidaritate aparte între soldaþii
israelieni, ne mai spune Nira Lee; adesea, în miez
de noapte, se pot auzi rachete trimise din Fâºia
Gaza sau câte un autobuz care sare în aer
din cauza vreunei bombe.

Având în vedere cã în luna octombrie, anul
acesta, serviciul militar al Nirei Lee în zona Gaza
va lua sfârºit, ea îºi propune sã-ºi completeze studiile
de masterat la Universitatea din Tel Aviv. Decizia
Nirei Lee de a-ºi întrerupe studiile nu a fost una de
moment, ea s-a datorat spiritului ei moral, dispoziþiei
ei spre sacrificiu, dârzeniei ºi curajului de a se
alãtura celor devotaþi unei cauze.

Din AArizona, îîn aarmata iisraelianã
OOccttaavviiaann DD.. CCUURRPPAAªª

Adina SSas-SSimoniak, dde lla tteatru
la cconsiliere sspiritualã

OOccttaavviiaann DD.. CCUURRPPAAªª

A
rnold BBennett, un renumit scriitor englez,
comenta într-unul dintre romanele sale
„acea calitate misterioasã numitã stil”.

Stilul constituie modul în care spunem, facem sau
exprimãm ceva, stilul reprezintã însãºi manifestarea
persoanei noastre, a ceea ce ne defineºte, a ceea
ce suntem. Metaforic vorbind, stilul este veºmântul
gândurilor pe care le avem, un dar, o mirodenie
ce ne deosebeºte de ceilalþi, cu alte cuvinte, stilul
conteazã ºi face de cele mai multe ori diferenþa,
mai ales atunci când vine vorba de celebritãþi.
O prezenþã cu stil, dar ºi o celebritate e ºi românca
Adina Sas-Simoniak, licenþiatã în actorie a Academiei
de Teatru din Tg. Mureº, în prezent o jurnalistã de
marcã din Chicago. Nãscutã într-o zi de iarnã, pe
10 ianuarie, în cel mai frumos sãtuc de la poalele
Munþilor Zarandului, Cuvin, din judeþul Arad, aceasta
emigreazã, împreunã cu soþul ei, în Statele Unite,
în aprilie 1997, lãsând în urmã un debut la
Televiziunea din Arad, dar ºi mirajul efemer al scenei.

Cu toate cã scena i-a adus popularitate, iar dupã
absolvirea facultãþii, în 1995, a trãit într-un fel unic
fiecare partiturã interpretatã, transpunându-se în
pielea personajului ºi încercând o abordare nouã,
diferitã de cea clasicã, Adina înþelege cã în artã
resursele sunt nelimitate, iar graniþa dintre teatru,
jurnalism ºi literaturã se întrepãtrunde, astfel cã
un actor poate sã se simtã inspirat sã încerce noi
modalitãþi de exprimare. Propria structurã sufleteascã
îi permite acest lucru, iar începuturile ei în publicisticã
se produc în revista Oastea Domnului, dupã care
Sas-Simoniak continuã sã se afirme cu articole
în Flacãra Rusaliilor, Cuvântul Adevãrului, Genesis.
Are, de asemenea, ºansa sã editeze, câþiva ani la
rând, revista Televiziunii Creºtine Române, Creºtinul
în acþiune, iar în aprilie 2003 vede lumina tiparului
prima ediþie din Orizont creºtin, probabil singura
tipãriturã ce reuºeºte sã îi uneascã pe creºtinii de
diferite confesiuni – ortodocºi, baptiºti, penticostali
ºi creºtini dupã Evanghelie.

Distribuitã în
toatã comunitatea
românã din
Chicago ºi
împrejurimi,
construitã în jurul
unor rubrici precum
„ªtiaþi cã...?”,
„Punct turistic”,
„File de istorie”,
„De la gospodine...
pentru gospodine!”,
„Sãnãtate”, „Colþul
de literaturã”,
„Maxime ºi
cugetãri”, rebus etc.
ºi finanþându-se
doar din reclame,

revista publicatã de Adina Sas-Simoniak îºi întrerupe
apariþia cu puþin timp în urmã, în favoarea site-ului
www.orizontcrestin.org.

De la jurnalism la literaturã nu mai este decât
un pas, iar talentul ei odatã confirmat, urmeazã
un alt moment crucial în cariera Adinei, anul 2002,
când iese de sub tipar Perpendiculara pe un colþ
de nemurire, prima carte de versuri ce îi poartã
semnãtura. Pe lângã aceasta, Sas-Simoniak se mai
ocupã de editarea a încã douã volume, Semnul vieþii
(o plachetã cu stihurile pictoriþei Dorothea Fleiss
din Germania ºi poze realizate de artista-fotograf
Lia Deznan din Chicago) ºi Picuri din suflet
de Ion Soimoºanu. 

C
a oorice iiubitor dde aartã, Adina se hrãneºte
la rândul sãu cu frumos ºi se delecteazã
lecturând din John Ortberg, Bill Hybels,

Smith Wigglesworth sau Jim Cymbala. ªi, pentru cã
o veche zicalã spune cã, pânã la urmã, cãrþi din cãrþi
se nasc, una dintre dorinþele despre care aceasta
vorbeºte la timpul viitor, este aceea de a publica,

pe lângã romanul la care lucreazã în prezent, un tom
de poezii ºi eseuri, intitulat Clepsidra cu sentimente.

Un om cu contururi clasice, în care simþãmintele
se mãsoarã ireversibil, asemenea timpului, relevând
inteligenþã, sensibilitate ºi spirit, atribute prin
excelenþã feminine, aceasta este Adina Sas-Simoniak
care, într-o încercare fireascã ºi elevatã de a simþi
vremurile, oamenii ºi situaþiile ºi de a da rãspunsuri
la unele dintre problemele importante ale vieþii într-un
stil practic de întrebuinþare a celebritãþii, s-a apucat
ºi de consiliere spiritualã, reuºind sã se ridice, din
nou, la înãlþimea aºteptãrilor. Preocupatã de faptul
cã existã nenumãrate femei singure, neînþelese, în
depresie, ce au nevoie de cineva care sã le asculte,
sã nu le condamne, sã le punã sub picioare fasciculul
de luminã care este credinþa ºi care le conduce la
Dumnezeu, Adina exploreazã ºi exploateazã ºi acest
domeniu, încercând sã fie un sprijin pentru sufletele
„bolnave”, pe care le ajutã sã îºi redobândeascã
integritatea fizicã ºi psihicã. Ea însãºi, o mamã
ºi o soþie devotatã pentru cele douã fetiþe minunate,
Shanea Hafeya (6 ani) ºi Mayra (3 ani), ºi pentru
Simi, cel alãturi de care a pornit la drum în decembrie
1995, ºtie cât de important este sã reuºeºti sã
„repari” ºi sã readuci echilibrul în viaþa celor care
deºi au dorit sã se bucure de ºansa unei familii
împlinite, nu au o asemenea fericire.

Dacã ar fi sã formuleze într-o frazã stilul care
o defineºte, indiferent cã este vorba de televiziune,
publicisticã, literaturã sau consiliere spiritualã, Adina
Sas-Simoniak, cândva eleva din Lecþia lui Eugen
Ionescu, ar spune astfel: inima mea sã nu iubeascã
altceva decât lucrurile lui Dumnezeu. Fie cã apare
pe sticlã ori cã mânuieºte condeiul, sau cã încearcã
sã le susþinã cu generozitate pe femei ºi sã le
convingã cã o pot lua de la capãt, pentru cã o doare
durerea lumii, aceasta o face în stilul ei optimist,
motivat, atractiv. Un stil natural ºi plin de afecþiune,
care a fãcut-o deja celebrã.

(Phoenix, Arizona)
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Î
n ddimineaþa zzilei dde
13 aaugust 22013, aterizam
la Shanghai, în cadrul

unei vizite turistice de douã sãptãmâni. Nu mai era
Shanghaiul pe care-l cunoscusem eu în februarie
1966. M-am trezit într-un viitor pe care chinezii
ºi-l edificaserã în mod miraculos. Aceeaºi senzaþie
am avut pe tot parcursul acestui circuit turistic. La
Shanghai, iar apoi la Hangzhou ºi Beijing, imaginile
mele vechi nu se mai potriveau cu ceea ce vedeam
de aceastã datã. Era o cu totul altã Chinã, cea a
începutului de secol XXI, o Chinã care crescuse ºi
înflorise ca un Fãt-Frumos din basme, parcurgând,
în mai puþin de o generaþie, un traseu pe care
alte popoare trudiserã timp de sute de ani.

În luna martie 1969, când mi-am încheiat
misiunea diplomaticã în China, lãsam în urmã un
Shanghai care parcã îngheþase în istorie, de altfel,
o istorie emblematicã pentru China. Povestea
spune cã oraºul de astãzi era doar un sãtuc, numit
Huating, înainte de dinastia Sui, devenit prefecturã
în era Tang ºi primind numele de Shanghai ulterior,
în timpul dinastiei Song. S-a dezvoltat ca oraº
comercial pentru ca, prin anul 1930, sã fie
cunoscut drept centrul financiar al Asiei. Din secolul
al XIX-lea, evoluþia lui este legatã de prezenþa
strãinilor, de concesiunile englezã, francezã,
americanã ºi altele, implantate în Shanghai.
Dupã gusturile lor, strãinii au orientat Shanghaiul
spre jocurile de noroc, droguri ºi prostituþie,
transformându-l în cel mai mare bordel din lume.
Dupã proclamarea Republicii Populare Chineze
(1 octombrie 1949), oraºul intrã într-o perioadã
de hibernare, fiind considerat de noile autoritãþi
drept simbol al capitalismului.

Shanghaiul, cunoscut de mine cu 47 de ani în
urmã, era oglinda unei þãri cu grave probleme interne
ºi externe. În anii scurºi de la proclamarea Republicii,
þara a fost antrenatã în experimente, care mai de
care mai pãguboase, strãine, în cea mai mare parte,
de tradiþiile ºi filosofia poporului chinez. Pe un
asemenea fundal, s-a produs explozia social-politicã
din anul 1966, cunoscutã sub numele de Revoluþia
Culturalã. Am fost martorul primilor trei ani,
cei mai furioºi, ai acelui fenomen.

N
ici ppe pplan eextern CChina nu avea o situaþie
mai bunã. Practic, era încercuitã de þãri ºi
forþe nu doar neprietenoase, ci de-a dreptul

inamice. În Nord, se acutiza conflictul ideologic
chino-sovietic; în Vest, erau neînþelegerile cu India;
în Sud, continua agresiunea SUA împotriva
Vietnamului; în Est, China se confrunta cu atitudinea
ostilã a Japoniei, Taiwanului ºi Coreei de Sud. Marea
Chinã nu era admisã în ONU ºi alte organisme
internaþionale, locul sãu legitim fiind uzurpat
de Taiwan. Apoi, urmând politica Statelor Unite,
principalele þãri occidentale þineau China într-o
carantinã diplomaticã, refuzând sã stabileascã
relaþii normale, de la stat la stat.  

În acea vreme, China se afla într-o perioadã
nefastã, de cca 200 de ani, când a fost scoasã
din centrul lumii, unde apãruse în zorii istoriei ºi se
menþinuse timp de milenii, fãrã întrerupere. Centrul
lumii? Da, aflãm din mitologia chinezã. În concepþia
vechilor chinezi, pãmântul ar fi fost pãtrat, înconjurat
de un ocean nemãrginit. În centrul acelui pãmânt,
China a fost creatã de strãmoºul chinezilor, Pan Gu.

În august 2013, aveam în faþã o Chinã renãscutã
precum pasãrea Phoenix. Nu era o Chinã mitologicã,
ci una a miracolelor. În doar trei decenii de la
lansarea reformei patriarhului politicii chineze, Deng
Xiaoping, þara  a ajuns la vârful piramidei de putere
din lume, alãturi de Statele Unite ale Americii. În anul
2011, China ºi-a adjudecat deja locul doi ca mare

putere economicã mondialã. La mulþi indicatori
economico-financiari, China are o poziþie dominantã.
Direct sau indirect, o bunã parte a lumii, începând
cu Statele Unite, este îndatoratã Chinei. Prin poziþia
sa în principalele organisme financiare internaþionale,
China ºi aliaþii sãi din BRICS (Brazilia, Rusia,
India, China ºi Africa de Sud) ar putea determina
reorientarea politicii acestora sau, în caz contrar,
chiar clonarea lor. Aºa cum înainte se spunea cã
steagul urmeazã dolarul, este evident cã, astãzi,
yuanul chinez este urmat nu doar de steagul Chinei,

dar ºi de influenþa tot mai mare a acestei þãri în toate
problemele internaþionale majore.

Oamenii de
toate orientãrile
ºi profesiile
încearcã sã
descifreze
secretele prin
care China
a atins
asemenea
culmi
nemaivãzute
de progres
în toate
domeniile.
Din punct
de vedere
al regimului
politic, dilema
este evidentã. Deºi formal China este o þarã
socialistã, în realitate ea urmeazã traseul unei
economii de piaþã. Deci, aceastã þarã nu poate
fi încadratã pe deplin nici la socialism ºi nici la
capitalism. În cercurile avizate se spune cã între
comunism ºi capitalism existã China. Fenomenul
îºi are originea în doctrina lui Deng Xiaoping,
conform cãreia nu are importanþã dacã o politicã este
etichetatã ca fiind socialistã sau capitalistã, atâta timp
cât genereazã dezvoltare. Tot el sublinia cã este bine
sã fii bogat ºi cã þara lui va avea succesul asigurat
numai dacã chinezii îndrãznesc sã-ºi emancipeze
minþile ºi sã acþioneze liber.

O
rientãrile llui DDeng XXiaoping au diminuat
rolul ideologiei ºi au reprofilat membrii de
partid în buni gospodari ai þãrii. Au fost

pãstrate conducerea ºi planificarea centralã, ceea
ce a permis o mai bunã cunoaºtere ºi dirijare a
fenomenelor economice. La toate acestea a fost
adãugatã grija pentru eficienþã ºi rentabilitate.
Lucrurile s-au îmbinat în mod natural, atâta timp
cât China a fost leagãn al economiei de piaþã încã
din timpul dinastiei Shang, cu 3.500 de ani în urmã.

Strãlucitul economist chinez Sima Qian, care l-a
precedat pe englezul Adam Smith cu 1.800 de ani,
definea profitul drept scop final al tuturor activitãþilor
dintr-o societate bazatã pe economia de mãrfuri.
Dupã el, cea mai bunã politicã pentru o asemenea
economie este aceea de a-i permite sã se dezvolte
în conformitate cu regulile proprii (din volumul China:
tradiþii ºi culturã, de Su Shuyang).

F
orþa dde mmuncã cchinezã, abundentã,
harnicã, disciplinatã ºi modestã, este
consideratã de analiºti drept punct

central al miracolelor din ultimele trei decenii.
Însã, aceastã mare forþã, 779,95 de milioane
în 2009, mai avea nevoie sã fie educatã,
calificatã, pentru a putea deveni o forþã
de muncã aptã sã preia un rol productiv
ºi competitiv în economia mondialã. Dintr-o
statisticã a anului 1982, gradul de educaþie
al acestei forþe de muncã era, în linii mari,
urmãtorul: 28% analfabeþi ºi semianalfabeþi,
34% cu studii primare ºi doar 0,87% absolvenþi
de învãþãmânt superior. ªi, totuºi, miracolul
s-a produs mai întâi în acest domeniu sensibil,
deoarece chinezul nu a uitat spusele filosofului
Confucius cum cã biologia ne aseamãnã ºi
educaþia ne deosebeºte. Tot de la acest filosof,
conducerea chinezã a reþinut imperativul privind
rolul decisiv al segmentului de funcþionari ai
statului ºi necesitatea organizãrii meritocratice
a societãþii, dupã regula omul potrivit, la locul

potrivit. În cadrul acestei reforme, dezvoltarea
învãþãmântului ºi ºtiinþei a devenit o obsesie a
conducerii chineze, cum o numesc unii analiºti.

În doar zece ani, numãrul
universitãþilor din China s-a dublat.
În anul 2009, erau înrolaþi 21,447
milioane de studenþi, cu 5,311
milioane de absolvenþi la sfârºit
de an universitar. La fel de
impresionantã este ºi dimensiunea
învãþãmântului mediu vocaþional
(de meserii), care, în acelaºi an,
cuprindea 21,767 de milioane de
elevi, dintre care au absolvit 6,192
de milioane. Învãþãmântul chinez
este susþinut în prezent de un efort
financiar egal cu 4% din PIB-ul þãrii. 

R
evenind lla SShanghai,
trebuie spus cã, din punct
de vedere al avântului

pe plan economico-financiar, educaþional, ºtiinþific ºi
cultural, acest megaoraº este propulsorul ºi oglinda
noii Chine. Numit ºi Perla Orientului, oraºul a devenit
un centru economic de prima mânã, asigurând (în
anul 2005) 50% din producþia industrialã a þãrii. El
este poarta Chinei spre lume. Voi mai adãuga doar
douã coordonate ale poziþiei oraºului Shanghai: din
2003, portul Shanghai a depãºit în fiecare an câte
una dintre surorile sale cele mari, Rotterdam, Hong
Kong ºi Singapore, devenind cel mai mare din lume.
Îmi este plãcut sã menþionez cã, din anul 2002, portul
Shanghai este înfrãþit cu portul românesc Constanþa.
Cel de al doilea element care explicã miracolele din
China este poziþia fruntaºã pe care oraºul o ocupã
în învãþãmântul chinez. El are unele dintre cele mai
mari ºi mai vechi universitãþi din China, cotate printre
cele mai bune din lume. Aceasta explicã ºi faptul cã
tocmai o universitate din Shanghai, Jiaotong, publicã
de mai mulþi ani ierarhizarea academicã a primelor
500 de universitãþi din lume. Din pãcate, România
nu a întrunit pânã acum condiþiile necesare pentru
a accede în aceastã elitã. Pentru aceasta, ea
ar avea nevoie de un punctaj cel puþin dublu.

Un aargeºean pprin llume

În CChina, ddupã 444 dde aani
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

Shanghai: TTemplul llui BBuddha, îîn ffaþa uunor zzgârie nnori

Mai bbine tte iimpiedici ppe oo ccale nnouã, ddecât ssã ccazi ppe uuna bbãtãtoritã. ((Proverb cchinezesc)
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Orizont SSF

I
oana PPetrescu – nu trebuie confundatã cu
profesoara universitarã de la Cluj, specializatã
în eminescologie ºi în poezia lui Ion Barbu – s-a

nãscut, ca Ioana Elisabeta Bãlãnescu, în anul 1906
ºi a trãit pânã la 20 octombrie 1996. Colecþia de
Povestiri ªtiinþifico-Fantastice îi publicã naraþiuni cu
caracter romantic, în care asupra unor momente ale
istoriei se proiecteazã elemente de sugestie ºtiinþificã,
menite sã „limpezeascã” astfel enigme strãvechi.
Balaurul mãrilor (1957) confruntã zorii ºtiinþei
moderne cu negura groasã a ignoranþei medievale:
pentru pescarii din aºezarea scandinavã Bolmo,
naºterea unei insule în largul þãrmului lor echivaleazã
cu zvârcolirile fabulosului kraken al istorisirilor
marinãreºti rãspândite din gurã în gurã. Cântecul
lebedei (1958) este povestea de dragoste dintre
Alessandro Morelli, artist pasionat de viorile vechi
din Cremona, ºi tânãra Ginevra, soþia bogatului ºi
imoralului conte Mortagna. Înþelegând la un moment
dat cã riscã s-o piardã, contele îi pândeºte în noapte
pe cei doi îndrãgostiþi, iar Ginevra cade rãpusã de un
foc de pistol tras asupra lor. Salvatã din incendiul ce
distruge palatul contelui, una dintre minunatele viori
de colecþie va fi aºezatã pe mormântul celei ucise
din rãzbunare ºi, în mod miraculos, cântã singurã o
melodie tristã în nopþile cu lunã. Aici, pentru a rupe
superstiþia, intervine lecþia savantã, de fapt o ipotezã
echivalentã cu o superstiþie nouã:

„– Dã-þi puþinã ostenealã ºi urmãreºte-mã!
Existã anumite metale, seleniul de pildã, care au
proprietatea ca, sub acþiunea razelor luminoase,
sã emitã electroni, astfel încât se naºte un curent
electric. Cu ajutorul unui dispozitiv electromagnetic,
curentul acesta poate produce un sunet. N-ai auzit
pânã acum de celula fotoelectricã? E o descoperire
recentã a veacului nostru. Iatã însã cã documentul
acesta, spuse el bãtând cu degetele în carnet,
dovedeºte cã descoperirea o fãcuse Pietro
la Costa încã de la începutul veacului trecut.

Otto mãrturisi cã totuºi nu prea înþelesese
mare lucru ºi cã aceste teorii îl zãpãcesc.

– Ai rãbdare, trogloditule! Ajung
acum la explicaþia ºtiinþificã a
fenomenului petrecut în cavou. Pietro
prevãzuse vioara cu un mecanism
electromagnetic ºi o aºezase în aºa
fel pe piatra de mormânt ca sã fie
atinsã de razele lunii. În jurul viorii
pusese niºte plãci de seleniu, care
au o culoare brunã roºcatã. Þii minte
petele de sânge închegat? Când
razele de lunã care pãtrundeau
pe fereastra cavoului ajungeau sã
cadã pe vioarã, plãcile de seleniu,
devenind conducãtoare, erau
strãbãtute de curenþii produºi de o
pilã galvanicã. La rândul lor, aceºtia
acþionau asupra unor dispozitive
electromagnetice, determinând
miºcarea unor ciocãnele, care loveau
uºor coardele ºi le fãceau sã vibreze.

ªi iatã cum plângea vioara!
– Dar strãbunul tãu afirmã cã nu se auzea numai

un singur sunet, ci un fel de modulaþie jalnicã.
– Desigur! Fiecare ciocãnel era acþionat de o altã

placã de seleniu. Razele lunei trecând prin frunziºul
salciei, care se miºca la adierea vântului, cãdeau
în chip neregulat asupra diferitelor plãci, fãcând
ciocãnelele sã atingã în mod variat coardele,
obþinându-se o succesiune de sunete melodioase.
Eu vãd lucrul acesta ca ºi cum l-aº avea în faþa
ochilor ºi aº putea sã construiesc ºi eu o asemenea
vioarã.”

U
ltima ppovestire ppublicatã în Colecþia
lui Adrian Rogoz, O întâmplare de
necrezut (1960), îºi aduce subiectul în

contemporaneitatea noastrã, dar ºi între cliºeele
politice ale Rãzboiului Rece. Un accident produs
la bordul unui avion riscã sã fie tratat drept crimã
cu motivaþii rasiale ºi abia înºiruirea amãnuntelor
sale pe un fir de logicã ºtiinþificã îl salveazã pe liderul
sindicalist Mdolomba de la nedreapta acuzaþie
de crimã asupra preºedintelui consorþiului belgian
care exploateazã minele de aur din Katanga.

În anii ’60, Ioana Petrescu a
scris douã cãrþi mai direct legate
de publicul juvenil, atât prin
subiecte, cât ºi prin personaje.
În Audacia (1963), acþioneazã
într-o amuzantã naivitate infantilã
echipa „muschetarilor” Þumbri,
Cireºica ºi Mihuþ, cãrora li se

alãturã, pe post de d’Artagnan,
cãþelul Zdup. Elementul de
tehnologie SF al romanului este
„neo-siderul”, metal miraculos
inventat de personajul Ana
Pãun ºi care ar permite o
senzaþionalã restructurare a
concepþiilor arhitectonice. Viziunea anticipatoare
þinteºte aici spre oraºul viitorului, experimentat
în Ardeal. Construitã în secret, în numai nouã luni,
o asemenea minune a civilizaþiei trimite gândul
la preþiosul decor al basmelor populare. Mulþimea

invitatã de pretutindeni la inaugurarea oficialã
descoperã o garã „ca un palat de cleºtar”.
Dincolo de porþile sale de bronz, nimerim
de-a dreptul pe un alt tãrâm: din viscolul iernii,
musafirii trec în grãdini cu magnolii ºi cireºi
înfloriþi, cu boschete de azalee ºi rododendron,
cu lalele ºi bujori. Bulevardele se mãrginesc cu
„mãreþe palate în armãturi de argint”. Construite
din plãci transparente de masã plasticã, edificiile
„pãreau uriaºe cuburi de cristal strãlucitor
vopsit în culori dulci de acadele”. Între blocuri
descoperim zvelte poduri aeriene, pe deasupra
cãrora circulaþia se face cu funicularul. În parcul
cu aspect tropical, maimuþe se fugãresc printre
ferigile uriaºe, iar papagali pestriþi cârâie peste
orhidee. Oraºul acesta ardeleano-futurist e fãcut,
bineînþeles, ºi cu ajutorul inteligenþei sovietice,
întrucât un anume profesor Iakovlev, prin

studii pedologice temeinice, ar fi reuºit „sã
împãmânteneascã o sumedenie de specii rare,
tropicale, aduse din Crimeea ºi Caucaz”. Vegetaþia
de pe blocuri concureazã miticele grãdini suspendate
ale Semiramidei în aceastã aglomerare urbanã
capabilã sã se izoleze de clima naturalã a planetei
în aºa mãsurã, încât devine model pentru viitoarele
aºezãri omeneºti de pe Lunã.

Î
n rromanul Minuni lla MMãrgãrit (1965), cãþeaua
Lupa ia locul lui Zdup pe lângã personajele
aflate la vârsta copilãriei, iar pretextele SF se

concentreazã asupra unor experienþe de laborator ce
pun în evidenþã un element chimic nou, cu proprietãþi
radioactive deosebite, în stare sã producã un puternic
„stimulus vitae” la plante ºi animale. Autoarea a mai
scris pentru copii ºi cãrþi fãrã tangenþã cu anticipaþia,
de felul romanului Lusitanii (1967), relatare lejerã
despre expediþia lui Vasco da Gama spre Indii.

O ilustrare aa aanticipaþiei jjuvenile
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

D
upã uunii aanaliºti, mmiracolul eeconomic cchinez ar fi fost posibil datoritã
sacrificãrii nivelului de trai al poporului. Totuºi, creºterea este, mai
degrabã, rezultatul faptului cã þara nu a consumat ºi nici nu consumã

mai mult decât produce. Din plusul realizat an de an, China investeºte masiv în
propria dezvoltare. China a ales calea muncii ºi a sacrificiului, cea a unei încordãri
naþionale, bine declanºatã, bine orientatã ºi întreþinutã de cãtre elite. (Paul
Dobrescu, Viclenia globalizãrii...) Sacrificiul este, probabil, cea de a doua naturã
a chinezului. Încã de la strãmoºul sãu mitologic, Pan Gu, el nu este un
individualist, el pune pe primul plan familia, comunitatea, þara. Nu poate fi negat,
însã, faptul cã, în ultimele trei-patru decenii, au fost scoase de sub pragul sãrãciei
sute de milioane de chinezi. Deºi au trecut deasupra pragului, trei pãtrimi din
populaþia Chinei se desprind cu greu de acest punct de referinþã. Statistic vorbind,
ar mai rãmâne de rezolvat situaþia celor aproximativ 100-120 de milioane, care
trãiesc cu mai puþin de un dolar pe zi.

Oficialii chinezi ºtiu mai bine de ce considerã China ca fiind încã o þarã în curs
de dezvoltare. Deºi a crescut vertiginos, PIB-ul Chinei este cam de zece ori mai

mic decât cel al Statelor Unite. Oricât de mare ar pãrea PIB-ul chinez,
el se împarte la peste 1,3 miliarde de locuitori. 

Evoluþia Chinei este foarte atent monitorizatã de întreaga lume, dar mai ales
de Statele Unite ale Americii. De aceea, pentru final, inserez douã aprecieri ale
cunoscutului om politic american Henry Kissinger, din volumul sãu Despre China
(apãrut în limba românã în anul 2012). În prima, el sublinia cã nivelul atins în
interacþiunea sino-americanã semnificã redobândirea de cãtre China a unui
rol central în realitatea regionalã ºi mondialã. Revendicarea chinezã a unui
parteneriat egal nu mai era o pretenþie exageratã... era, tot mai mult, o realitate
susþinutã de performanþele sale financiare ºi economice. Apoi, referindu-se la
Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, demnitarul american aprecia cã ele
nu au fost, pur ºi simplu, un eveniment sportiv; ele au fost concepute astfel
încât sã vesteascã lumea despre renaºterea Chinei... Ceremonia de deschidere
pãrea sã spunã: Am sosit. Suntem o realitate, nu mai putem fi ignoraþi sau
desconsideraþi. Suntem gata sã oferim lumii civilizaþia noastrã... China era
din nou în centrul lumii, iar civilizaþia ei inspira respect ºi admiraþie.  

LLiivvaaddaa

Livada mmea ccu mmeri ººi ppruni ggravizi
de-aatâta pploaie tte-aai ffãcut mmireasã
întinsã ppe-oo ccocoaºã mmãtãsoasã
pãzitã dde ttrei ccâini ººi ddoi mmolizi

din ppulpa tta mmãnânc ppe ssãturate
bacºiºul mmorþii, llacrimi bbeau, ttãrie,
cu mmâinile ssub ccap, îîntins ppe sspate
ca bbunul LLazãr ccondamnat ssã-nnvie

la oora ccând ppendulul ssubteran
îºi sschimbã mmãdularele ººi þþipã
când ttimpul sse ccocleºte ssub ccadran
ºi îîngerul îîºi ttunde oo aaripã,

livadã mmilostivã, ddacã vvrei,
îngroapã-mmã ssub ttine ddoar oo vvarã
sã ddorm bbuºtean ppãscut dde ccâþiva mmiei
ºi-uun mmãr ffrumos ddin ttâmplã ssã-mmi rrãsarã.



B
ine aaþi vvenit, dragi
pãsãri ºi extratereºtri,
pentru cã aceste

poeme lor le sunt destinate.
Toþi cei prezenþi îndepliniþi

aceastã condiþie. Începând cu, o sã dau un singur
nume, un mare poet, Mircea Bârsilã, care, pentru
mine, este unul dintre cei mai valoroºi poeþi români
de azi

Sunt bucuros cã la acestã manifestare participã
oameni importanþi reprezentând instituþii importante
din România. Eu nu sunt un nonconformist,
am oroare de nonconformism.

Mã bucurã foarte mult faptul cã domnul Mihail
Sachelarie, directorul unei instituþii foarte respectate
din Piteºti, un reprezentant al Institutului Cultural
Român, un reprezentant al Consiliului Judeþean ºi
însuºi ministrul Culturii, domnul Daniel Barbu, se aflã
aici. Am vãzut de multe ori miniºtri care se duc sã
taie panglica la inaugurarea unui lift. Aici este vorba
de un lift care te suie pânã la cer. Este foarte frumos
gestul pe care l-a fãcut domnul Daniel Barbu, sã
gireze prin prezenþa sa, lansarea unei expoziþii cu
totul originale. Mai vreau doar sã spun cã domnul
ministru al Culturii este ministru al culturii, deºi
este un om de culturã, caz rar în România.

Când eram copil, mergeam la spectacole de
circ pentru cã îmi plãcea acel spaþiu magic în care
oamenii îºi depãºesc limitele. Era, aºa, un fel de
nemurire faptul cã oamenii puteau ieºi din condiþia
lor. Odatã, am vãzut niºte acrobaþi care tot cãdeau
de pe funie, gata-gata sã-ºi rupã gâtul, se redresau
în ultima clipã, fãceau acrobaþie cu umor, fãceau
acrobaþie în joacã. ªi am spus pãrinþilor mei: „Uite ce
slabi sunt ãºtia, nu ºi-au pregãtit bine numãrul.” Dar
tatãl meu mi-a ºoptit, ºi aceasta a fost o primã lecþie
despre condiþia artei: „Ei ºtiu mai bine decât oricine
sã facã acrobaþii din moment ce îºi pot permite sã
simuleze stângãcia ºi sã nu cadã. Sunt mai buni
decât acrobaþii.” 

Exact asta cred despre
Cristian Bãdiliþã. Cristian
Bãdiliþã, aici, se joacã, ºtiind
despre poezie mult mai multe
decât ºtiu alþi poeþi. Are o
culturã foarte bine însuºitã -
pentru cã s-a vorbit despre
culturã. De ani de zile repet
cu exasperare, cu speranþa cã
mesajul meu ajunge la cei de
care depinde cultura românã,
una ºi aceeaºi idee: cultura
nu este un ornament, nu este
un lux. Este revoltãtor faptul
cã de multe ori ministrul Culturii
a primit învestitura ca pe un
premiu de consolare pentru cã
nu i s-a gãsit alt loc în guvern.
Este poate cel mai important post dintr-un guvern.
Cultura nu este o aureolã. Cultura este un mod de
a fi. Este, ca sã fiu foarte explicit, deosebirea dintre
un pãmânt sãlbatic ºi un pãmânt cultivat. Asta este
deosebirea dintre un om care este cultivat ºi un om
necultivat. Omul necultivat este sãlbatic. Nu este
nevoie sã citeºti neapãrat Homer ca sã fii un om
cultivat. Trebuie sã fii format, trebuie sã fii cultivat,
trebuie sã fii umanizat, pentru cã îndepãrtarea de
culturã ne sãlbãticeºte. Este un lucru foarte grav.
Cultura trebuie sã facã parte din viaþa de zi cu zi,
este un oxigen.

Este de necrezut cã în þara noastrã sunt oameni
care folosesc numai 300 de cuvinte din limba
românã, când limba românã are 100.000 de cuvinte
active ºi, dacã cercetezi bine, are 200.000 de cuvinte,
multe încã neactivate, ca sã zic aºa. Este revoltãtor
sã ºtii cã în þara ta oamenii se exprimã mai mult
prin gesturi ºi interjecþii.

Cred ºi eu cã este extraordinar de importantã
folosirea în cunoºtinþã de cauzã, de un om
experimentat, a limbii ºi, din acest punct de vedere,
expoziþia lui Cristian Bãdiliþã este în primul rând
un omagiu adus limbii. Cine îl aduce? Un erudit.

C
ristian BBãdiliþã este un mare
om, este un Mircea Eliade al
vremurilor noastre. Noi ne

gândim ce frumos ar fi fost sã-l fi
cunoscut, sã fi stat de vorbã cu Mircea
Eliade. Peste 50 de ani alþii vor zice
„ce noroc avea Alex ªtefãnescu cã a
dat mâna cu Cristian Bãdiliþã”. Vorbesc
serios. Fiindcã îl cunoaºtem, ni se pare
cã este o prezenþã banalã. 

Eu sunt emoþionat în prezenþa lui. Chiar dacã
l-aº vedea în pijama, tot emoþionat aº fi. Însemnele
exterioare n-ar conta. Pentru cã ºtiu ce valoare
reprezintã. Specialist în patristicã, cunoaºte mai
multe limbi strãine (greaca veche, latina, franceza),
se joacã cu cunoºtinþele lui lingvistice. Cunoaºte

limba românã mai bine decât
100 de români la un loc.

ªi, din aceastã competenþã,
din aceastã familiarizare
cu mecanismele care
funcþioneazã în creaþia literarã, a rezultat aceastã
joacã. Deci nu este o joacã naivã, este joaca unui
om care este suprasaturat de competenþã lingvisticã.
De aceea, putem sã privim cu luare aminte
combinaþiile de cuvinte pe care ni le oferã. ªi dacã nu
vrem, degeaba nu vrem, cã ne obligã el. Ne obligã sã
întoarcem capul ca sã citim rând dupã rând sau chiar
sã stãm în mâini (ceea ce mie mi-ar fi, recunosc,
destul de greu), ne biciuieºte indiferenþa, ne obligã
sã dãm atenþie cuvintelor. Cuvintele limbii române...
Cu câtã graþie, cu câtã inventivitate le foloseºte!

C
ristian BBãdiliþã nu face parte dintr-o grupare
avangardistã. Nu îºi ia curaj ca sã fie
inventiv împreunã cu alþii. Este solitar.

Totul este creaþia lui. 
Au mai fost ºi alþii, dar el merge pânã la capãt. Nu

numai cã diversele combinaþii de cuvinte sunt scrise
în forme geometrice cu totul suprinzãtoare, dar se

asociazã ºi cu imaginile, se asociazã ºi cu spaþiul.
Cristian Bãdiliþã a adus iarbã din livada lui ca sã
combine iarba cu cuvintele. 

Fiecare tablou-poem te farmecã. În primul rând
te farmecã textul, care chiar ºi dacã ar fi scris în
modul cel mai banal este tot fantezist, tot foarte
liber, tot îþi provoacã imaginaþia. Cu atât mai mult te

provoacã modul în care
este scris, imaginile
cu care se asociazã. 

Cel mai mult m-a
impresionat faptul cã
poetul nu se repetã, cã
inventeazã mereu altceva,
cã este de o inventivitate
inepuizabilã ºi de o
inepuizabilã bucurie
de a crea. 

M-am sãturat de
scriitori posomorâþi,
care stau la restaurantul
Uniunii Scriitorilor ºi care
discutã cu o sumbrã
antipatie despre scriitorii
care au succes. Adicã
succesul a ajuns în lumea
literarã suspect: „Are
succes! Dã-l dracului!
Face o artã comercialã.
Nu este bun.”

Eu, dimpotrivã, nu înþeleg literatura fãrã succes.
Nu sunt de acord, desigur, cu succesul ieftin. Cã i-am
ºi spus cuiva: „Pãi, dacã foloseºti mijloace neliterare
ºi pui în fiecare paginã fotografii cu femei goale ºi ai
succes, de fapt, nu ai succes, ci au succes femeile
goale, care meritã într-adevãr toatã atenþia.” Aºa poþi
sã pui bancnote de 100 de dolari în fiecare paginã
ºi ai succes. Vine lumea sã ia cartea.

Dar sã ai succes doar cu mijloace poetice,
ãsta da succes. Ãsta este într-adevãr un succes. 

Mã bucur cã în Piteºti sunt manifestãri culturale
de înaltã þinutã. Asemenea expoziþie ar face impresie
ºi la Paris ºi la Lyon, oriunde, nu numai la Bucureºti.
ªi meritul este ºi al dumneavoastrã cã ºtiþi sã
participaþi la asemenea acte de culturã de înaltã
þinutã. Vã mulþumesc!

(Cuvânt la vernisajul expoziþiei Pentru pãsãri ºi
extratereºtri, Biblioteca Judeþeanã „Dinicu Golescu”,
Piteºti, iunie 2013.)
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Ars llonga...

Cu CCristian BBãdiliþã, 
printre ppãsãri ººi eextratereºtri

AAlleexx ªªTTEEFFÃÃNNEESSCCUU

Testament vvegetal

Pe mmormântul ttatãlui mmeu aa ccrescut uun nnuc pplin dde nnuci
sub ccare pputrezeºte ffeeric ccel ccare mmi-aa ddat vviaþã
ºi nnu sse pplictiseºte ccitindu-mmi ccãrþile ppe llumea ccealaltã.
Îºi zzice pprobabil îîn ssinea llui:
„Dom’le, bbine ccã aam mmurit mmai ddevreme,
altfel nn-aaº ffi aavut ttimp ssã lle ccitesc cchiar ppe ttoate.”
Pe mmormântul bbunicii mmele aa ccrescut uun vviºin pplin dde vviºine
sub ccare pputrezeºte sstrãvezie ccea ccare mmi-aa ddat vviaþã aa ddoua ooarã
arãtându-mmi îîntr-oo ddimineaþã îîngerul vviu dde ppe uumãrul eei.
Nici eea nnu ccred ccã sse pplictiseºte pprea mmult
dat ffiind ccã nnepoþii rrãtãcitori îîi ccer mmereu ssfaturi
pe ccare eea lle sscoate mmãrinimoasã ddin ccuta iinimii
zicându-ººi pprobabil îîn ssinea eei:
„Bine ccã aam mmurit ttârziu, aaltfel nn-aaº ffi pputut aaduna
atâtea ffleacuri dde ccare aau eei nnevoie.”
În ffiecare ttoamnã cculeg nnuci pproaspete „„de lla ttata”
în ffiecare vvarã mmãnânc vviºine ccoapte „„de lla bbunica”,
moartea ppentru mmine aare ggust dde nnuci ººi dde vviºine,
de ttoamnã-mmbelºugatã ººi dde vvarã.
Când mmã vvoi cculca îîn ppropriul mmeu mmormânt, ssus ppe mmãgurã,
din ttrupul mmeu vva ccreºte nnestingherit uun mmãr
ºi ccineva, îîn ffiecare vvarã, vva vveni,
va rrupe dde ppe ccreangã mmãrul ccel mmai rrotund ººi mmai zzemos
ºi-ll vva mmânca rrâzând ppe ssãturate.
Apoi vva ssãpa ccu mmâinile þþãrâna,
va îîngropa lla rrãdãcina ppomului oo ccarte dde-aa mmea ssau dde-aa
prietenilor mmei
ºi-nn vvara uurmãtoare mmãrul vva aavea ggustul ccuvintelor
pe ccare, vvii ººi ttineri ffiind,
le-aam aaºezat ccu ddãrnicie îîn ppivniþele aacestei llumi.
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Înfrunzirea aalbastrã

Sunt îîncã vviu, iiubito, ddeºi aabia rrespir
deºi ppe bbuza aalbã mmi ss-aa ccoclit oobolul
deºi ssub bbraþ llãptuca mmiroase-aa ccimitir
ºi cciorile pprin mmine îîºi pplimbã sseara sstolul

sunt îîncã vviu, ddin ttine aaº vvrea ssã-mmi ffac ccoºciug
stropit ccu aadãlmaºuri, ccadavru bbeat ccu cclape
mãcar ppostum ddin ttine ssã nnu ffug
pânã ccând ccioclii-nn mmiriºti vvor ppune ssã mmã îîngroape.

Sunt îîncã vviu? RRãspunde! NNu vvrei? DDe cce-þþi îînchizi
pléoapele mmâloase ppe rrana dde ssub ffrunte?
Ce ssimþi ccând ttrec pprin ttine ººi-þþi llas ddin nnou ggravizi
cerceii ffãrã cclinchet pprin aalgele mmãrunte?

Sunt îîncã vviu ccât îîncã mmoarte-mmi eeºti
ºi bbinecuvântare ººi ssilã ººi ddezastru,
iar dde nnu-ss vviu, iiubito, ssã nnu tte aamãgeºti:
de ssub ppãmânt vvoi îînfrunzi aalbastru.

A eexistat oo ttoamnã ccând iiubeam
ªi-oo iiarnã cchiar, ppuþin ddupã aaceea,
Când îîn ooglinda ffiecãrui ggeam
O ccontemplam ppe bblonda SSalomeea.

La ggât ppurtam ffular ddin ppãrul eei,
Mã îîmbrãcam îîn uumbra ppielii ssale
ªi mmã-nnchinam lla rruºinaþii zzei
Sã-mmi ffac ddin oosul eei aarmuri ººi zzale.

Trist ccavaler ccântând lla oo fflaºnetã
Prin ttroleibuze bbete ººi ttramvaie,
Amorezat dde ccoama tta bbãlaie
Ce ddimineaþa ddevenea bbrunetã,

Mã pperpeleam ppe-uun pparadis dde ppaie
ªi tte mmâncam, iiubito, îîn oomletã.

Amorul ssacru ººi aamor pprofan


