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Completã, ssintagma llui NNoica sspune
„omul ddeplin aal cculturii rromâne”,
aº ssugera îînsã vvalabilitatea eei ººi

la nnivelul mmai ggeneral, ccel ddin ttitlul aanterior,
fãrã rrestrângerea lla ccultura rromânã, nnici
mãcar lla cculturã îîn ggeneral, ppentru ccã
Eminescu eera dde-oo mmultilateralitate aameþi-
toare cca oom, ppur ººi ssimplu, dde lla ddorinþa
de aa ººti ttot cce sse ppoate ººti ppânã lla ppasiu-
nea ppentru vvin bbun, îînsoþit eeventual dde uun
cântec, dde lla pputerea dde mmuncã lla aaccesele
de ttemperament, uuneori mmelancolic, aalteori
extrovert, dde lla ddragostea nnecondiþionatã,
militantã, ttotalã, ppentru nneam ººi þþarã lla
atracþia ppentru „„fiicele VVenerei”, iidealizate
sau nnu –– iiar îîntre aaceste eextreme, ccu mmulte
ºi bbine cconturate nnuanþe. Un oom vviiu, vorba
lui NNichita SStãnescu, ddeloc uun ssfânt, ddupã
canoanele sstrict bbisericeºti, uun ttitan, îîn
sensul ggrecesc aal ccuvântului, pprin ccreaþie ––
includ aaici ppoezia, ppublicistica, pproza,
teatrul, sscrisorile ººi aadaug îîn ffinal nnotele
sale dde llecturã, mmanuscrisele, ccaietele.

Mai aales ppe bbaza ccelor ddin uurmã,
Eminescu eeste uuneori ((dar nnu rrareori)
considerat –– mmã ggrãbesc ssã sspun: ddin
entuziasm ssuperficial –– ffizician, aastronom,
economist, iistoric, ccugetãtor rreligios,
indianist, ffilosof. TTot NNoica aa iinventat
termenul emiinesciianiitã, „boala” ccare ll-aa
cuprins ppe eel ddupã cce aa pparcurs ccreaþia
eminescianã, oo bboalã rrarã ººi bbenignã,
dar ccare, cca mmaladie ((mai aales ddacã
vine ddupã uun ccontact ssumar, nnu ddupã
con-vviieþuiire sistematicã), ppoate aavea
ºi ssimptome ccare nnu ffac nneapãrat bbine,
nici ccelui „„bolnav” ººi nnici PPoetului
Naþional.

Oclasificare ssimplã aa sscrierilor
eminesciene eeste dde mmare aajutor
pentru ddiscuþia dde aaici: ((1) oopera

literarã, aantume ººi ppostume ddeopotrivã,
(2) aarticole dde zziar, ((3) îînsemnãri, nnotiþe
de sstudiu ssau dde llucru. NNu ssepar aantumele
de ppostume, ssunt lla ffel dde vvaloroase ººi
de ssemnificative, cchiar ddacã uultimele aar
mai ffi ssuferit, ccu ssiguranþã, rrescrieri, ººlefuiri,
rafinãri ((a sse vvedea mmanuscrisele ppoeziilor
publicate, uuneori ccu vvariante ººi îîndreptãri
nenumãrate), cchiar ddacã, ddesigur, nnu ttoate
scrierile rrãmase îîn mmanuscris aar ffi ffost
selectate dde aautor ppentru ppublicare. IIntrã
aici oopera lliterarã ppropriu-zzisã, ppoezia îîn
primul rrând, uunde llucrurile ssunt –– aar ttrebui

sã ffie –– cclare: uun ppoet,
un sscriitor ccum nn-aa mmai
fost aaltul, cca ddiversitate,
anvergurã, ccantitate,
calitate. UUn ggeniu. IIdeile
þinând dde aastronomie-
cosmogonie, ffizicã, rreligie,
istorie, dde ººtiinþe, îîn gge-
neral ((inclusiv mmatema-
ticã, ddacã ddorim ccu
tot ddinadinsul), aapar
deghizate, mmetaforizate,
sublimate, uuneori
surprinzãtoare iintuiþii

devansând vvremurile, aalteori ccu ooriginea
în sstudiile dde ttinereþe, îîn llecturi, îîn rreligiile
orientale, îîn mmitologie. NNu ssunt îînsã llucrãri
de ººtiinþã, nnu eerau nnici ppentru EEminescu
ºi nnici îîn rraport ccu sstandardul ddomeniilor
respective. PPoemul La ssteaua conþine
ºtiinþã, ddar nnu eeste aarticol dde aastronomie...

În ccaietele llui EEminescu, aapar îînsã dde-
talii ttehnice eexplicite, iinclusiv ppagini îîntregi
de mmatematicã ((parcã sspre pparalizarea
poetaºilor „„moderni”, mmândri dde iinapetenþa
lor ppentru ººtiinþele „„grele”). RRepet, vvoia
sã ººtie ttot cce uun oom aar pputea ººti, ddorea
sã îînveþe, homo ssapiiens de uun oordin dde
mãrime-pprofunzime iieºit ddin ccomun –– bba
chiar aavea ddorinþa-vvisul dde aa mmatematiza
psihologia ººi ssociologia ((ceea cce, eevident,
nu aa rreuºit –– nnici nnu aa îîncercat sserios), ddar
nici aaici nnu eeste vvorba ddespre sscrieri ccare
sã-ll ccalifice aa ffi mmatematician, ffizician,
economist, ffilosof.

Dar, ccu aarticolele ppublicate aalta eeste
situaþia! AAcestea eerau „„scoase
în llume”, ssub ssemnãturã, eerau,

aºadar, sscrise ccu ggrijã, ccu oo ddocumentare
ºi oo llogicã iinternã ccare ººi aaceasta aar ttrebui
sã pparalizeze ((aproape) oorice ggazetar ddin
vremurile nnoastre. MMii dde ppagini. AAici, dda,
Eminescu aare ooperã dde ffilosof ((în pprincipiu,
asta ººi eera eel, ppentru ccã aacestea aau ffost
studiile llui dde bbazã, „„profesia” ppentru ccare
s-aa ppregãtit lla BBerlin ººi VViena), ooperã dde
istoric ((sã nne aamintim sscrierile ddespre iistoria
Basarabiei), dde eeconomist ((multe ddintre
articolele dde lla Tiimpul nu nnumai ccã iinvocã
termeni, cconcepte ººi cconcepþii eeconomice,
dar ººi ccontureazã mmodele pproprii pprivind
funcþionarea sstatului ººi eeconomiei, îîn
general ssau ccu rreferire lla rrealitãþile rromâ-
neºti). AAu ffost sselectate ººi sstrânse îîn vvolume
cu ssubiecte sspecifice mmulte ddintre aaceste
scrieri –– eele ppot cconta cca ooperã dde eecono-
mist, iistoric, ppolitolog, dde ggânditor rreligios
(pentru uultimul ssubiect, aaº iinvoca ddoar
eseul Emiinescu ººii ccugetarea ssacrã de
Tudor NNedelcea, ccompletat ccu oo aantologie
de ttexte eeminesciene ppânã lla oo ccarticicã
de 1100 dde ppagini aapãrutã lla EEditura AAIUS,
Craiova, 11994).

ªi, ttoate aacestea ppânã lla 339 dde aani,
cu uultimii ººase aani eeliminat ddin
viaþa ppublicã, iinclusiv ddin ppresã.

Tot lla 333 dde aani aau mmai ffost ººi aalþi OOameni
Deplini eeliminaþi, uuciºi, ttrimiºi sspre CCeruri...
spre aa rrãmâne ººi mmai pputernici llângã nnoi,
ca mmodele, cca ÎÎnvãþãtori... 

Este ººi ccazul llui EEminescu!
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
Îmblã vvorba ccã, îîn aajunul îîntrunirii CCorpurilor

legiuitoare, ccabinetul vva ffi ssupus lla sschimbãri.

Ne-aam oobicinuit aatât dde mmult ccu mmutaþiunile
caleidoscopice aale gguvernului rroºu, aam vvãzut aatâtea
nulitãþi ººi aaþâþi ggheºeftari pperindându-sse ppe bbãncile
ministeriale, îîncât oo aasemenea eeventualitate nn-aar mmai
avea mmeritul dde-aa iinteresa ppe ccineva, iindiferent ffiind
la cce nnume rrãspunde ccarnea ccu oochi ccare oocupã
din vvreme-nn vvreme aacele bbãnci. AAceeaºi ttrãsãturã
comunã dde iinepþie, dde ººiretlic aadvocãþesc, îîi fface
sã ssemene aatât dde mmult uunii ccu aalþii aaceºti ppatrioþi
de ccontrabandã îîncât ttrebuie ssã ffie ccineva uun pprofund
zoolog cca ssã cclaseze ssub aalte rrubrici mmenajeria
decât ssub aaceea aa aabsolutei nnulitãþi.

Din aacest ppunct dde vvedere ººtirea aar ffi ccu ttotul
indiferentã. EEa ccâºtigã îînsemnãtate pprin îîmprejurarea
cã sstã îîn llegãturã ccu ccestiunea DDunãrii. NNu! NNu mmai
e vvorba dde-aa îînlocui ppe GGiani ccu FFleva, ppe FFleva ccu
Pherekydis, ppe PPherekydis ccu SStolojan; cchestiunea
e mmult mmai aadâncã. EE vvorba dde-aa sse aafla ooameni ccu
mintea ssubþire ccare –– cce-oor fface, cce-oor ddrege –– ssã aafle
modul dde-aa aaplica fformula ccontelui AAndrassy ddespre
„identitatea iintereselor RRomâniei ccu aacelea aale
Austro-UUngariei”.

Pre ccât sse ººtie, tteoria aaceasta ee vveche. MMai
cu sseamã uungurii bbinevoiesc aa nne ddovedi zzilnic cce
identice ssunt aaceste iinterese ººi ccât dde mmult nne iiubesc
neamul ººi llimba. NNe ppãtrunde oo aadevãratã dduioºie
când nne uuitãm ppeste mmunþi ººi vvedem ccu ccâtã bbunã-
credinþã sse aaplicã llegea nnaþionalitãþilor bbunãoarã,
cum ppretutindenea llimba rromâneascã ee îîntrebuinþatã
în aadministraþie ººi îîn jjustiþie, ccum ttoþi ffuncþionarii
vorbesc ccu ppoporul îîn llimba llui, ccum rromânii ssunt
preferaþi cchiar aatât dde mmult, îîncât dde ddragoste...
le vvine ssã iia llumea-nn ccap.

Când ccineva aare pparte dde-oo ppriveliºte aatât
de dduioasã ººi vvede dde ccât rrespect, dde ccâtã
iubire sse bbucurã cconaþionalii nnoºtri dde ppeste

Carpaþi, mmai ppoate ffi îîndoialã ccã iinteresele nnoastre
ºi ccele aaustro-uungare ssunt iidentice? NNici ccâtu-ii nnegru
sub uunghie. TToatã ggreutatea ee dde-aa nne-oo ddovedi
nouã aaceasta. IIatã oo ttreabã dde ccare oonor. GGiani
nu-ii ccapabil. DDe mmulte ee ccapabil aacest ttânãr îînzestrat
cu ffel dde ffel dde ddaruri, ddar dde aasemenea llucru nnu.

Trebuiesc aaci iinteligenþe mmai ffine. LLucrul
nu sse ppoate fface ddeodatã, ddin ttopor. ((...)

O nnouã eerã dde ffericire ººi pprosperitate sse vva
deschide aatunci ppentru RRomânia. CCât þþine mmalul
Dunãrii vvom aavea aautoritãþi dde pporturi cchezaro-
crãieºti ººi, cceea cce ee ffãrã îîndoialã uun ffolos, pputerea
ºi iinfluenþa cconsulatelor sse vva uurca iiar, cca îîn eepoca
de ffericitã mmemorie aa nnobililor ffanarioþi. CC-uun ccuvânt,
o nnouã ppârghie sse vva ccrea, ccât þþine DDunãrea, ppentru
marea mmenire iistoricã aa eepocii llui CCarol ÎÎngãduitorul,
pârghie ppentru îînstrãinarea ttreptatã, ddar ccu aatât mmai
sigurã aa þþãrii. TTot nne pplace nnouã cce ee sstrãin, îîncai
sã nne ffacem îînºine sstrãini, llãsând îîn ººtirea DDomnului
acea ccuriozitate eetnologicã ccare sse nnumeºte ppoporul
românesc.

De-oor vveni aastfel llucrurile ssau aaltfel –– ccine ººtie?

Un llucru îînsã ººtim ddespre ppatrioþii nnoºtri: ccã sse
bucurã dde ccea mmai bbunã oopinie îîn sstrãinãtate. UUn
diplomat sstrãin cconvorbind cc-uun rromân, ss-aa eexprimat
asuprã-lle îîn mmodul uurmãtor: „„În zzadar vvã zzbateþi;
ceea cce ººtiu ee ccã rroºii dd-vvoastrã ssunt ffoarte culanþii
în ddaraverile ccu sstrãinãtatea ººi sse þþin dde ccuvânt,
orice-aar ppromite. ÞÞara? OO-nnvârtesc ºº-oo ssucesc
pân-cce rrãmâne ttot ppe-aa llor.” 

(Tiimpul, 4 nnoiembrie 11881)

Primim dde lla uun ccorespondent aal nnostru ddin
Râmnicul VVâlcei uurmãtoarele aamãnunte
asupra ffaptelor cce sse ppetrec aacolo.

Nu pputem îîndestul aatrage aatenþiunea oopiniei
publice aasupra uunei aasemenea sstãri dde llucruri. DDeºi
avem pputernice ttemeiuri ppentru aa aavea oo ffoarte sslabã
speranþã îîn gguvernul aactual, ttotuºi nne ffacem oo ddatorie
de aa-ii ssemnala uun ssistem dde aadministraþie ccare dde
ºase aani aapasã aaceastã ppopulaþiune ººi oo ddã îîn pprada
câtorva eexploatatori nneruºinaþi. DDeunãzi Moniitorul
chiar ppublica ddestituirea aa 114 pperceptori ddin aacest
paºalâc, sscoºi ppentru aabuzuri ººi ssfeterisire dde bbani
publici. CCine aa nnumit ppe aaceºti pperceptori? CCine
i-aa mmenþinut îîn ffuncþiune dde aatâta ttimp? EEvident,
influenþele llocale îîn ccapul ccãrora sse aafla pprefectul.
ªi ccând hhoþiile aau aajuns îîntr-uun ggrad îîncât sse
primejduieºte cchiar îîncasarea rregulatã aa iimpozitelor,
adicã ssfântul bbuget, aatunci mministerul sse ddeºteaptã
ºi fface ccâte uun ttârziu ººi iinutil eexemplu.

Iarãºi îîn Moniitor vedem ccã aarenda mmoºiei MMarcea
a sstatului, aarendatã dd-llui KKlaus, nnu ss-aa pplãtit. CCine
este aacel KKlaus? TToatã VVâlcea-ll ººtie. EEste oomul
de ppaie aal pprefectului, aacel cce-ii îîmprumutã nnumele
pentru aa þþine îîn aarendã mmai mmulte mmoºii aale sstatului
(între ccare ººi MMarcea).

Neruºinarea mmerge aatât dde ddeparte îîncât
asemenea llucruri nnu sse aascund ccel ppuþin ccu mmai
multã ddibãcie. AAcel KKlaus eeste ffuncþionar aal jjudeþului,

inginer pplãtit
din bbani ppublici.
Iatã ddarã ppe dde
o pparte pprefectul
arendaº aal sstatului
pentru mmai mmulte
moºii îîn jjudeþul
ce îînsuºi aadmi-
nistreazã ººi nne-
plãtind ccel ppuþin
arenda aacelor
moºii. IIatã ppe
de aaltã pparte oomul
lui dde aafaceri,
epistatul, oocupând
fãrã rruºine ººi ffãrã
mãcar aa sse aascunde ppostul dde iinginer aal jjudeþului!

La cce sse îîntrebuinþeazã ttimpul aacelui iinginer?
A ggera mmoºiile ppe ccare lle-aa aarendat dde lla sstat ppe ffaþã
ºi ffãrã ssfialã. CCãci ddin ddouã uuna. OOri aaceste mmoºii
sunt îîn aadevãr aale llui; aatunci ccum ttolereazã pprefectul
ca iinginerul jjudeþului ssã ffie aarendaº? OOri, cceea cce
se zzice ººi eeste mmai mmult ddecât ssigur, aacele mmoºii ssunt
arendate nnumai ccu nnumele dde zzisul KKlaus ººi ssunt îîn
adevãr aale pprefectului? AAtunci aabuzul eeste îîncã mmai
strigãtor. AAcum pputeþi îînþelege cce sse fface ccu zzilele
judeþene ppentru ººosele.

Mai nnicio ººosea nnu ss-aa ccreat dde lla ccãderea
administraþiunii ttrecute. AAcele mmoºtenite
sunt îîn sstarea ccea mmai rrea dde îîntreþinere.

Singurele llucrãri cce sse mmai ffac ssunt ccanalizãri
de rrâuri ((precum LLuncavãþul lla MMarcea), ccare iinun-
dau mmoºiile aarendate ººi eexploatate dde pprefect,
construcþiuni dde mmori lla aaceleaºi mmoºii ººi aaltele
de aasemenea nnaturã.

La 115 ooctombrie eera ssã sse ddeschidã cconsiliul
judeþean. NNu ss-aa pputut ccompleta ddouã ssãptãmâni ººi
mai bbine, ffiind pprefectul ddus lla PPesta ffãrã cconcediu
pentru aa sspecula pporcii ssãi, îîntovãrãºit ººi dde vveterinar,
care, cca ttoþi aamploiaþii jjudeþului, ssunt sservitori pparti-
culari ººi eepistaþi dde mmoºie aai aarendaºului-pprefect.

Este iinutil aa mmai iinsista aasupra aabuzurilor dde ttot
felul aale llui SSimulescu, ddenunþate dde oo ssutã dde oori
în ppresa dde ttoate nnuanþele ººi rrãmase nnecercetate ººi
nepedepsite ppânã aastãzi. AAstfel sse eexplicã ccã aacest
om, iintrat îîn aadministraþie cc-oo ddatorie, cconstatatã lla
Tribunalul dde ccomerþ, dde ppeste 660.000 mmii ggalbeni,
astãzi sse ggãseºte lliberat dde ttot ººi ccel mmai mmare ppro-
prietar ddin VVâlcea. PPentru aa iizbuti îîntr-oo aasemenea
operã îîi ttrebuia nnegreºit aacestui oom oo bbandã îîntreagã
de mmizerabili hhotãrâþi ººi ccãrora ttrebuie ssã lle iierte nnu
numai aabuzurile ººi jjafurile, ddarã ppânã ººi ccrimile ccele
mai îîngrozitoare.

Dãm aaci ccuvântul ccorespondentului nnostru. DDânsul
ne ssemnaleazã uuna ddin aacele ffapte ccare, ddacã ss-aar
fi ppetrecut îîntr-oo þþarã ccivilizatã, aar ffi rridicat ggroaza ººi
spaima îîntregii nnaþiuni ººi ccare, îîn jjudeþul îîncredinþat
lui SSimulescu, eeste ppe ccale dde aa sse ccocoloºi, ccum
zice rromânul îîn llimba llui eexpresivã. ((...) 

(Tiimpul, 8 nnoiembrie 11881)
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Homo ssapiens

CCândva, aam ccrezut
cã oomul ee oo ffiinþã
perfectibilã. AAcum nnu

mai ccred. AAcum ººtiu ccã oomul
rãmâne aacelaºi, ddin ttotdeauna.
Cu ttoate aale ssale; ccele bbune,
ca ººi ccele rrele. IIar ddacã uuneori
se îîntâmplã ssã iiasã ddin ssine,
din cceea cce ii-aa ffost ddat dde lla

început ººi ppentru ttotdeauna, ddacã ee ss-oo iia, aadicãtelea,
razna, aatunci îîn nniciun ccaz nn-oo iia sspre bbine. AAstfel
cã, aa-ll ssfãtui dde bbine aa îînceput ssã mmi sse pparã oo iinutilã
încercare. DDupã ccum aa nnu-ii rreaminti, ttotuºi, ccã zzidul
în ccare sse ppregãteºte aa dda ccu ccapul ee cchiar îîn ffaþa
lui, mmi sse ppare dde nneconceput. CChiar ddacã aai mmai
fãcut-oo ººi aaltã ddatã. CCu aaceleaºi rrezultate; aadicã
fãrã. NNu dde aalta, ddar zzidul nnu aare nnicio vvinã.

Trãim îîntr-oo llume vveselã. AAtât dde vveselã îîncât
a aajuns ssã sse îînece îîn ppropriile hhohote. AAtât dde
veselã îîncât nnu nnumai ccã rrâde ccu llacrimi, ddar, mmai
ales ººi mmai ccu oosebire, rrâde dde llacrimi! S-aa ddat
drumul lla ddiistracþiie, ccum bbine ººi iinspirat sspune
sloganul dde ffiece zzi aal llumii rromâneºti. AAl uuneia ddintre
ele. FFiindcã ooricum eexistã ccel ppuþin ddouã: uuna, ccea
realã, aa aamãrâþilor, aa nnenumãraþilor, aa ttriºtilor, aalta,
la ffel dde rrealã, aa aajunºilor, aa pplictisiþilor, aa ddrogaþilor
de vveselie, aa pprostãlãilor îînecaþi îîn ppropriile hhohote:
telelumea. Ori, mmai ddegrabã, telemahalaua, înghiþitã,
mai nnou, ººi uumilitã îîn „„calitate” dde ccea iinternauticã, îîn
care mmârlãnia ººi ssuficienþa, ppornografia llimbajului ººi aa
ideilor bbat oorice îînchipuire ssub aacoperirea iimpunitãþii
anonimatului ººi ggregaritãþii. NNe ddistrãm ppentru ccã aasta
ni sse ppropune, nni sse ooferã, nni sse iinduce, ppentru ccã nne
place, ppentru ccã nne þþine ddeparte dde jjudecata aasupra
lumii ººi aa cceea cce nni sse îîntâmplã. NNe diistrãm ca ssã

ne diistragem din ffaþa eevidenþei, aa ssuferinþei,
a mmorþii ccare-ii ppriveºte îîntotdeauna nnumai ppe aalþii.
Lumea ee îîmbãtrânitã îîn rrele, ddar pparcã nniciodatã
sloganul RRomei iimperiale, ttradus îîn rrealitatea
contemporaneitãþii, ppâinea ddistracþiei ººi ccircul
manipulãrii, nn-aa aatins ppragul uuniversalitãþii.
Râdeþi, bbãieþi, nnumai rrâdeþi!, aar ssuna aastãzi
vorbele llui IIon HHeliade RRãdulescu.

DDar, ddincolo dde aaceste aadevãruri, nnu ppoþi ssã
nu cconstaþi, ccu ttristeþe, rruºinarea aaproape
universalã aa uumanitãþii aacestui vveac

dinaintea llacrimilor. OOare cce sstrâmbã jjudecatã fface
sã uuitãm ffaptul ccã nnu ddoar rrâsul îîi eeste ddat oomului,
ci ººi pplânsul. MMai aales pplânsul!

Desuetã, ssentimentalã, rromanþioasã, aaºa ccum
am ddeclarat-oo, aalungând-oo ddin vviaþa nnoastrã, ddin aarta
noastrã, uunde îîºi vva ffi aascuns llacrima ccristalul ppur
prin ccare nne ddescoperim ooameni, ddincolo dde mmãºtile
mizeriei nnoastre ccele dde ttoate zzilele? 

Suntem mmai bbãrbaþi, mmai ddemni, mmai iintransigenþi,
mai ddrepþi ffãrã
lacrimi? AAhile,
plângând llângã
mormântul llui
Patrocle ee mmai
puþin AAhile?
Vedeþi-ll aameste-
cându-ººi llacrimile
cu aacelea aale
nefericitului PPriam
lângã ttrupul
ucisului HHector!
E mmai ppuþin mmãreþ
Peleianul? EE mmai

puþin rrege, mmai ppuþin ddemn, PPriam? EE mmai ppuþin
el îînsuºi ppreaiscusitul UUlise pplângând ppe þþãrmurile
Ithacãi? JJalea oorbului OOedip ssau ccea aa îînzãbrãnitei
Antigona îîi fface ppe aaceºtia mmai ppuþin mmãreþi îîn
durerea llor? SSunt ddesuete, rromanþioase, ffalse,
tânguitoarele ppersonaje sshakespeariene oori ssfâºiaþii
eroi ddostoievskieni?

Suntem mmai uumani, mmai ffrumoºi, mmai bbuni ssub
zodia uunei vveselii pperpetue, rrâzând dde ttoþi ººi dde
toate, ddemitizând, ddesacralizând, ccoborând ttotul
în dderiziunea uunui hhohot ggeneralizat? EE mmai ppuþin
rãu îîn llume, mmai ppuþinã ttiranie dde ccând rrâdem îîntruna
de eele? Castiigat rriidendo mmores! Poate! DDar nnu ssunt
convins dde mmai mmarea eeficienþã aa pparodiei ddecât
a ddiatribei. NNu ssunt cconvins ccã rrâsul nnu ee, dde mmulte
ori, ccel ppuþin oo ccomplicitate. BBufonii ttrãiau lla ccurþile
regilor ººi rregalitatea nnu sse ssimþea ddeloc aameninþatã.

AAºa ddupã ccum, ssunt llucruri dde ccare nnu sse
poate rrâde ssau dde ccare nnu sse mmai ppoate
râde. AA rrâde îîntr-uuna, aa rrâde dde ttot cce ee

în jjurul ttãu ººi îîn ttine mmi sse ppare lla ffel
de nnociv cca sseriozitatea vveºnicã oori
ca ddogma ssau aascetismul ffariseic.
La ffel dde iinuman, dde ffals, dde aaberant.
ªi lla ffel dde ppericulos.

Limba rromânã aare oo eexpresie ccum
nu sse ppoate mmai ppotrivitã ppentru aaceasta.
Românul rrural, rromânul ccel eetern ººi ttrist,
ºi nnu nnumai eel, sspune dde mmulte oori nnu
„de cce rrâzi?”, cci „„de cce tte rrâzi?” CCândva,
scriam ccã eexistã rriscul cca, rrâzând lla
nesfârºit, ssã tte rrâzi ppânã lla uurmã ppe ttine
însuþi. AAcum ssunt cconvins cc-aam rreuºit
aceastã pperformanþã.

Complicitatea rrâsului
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

D
e aani dde
zile, neguri
grele se

adunã asupra bise-
ricii române. Viaþa
religioasã a popo-
rului nostru a fost
adânc turburatã,
iar cei ademeniþi
de modele strãi-
nãtãþii socoteau
sositã vremea
ca, ºi la noi, Statul

sã se despartã de bisericã, pãrãsind-o în voia
împrejurãrilor.

O mare neliniºte a cuprins atunci pe toþi Românii
cu grijã de viitor. ªi, fãrã zãbavã, cei ce cunosc
preþul tradiþiei în educaþia unui neam s-au adunat
ºi au declarat fãþiº:

Noi, Românii, vrem sã fim ceea ce suntem: fii
ai pãrinþilor, urmaºi ai strãmoºilor noºtri, iubind ceea
ce au iubit ei, adorând ceea ce ei au adorat. Statul
nostru nu va oropsi biserica naþionalã, cu care de
sute ºi sute de ani a trãit ºi a crescut împreunã. Cleri-
cii noºtri nu-s oameni de pripas, buni de zvârlit peste
hotare, ci bãºtinaºi ai acestui pãmânt, având acelaºi
sânge, aceeaºi limbã ºi acelaºi suflet ca ºi noi.

Acesta a fost gândul din care s-a nãscut
societatea noastrã [Societatea Ortodoxã-Românã] –
nu numai românã, ci ºi creºtinã; nu numai creºtinã,
ci ºi ortodoxã-naþionalã.

Se împlineºte abia anul de când societatea a luat
fiinþã. Privind însã ceea ce am lucrat pânã azi, putem
fi aproape mulþumiþi.

Mai ales în vremuri ca acestea, când negurile
s-au adunat în chip de nouri sfâºiaþi de fulgere
ºi de trãsnete, adunarea de faþã e un adevãrat
liman pentru toþi cei bãtuþi de vânturile îndoielii.

Când chiar cei mai rãi acuzã fãrã sfialã, când
chiar ºi cei mai buni vorbesc cu amãrãciune, socie-
tatea noastrã, ridicându-se peste viforul patimilor
individuale, zice tuturor Românilor de caracter:
nu vã pierdeþi cumpãtul ºi nu confundaþi oamenii
cu ideile pe care ei ar trebui sã le prezinte.

Furtuna care bântuie acum biserica noastrã nu
priveºte religia, ci numai pe cei ce sub haina cinstitã
a bisericii au ascuns noroiul pãcatelor personale.
Pãcatul însã e una, instituþia e alta. Ca frunzele
veºtede, care cad înainte de vreme, aºa cad ºi vor
cãdea în fiecare generaþie toþi cei slabi ºi întinaþi
de rele. Popoarele însã trãiesc ºi vor trãi mai departe,
iar împreunã cu ele vor trãi ºi înflori toate aºezãmin-
tele care ajutã înnobilarea vieþii omeneºti. Va dãinui,
deci, ºi biserica.

Nu vã plecaþi ochii nici în faþa scepticilor care
privind cãderea unuia ºi altuia socot cã religia
e osânditã sã piarã, nici în faþa creºtinilor de alte
confesiuni, care aºteaptã sã îngenunchem de acum
sub alte evanghelii.

„Zis-a cel deºert întru sine: Vor fi goale de
aci înainte cerurile. ªtiinþa a biruit religia; civilizaþia
dãrâmã templele... Va fi gol cerul ºi deasupra
României...”

D
e ccincizeci dde aani, de când gunoaiele
Parisului aduse în mode, în cãrþi, în legi
ºi alte articole de import, au început a se

scutura peste oraºele noastre, în teatre, în cluburi,
în redacþii de gazete, în reviste ºi chiar în ºcoli, am
auzit deseori aceastã profeþie. Cei ce au gustat puþin
din coaja ºtiinþei exacte s-au grãbit sã ne spunã
cã Dumnezeu nu e nicãieri în naturã; cã nu se vede
nici cu microscopul, nici cu telescopul! Ne-au prorocit
chiar cã se apropie amurgul tuturor religiunilor, iar
unii, mai zeloºi, nu s-au sfiit sã ducã aceastã veste
pânã ºi în faþa copiilor, socotind cã ºcolarii vor învãþa
mai bine latineºte dacã vor tâlcui pilde ca acestea:
credo non esse deum – cred cã nu e Dumnezeu!

Cunoaºtem ºi prea cunoaºtem aceste glasuri
de coabe. Atâta numai cã nu ne mai speriem, ci
le ascultãm cel mult cu milã. Cãci azi sunt ºi între
Români destui care, de la coaja ºtiinþei, au început
a se apropia de miezul ei. ªi în loc de a mai asculta
pilduirea unor astfel de calfe mediocre, în a cãror
minte se învârtesc locului trei fapte ºi douã idei,
începem ºi noi a ne îndrepta ochii spre adevãraþii
oameni de ºtiinþã. Azi ºtim cã a existat un oarecare
Pasteur, cã acel Pasteur, „cel mai mare dintre

francezii timpului sãu”, cunoºtea ºi el ce e
microscopul ºi cã, dupã o viaþã bogatã în mari
descoperiri care au lãrgit orizontul ºtiinþei, el
mãrturisea totuºi cu smerenie: din toate pãrþile
ne împresoarã mister... ºi iarãºi mister...

ªtim apoi cã, nu prea de mult, din mijlocul ºtiinþei
germane s-a auzit acel ignorabimus al lui Du Bois
Reymond, care a rãsunat ca un glas de trâmbiþã pe
deasupra tuturor Academiilor ºi societãþilor ºtiinþifice.

M
ai ººtim, dde aasemenea, din înþeleapta
Anglie, cã cel mai mare filosof al veacului
abia încheiat, Herbert Spencer, dupã ce

a dat ocol tuturor ºtiinþelor, a mãrturisit cu fireasca
lui sinceritate cã nicãieri între religie ºi ºtiinþã nu
poate fi ciocnire, fiindcã orice pas mai departe în
ºtiinþã e o fereastrã mai mult spre întunericul de
dincolo de cunoºtinþã ºi cã, prin urmare, sentimentul
religios va fi ºi va dãinui cât va exista pe faþa
pãmântului o minte omeneascã la fel cu cea de azi.

Nu ne speriem, deci, de ironia ieftinã a celor ce
privesc sceptici spre religie, numai fiindcã au aflat
marele mister cã oxigenul ºi hidrogenul, combinate
împreunã, fac apa! Pe astfel de oameni unilaterali,
care privesc lumea cu un singur ochi, Kant îi numea
ciclopi. De ciclopia unora ca aceºtia, care vorbesc
în numele ºtiinþei, fãrã sã bãnuiascã hotarul filosofic
al puterii spiritului omenesc de a cunoaºte lumea, nu
ne mai speriem. Dupã ce am cunoscut acum 30–40
de ani scepticismul glumeþ al Voltairienilor de nuanþã
mai mult literarã, iar mai târziu scepticismul posac
al cârtiþelor de laborator ºi al câtorva Sancho de la
porþile ºtiinþei exacte, am ajuns astãzi sã cunoaºtem
ºi sã preþuim concepþia despre lume a unui Pasteur,
Spencer, Carlyle ºi altor minþi geniale, dar tocmai de
aceea pline de smerenie în faþa tainelor universului.

Ca ºi în alte þãri cu o culturã mai temeinicã, încep
acum a se ridica ºi printre români destui care sã
cinsteascã sentimentul religios, nu numai din respect
pentru tradiþie, ci ºi din proprie convingere filosoficã.
De aceea, celor ce prorocesc cã de aci înainte „vor
fi goale cerurile deasupra României”, noi le rãspun-
dem un singur cuvânt: vor fi goale numai acolo unde
sufletul omenesc va fi gol...

Pentru bbiserica nnoastrã
SSiimmiioonn MMEEHHEEDDIINNÞÞII
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A
cesta ee rrãspunsul pe care odatã pentru
totdeauna îl dãm tuturor importatorilor
de gunoaie moderniste ºi tuturor ciclopilor

intelectuali care, ocupându-se de ºtiinþa exactã,
n-au ajuns încã la conceptul mai fin al neºtiinþei
exacte, singurul care permite o privire cu adevãrat
filosoficã asupra religiei ºi sentimentului religios.

Mai e apoi un cuvânt, pe care societatea noastrã
se simte datoare sã-l spunã ºi credincioºilor de alte
confesiuni.

Noi, românii, am îngãduit ºi îngãduim pe pãmântul
nostru toate credinþele religioase. Mântuiascã-ºi
sufletul lor evreii, ruºii, tãtarii, lipovenii, germanii,
francezii, grecii, turcii ºi toate neamurile pãmântului...
în biserica lor, în limba lor, dupã credinþa lor.
Nu ne priveºte.

Vrem sã se ºtie însã lãmurit: cã nu ne e prieten,
ci duºman ne este cine va voi sã ne turbure conºti-
inþa, hulind biserica dominantã a statului nostru
ºi îmbiindu-ne spre alte confesiuni.

Sã ºtie toþi cã tradiþiile noastre religioase
nu le schimbãm cu ale nimãnui.

Mãreþ e Sf. Petru din Roma ºi, fireºte, pleacã spre
evlavie sufletul oricãrui om cu mintea îndreptatã spre
meditaþie religioasã sau capabil de impresii artistice.
Tot aºa e Sf. Sofia din Constantinopol, Domul din
Colonia, Notre-Dame din Paris ºi multe alte locaºuri
de închinare ºi creºtineascã reculegere. Pentru noi
însã izvor cu mult mai bogat de întremare sufleteascã
e Cozia cu chipul lui Mircea cel Bãtrân ºi al Teofanei
care, cernitã în haine cãlugãreºti, a plâns acolo pânã
la moarte pe fiul sãu ucis în câmpul Turdei. Acolo,
lângã altarul de pe malul Oltului, e adevãrata noastrã
bisericã.

Biserica noastrã mai e la Curtea de Argeº, a cãrei
duioasã legendã despre jertfirea soþiei meºterului
Manole face sã roureze de lacrimi pânã ºi ochii
pruncilor noºtri.

Biserica noastrã e la Rãdãuþi, unde se odihneºte
Bogdan descãlicãtorul.

Biserica noastrã e la Putna, unde doarme „Cel
Mare ºi Sfânt”, pe care însuºi papa de la Roma
l-a numit „atletul întregii creºtinãtãþi”.

Biserica noastrã e, în sfârºit, peste tot unde dorm
somnul lor de veci ctitorii de aºezãminte, voievozii
„dãtãtori de legi ºi datini” ºi oriunde se aude o rugã
în graiul neamului nostru. Cãci, în deosebire de alþii,
care au primit creºtinismul din porunca unui stãpân –
trecând într-o bunã dimineaþã prin apa unei gârle ºi
ieºind la malul celãlalt botezaþi – la noi, biserica s-a
înfiripat pe încetul sute ºi sute de ani, împreunã cu
limba, pe când pãrinþii noºtri erau încã sub stindardul
legiunilor. Crucea noastrã se cheamã ºi azi cruce,
ca ºi în basilicile din preajma castrelor, cimitirul se
cheamã cimitir, ziua odihnei se cheamã Duminicã,
iar banul morþilor e nelipsit ºi azi din mormintele
româneºti, ca ºi din mormintele de acum 2.000 de
ani. De aceea, biserica noastrã ne vorbeºte un grai
cu un înþeles pe care nu-l poate avea pentru noi nicio
altã bisericã din lume.

E însemnatã ºi aiurea serbarea anului nou, când
omul îºi face mãcar o clipã socoteala vieþii ºi se
pregãteºte sã treacã spre alt an; însã pentru noi,
românii, nicãieri nu se înnoieºte anul ca în þara
noastrã, unde, alãturi de slujba bisericii, colindul
copiilor ne aduce aminte de Traian, marele
întemeietor al neamului, pe care ºi alþi creºtini
îl cinstesc ca pe un sfânt, cu toate cã n-a fost
nici mãcar creºtin!

E
duioasã ppeste ttot sserbarea naºterii pruncului
din Betlehem, dar nicãieri ea nu ne miºcã
sufletul mai mult decât la noi, unde cântecul

„florilor dalbe” desmiardã ca pe un prunc omenesc
„mititel ºi-nfãºeþel” pe cel culcat odinioarã în iesle ºi
unde numele lui Ler–Leroi Doamne ne aduce aminte
de trecutul nostru roman, de creºtinismul nostru
nãscut în preajma lagãrelor.

Cinstite sunt – ºi cinstite sã fie – toate bisericile
pãmântului, în care omul poate face un pas mai
departe cãtre ideal.

Mai cinstitã însã ºi decât toate mai scumpã
pentru noi e biserica noastrã, ale cãrei binecuvântãri
adumbresc viaþa mamelor ºi soþiilor, a pruncilor ºi
a tuturor celor iubiþi ai noºtri, pânã ce le încruciºãm
mâinile pe piept.

„Uitatu-m-am în mormânt ºi am vãzut þãrâna
ºi oasele goale... ªi-am întrebat: unde e împãratul
ºi unde ostaºul..., unde bogatul ºi unde sãracul...
unde e robul... ºi unde stãpânul...”

Aº vrea sã ºtiu: în ce bisericã slujba morþilor

aduce lacrimile în ochi pânã ºi strãinului care
întâmplãtor se opreºte din cale în faþa unui sicriu
necunoscut?

Aº vrea sã ºtiu: în ce bisericã noi, românii, am
putea auzi o rugãciune care sã vorbeascã sufletului
atât de potolit ºi grav, ca acea „Luminã linã a sfintei
sãri...”, a cãrei tainicã poezie aromeºte orice suflet
simþitor în ceasurile de reculegere ale vecerniei?

A se atinge cineva de biserica noastrã ar însemna
sã ucidã însãºi fiinþa noastrã sufleteascã, înfiripatã
de atâtea sute de ani împreunã cu limba ºi neamul,
prin toate împrejurãrile fericite ºi nefericite de care
poporul nostru a avut parte pe acest pãmânt.

Ba ar însemna ceva ºi mai uricios: o silnicie
asuprã-ne în casa noastrã, un act de netoleranþã
faþã de poporul cel mai îngãduitor al Europei.

Rãsfoiþi istoria ºi vedeþi!
Nu noi, românii, am pustiit Europa cu „rãzboaie

de 30 de ani”, arzând oraºele ºi ucizând norodul
pentru credinþele ºi obiceiurile sale religioase.

Voevozii noºtri n-au tras cu puºca de pe ferestrele
castelului lor în grãmada celor de acelaºi sânge
cu ei, dar de altã credinþã.

Clericii noºtri n-au ars pe nimeni pe rug.
America ºi Siberia n-au vãzut pribegind din þãrile

româneºti bãtrâni ºi copii surghiuniþi de la vatra
strãmoºeascã pentru credinþa lor.

D
impotrivã, aam îîngãduit ttuturor sã-ºi îngri-
jeascã de suflet cum vor. Ba am primit
ºi pe cei prigoniþi din alte þãri. Lipovenii

alungaþi din Rusia la noi ºi-au gãsit liman de scãpare.
Evreii cãsãpiþi mereu aiurea, în rãstimpuri ce se
întorc ca vremea seceriºului, tot la noi au nãpãdit.
Grecii Eteriei la noi s-au adãpostit. Bulgarii fugiþi de
ºtreang din dreapta Dunãrii, aici s-au aciuat. Pânã
ºi celor mai depãrtaþi le-am stat în ajutor. Cu moºiile
noastre am dãruit bisericile strãinilor. Cu jertfa
noastrã am tipãrit cãrþi pentru cei asupriþi de pãgâni.
Am tipãrit în greceºte, slavoneºte, în limba georgianã,
ba ºi în limba arabã, iar azi, sub ocrotirea legilor
noastre, cu cheltuiala noastrã, ridicãm temple lui
Allah, pentru ca musulmanii din Dobrogea sã se
poatã închina dupã credinþa lor, din vârful minaretelor,
hogii sã poatã vesti de trei ori pe zi Profetului cum
rãsplãtesc românii pentru bisericele arse odinioarã
în numele lui!

Am dori sã aflãm cine dintre toate neamurile
Europei se poate lãuda cu o toleranþã religioasã
atât de largã ºi mai ales atât de veche.

Dar, tocmai pentru aceasta, am socoti ca o
grea batjocurã sã încerce oriºicine în acest veac de
luminã sã ne îndemne a uita tradiþii atâta de cinstite
ºi vrednice de atâta laudã.

Acesta e cuvântul hotãrât pe care-l spunem
celor de alte confesiuni, pentru ca sã-l ºtie.

Isprãvind aci cu scepticii ºi cu alþi adversari ai
bisericii, mã întorc acum cãtre membrii devotaþi ai
societãþii noastre ºi-i întreb: pe ce cale vom atinge
în þara româneascã idealul nostru? În ce fel statul
român va împlini, dupã vorba lui Bismarck, menirea
sa cea înaltã: de a realiza în viaþa de toate zilele
învãþãturile evanghelice?

Pe o singurã cale: sã dãm bisericii locul care
i se cuvine în educaþia poporului.

Alãturi de ºcoala primarã, de care n-au parte nici
jumãtate din copilãretul þãrii, alãturi de armata care
e o minunatã ºcoalã de onoare, de ordine ºi de
spirit de solidaritate, ºcoala cea mai cuprinzãtoare
e biserica: ea ne ia de mânã din copilãrie ºi ne
însoþeºte pânã la mormânt. În fiecare zi acasã
ºi mãcar odatã pe sãptãmânã la bisericã, ea ne
îndreaptã ochii spre ideal – le îndreaptã adicã
celor ce au ochi de vãzut ºi urechi de auzit.

Ce minunate învãþãturi poate asculta la slujba
bisericii orice om deprins sã cugete!

Când preotul spune Sã ne iubim unii pe alþii,
ca într-un gând sã mãrturisim... în câteva cuvinte,
biserica ne lãmureºte unul dintre adevãrurile cele
mai rare la care se poate ridica mintea omeneascã.
ªi anume: cã nu pe calea raþionamentului se pot
apropia oamenii, deoarece toate judecãrile noastre
sunt relative, iar ce e relativ nu împacã niciodatã
cugetul. De-ar fi nuanþele de pãreri mai fine decât
apele seninului ceresc ºi tot gãseºte omul pricinã
de împotrivire contra altui om. Ceea ce poate uni
însã deplin pe toþi e singurã iubirea. Când iubeºti
pe cineva, îl priveºti cu îngãduinþã ºi treci cu vede-
rea deosebirile mãrunte ale opiniilor; din dragoste,
mãrturiseºti într-un gând cu acela care þi-e drag...

Cãci nu-i niciun imperativ mai categoric decât
al iubirii.

ªi câte, ºi câte învãþãturi nu poate scoate din
cuvintele bisericii cel obiºnuit cu meditarea pildelor
Evangheliei ºi ale altor cãrþi bisericeºti!

P
entru cca aaceasta ssã ffie însã cu putinþã,
trebuie împlinitã în biserica noastrã o mare
lipsã: trebuie sã se audã în ea nu numai

cuvintele arãtate de tipicul slujbei, ci ºi cuvântul viu
al preotului. Trebuie sã avem predicatori. Preoþii
noºtri sã-ºi aducã aminte cã Hristos n-a zis mergeþi
ºi citiþi, ci mergeþi ºi predicaþi Evanghelia. Preotul
s-ar cuveni adicã sã fie cel mai de seamã purtãtor
de cuvânt ºi de idei în fiecare parohie. Nu mai vorbim
de arhierei, care ar trebui sã fie cele mai distinse
personalitãþi din fiecare generaþie. În gura lor, în orice
Duminicã, învãþãtura creºtinã ar trebui sã ne parã
totdeauna nouã ºi strãlucitã, ca în ziua cea dintâi,
când Cel nãscut în Nazaret rãscolea sufletul mulþimii
cu frumuseþa vorbei ºi a faptelor sale totdeauna
la fel cu vorba.

Vã întreb, însã, unde sunt predicatorii noºtri?
Un cãlãtor rus, care trecea pe la 1840 prin þãrile
româneºti, observa cu mirare cã biserica noastrã
e „mutã”! Cu durere trebuie sã spunem cã aproape
tot aºa a rãmas ºi pânã azi...

Unde-i vremea când genialul Antim vorbea de
la înãlþimea amvonului cu asprimea impersonalã
a omului superior, care nu se sfieºte sã certe ºi
pe regi, când cearta o face în numele Judecãtorului
judecãtorilor!

Unde-s vremurile când fiii Brâncoveanului fãceau
predici pentru norod la prãznuirile cele mari ale
bisericii?...

ªi tocmai aceasta e una din menirile societãþii
noastre: sã facã tot ce poate pentru ca vremurile
acelea sã se întoarcã, iar biserica sã devinã
din nou ºcoala de educaþie a norodului.

Nu e locul sã arãt aci toate mijloacele pentru
atingerea acestui þel. La unele din ele v-aþi gândit
ºi D-Voastrã.

Aþi rugat pe clerici sã vinã în mijlocul nostru,
sã dea poporului încredere în iniþiativa preoþimei.

Aþi înfiinþat ºcoli ºi grãdini, unde copiii sã intre
de timpuriu pe calea cea bunã a educaþiei religioase.
Bine aþi fãcut.

V-aþi gândit la un institut pentru educaþia viitoa-
relor mame de familie, unde sã poatã cãpãta o creº-
tere potrivitã cu tradiþia neamului ºi nevoile vremii
moderne. Bine aþi fãcut. Aþi ispãºit o parte din pãcatul
acelor femei slabe de minte, care, ademenite de
mode strãine, s-au rãtãcit neghiobeºte în staulul
bisericilor strãine.

S
ã nnu ccredeþi îînsã ccã aaþi ffãcut ddestul. E un
adevãr trist, dar totuºi un adevãr pipãit, cã
pãtura noastrã de sus nu îngrijeºte destul

de cariera preoþeascã, spre care se îndreaptã azi de
obicei numai cei umiliþi: copiii satelor ºi mahalalelor
din oraºe. Ce departe sunt vremurile când fiii ºi fraþii
Domnilor ajungeau pãstori ai bisericii!

Cine îºi mai aduce aminte de timpul când
un Veniamin Costaki sta deasupra clerului ºi
contemporanilor sãi mireni nu numai cu prestigiul
mitrei episcopale, ci ºi prin personalitatea sa ºi
ascendentul tradiþiilor sale de familie? Vã întreb:
câþi dintre tinerii familiilor mai cu vazã din þarã îºi
mai îndreaptã azi pasul cãtre cariera bisericeascã?

Armata a fost repede îmbrãþiºatã. Mai toþi
tinerii de seamã din generaþia renaºterii, Cârlova,
Alexandrescu, Bãlcescu, Kogãlniceanu, Cuza,
Brãtianu, Câmpineanu ºi alþii au socotit ca o datorie
de onoare sã înceapã viaþa lor sub steagurile þãrii.
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Î
n mmedicinã, îîn mmagistraturã, iinginerie, profesorat ºi în ºtiinþã, putem pomeni
cu laude numele unor oameni care, prin situaþia lor de familie, puteau
sã-ºi îndrepte ochii spre drumuri ºi mai uºoare.

Nu tot aºa s-a întâmplat însã cu clerul. E o mare lipsã aceasta, iar societa-
tea acum întemeiatã nu-ºi va împlini menirea sa dacã nu va curma o astfel de
vinovatã nepãsare din sufletele acelora ce au rãspundere faþã de cârmuirea
sufleteascã a poporului nostru. Visul meu ar fi sã facem din facultatea de teologie
un institut, unde personalitãþile mai de seamã ale epocii noastre sã dea celor mai
aleºi dintre tinerii þãrii cea mai înaltã idee despre vocaþiunea bisericii ca factor
de culturã.

Ceea ce este însã o scumpã dorinþã pentru noi, mirenii, trebuie sã fie un
postulat de toate zilele pentru toþi membrii clerului. 

Cãci, în aceastã luptã de renaºtere religioasã, înaintea noastrã trebuie sã
pãºeascã mai întâi clerul. Vorba însufleþitului Mureºanu: „Preoþi cu crucea-n
frunte...”

Iar alãturi de cler trebuie sã pãºiþi cu tot devotamentul toþi cei ce aþi devenit

membri ai acestei societãþi. Semãnaþi cu amândouã mâinile sãmânþa cea bunã;
roadele nu pot fi decât bune.

Iar când va veni vremea seceriºului, când va fi o cinste deosebitã sã fie cineva
primit în seminar, când amvonul va rãsuna de predici, iar mulþimea credincioºilor
se va aduna împrejurul lui cum se adunã turma la izvor, cei ce sunteþi acum aici
veþi putea zice cu mândrie: ºi eu am fost din generaþia care a pregãtit aceastã
schimbare.

Când norii „anului 1911” vor fi spulberaþi, când frunzele veºtede vor fi mãturate
de vânt, iar biserica va fi la adãpost de orice nevrednicie, veþi putea zice: ºi eu
sunt din generaþia celor ce au semãnat sãmânþa cea bunã, ºi eu am pus o piatrã
la clãdirea cea tare a bisericii statului nostru.

Ridicaþi-vã, deci, cu hotãrâre ºi porniþi cu toþii la lupta din care va ieºi nu numai
mântuirea, ci ºi slava întregului nostru neam!

(Cuvânt la întâia aniversare a Societãþii Ortodoxe-Române, þinut la Ateneu,
în 25 mai, 1911. Reluare din volumul Simion Mehedinþi, Cãtre noua generaþie,
MINERVA, Institut de Arte Grafice ºi Editurã, Bucureºti, 1912.)

Academiei, ccolþ ccu EEdgar QQuinet (III)
DDrragoº VVAIDDA

C
ontinuând ppovestea
inceputã, mã opresc
acum, pe cât pot,

asupra relaþiei noastre pro-
fesori-studenþi. Cãutam sã
vorbesc, când era posibil, cu
profesorul cãruia îi prezentam
o lucrare cu dorinþa de a
mi-o comunica la Academie

ºi discuþia matematicã se prelungea. Aveam multe
discuþii cu Gr.C. Moisil, vezi ºi [6] (cea mai recentã
evocare a Profesorului), [11], [12] care ne invita
la dânsul acasã, pe strada Armeneascã nr. 14,
un adevãrat laborator, cu scaune ºi mese pe care
stãteau maldãre de dosare, unele cu titluri hazlii, vezi
descrierea cu umor a lui Egon Balaº din [3], precum
ºi [5], articol fundamental, prima lucrare de istorie
a informaticii de la noi. 

L-am vizitat pe Alexandru I. Ghika (1902-1964),
o persoanã extrem de afabilã, comunicativã, fiu al
lui Ioan A. Ghika (1873–1949) ºi al Elenei Metaxa
(1870–1951). Am avut un plan de discuþie din care
sã aflu ceva despre familie. Dacã nu greºesc (nu
puteam lua notiþe), profesorul se trãgea din Grigore
Ghica al IV-lea, care a contribuit la aducerea lui
Gheorghe Lazãr în Þara Româneascã. A fost primul
domnitor pãmântean în aceastã þarã, dupã epoca
fanariotã.

Ne þinea un curs de calcul funcþional ºi variaþional.
Dânsului, lui C.T. Ionescu-Tulcea ºi mai cu seamã
lui Miron Nicolescu le datorez apropierea de analiza
funcþionalã ºi mai departe de John von Neumann.
Asocierea matematicã-informaticã a devenit mai
uºor de înþeles prin îndrumarea algebricã de la
Gr.C. Moisil, dar ºi pe aceastã cale a analizei
funcþionale, în care gãseam metode iterative de
calcul, în absenþa unui curs de calcul numeric. 

Alexandru I. Ghika avea o particularitate de
pronunþie, spunea „exersiþiu”. Masa pe care scria
acasã, unde m-a primit, a fost cel mai frumos birou
pe care l-am vãzut vreodatã, un birou stil pentru
care l-am invidiat tot timpul, dorindu-mi ºi mie unul
la fel. Am cãpãtat ºi eu unul, era însã numai o imitaþie
de stil. Ce nu mai era? – nu mai erau acele vremuri,
nu mai erau nici oamenii.

A
m sstudiat mmai mmult ttimp pentru cursul
de teoria multilaticilor a lui Mihail Benado,
care era þinut pe baza articolului acestuia

[2], ceea ce mã învãþa cã aºa trebuie sa se nascã
un curs reprezentativ. Aceastã teorie mi-a stârnit un
viu interes, pe care rãmâne sã-l explic altãdatã, când
va trebui sã arãt cum mai multe cursuri parcã m-au
pregãtit pentru aceastã teorie. Profesorul fãcea
calcule relativ lungi, necãlãuzite de intuiþie, pentru
un model de studiere a relativitãþii, arãtând cã metrica
lui Minkowski permite degajarea unei structuri de
multilatice, în sensul cã dacã douã elemente a, b au
un majorant comun M, atunci au un majorant comun
minimal N mai mic sau egal cu M, adicã astfel încât
dacã a, b sunt mai mici sau egali cu N’’, care e mai
mic sau egal cu N, atunci N’= N (nu putem coborî
sub elementul minimal N).

Deºi învãþãmântul prin care am trecut se ocupa de
evoluþia studenþilor, mi se pare totuºi cã învãþãmântul
din zilele noastre manifestã o preocupare excesivã
pentru a reduce grija din panoplia stãrilor de suflet
ale elevului, pentru a-l uºura, pentru a-l feri de

eºecuri. Este ca ºi cum s-ar dori ca învãþãmântul sã
dea o fiinþã care sã devinã, nu peste mult timp, nu un
luptãtor, ci mai degrabã un membru tãcut al societãþii,
o simplã cutie, fãrã idei sau idealuri înãuntru.

Dizolvarea istoriei conduce la ºtergerea propriei
identitãþi ºi la pierderea controlului asupra existenþei,
la scara individului ca ºi la cea a colectivitãþii. Decu-
plarea de actualitate a cunoaºterii faptelor trecutului,
dezrãdãcinarea, ar putea deveni niºte constante în
construcþia vieþii moderne. Se creeazã impresia
neplãcutã cã prin promovarea „corectitudinii politice”
sau prin propaganda în favoarea multiculturalismului,
tocmai aceasta se ºi urmãreºte, adicã pânã la urmã
o deformare a universului pânã la un univers plat,
în care sã nu mai operãm distincþii, precum stânga-
dreapta, sus-jos, bine-rãu, în care sã avem fake
news, dar ºi fake
ideals. Modelul
promovat ar fi un
fel de tabula rasa,
o deculturalizare,
moºtenitoare parcã
a ideologiilor tota-
litare. Idealul ar
fi omul nou, un
european care nu
mai ºtie bine de unde
vine, epurat de patri-
moniul sãu cultural,
religios, intelectual,
redus la funcþia de
consumator, agent
economic, lipsit de
spirit critic, care se
adapteazã uºor la
manipulãri.

P
rivind îînapoi, la urma urmei, ce era chiar atât
de rãu în modelul de educaþie provenit prin
tradiþie? Luam în mânã o carte, bunã sau

nu, ºi o citeam de la început pânã la sfârºit. Era
apreciatã cultura, nu erau dispreþuite exerciþiile
de memorare, calculele în minte. Uneori, la ºcoalã,
ni se cerea sã spunem o poveste, cu cuvintele
noastre, într-un exerciþiu de identificare cu autorul
textului propus, dar ºi de interpretare a celor citite
ºi apoi respuse. Învãþãmântul avea totuºi un farmec
ºi mi-aduc aminte cu plãcere de anii ’50 de studenþie,
deºi dintr-o epocã sumbrã, în cursul cãreia descifram
matematica, demontând ºi recompunând enunþuri,
demonstraþii, exemple, cu câte un memoriu de
matematicã de suflet în braþe (pentru mine cel mai
important a fost Lattice-Ordered Groups de Garrett
Birkhoff), de dimineaþa pânã noaptea.

Fãrã pretenþia de a da un exemplu reprezentativ,
iatã o experienþã personalã. Un asemenea exerciþiu
de repovestire cu propriile cuvinte a devenit pentru
mine, student la matematicã în anul III, în 1956, un
eveniment important. Se ºtie cã în cariera de student,
anul III este anul unui salt, în care depãºeºti cursurile
grele, de bazã, ºi teama examenelor. Cât te mânã
sufletul, te uiþi sã-þi faci un rost în domeniul în care
vei lucra. Încerci sã identifici teme, probleme, cãrora
sã te dedici, te uiþi mai atent la profesorii pe care
îi ai, începând sã-i priveºti mai puþin ca dascãli,
ca mai înainte, ºi mai mult ca mentori. 

Într-o asemenea situaþie, dacã vreþi de rãscruce,
am primit de la profesorul Miron Nicolescu o lucrare

a sa, un memoriu de matematicã de 20 de pagini. Ca
sã fac ce? Sã îl studiez, sã vãd dacã pot spune ceva,
în marginea celor citite. A urmat o lecturã amãnunþitã,
buchisitã, degajându-se ideea sã scriu un referat, sã
expun lucrarea studiatã, mai întâi pentru mine însumi,
nimic mai mult. 

E
ra îînsã uun ppunct în materialul studiat peste
care nu puteam trece, o chestiune care
rezista, la fiecare reluare a expunerii. Expli-

caþia pe care mi-o dãdeam mie însumi era insufici-
entã, era un punct pe i care lipsea. Am pãrãsit
lucrarea profesorului, am cãutat sã vin cu o redac-
tare, ca ºi când eu aº fi fost autorul memoriului
studiat, o prezentare care sã-mi explice totul. I-am
arãtat profesorului un text lung, cam încâlcit, care

în mintea mea nu era o altã lucrare, ci numai
repovestirea celor citite, cum se cerea la ºcoalã,
cu cuvintele mele.

Miron Nicolescu a vãzut însã altceva în referatul
meu. M-a îndemnat sã fac o prezentare, cât de cât
în format academic, ºi mi-a prezentat lucrarea pen-
tru publicare la Comunicãrile Academiei Române.
Atunci am înþeles ºi eu ce fãcusem de fapt. Dupã
textul comunicãrii [7], profesorul a introdus o notã
a sa reprodusã în continuare (Com. Academiei,
1956, p. 1178) care lãmurea situaþia.

Observaþie asupra notei precedente, de
Academician Miron Nicolescu. Teorema demon-
stratã de Dragoº Vaida în nota precedentã prezintã
un dublu interes. În primul rând, autorul reuºeºte sã
transpunã la cazul a douã variabile ºi al continuitãþii
hiperbolice demonstraþia datã de S. Bernstein. În
al doilea rând, teorema precedentã se aflã enunþatã
ºi în memoriul meu citat [1], dar demonstraþia sa se
baza pe o propoziþie falsã, astfel încât veracitatea

sa nu era stabilitã.
Am propus tânãrului meu colaborator Dragoº

Vaida sã caute o demonstraþie a propozitiei enunþate,
ceea ce dânsul a reuºit sã facã într-un mod simplu
ºi elegant.

Î
n ggenul aacesta se petreceau multe lucruri cu
noi, în facultate. Adicã în ce fel? – cu mai mulþi
bani?, cu mai mult management?, cu mai multã

inteligenþã? Nu, cu mai mult din acel ceva dinãuntru,
simplificând, sã spunem, cu suflet, intim – de la
intimus, superlativul lui interior, cel mai dinãuntru –
de unde izvorãsc matematica ºi toate celelalte.             

În formarea personalitãþii, atunci ºi mai târziu,
un rol hotãrâtor l-a avut ceea ce am primit ºi am
ales în ultimii ani de liceu ºi mai târziu în facultate –
afinitãþi culturale ºi de mediu, educaþie, prietenii
º.a. – perioada amintitã fiind, în cele mai multe
cazuri, cea de maximã absorbþie. Viaþa, cu toate
ale ei, se aºazã pe propriul traseu. Identificarea
propriilor repere ºi valori, împreunã cu atitudinile
morale adoptate, esenþial, nu derivã din constituþia
biologicã, nici din exerciþiul ºtiinþific ºi nici din cele
predate de la catedrã, fiind legatã mai degrabã de
ceea ce se transmite prin contactul direct, tradiþia.
Eliminarea din culturã ºi din trãire a ceea ce provine
pe calea tradiþiei ar fi o pierdere imensã. Ne-ar lãsa
sãraci ºi dezorientaþi, într-o lume puþin promiþãtoare,
care ne împinge cãtre izolare chiar dacã este
înþesatã pânã la refuz de aparate ºi tehnologii.
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D
eparte dde aa ffi eetnologic ººi ppolitic nneutrã ––
privitã aºa doar de naivii care cred cã
dacã e insolubilã în apã trag concluzia

cã nu se poate amesteca în viaþã ºi în politica
ce o guverneazã vizibil sau ocult – tehnologia s-a
scufundat, s-a strecurat, infiltrat ºi difuzat în þesãtura
cea mai intimã a fiinþei cugetãtoare ºi de acolo
începe sã dicteze ºi sã impunã decizii ce seamãnã
tot mai mult cu niºte rutine ale unor sisteme
cibernetice ºi tot mai puþin tributare vânei sociale
autentice pe care ar fi trebuit la urma urmei
s-o slujeascã. 

Infiltrarea tehnologiei s-a fãcut direct, cu absolutã
bunã-credinþã, cu totalã credulitate a gazdei, de
unde odatã instalatã, cu entuziasm chiar ºi bucurie,
a început sã evacueze orice urmã a vechilor tradiþii,
obiceiuri, deprinderi, ticuri, eresuri ºi la urmã chiar
moduri strãvechi de trai. 

La primul impuls am vrut sã-mi intitulez eseul
„Tehnologie ºi ideologie”, dar mi s-a pãrut imediat
cumva prea general ºi prea abstract pentru ce aveam
eu de spus; mi se pãrea cã aº fi încercat sã bat ºaua
sã priceapã iapa, dupã cum cam impun regulile
etichetei ºi ale eleganþei specifice unui comportament
civilizat în care ai voie sã spui orice despre oricine
fãrã a avea aerul cã ai spus – ifos pur strãlucitor
în paradoxala, prezumþioasa ºi îngâmfata-i ipocrizie
etalatã ca o searbãdã bârfã de salon. Adicã nimeni
nu are voie sã jigneascã pe nimeni, nu are voie
sã deranjeze pe nimeni în nãdejdea tâmpã cã
poate cineva dintre cei vizaþi prin efectul tro-
pului respectiv, cineva cu aceeaºi sensibilitate,
percepþie ºi fineþe la apropoul tãu va admite
într-un sfârºit a clipi din ochi cu ºugubeaþã
ºi încântãtoare complicitate, cavalereºte
gata sã se recunoascã descoperit ºi pregãtit
sã se conformeze la prima ocazie întâlnitã.

Brusc, însã, m-am trezit din aceastã
dulceagã ºi searbãdã reverie indusã prin toate
mijloacele de comunicare, toate cãile ºi
canalele cu atât de subteranã vehemenþã
devenitã exasperantã. 

Brusc, am simþit nevoia sã nu o mai dau
pe dupã viºin, sã nu mai apelez la metonimii,

comparaþii ºi alte asemenea figuri de stil.
Brusc, nãrile mele dilatate au adulmecat pofta

sardanapalicã de a bate cuiul drept în cap. Eram gata
sã deranjez pe oricine ar îndrãzni sã aibã despre cui
o altã pãrere!

Aºa cã eseul a fost rebotezat dupã cum se vede
tipãrit mai sus. ªi totuºi, chiar ºi titlul tipãrit este
nu fals, cât înºelãtor; simbolul mâzgãlit în capul
protestelor de pe pancarte, din pãcate, nu provine
din lumea muzicii ºi nici mãcar din lumea oamenilor
de rând, ci dintr-un alt trib – select – cel al progra-
matorilor. 

N
u mmi-aar ffi ttrecut pprin ccap ideea dacã nu
aº fi dat cu ochii peste tot în spaþiul public
în fiecare searã la televizor ºi în presa

scrisã de simbolul #. Insistenþa nu mi s-a pãrut
suspectã, trebuie sã mãrturisesc încã de la bun
început. Masele traverseazã frecvent asemenea
situaþii; adoptã spontan câte un lucru, un simbol
sau o modã ºi pur ºi simplu o þin tot aºa langa preþ
de o bucatã de timp nedeterminatã, într-o inerþie
naturalã, conformã primei Legi a Dinamicii. 

În sensul ºi contextul în care s-a ivit ca sã ne
zgârie privirea cu ideograma lui neexprimabilã vocal
uman pe pancarte, afiºe, lozinci etc. el nu a fost
folosit ca accident tonal crescãtor obiºnuit, adicã
în sens pur muzical, prin care valoarea unei note
scrisã imediat dupã el se altereazã în sens crescãtor

cu un semiton – ceea ce face
diezul. 

Acest semn nefolosit pânã
azi în limba omeneascã (cu
atât mai puþin în cea româ-
neascã) este în schimb utilizat în limbaje de
programare a calculatoarelor (C++, Java, Python ºi
Ruby) ca directivã de preprocesare în C ºi C++ (aici
simbolul # semnalizeazã compilatorului sã includã
înainte de rularea liniilor de cod diverse biblioteci
specializate pentru anumite funcþii fãrã copierea
directã a conþinutului lor, ceea ce uºureazã evident
munca programatorului), sau pentru izolarea obser-
vaþiilor destinate ochiului uman inserate într-un fiºier
de cod sursã, pentru ca la rulare ºi compilare
sistemul de operare sã ºtie cã nu i se adreseazã
lui ºi, deci, sã le ignore (în Java, tot ce urmeazã dupã
semnul # nu se executã). În limbajele interpretate (de
programare a calculatoarelor electronice) comentariile
sunt accesibile (ºi, deci, „vizibile”) numai omului care
foloseºte programul. Alteori însã, spre exemplu, în
cazul unor blocuri de cod „rece”, capsulat între aceste
simboluri, ele pot deveni vulnerabilitãþi ale arhitecturii
programului, cu riscuri mari de compromitere
a securitãþii informatice.

A
dicã, ddacã ddupã aacest ssemn punem cuvântul
„exist”, „insist” sau „rezist” sau orice alt ºir de
caractere care au vreo semnificaþie umanã –

atenþie! – ele nu vor fi interpretate de compilator.
În afarã de sensul amintit ºi cel din compoziþia
muzicalã, semnul acesta mai este folosit frecvent
pentru numerotare în arealul american (numero-
tarea imobilelor de pe o stradã sau dintr-o listã
de articole). 

Cam asta face semnul citat mai sus. 
Pânã sã fie aruncat în agora cu ifos intelec-

tualist de vreun tânãr cu creierul (uman) supra-
încins de orarul de lucru prelungit la vreuna dintre
multinaþionalele ce se dau de ceasul morþii sã
încolãceascã planeta în lanþurile unor francize
ce nu cunosc prin definiþie niciun fel de graniþe,
acest simbol îºi gãsea locul în domeniul strict
al limbajelor de programare. 

L
a tterminarea ffacultãþii ((1957), colegii mei, Ion Zamfirescu, Nicolae
Moldovan ºi cu mine, am fost primii matematicieni care am început munca
de programator, la calculatoarele CIFA, la Institutul de Fizicã Atomicã IFA.

Conform adeverinþei mele de la personal, eram matematician, specialitatea
programarea maºinilor electronice de calcul. Proiectarea ºi realizarea calcula-
toarelor CIFA au constituit un program de cercetare de pionierat realizat de ing.
Victor Toma, ulterior membru de onoare al Academiei Romane, de ing. Armand
Segal ºi de întreaga noastrã echipã, aprobat de acad. Horia Hulubei, cunoscut
pe plan internaþional ºi de aceea cu susþinere în þarã, în condiþiile în care
în Europa exista o experienþã limitatã în domeniul calculatoarelor. 

Când ne-am format grupul, se afla dinainte, la Laboratorul de Maºini
Electronice, Gabriela Klarsfeld, care a plecat ulterior în strãinãtate, vezi articolul
lui Solomon Marcus [4] din care citez „Prima echipã româneascã de matema-
ticieni i-a inclus pe Dragoº Vaida, I. Moldovanu, Gh. Zamfirescu, G. Klarsfeld.
Putem astfel spune cã 1957 este data de naºtere a ªtiinþei calculatoarelor
(Computer Science, n.n.) româneºti, sub indrumarea Profesorului Moisil ºi prin
colaborarea dintre ingineri ºi matematicieni.” Era astfel spus tot ce este important.
Profesorul repetã afirmaþia în cartea sa Mathematics in Romania, CUB PRESS
22, 2004, raport ºi sintezã de mare valoare, în care se face o trecere în revistã
completã la rubricile considerate, neactualizate pânã în prezent. Pentru a aprecia
initiaþiva IFA, amintesc numai cã Institutul de programare de la Facultatea de
ªtiinte de la Paris a fost înfiinþat în 1964 ºi cã Academia Francezã a adoptat
termenul informaticã în 1966 (vezi J. Arsac, La science informatique, Dunod,
1970). 

Când noi începeam munca în 1957, dispãrea celebrul nostru „coleg” John
von Neumann (1903-1957), de la decesul cãruia s-au împlinit, anul trecut, 60
de ani. Ne-a lãsat în informaticã, printre altele, prima expunere din lume dedicatã
programãrii, scrisã împreunã cu A.W. Burks ºi H.H. Goldstine, pe care am citit-o
la IFA, luând-o ca model pentru [9] ºi apoi [10], primele cãrþi dupã care s-a învãþat
programarea la noi (raportul lui Gr.C. Moisil la ocuparea unui post). Ca exemplu
se pot nota o primã aplicaþie la calculele formale cu polinoame [8], ca ºi o primã
rezolvare la calculator a unei probleme de transport în numere întregi (dirijarea
vagoanelor descãrcate cãtre destinaþiile de încãrcare ºi dirijarea cimentului cãtre
ºantiere).

Când vom încerca sã scriem o istorie a informaticii teoretice din România –
vezi Svetlana Cojocaru, Gh. Pãun, D. Vaida (editori), O sutã de autori români

în informatica teoreticã, Editura Academiei Romane, 2018, în englezã,
va fi interesant sã observãm mãsura în care s-a menþinut interesul pentru
obiectivele de care s-au ocupat fondatorii – legãtura cu matematica, promovarea
interdisciplinaritãþii (logica, umanitãþile s.a.), nesepararea teoriei de practicã/
aplicaþii – sau pentru cele care au intervenit mai des la generaþia a doua – limbaje
formale ºi tehnici de compilare, semanticã, limbaje de programare ºi ierarhia
Chomsky (generaþia a treia depãºind competenþa mea).
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Clasã ººi oobiect 
sau uun ddiez ddisonant

RRaadduu PPIINNTTEEAA
„În ppoliticã, sscumpã ddoamnã, ttot ssecretul eeste ssã tte ggândeºti lla ttot îînainte dde aa ffi aales, ººi lla nnimic ddupã!” Tudor Muºatescu – Titanic Vals 
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D
acã-ll vvedem îînsã îîn PPiaþa VVictoriei
din Bucureºti, lãbãrþându-se pe pancarte
agitate ritmic în sus ºi-n jos de „gulere albe”,

înseamnã cã ar trebui sã transferãm semnificaþia
sa din lumea austerã a sistemelor de operare (unde
se vehiculeazã doar cifrele 0 ºi 1 într-o infinitate de
feluri) în cea pur umanã, unde lumea râde, plânge,
guiþã, chibiþeazã, înjurã, iubeºte, urãºte, chefuieºte –
cã aºa e lumea de când e lume.

Cam aºa s-ar putea percepe de cãtre omul
obiºnuit noua figurã de stil inauguratã prin inexpri-
mabilul simbol sau, având în vedere fluturarea
insistentã a unui mare steag aparþinând partenerului
strategic al momentului, este în orice caz un indiciu.
Unul eclectic. 

Fluturarea în spaþiul plebeu a unui simbol bine
închis într-o cutie din tablã (tablã autenticã, nu figurã
de stil) unde îºi îndeplineºte funcþiile sale de filtrare
este dubioasã ºi ridicolã. Ochiul rece, de sticlã,
limpede ºi impersonalã, al camerelor TV, nu face
decât sã-l multiplice ºi astfel fãcând se multiplicã
de o infinitate de ori inepþia. 

Iar dacã tot ne-am aventurat în tentativa
noastrã eroicã de a ne dumiri, mãcar un pic, asupra
ur-semioticii limbajelor de programare, este cazul
ºi locul sã mai subliniem pentru utilizatorul virtual
eventual diferenþa dintre Clasã ºi Instanþã (sau
Obiect), dintre „declarare” ºi „definire”, nu numai în
accepþiunea de manual specificã programãrii în C++
orientatã pe obiecte, în care încearcã sã ne îndese
pe toþi de-a valma expresia, cu de-a sila parcã:
„clasa” înseamnã „categoria” (ceva abstract) în
vreme ce „instanþa” înseamnã „obiectul” – sau în
cazul nostru individul, adicã omul real (real, adicã
nu virtual) de pe stradã, care a plecat la vânãtoare
de preþuri mici, care dã de mâncare la porumbei,
care înjurã în faþa televizorului, care urcã ºi coboarã
din metrou sau care bea un pahar cu prietenii. 

Celor care ne considerã niºte „obiecte”
programate (sau programabile) li se atrage
respectuos atenþia cã chiar dacã au tupeul de a-i
reduce pe semenii lor la un obiect pe care pretind
sincer-ipocrit-fals-toate-la-un-loc cã-l iubesc, al cãrui
interes le e scump, simpla declarare a obiectului fizic
printr-o constantã, fie prin faimoasa directivã #define
din mediul de programare C++ prin care se declarã
noi variabile globale sau locale, impune o grosloanã
eroare de compilare. 

C
ine aare dde ggând sã declare cã iubeºte
Omul ºi-i vrea binele, ºi aici mã refer explicit
la înalþii dregãtori guvernamentali din Era

Nouã, trebuie sã se gândeascã de douã ori pentru
a nu greºi sau a nu înºela – pe sine ºi pe noi,
restul – plebea. Acest nou tip de intelectual trebuie
sã accepte cã nu poate mângâia pe cap Clasa Om,
ci doar o instanþã declaratã ºi definitã a acesteia,
anume un Popescu, un Ionescu, Gogu, care, deloc
surprinzãtor, ar fi foarte posibil sã nu fie foarte
încântaþi sã se ºtie consideraþi doar obiecte într-un
lung pomelnic inserat cu #include; ºi chiar s-o ex-
prime. Vocal sau contondent. Depinde de gradul de
înþelegere – nu de gradul de înþelegere individualã al
acelui Popescu, Ionescu sau Gogu din exemplificare,
ci de gradul de înþelegere al politicianului care trebuie
sã transpire sânge ca sã rãstoarne sentinþa lui Tudor

Muºatescu lipitã în antet drept motto.
Dacã politicieni–programatori ai urmãtorilor ani tot

vor sã aplice societãþii rutinele specifice programãrii
orientate pe obiecte, privind oamenii ca pe niºte
simple (de fapt, greºit–reducþionist simplist) obiecte,
instanþe animate ale unei clase abstracte Om, bine
ar face atunci aceºti politicieni–programatori sã-ºi
împrospãteze memoria asupra subiectului muncii
lor de mari dregãtori: clasa nu e obiect.

Omenirea nu e omul carnal, cel cu toate ale sale
pe care le ºtim din cãrþi ºi din opere de atâta amar
de ani.

Toate aceste consideraþii ne îndeamnã spre ultima
ºi cea mai tulburãtoare disociere: dacã – prin inferenþã
clasicã – viul se va defini în curând ca fiind altceva
decât omul carnal de azi, cel pe care îl ºtim ºi îl
cunoaºtem azi cã e viu pânã la capãt, atunci probabil
cã vom fi în curând obligaþi sã acceptãm resemnaþi
cã nanotehnologia poate fi tocmai elementul alogen
prin care clasa se diferenþiazã de oricare dintre
instanþele sale
umane (ori poate
doar umanoide?)
care se vor
încãpãþâna, de
asta sunt sigur, sã
populeze planeta.

Urmare tocmai
a unei astfel de
transfuzii (sau difuzii)
în contra regnului,
moºtenirea individu-
alã începe sã pãleas-
cã pe orizontul multi-
milenar al istoriei ºi
sã-ºi estompeze
relevaþa în faþa
moºtenirii colective
(bulk data sau raw
data sau big data),
modificarea brutalã a
preferinþelor maselor tot mai mari alterând algoritmii
ºi procedurile de gestionare, memorare, diseminare
ºi educare ale moºtenirii colective (bulk data). 

P
rima ººi ccea mmai ddirectã cconsecinþã a fluxului
informatic este reducerea criticã a interva-
lului necesar luãrii deciziei ºi implicit a celui

necesar reacþiei pânã la valori de prag care încep
sã devinã tot mai semnificative ca model de com-
portament în psihologia maselor, prag care începe
sã fie tot mai explorat ºi cu notabile dacã nu chiar
de-a dreptul spectaculoase rezultate de psihometrie,
o disciplinã specializatã în „ghicitul” (mai exact,
cititul) în profil – orice profil exploatat digital. 

Toate aceste noi atribute ale noii substanþe ce
impregneazã din vitezã tot ce miºcã sau gândeºte
în biosferã par a se developa încet-încet ca într-o
unicã ºtiinþã ºi conºtinþã plasmaticã, în care rolul
gânditorului solitar care mediteazã asupra rosturilor,
alcãtuirilor, resorturilor ºi mecanismelor existenþei
devine tot mai desuet, mai alãturea cu drumul ºi mai
lipsit de portanþã, din ce în ce mai defavorizat în faþa
ascensiunii persoanei colective, a minþii – pulverizatã,
aglutinatã, regurgitatã ºi iar pulverizatã într-o altã
metaconºtiinþã de grup mare în care cãutarea purã

(rãsfoirea, scormonirea, rãscolirea) e oricând
preferatã marilor sforþãri spre sinteze ºi în cele din
urmã marilor decizii, delegate în bloc, cu serenã,
încântãtoare nonºalanþã puternicelor procesoare,
care, incapabile sã ofere soluþii etice problemelor
ce li se pun spre rezolvare, oferã cel puþin siguranþa
unor soluþii pur numerice corecte, ceea ce de multe
ori oferã confortul râvnit minþilor omeneºti atât de
istovite de cãutãri deºarte în încercãri futile de a gãsi
întotdeauna cel mai mare divizor comun posibil la
soluþiile matematice ºi morale ale celor mai spinoase
paradoxuri cu care nu odatã s-a confruntat omul de-a
lungul traiectoriei sale ontologice tot mai explicit ostilã
regnului viu, tot mai prietenoasã ºi mai complice
hibrizilor transcendentali de orice speþã. 

D
eºi vveche dde ccând llumea ºi la fel de celebrã,
confuzia iat-o supravieþuind victorioasã pânã
ºi în Noua Erã a Internetului, semãnând

aceeaºi dihonie printre înþelepþi ºi printre muritorii
de rând, prin amestecul particularului în general
ºi navigarea sub pavilion fals (sau etichetã falsã). 

Ceea ce fac maºinile (în sens generic) cu antre-
nare nanotehnologicã (de asemenea, în sens pur
generic) este sã umple spaþiul cu bun rost între limite-
le ferm conturate ale indivizilor de speþa regnului viu.

Fiinþele vor resimþi aceastã „umplere” a spaþiului
ca pe o aglomeraþie generatoare de suprapresiune,
dar într-o primã iteraþie nu vor protesta, fiindcã chiar
ele sunt cele care au generat o astfel de situaþie. 

Încã mai putem face asta gândind ca o fosilã…
prin logica faptelor ea a fost odatã vie ºi – prin
comparaþie – poate chiar continuã sã fie vie; însã
asimilarea omului cu un obiect programat (progra-
mabil) pe un calculator (culmea! ºi el tot creaþia
omului) mi se pare o eroare de compilare. 

Oricât ar fi de tentantã exportarea modelului din
programarea orientatã pe obiecte la programarea
orientatã pe cetãþean (al þãrii noastre sau al oricãrei
alte þãri clasice) ea va sfârºi prin a se dovedi pânã
la urmã falsã ºi sterilã, diezul folosit afarã din „gama”
cãreia tot acelaºi geniu uman i l-a dedicat special,
cu un scop unic ºi precis declarat ºi definit ca sã fiu
ºi mai pe înþelesul programatorului care cu jalnicã
îngâmfare s-a apucat sã-l mâzgãleascã în capul unor
proteste verbalizate – sunã fals, ca orice lucru afarã
din cutia sa, din uzanþa sa unic dedicatã. 

R
epetãm: cclasa nnu ee oobiect! ªi e de o
vulgaritate ºi de un prost gust fãrã seamãn
sã vâri pe gâtul unei mulþimi ce nu vrea

sã înveþe programare simboluri sau logici pentru
care ea, mãria sa mulþimea, nu are nicio chemare,
pe care nu o intereseazã, pe care nu le înþelege
ºi care mai ales are darul de a enerva. Ei nu vor
sã fie programatori; dar nici programaþi. 

„Ce-ai cu noi, mã? Pentru ce sã dãm cu var?”
cum se rãþoia Topîrceanu prin al sãu personaj
colectiv din poezia urbanã Vara la þarã, nu din Viaþa
la þarã, care e ruralã ºi nu e de Topîrceanu, ci de
Duiliu Zamfirescu ºi nu e poezie, ci roman, asta
ca sã încheiem tot în cheie didacticã ºi pedagogicã.
Dacã nu ºtii care e diferenþa între clasã ºi obiect, e
rãu, dar nu-i aºa grav; are grijã sã-þi dea compilatorul
peste mânã – iar asta ar trebui sã fie destul pentru
resetare...

Lacrima AAnei
Llelu NNicolae VVãlãreanu ((Sârbu) s-aa nnãscut lla 11 iianuarie 11948 lla VVãlari, ccomuna SStãneºti, jjudeþul GGorj.

A aabsolvit FFacultatea dde ªªtiinþe EEconomice îîn 11971 ººi ppe ccea dde FFilosofie, îîn 11978, lla UUniversitatea „„Babeº-BBolyai”
din CCluj-NNapoca. SScrie ppoezie ddin lliceu, aa ppublicat îîn nnumeroase aantologii ººi ppe ppagini dde iinternet.

Dintre ccãrþile dde ppoezie: Geometriiiile sspaþiiuluii (??), Abur dde vviis (2014), Ferestrele nnopþiiii (Editura BBlumental, BBucureºti,
2010, ddin ccare eeste rreluat ppoemul aalãturat); lla ffinalul aacestei ddin uurmã ccãrþi ssunt aanunþate aalte ddouã ccolume dde ppoezie
ale aautorului: Poeme vvãlãrene ºi Poeme ppentru mmaii ttârzziiu.

Se zzideºte ssoþia

atât dde ttãcut
în mmiezul ddurerii
aºteaptã dde lla ssemeni îîmbãrbãtare

lovit îîn oochiul sstelei
cu ppiatra-nn ddestin
ori nnumai dde oo ggreºealã iiluzorie
cerul aa aaruncat aasupra llui
bulgãri rrostogoliþi dde ttimp

omul ccu îîncrederea vvie
face ddin ssuferinþe iinele dde llanþ

scoate ddin ffântâna ssa
bucuria
ºi oo ddã vvieþii.

când îîl aapucã ddisperarea
durerea sse rrefugiazã îîn hhaos
ºi ggermineazã
nu ppoate ccuceri îîntinderea
înainte ssã ffie ssupusã
cu ggândul
atunci sse oopreºte
construieºte ccãrãmizi dde lluminã
ºi zzideºte ssoþia
în ttrupul mmãnãstirii.
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E
ste vvorba ddespre oo ccarte în douã volume,
apãrutã în 2018, sub egida Academiei
Române, Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã

ºi Artã ºi a Muzeului Naþional al Literaturii Române,
cu prilejul Centenarului Marii Uniri. 

Primul paragraf al Prefeþei semnate de acad.
Eugen Simion ne explicã:

„La sugestia mea, dna Dorina N. Rusu, reputat
istoric, membru corespondent al Academiei Române,
a pregãtit o cronicã a evenimentelor din perioada
1914-1920, adicã de la izbucnirea Primului Rãzboi
Mondial pânã la încheierea Tratatului de pace de la
Trianon. Ea se adresesazã tuturor (tineri ºi vârstnici)
care vor sã ºtie sau, dacã ºtiau deja, sã-ºi reamin-
teascã faptele decisive petrecute, atunci, în lumea
românescã ºi în afara ei. A ieºit o cronicã bogatã,
cu documente de prim ordin, cu întâmplãri tragice
ºi, în centrul lor, personaje de tot felul, politicieni
ºi artiºti, care au marcat prin actele ºi scrierile
lor istoria acelor ani esenþiali pentru noi, românii.”

Reluãm în continuare textele de pe copertele
din spate ale celor douã volume, precum ºi paginile
referitoare la ziua de 10 mai 1920. (Redacþia)

U
nirea nn-aa vvenit, în adevãr, din sfãtuirea inte-
resatã a unui numãr restrâns de conducã-
tori, de fruntaºi, de ºefi, de „oameni cu cãde-

re”, cãrturari ºi doctori, cari, în „cumpãnã de dreptate”,
sã fi pus toate avantagiile pe care pentru ei ºi pentru
partidul lor le-ar putea oferi unirea cu acest Regat al
nostru. Nu, nicãiri nu s-a fãcut diplomaþie în jurul ideii
româneºti. Aceastã idee s-a impus ca un imperativ
categoric. Mulþimile, milioanele au aclamat-o...

De aceea e nezguduitã fapta Unirii pentru cã toþi
au voit-o ºi mai ales acei cari, din neam în neam, au
muncit ºi au suferit pentru cã erau români ºi pentru
a rãmânea români. De aceea lumea s-ar putea rupe
din nou din încheieturile ei ºi ar putea sã ne cuprindã
supt dãrâmãturi, dar steagul românesc, de unde
l-a înfipt în pãmântul udat de sângele ostaºului ro-
mân voinþa obºtii neamului nu-l va putea smulge...

Ideea care stã astãzi la baza operei politice în
acest fericit an 1918 e tot aºa de veche ca neamul
însuºi. Cine dintre popoarele care ne înconjoarã ºi
dintre care unele opun aceloraºi pãmânturi un alt
ideal naþional idealului nostru are idei fundamentale
aºa de vechi? Iar ideea naþionalã româneascã numã-
rã ºase sute de ani împliniþi, nu de la începutul ei,
ci de la cea dintâi faptã politicã pe care a realizat-o...
Sã fim vrednici de ce avem. (N. Iorga, pe coperta
primului volum)

P
entru nnoi, oobiºnuiþi ssã ppierdem, de regulã,
în istorie, nu sã câºtigãm, anul 1918 a fost
un an bun. De data aceasta Dumnezeu a

fost, cum se zice în limbaj popular, de partea noastrã
ºi ne-a adus noroc. Norocul însã, se vede ºi din
cronologia de faþã, ºi l-au pregãtit românii singuri,
cu inteligenþã, curaj ºi exemplar devotament, dar ºi
cu mari jertfe (aproape un milion de morþi). Au repetat
experienþa peste douã decenii, cu mai puþin noroc
(în timpul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial) când

au pierit un alt
milion de români,
în majoritate tineri.
Moralistul Cioran
era de pãrere cã,
de aici, din aceste
jertfe ritualice, se
trage resemnarea
noastrã în istorie ºi
de aici ne vine stilul
nostru vegetativ
de viaþã. Pe scurt,
mioritismul nostru
pe care acest Iov
instruit de moraliºtii
francezi – cum
i s-a spus – îl
detestã cu toate
energiile spiritului
sãu. Nu ºtiu de este
aºa ºi dacã aºa
se justificã modul
nostru vegetal
de a trãi ºi de a
întâmpina istoria, dar datele din cronica ce urmeazã
ºi, în genere, tot ce se petrece în lumea româneascã
în aceastã epocã de uriaºe confruntãri aratã un
alt spirit ºi un alt mod de a fi ºi de a ne situa în
istorie. (Acad. Eugen Simion, pe coperta volumului
al doilea)

10 MMai
Ziua naþionalã se desfãºoarã cu mare fast. Cu

aceastã ocazie, ºase fete de la Orfelinatul „Radu
Vodã” oferã Regelui Ferdinand un buzdugan de aur,
cumpãrat prin subscripþie publicã, realizat la Paris
dupã planul pictorului Costin Petrescu. La baza
mãciucii sunt cinci figurine de aur, reprezentând þãrile
surori unite, iar pe mâner se aflã încrustatã inscripþia:

Regelui Ferdinand I, Regele tuturor Românilor,
dându-i-sã acest buzdugan de cãtre poporul sãu
ca rãsplatã pentru vrednicia ºi buna conducere
a þãrii în anii 1916-1919.

Primindu-l, Regele Ferdinand spune: Cu o vie
emoþiune primesc acest dar aºa de frumos, buzdu-
ganul care odinioarã era purtat de vitejii noºtri
voievozi, când au pus întâia temelie statului ºi au
întrezãrit visul pe care Dumnezeu mi-a dat sã-l
realizez cu ajutorul iubitului meu popor. Fãurit din
iubirea poporului, îl primesc cu atât mai mare plãcere
cu cat ºtiu cã iubirea poporului românesc este temelia
cea mai sigurã ºi cea mai frumoasã chezãºie pentru
un viitor tot mai strãlucit al þãrii. Îl voi purta ca un
semn de amintire a timpurilor celor mai grele prin
cari am trecut, dar ºi a zilelor celor mai glorioase.
În el vãd stãruinþele de multe veacuri ale unui neam
iubit, vãd vitejia strãmoºeascã a ostaºului român
ºi suferinþele unui popor întreg ºi lacrimile cari s-au
vãrsat, dar cari au dat un rod aºa de frumos. Pentru
mine va fi un imbold ºi mai mare la muncã ºi strig:
Trãiascã iubita noastrã þarã!

R
egele FFerdinand dã un Hrisov pentru
„Biserica Mântuirii”.

Înfãptuindu-se unirea politicã a tuturor românilor
prin strãdania atâtor minþi alese ºi prin sângele
atâtora dintre copiii cei mai buni ai neamului, laudã
îndreptãþitã lor ºi slavã nesfârºitã Atotputernicului
Dumnezeu care nu ne-a pãrãsit în necazuri, ci ne-a
întãrit inima ºi gândul ducându-ne la izbândã. Astãzi
mai mult ca oricând suntem datori sã-l preamãrim
din toatã inima cu cântarea „cu noi este Dumnezeu,
înþelegeþi neamuri ºi vã plecaþi, cãci cu noi este
Dumnezeu”. Aceastã cântare însã trebuie sã rãsune
în Biserica Mântuirii pe care suntem datori sã o
ridicãm în capitala tuturor românilor, ca semn de
mulþumire pentru ajutorul Celui Prea Înalt ºi ca
simbol al unitãþii sufleteºti a întregului neam ºi
veºnicã pomenire celor rãposaþi pentru înfãptuirea
României întregite. Iar întru aceasta slujeascã-ne
de pildã bunii noºtri strãmoºi. Pildã sã ne fie ªtefan
cel Mare ºi Sfânt, care, dupã luarea Chiliei, mulþumi
lui Dumnezeu, dãtãtorul biruinþii, prin ridicarea
Monastirii Putna, de unde a purces atâta duh
întãritor în vremile noastre de restriºte. Pildã sã ne

fie fãuritorul unitãþii noastre politice de acum 318 ani,
viteazul Mihai Voevod, a cãrui mânã s-a descleºtat
de pe sabia-i fulgerãtoare ca sã punã o nouã ºi
puternicã piatrã de temelie Mitropoliei româneºti din
Alba Iulia Ardealului, drept mulþumire Celui Prea Înalt
pentru biruinþa îndreptãþitei sale lupte. Pildã sã ne
fie Matei Voevod Basarab, care a semãnat pãmântul
þãrii cu locaºuri dumnezeeºti, ca mulþumire Celui de
Sus pentru ajutorul dat întru apãrarea sfintelor sale
nãzuinþe. Iar aceste lãcaºuri închinatu-le-a el sfinþilor
mucenici ostaºi în conºtiinþa dreptei jertfiri a oºtenilor
sãi. Pildã sã ne fie tot ºirul de strãmoºi, întemeietori
de lãcaºuri dumnezeeºti, pentru binefacerile primite
de sus. În sfârºit, pildã sã ne fie rãposatul Rege Carol
I, care ºi-a unit gândul cu vechii ctitori, aducând la
noua strãlucire minunile de la Argeº ºi Trei-Erarhi.
Cãci sufletul ºi jertfa biruitorilor de la Plevna s-au
adãugat în temelia ºi la frumuseþea acestor altare
de mulþumire ºi proslãvire a Stãpânului tuturor. Noi,
poporul român, am avut fericirea a conduce þara la
înfãptuirea visului de aur al strãmoºilor: Unirea sa
într-un singur stat naþional. Deci ºi sfânta bisericã,
care dorim a se înãlþa întru amintirea acestui strãlucit
eveniment, se cuvine sã fie un monument vrednic
de þelul mãreþ ce l-am atins ºi opera tuturor românilor,
ca un simbol al unitãþii de neam ºi de credinþã. Nea-
mul întreg ºi-a încordat vânjoasele-i braþe pentru
îndeplinirea scumpului sãu ideal naþional: neamul
întreg se cuvine sã-ºi arate recunoºtinþa cãtre
Dumnezeu de la care ne vin toate darurile, ridi-
cându-i altar de închinare, pe care ni-l închipuim
ca o podoabã a gândului artistic românesc. Iar
pentru fericita întrupare a acestui gând al nostru
ºi pe temeiul orânduirilor canonice cer Prea Sfinþitului
Sinod al Bisericii strãmoºeºti înalta sa binecuvântare
spre a se putea începe pregãtirile pentru ridicarea
acestei Sfinte Biserici. ªi Domnul va rãsplãti celor
ce iubesc buna podoabã a casei sale.

Au sscris iistorie îîn MMarele RRãzboi
Ioan CCRÃCIUN

Cronica lumii rromâneººti, 11914-119220

P
e hholul ccentral aal cclãdirii RRectoratului Universitãþii
din Bucureºti (Palatul Facultãþii de Drept, construit
în perioada 1934-1936) se gãseºte o placã comemo-

rativã, în fapt, o valoroasã lucrare de artã plasticã, realizatã
de sculptorul muscelean Dimitrie Mãþãuanu (1888-1929).
În basorelief sunt reprezentaþi doi luptãtori români din Primul
Rãzboi Mondial, încadraþi de inscripþii cuprinzând date despre
20 de studenþi (ofiþeri) eroi: nume, grad militar, data ºi locul
unde a cãzut fiecare în luptã, totul într-o foarte frumoasã
ramã decorativã.

Reproducem mai jos textul plãcii:
„În amintirea studenþilor de la Facultatea de Drept

din Bucureºti morþi pentru desrobirea neamului. Onoare
lor ºi patriei. 1916-1918”

În centrul plãcii, cu litere mai mari ºi cu mult mai multe
date biografice, este plasat textul dedicat lui Ioan Viºoiu
Cornãþeanu:

„Ioan Viºoiu Cornãþeanu

Doctor în medicinã ºi drept de la Universitatea din Paris
(Sorbona), conferenþiar la Facultatea de Drept din Bucureºti.
Nãscut la 28 septembrie 1877 în comuna Valea Mare, judeþul
Muscel, mort la 23 martie 1917 la spitalul de la Cetãþuia din
Iaºi fãcându-ºi datoria de medic în combaterea epidemiilor.”

La baza plãcii este menþionat numele instituþiei care
a comandat lucrarea:

„Aceastã placã comemorativã s’a ridicat de Societatea
Studenþilor în Drept din Bucureºti.” 

Foarte jos, în dreapta, discret, sculptorul ºi-a trecut numele:
„D. Mãþãuanu”.

Fiind o lucrare cu o semnificaþie specialã a lui Dimitrie
Mãþãuanu, din pãcate, nemenþionatã printre numeroasele sale
monumente dedicate Rãzboiului de Reîntregire, Universitatea
din Bucureºti (prin Facultatea de Drept) a plasat-o într-un loc
foarte vizibil, pe holul central al clãdirii, probând astfel, o datã
în plus, preocuparea pentru cinstirea memoriei profesorilor ºi
studenþilor eroi care au cãzut, scriind istorie, în Marele Rãzboi.
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Î
n pperioada 118-119
noiembrie 22017 a avut
loc la Petroºani simpo-

zionul ocazionat de împlinirea a 80 de ani de la
realizarea Coloanei fãrã sfârºit în Atelierele Centrale
din oraº. Programul manifestãrii a constat, în
principal, dintr-o sesiune tematicã de comunicãri (la
Primãria municipiului), vernisajul expoziþiei Brâncuºi
în filatelia românã ºi piesa de teatru Infinitul Brâncuºi
(la Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu”) a scriitorului gorjean
Valeriu Butulescu. Participanþii au vizitat Muzeul
Mineritului (unde se aflã ºi exponatul „Brâncuºi la
Petroºani”), Casa memorialã „I.D. Sârbu” ºi Muzeul
Instalatorului (ambele prezentate de caricaturistul
Ion Barbu). Manifestarea a fost organizatã de cãtre
Ovidiu Rizopol, vicepreºedinte al Asociaþiei Petro-
Aqua Petroºani, cu sprijinul Rotary Club din localitate. 

În deschiderea manifestãrii au vorbit Ovidiu
Rizopol, Florin Tiberiu Iacob Ridzi (primarul oraºului
Petroºani), Sorana Georgescu-Gorjan ºi Valeriu
Butulescu. La sesiunea de comunicãri, moderatã
de Valeriu Butulescu, au fost prezentate urmãtoa-
rele lucrãri: „De ce la Petroºani?” (Ovidiu Rizopol),
„Omagiul constructorilor Coloanei fãrã sfârºit”
(Sorana Georgescu-Gorjan, fiica lui ªtefan
Georgescu-Gorjan, realizatorului tehnic al Coloanei),
„Semnificaþii ale Coloanei infinite” (dr. Ion Mocioi,
brâncuºiolog), „Coloana infinitã în perspectiva istoricã
a cercetãrilor inginereºti” (dr. Emil-Sever Georgescu,
director ºtiinþific al INCERC Bucureºti), „Rombul
ºi romboedrul – simboluri ale civilizaþiei româneºti
carpatice” (Constantin Zãrnescu, brâncuºiolog),
„Intenþiile de demolare a Coloanei fãrã sfârºit”
(Sorin Lory Buliga, brâncuºiolog), „Influenþa politicã
ºi socialã a familiei Tãtãrescu în susþinerea financiarã
a edificãrii Ansamblului brâncuºian de la Târgu-Jiu”
(Adina Andriþoiu, consilier la Centrul de Cercetare,
Documentare ºi Promovare „Constantin Brâncuºi”
Târgu-Jiu), „Actualitatea operei lui Brâncuºi” (prof.
univ. Moise Bojincã, Universitatea „Constantin
Brâncuºi” din Târgu-Jiu, preºedinte al Fundaþiei
„Casa Brâncuºi-Hobiþa”), „Sculpturile lui Brâncuºi
din Târgu-Jiu, minuni ale lumii” (prof. ªtefan
Stãiculescu, brâncuºiolog), „Micii meºteri mari
ai Coloanei infinite” (Toma Velici, exeget al operei
lui I.D. Sârbu) ºi „Brâncuºi vãzut de martori
ai vremii sale” (poeta Claudia Voiculescu).

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi a þinut o scurtã
alocuþiune, menþionând faptul cã edificarea Coloanei
fãrã sfârºit (ce reprezintã materializarea unui simbol
universal) a început la Petroºani, în condiþiile existen-
þei unui colectiv de oameni foarte pricepuþi la Ateliere-
le Centrale (din pãcate, în prezent a început demola-
rea acestora). A felicitat apoi organizatorii, subliniind
necesitatea unui efort comun pentru a aduce la
cunoºtinþa publicului ce s-a întâmplat aici, în 1937. 

O
rganizatorul mmanifestãrii, Ovidiu Rizopol,
a prezentat ultimul numãr al revistei
Caietele Petro-Aqua (nr. 11) ce include

„Istoria realizãrii Coloanei infinite la Atelierele
Centrale Petroºani”. De asemenea, a anunþat
cã la Muzeul Mineritului a fost realizat un stand
permanent „Constantin Brâncuºi la Petroºani”, cu
ajutorul primãriei. În comunicarea sa, a prezentat
argumente cã în perioada 1937-1938, numai la
Petroºani putea fi realizatã o astfel de capodoperã
artisticã ºi inginereascã în acelaºi timp, în condiþiile
existenþei unui colectiv de oameni de meserie cu
înaltã pregãtire ºi conºtiinþã. Brâncuºi nu putea
„înfãptui singur o astfel de lucrare, dacã nu ar fi
existat persoane cu har ºi dedicaþie, ca Arethia
Tãtãrescu, Gheorghe Tãtãrescu, Miliþa Petraºcu,
ªtefan Georgescu-Gorjan, Ioan Bujoiu ºi alþii”.

Doamna Sorana Georgescu-Gorjan, cetãþean
de onoare al municipiului Petroºani, a fãcut o mãrtu-
risire emoþionantã: „Coloana este pentru mine extrem
de legatã de propria-mi viaþã, întrucât m-am nãscut

în casa în care Brâncuºi a fost gãzduit de tata ºi
am crescut cu aceastã poveste despre Coloanã, încã
din timpul copilãriei mele. Dupã ce tata nu a mai fost,
am preluat arhiva ºi m-am strãduit tot timpul vieþii
mele sã pãstrez vie memoria Coloanei ºi a celor care
au realizat-o. În momentul de faþã încerc sã reeditez
o carte importantã pe care a scris-o tata, Am lucrat
cu Brâncuºi, care are o poveste tristã, pentru cã
manuscrisul a stat 11 ani la o editurã craioveanã.
Între timp, tata a murit ºi nu a vãzut cartea publicatã.
M-am strãduit s-o public dupã moartea tatei
ºi a apãrut prima oarã
o jumãtate din ea ºi apoi
cealaltã jumãtate. În sfârºit,
la centenarul tatei a apãrut
întreg manuscrisul, dar
într-un tiraj extrem de mic,
care de fapt nu este prea
cunoscut. De aceea, vreau
sã fac sã aparã aceastã
carte pentru a se ºti cum
s-a fãcut Coloana ºi sã fie
cunoscuþi cei care au lucrat
la aceasta. Tata a scris,
acolo, cu multã modestie
despre contribuþia lui ºi
cu foarte mult respect faþã
de cei cu care a colaborat.
Faptul cã întreaga cores-
pondenþã cu meºterii ºi cu
Brâncuºi se aflã în cãrþile
scoase de cãtre Asociaþia
Petro-Aqua este un lucru
deosebit de important. Vor apãrea ºi în volumul pe
care sper sã îl pot scoate. ªi, mai mult decât atât,
am reuºit sã obþin de la Paris scrisorile tatei cãtre
Brâncuºi, care se aflau în arhiva sculptorului, pãstrate
de moºtenitorii lui ºi date publicitãþii mult timp dupã
ce aceºtia au dispãrut. Din aceste scrisori reiese clar,
moment cu moment, cum a evoluat lucrul la Coloanã.
În acest fel, putem afla ºi cum s-a transportat
Coloana pe defileul Jiului ºi în ce condiþii dificile,
cu camioane, lucru care, într-un fel, schimbã viziunea
poeticã vehiculatã multã vreme, dupã care cele nouã
tone ale tronsonului de bazã au fost cãrate cu care
cu boi. De aceea, cred cã aceastã carte va fi o nouã
piatrã la monumentul recunoºtinþei noastre faþã
de cei care au lucrat la Coloana fãrã sfârºit.”

D
r. IIon MMocioi (care în 1971 a publicat prima
monografie despre ansamblul brâncuºian de
la Târgu-Jiu) a atras atenþia asupra faptului

cã lucrarea Coloana fãrã sfârºit poate fi privitã ca
fiind constituitã nu numai din romboedre (de 180 cm,
în care „se regãseºte mãrimea despre care Brâncuºi
credea cã este înãlþimea omului”), ci ºi prin supra-
punerea a 16 clepsidre, ceea ce constituie „o altã
formã de construcþie mentalã a Coloanei”. Acestea
ar fi „simbolul timpului ºi al istoriei”, iar numãrul lor
nu este nici el întâmplãtor, deoarece se regãseºte
ºi „în numãrul de persoane ce apar încrustate pe
Poarta sãrutului”, ceea ce „înseamnã cã tot
ansamblul este legat prin niºte elemente numerice
care au anumite semnificaþii”. Forma clepsidrei apare
ºi la scaunele din jurul Mesei tãcerii ºi pe Aleea
scaunelor. Brâncuºiologul considerã cã numãrul
16 provine din numãrul patru la pãtrat, care este
simbolul perfecþiunii umane. Trebuie însã înþelese
ºi alte elemente numerice care „vin ca un sprijin
în transmiterea unor sensuri pe care le are Coloana
infinitã”. A rememorat, de asemenea, întâlnirea
pe care a avut-o cu ªtefan Georgescu-Gorjan la
Târgu-Jiu, cu ocazia remetalizãrii Coloanei, pe care
l-a perceput ca pe „un om cu suflet deosebit, un
înalt patriot care s-a dãruit atât pentru a-l sprijini
pe Brâncuºi, ca în Târgu-Jiu sã aparã cel mai
important monument de artã modernã ºi, de
asemenea, cât ºi pentru popularizarea artistului”. 

Moderatorul manifestãrii, scriitorul Valeriu
Butulescu, a specificat faptul cã „Brâncuºi este prea
mare pentru a fi revendicat de doar douã oraºe,
Târgu-Jiu ºi Paris”, oraºul Petroºani având ºi el o
contribuþie în înfãptuirea capodoperei brâncuºiene
(aici venea Brâncuºi direct de la Paris, la 1 august
1937, ºi urma sã fie gãzduit în casa inginerului ªtefan
Georgescu-Gorjan, împreunã cu care a conceput
Coloana fãrã sfârºit). A dat apoi cuvântul inginerului
Emil-Sever Georgescu, afirmând semnificativ cã
„o sculpturã trebuie sã îndeplineascã ºi criteriile

inginereºti pentru a înfrunta vitregiile
vremii ºi, mai grav, vitregiile vremurilor”. 

D
r. EEmil-SSever GGeorgescu ºi-a
propus în comunicarea sa sã
prezinte pãrþile bune ºi mai puþin

bune privind reabilitarea Coloanei fãrã
sfârºit de-a lungul timpului, mai ales cã
a participat activ în anumite etape. El
a þinut sã sublinieze mai întâi cã, „dacã
inginerii au intrat în contact cu Brâncuºi
în materializarea unor concepte atât de
abstracte, este desigur un dat al destinului,
prima oarã întâmplându-se acest lucru
inginerului ªtefan Georgescu-Gorjan, pe
care am avut onoarea sã-l cunosc în anul
1984 (cu un an înainte de a muri), atunci
când s-a cerut de cãtre autoritãþile locale
o nouã intervenþie la Coloanã”. 

Coloana fusese reabilitatã de douã
ori pânã la acea datã, în 1967 ºi 1976

(ºi remetalizatã), iar investigaþiile INCERC au fost
realizate în perioada 1983-1984. O problemã care
s-a pus atunci a fost aceea a consecinþelor posibilei
încercãri de demolare a Coloanei de cãtre un activist
entuziast din anii ’50 (s-a presupus cã ar fi putut fi
vorba de o deformare în partea de sus a Coloanei,
dar nu s-a gãsit niciun fel de urmã pe fontã, care ar
fi trebuit în mod normal sã aparã în urma exercitãrii
unei forþe aºa de mari). În urma altor tipuri de
investigaþii, a reieºit cã lucrarea respectivã are un
rãspuns dinamic ºi o comportare uniformã pe înãlþime
ºi cã nu se impune demontarea ei. Au fost propuse
metode de protecþie cu vopsire sub presiune ºi de
eliminare a apei de ploaie prin realizarea unui orificiu
în partea de jos a Coloanei. Investigaþiile coordonate
de echipa laboratorului de specialitate din INCERC
au infirmat existenþa vreunei probleme la fundaþie.

Î
n aanul 11990, CComisia monumentelor istorice
a propus remetalizarea Coloanei, punându-se
ºi problema demontãrii ei. Dupã câþiva ani de

discuþii (1990-1996) s-a trecut „pe lângã soluþiile unor
specialiºti” ºi s-a ajuns ca lucrarea lui Brâncuºi sã
fie plasatã în mijlocul unor ambiþii politice. În ciuda
faptului cã în 1995 ing. E.S. Georgescu a susþinut
(împreunã cu specialiºti din alte laboratoare) la
Comisia monumentelor istorice remetalizarea pe loc,
cu menþinerea Coloanei fãrã demontare, „s-a hotãrât
totuºi demontarea ei, deoarece INCERC a desemnat
un alt specialist care a fost de acord cu aceastã
procedurã”. S-au spus atunci tot felul de poveºti în
presã ºi la diverse televiziuni, cum cã „stâlpul este
corodat grav” ºi cã „trebuie înlocuit cu oþel inoxidabil”
sau despre „coroziunea explozivã care poate distruge
opera lui Brâncuºi oricând” ºi multe alte neadevãruri.
Toate acestea, „la ºapte ani dupã ce noi vãzusem cu
ochiul liber ºi mãsurasem cu aparatele. Nu era nici
unu la sutã probabilitatea de prãbuºire a Coloanei, iar
noi publicasem în þarã aceste lucruri ºi le susþinusem,
ca de altfel ºi la Conferinþa internaþionalã de inginerie
seismicã din Lisabona, în 1986. Dar, ce-am spus
a fost trecut sub tãcere ºi a fost înlocuit cu minciuni,
ceea ce este o ruºine pentru o þarã civilizatã. 

80 dde aani dde lla rridicarea
Coloanei ffãrã ssfârººit

Sorrin LLorry BBULIGA
În ttimpul rregimului ttrecut, sse vvorbea dde Coloana IInfiiniituluii. În

realitate, aaceastã ccapodoperã ss-aa nnumit Coloana ppomeniiriiii ffãrã ssfârºiit.
Monumentul dde lla TTârgu-JJiu aavea ppentru BBrâncuºi oo cconotaþie ddeclarat

comemorativã: eera ddedicat ssoldaþilor ggorjeni ccare sse jjertfiserã îîn
Rãzboiul dde ÎÎntregire aa þþãrii. 

(ÎPS CCalinic AArgeºeanul, îîn Pace ººii bbucuriie ccu BBrâncuºii)
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D
ar nnu gguvernarea eeste dde vvinã, ci cei care
ºtiu sã se lipeascã de o guvernare ca scaiul
ºi sã obþinã avantaje. Este o poveste cu

presiuni politice, iar acest mod de lucru al echipei
domnului Radu Varia a dus pânã la urmã la demon-
tarea Coloanei, dar ºi la un imens scandal. Doamna
Sorana Georgescu-Gorjan a reuºit atunci sã
trezeascã atenþia mediilor internaþionale cu privire
la ceea ce se întâmplã la Târgu-Jiu ºi la lipsa totalã
de transparenþã a echipei ce lucra acolo.” Din fericire,
schimbarea de guvern a dus la reluarea expertizei.
Este semnificativ faptul cã Ion Caramitru (noul
ministru al Culturii) a declarat cã în perioada res-
pectivã „a fost contactat repetat de suedezi, iar din
discuþii rezulta cã stâlpul de oþel era deja comandat
ºi executat în Suedia”. 

Dezasamblarea, restaurarea ºi reasamblarea
Coloanei au avut loc în perioada 1997-2000, lucrarea
fiind executatã în final în bune condiþii de cãtre
societatea Turbomecanica, pe baza unui proiect
în valoare de 1,5 milioane dolari, finanþat de cãtre
Banca Mondialã. Trebuie fãcute însã pe viitor ºi alte
intervenþii de monitorizare, pentru a avea date cu
care sã comparãm evoluþia stãrii tehnice a Coloanei.

Constantin Zãrnescu a vorbit despre activitatea
lui Brâncuºi la Petroºani, despre faptul cã artistul
(de micã înãlþime) „era nevoit sã se urce pe un
scaun pentru a fasona cu barda modulul din lemn
de tei, pentru a curba foastenele ºi finiurile acestui
element originar, pierdut astãzi, care a devenit
modelul pentru romboedrele de fontã de 1,80 m
înãlþime”. A lucrat modulul respectiv începând cu
27 august 1937, cioplindu-l zi de zi, fãrã a permite
cuiva sã-l vadã ºi nici nu a discutat cu nimeni în
acest timp. Brâncuºi a finalizat mai multe coloane
ºi un mare numãr de socluri romboidale. Prima
coloanã din lemn ar fi fost cioplitã atunci când
„el a aflat de numãrul uriaº de tineri cãzuþi pe front
pentru întregirea neamului românesc”. Coloana fãrã
sfârºit reprezintã „o strãveche memorie a poporului
român ºi a preromânilor” ºi „forþa poporului român
prin timp”. Vãzutã ca o înºiruire de zile ºi de nopþi, ea
ar fi „o meditaþie asupra scurgerii timpului ºi a vieþii”. 

Din discuþiile brâncuºiologului cu diverºi cioplitori,
el a înþeles cã „rombul apare cel mai adesea sub
ferestrele caselor românilor ºi pe pardoseli ºi cã
acesta reprezintã un motiv al naºterii, creºterii,
zvâcnirii, exploziei ºi pulsaþiei vieþii”. De altfel, rombul
figureazã „în toatã lumea tracã (doar desenat), acest
arhetip existând astfel în fondul nostru nelatin”.
Coloana figuratã de þãrani „pe cãmãºi sau la prid-
voarele caselor are bradul vieþii cu vârful în sus ºi
bradul morþii cu vârful în jos” (conform Vulcãnescu).
Ea ar fi ºi un simbol precreºtin al Crucii Mântuitorului
Iisus Hristos (conform Comarnescu), ceea ce ar face
din operã „cea mai mare intuiþie, de geniu, pe care
a avut-o creatorul Constantin Brâncuºi”.

Subsemnatul am prezentat, pe bazã de docu-
mente, intenþiile de desfiinþare ale Coloanei fãrã
sfârºit, în perioada comunistã de dupã rãzboi. Prima
reiese din adresa din 17 mai 1959, a Secþiei de Artã
ºi Culturã a Comitetului Provizoriu Gorj, cãtre Ser-
viciul Arte Plastice din cadrul Ministerului Artelor ºi
Informaþiilor, prin care se cerea „demolarea Coloanei
fãrã sfârºit”, în urma unei decizii locale a PMR prin
care „s’a hotãrât ca sã se desfiinþeze monumentul
construit de Gh. Tãtãrescu din romburi sub formã de
stâlp cu înãlþimea de 29 m, din material de fontã...” 

D
oi aani mmai ttârziu, la 7 martie 1951, Secþia de
Gospodãrie Comunalã ºi Industrie Localã a
Sfatului Popular de Subordonare Regionalã

al oraºului Târgu-Jiu trimitea Ministerului Afacerilor
Interne, Departamentul Gospodãriei Comunale ºi
Industriei Locale, o adresã cu urmãtorul text: „Întrucât
oraºul Tg. Jiu a moºtenit de la vechile regimuri
burghezo-moºiereºti diferite monumente aºezate fãrã
nicio esteticã pe raza oraºului ºi fãrã sã aibã un rol
bine definit pentru culturalizarea poporului, aºa cum
de exemplu se aflã ºi o coloanã metalicã introdusã
în fundament de beton ºi situatã în partea de Est
a oraºului în noul parc creat în cursul anului 1937./
Þinând seama cã aceastã coloanã prin materialele
rezultate din demontarea ei ar putea folosi la alte
lucrãri edilitare de primã necesitate a oraºului
Tg.  Jiu, vã rugãm a ne da cuvenita aprobare pentru
dãrâmarea ei, materialele fieroase rezultate putând
fi predate D.C.A. din localitate.”

Ambele încercãri au fost respinse, prima (din
1949) de cãtre Ministerul Artelor ºi Informaþiilor, iar
cea de-a doua (din 1951) de cãtre Comitetului pentru

Artã de pe lângã Consiliul de Miniºtri ºi de cãtre
Comisia ªtiinþificã a Muzeelor ºi Monumentelor
Istorice ºi Artistice din cadrul Academiei R.P.R.

A fost amintit apoi episodul din 1953 (dar care
nu poate fi dovedit prin niciun fel de document), când
Tãnãsie Lolescu, un tânãr brigadier al Organizaþiei
de Tineret a Partidului Comunist, a primit ordin de
la prim-secretarul organizaþiei, Constantin Babalîc,
sã demoleze Coloana. Ideea era cã organizaþia de
tineret trebuia sã strângã fonduri pentru a contribui
la organizarea Festivalului Mondial al Tineretului
de la Bucureºti, iar un mijloc de strângere a lor era
colectarea de fier vechi. Pe scurt, cu un tractor IAR
s-a tras de Coloanã, în douã încercãri: prima cu
lanþurile legate de primul modul al lucrãrii ºi apoi mai
sus, la circa 2 m. Nu s-a obþinut însã niciun rezultat,
iar T. Lolescu a fost criticat aspru pentru eºecul sãu
(informaþiile se bazeazã pe comunicarea personalã
fãcutã de Tãnãsie Lolescu lui S. Buliga).

U
n aalt mmoment ppenibil din istoria Coloanei (de
data aceasta la nivelul cel mai înalt) a fost
prilejuit de ºedinþa Academiei R.P.R. (din 7

martie 1951), când artistul ºi profesorul I. Jalea a dat

„citire unei note de
completare a
comunicãrii d-sale
asupra sculptorului
C. Brâncuºi, prezen-
tând ºi numeroase
planºe ºi publicaþii
cu reproduceri din
Brâncuºi” (este nota-
bil faptul cã V. Eftimiu
a fãcut precizarea cã
„tov. Jalea a intenþio-
nat prin comunicarea
d-sale sã reabiliteze
operele valabile
ale lui Brâncuºi”,
iar Camil Petrescu
a relevat „meritul
comunicãrii tov. Jalea
de a fi prilejuit discuþii
interesante ºi de a fi deschis probleme
de o semnificaþie deosebitã). 

Acest fapt a suscitat însã discuþii aprinse, deoa-
rece „cazul Brâncuºi… ridicã probleme importante”.
Pãrerile distinºilor academicieni au fost, pe scurt,
urmãtoarele: G. Cãlinescu a constatat cã „Brâncuºi
nu poate fi considerat un creator în sculpturã
fiindcã nu se exprimã prin mijloacele esenþiale
ºi caracteristice acestei arte”, G. Oprescu a spus
cã sculptorul gorjean „a speculat prin mijloace
bizare gusturile morbide ale societãþii burgheze”,
iar Al. Graur a fost „împotriva acceptãrii în Muzeul
de Artã al R.P.R. a operelor sculptorului Brâncuºi,
în jurul cãruia se grupeazã antidemocraþii în artã”.

A
dina AAndriþoiu a prezentat o nouã perspec-
tivã asupra comanditarilor ºi contributorilor
la realizarea capodoperei de la Târgu-Jiu.

Comunicarea a fost punctatã de prezentarea în
facsimil a documentelor de arhivã care demonstreazã
implicarea familiei Tãtãrescu, a Ligii Naþionale a
Femeilor Gorjene în finanþarea operelor brâncuºiene
ºi a strãzii care urma sã lege cele douã parcuri în
care au fost amplasate aceste lucrãri. Un aspect
reieºit din comunicare, remarcat de cei prezenþi,
a fost participarea substanþialã a Societãþii Petroºani
la execuþia Coloanei fãrã sfârºit. Sorin Buliga ºi
Adina Andriþoiu au fãcut ºi o scurtã prezentare a cãrþii
coordonate de ei, Documente din Arhivele Naþionale
ale judeþelor Gorj ºi Dolj cu privire la Ansamblul
sculptural brâncuºian de la Târgu-Jiu (apãrutã la
Editura Brâncuºi din Târgu-Jiu în anul 2017), din
care au extras spre prezentare unele documente.

Profesorul ªtefan Stãiculescu a vorbit despre
protestul sãu privind demontarea Coloanei fãrã
sfârºit, pe când era director adjunct la Centrul
„Constantin Brâncuºi”. A amintit, de pildã, de douã
articole pe care le-a scris atunci („Varia cu avaria”
ºi „Când nepãsarea ajunge la gradul de sabotaj”)
ºi, de asemenea, despre discuþiile pro ºi contra
dezasamblãrii Coloanei din cadrul administraþiei
locale ºi judeþene. În comunicarea sa a prezentat
unele interpretãri ale Mesei tãcerii ºi ale Coloanei
fãrã sfârºit.

P
oeta CClaudia VVoiculescu a dat citire unor
pagini din jurnalul Irinei Procopiu (publicat la
Editura Polirom), privind Coloana fãrã sfârºit

(pe care aceasta o numea „Pomenirea fãrã de sfârºit”
ºi o considera, asemenea multor contemporani ai
sãi, „o aberaþie mintalã”). De asemenea, din cartea
Cronicã de familie a lui Petre Dumitriu (care a fãcut
liceul în Târgu-Jiu) a extras câteva citate legate de
Masa tãcerii (masa cu cele 12 scaune de tip „ouare”,
interpretatã ca o „agapã primordialã” sau ca „Cina
cea de tainã”) ºi de Coloana infinitã, vãzutã ca
o „Coloanã a nemuririi” (cu sensuri simbolice ºi
magice, isprãvitã cu „potirul în sus spre nemãrginire”)
ºi consideratã ca fiind „cea mai purã abstracþie
a marelui maestru Bârlea (aºa cum este numit
Brâncuºi în carte)”.

Toma Velici a readus în atenþie un fragment
scris de I.D. Sârbu (petrilean din naºtere) privind
întâlnirea sa cu Brâncuºi, pe când, tânãr fiind, curãþa
cu dalta ºi peria de sârmã „trapezele” Coloanei
fãrã sfârºit (aflatã în construcþie în Atelierele din
Petroºani) de nisipul în care se turna fonta („frecam,
frecam de ne ieºeau ochii frecând”, deoarece
„nu trebuia sã rãmânã fir de praf”, pe motivul cã
„trapezele” odatã ºlefuite intrau „la galvanoplastie,

urmând sã fie acoperite de un strat de
alamã”). Acolo venea directorul atelierului,
ªtefan Georgescu-Gorjan, „însoþit de un
fel de popã mic, bãrbos ºi repezit”. Mult
mai târziu, în 1965, când a vãzut Coloana
fãrã sfârºit, I.D. Sârbu a realizat cã acel
„popã afurisit” era chiar Brâncuºi.

Virgil Câlea, care a participat în anul
2000, din partea Societãþii Turbomecanica
Bucureºti, la restaurarea Coloanei fãrã
sfârºit, deºi nu a fost prezent la simpozion
din motive obiective, a þinut sã transmitã
câteva cuvinte: „Aºa cum în 2000, Turbo-
mecanica era singura societate din þarã
care putea sã realizeze restaurarea
Coloanei infinitului, tot aºa, în 1937,
Turnãtoria Petroºani era singura capabilã
sã realizeze aceastã minunãþie a tehnicii
de la acea vreme. De asemenea, dum-
neavoastrã trebuie sã vedeþi în reuºita

ridicãrii Coloanei infinitului, în ciuda tuturor greutãþilor
de la acea vreme, devotamentul deosebit al echipei,
spiritul românesc deosebit de care au dat dovadã,
educaþia tehnicã, experienþa extraordinarã pe care
echipa o avea… Ceea ce eu am constatat cu ocazia
restaurãrii Coloanei a fost o lucrare fãcutã la un
foarte bun nivel tehnic, cu multã dãruire ºi abnegaþie,
iar dumneavoastrã trebuie sã fiþi foarte mândri
de înaintaºii pe care i-aþi avut ºi care ºi-au lãsat
amprenta asupra generaþiilor urmãtoare… lucrarea
fãcutã la Turnãtoria Petroºani, restauratã de
Turbomecanica Bucureºti ºi întreþinutã în condiþii
normale, va dãinui sute de ani în continuare,
menþinând vie flacãra independenþei României
ºi drumul ei spre înalt.”

D
r. MMoise BBojincã, spre finalul simpozionului,
a þinut sã punã o întrebare relevantã, pe
care considerã cã trebuie sã o transmitem

mai departe: „ªi totuºi, când acest popor se va
deºtepta vãzând ce lucruri valoroase avem în
România (unele expuse chiar aici de cãtre ante-
vorbitori), când va încerca cu adevãrat sã-ºi
preþuiascã creatorii, nu dupã moarte, ci în timpul
vieþii ºi activitãþii lor?”

Materialele prezentate vor fi publicate într-un
volum omagial. Prin organizarea impecabilã ºi nivelul
ºtiinþific ridicat, manifestarea s-a înscris ca un real
succes în seria evenimentelor dedicate operei
creatorului sculpturii moderne, chiar în condiþiile
în care aceasta este singularã în peisajul cultural
al oraºului Petroºani.
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M
artirul BBeiuºului,
Ioan CCiordaº
(Fig. 1), s-a nãscut

în anul 1877 în Bettia, judeþul
Bihor, din pãrinþii Mihai
Ciurdariu, preot, ºi Emilia,
nãscutã Fãrcaº. Ioan a mai
avut patru surori ºi doi fraþi:
Veturia, Irina, Valeria,

Eleonora, Augustin ºi Victor. Ioan face liceul la
Oradea, iar acolo i se schimbã numele din Ciurdariu
în Ciordaº, expresie a tendinþelor de maghiarizare
ale conducerii liceului. Urmeazã Academia de Drept
în Oradea, unde se întâlneºte cu Lucian Bolcaº,
împreunã cu care semneazã telegrama trimisã
ziarului Tribuna, în 28 ianuarie. Atât el, cât ºi cei 17
colegi semnatari sunt exmatriculaþi. El se va înscrie
la Universitatea din Cluj, unde în septembrie 1900
îºi ia doctoratul în drept. Apoi intrã ca stagiar
în cancelaria lui Aurel Lazãr din Beiuº.
În anii 1900-1901 îºi face stagiul militar
în Timiºoara. Dupã ce este trimis la vatrã,
Ioan Ciordaº intrã din 1902 în cancelaria
luptãtorului naþionalist Ioan Suciu din Arad,
iar în 30 iunie se cãsãtoreºte cu Viora Ignat,
fiica luptãtorului Vasile Ignat, o scriitoare cu
simþire delicatã, care semna cu pseudonimul
Viora din Bihor. Ei au doi copii: Ovid ºi
Scumpa. Ajunge avocat în Beiuº. Atmosfera
din familia Ciordaº era caldã ºi însoritã
de dragostea de neam, alimentatã de
convorbirile artistice ale cenaclului ce
se desfãºura în casa lor. Era membru
al Partidului Naþional din Beiuº ºi Vaºcãu,
organizând lupta naþionalã din pãrþile sudice
ale Bihorului; duce la biruinþã steagul cu
alegerea pãrintelui Vasile Lucaciu la Beiuº.
Dinamismul sãu s-a rãsfirat cu o impresio-
nantã putere în toate instituþiile ºi miºcãrile culturale
ºi politice ale Beiuºului; nu exista activitate culturalã,
economicã, politicã sã nu poarte semnãtura marelui
patriot Ioan Ciordaº, care, asimilând curentele de idei
benefice pentru neamul românesc, face sã se reverse
binefacerile lor asupra societãþii, din iubirea de neam
ºi de glie. Lyra, societate de cântãri româneºti, Astra,
asociaþie de literaturã ºi culturã, Drãganul, bancã
popularã cu capital românesc, Doina, tipografie,
Liceul „Samuil Vulcan”, ºcoalã unde erau acceptaþi ºi
copiii de români - sunt doar câteva instituþii care n-ar
fi ajuns pe culmile românismului dacã Ioan Ciordaº
nu ar fi pus umãrul la consolidarea lor, prin
preocupãrile sale economice ºi culturale.

D
in aaceste cconsiderente, ºi pentru înalta
lui conºtiinþã civicã de român, Ioan Ciordaº
intrã în vizorul jendarilor unguri. La Aduna-

rea de la Alba Iulia, el a reprezentat cercul Beiuº,
fiind ales în Marele Sfat ºi desemnat prefect al
judeþului Bihor, dar nu a mai apucat sã intre pe post,
întrucât, pânã la sosirea decretului de numire, a fost
ucis miºeleºte în noaptea de 3-4 aprilie 1919, lãsând
oraºul de pe malul Criºului Negru ºi pe toþi românii
care-ºi puseserã speranþele în Ioan Ciordaº în mare
doliu. În cartea lui Teodor Neº, Oameni din Bihor
1848-1918, Ed. Tipografia Diecezanã, Oradea, 1937,
pp. 523-524, avem o relatare veridicã despre modul
tragic în care au murit martirii Beiuºului. 

În noaptea de 3-4 aprilie 1919, Ioan Ciordaº
fu ridicat de acasã ºi escortat cine ºtie unde,
împreunã cu avocatul dr. Nicolae Bolcaº. Românii
fuseserã îngroziþi. Înnebuniþi alergau pe stradã.
Moartea le înfipsese un cuþit în creier. Unde
sunt Ciordaº ºi Bolcaº ºi cine le va urma? 

Misterul fu lãmurit în 24 aprilie 1919, dupã
ocuparea Beiuºului de cãtre Armata Românã.
În Lunca, în ograda lui Nicolae Hasan al Onichii,
într-o groapã adâncã de un metru, s-au gãsit
cadavrele celor doi martiri: Ioan Ciordaº ºi Nicolae
Bolcaº. Reproducem, din raportul pretorului

Tr.A. Pinter din Beiuº ºi al lui Al. Ghera din Vaºcãu,
istorisirea arestãrii, executãrii ºi recunoaºterii
cadavrelor gãsite în Lunca. 

În 3 aprilie 1919, sfatul militar care a luat puterea
de la sfatul muncitoresc, în ºedinþa de dupã masã i-a
osândit pe Ioan Ciordaº ºi Nicolae Bolcaº la moarte.
Rãspunderea o poartã toþi, dar mai ales Verböczy
ºi adjutantul sãu, locotenentul Ürmösi, un adevãrat
diavol cu chip de om. La miezul nopþii, dr. Ioan
Ciordaº a fost reþinut ºi ridicat din casã de loco-
tenentul Magos, însoþit probabil de soldaþii marinari:
Keresztesi, Topai ºi Becsádi. Pe la ora 1 dupã aceea
a fost deportat dr. Nicolae Bolcaº. Amândoi au fost
duºi în localitatea primpretoriatului, unde gãzduiau
Verböczy ºi Ürmösi. Gãsind acolo pe sublocotenentul
Furiº, l-a rugat sã stea de faþã, pentru cã soldaþii
îl scuipã ºi insultã mereu. Pe la orele 1.30 au sosit
Verböczy ºi Ürmösi din Tãrcaia, amândoi beþi.

Ce s-a petrecut acolo nu se ºtie. La ceasurile 2 însã,
un tren special cu o locomotivã ºi un vagon i-au
dus în comuna Lunca de lângã Vaºcãu, unde erau
detaºaþi câteva sute de sãcui sub conducerea
locotenentului Hankoczi. Trenul s-a oprit pe câmp
lângã macazul unei firme de lemne de la Lunca.
Victimele au fost duse în odaia lui Hankoczi, care
locuia la Ana Fordon, soþia lui Gavril Moº. Numita
mi-a ºi confirmat cã în zorii zilei de 4 april, a vãzut
prin perdeaua uºei de sticlã doi oameni civili care
ºedeau cu capul rezemat pe palme la masã, în odaia
lui Hankoczi. Locotenentul însã, observând cã în
odaia vecinã arde lampa, a înjurat-o, strigându-i
româneºte: Stinge lampa gudã ºi te culcã, cã de
nu te împuºc! S-a speriat ºi s-a culcat. A doua zi,
a ºi amintit în tainã prin sat cã au fost la ea în casã
deþinuþi, pesemne doi popi ºi cã dimineaþa Hankoczi
i-a dus undeva. Odaia lui Hankoczi avea încã o uºã
care dãdea în coridor de-a dreptul.

I
oan HHerle aal VVilii ddin LLunca a relatat cã tot
în 4 aprilie, dimineaþa la trei ceasuri, cadetul
Károl Tamáº, originar din Beiuº, ºi cadetul

Kádár Francisc care locuiau la el cu alþi cadeþi ºi
marinari i-au cerut sã le dea o lumânare ºi o lopatã.
El le-a dat cele cerute, dar nici el, nici alþii nu s-au
gândit ºi nu s-au interesat mai îndeaproape
cã de ce ºi pentru ce le trebuiesc, fiind grozav
de terorizaþi. ªi-a închis uºa ºi s-a culcat.
Peste o jumãtate de ceas s-au auzit niºte
împuºcãturi.

La exhumare s-a stabilit (Petru E. Papp,
Din trecutul Beiuºului. Pagini de glorie
ºi de jertfe, Ed. Buna Vestire, Beiuº, 2011):

Groapa era afundã de un metru, lungã
de 5 ºi latã de 3 paºi, plinã de spume ºi de
sânge închegat. Pe cei morþi i-am agnoscat
(identificat) noi ºi exmiºii (trimiºii) familiilor
mai presus de orice îndoialã. Deºi faþa lui
dr. Ciordaº era de tot desfiguratã, capul
ºi corpul mutilat de putrefacþie ºi apã, i-am
recunoscut mustãþile tunse, l-am cunoscut

de pe verigheta de pe deget, de pe sweater,
pantaloni, ghete, ciorapi, de pe lanþul de aur,
ceasornicul de aur ºi cheile de la casã. Acestea
le-am ºi luat cu mine ºi le-am dus familiei. În lipsã
de medic nu s-a fãcut secþionarea (autopsia). Am
constatat însã cã ceafa ºi întreg capul i-a fost zdrobit
în mod bestial. Creier, oase, pãr ºi sânge erau
amestecate. Mâna dreaptã era frântã în mai multe
locuri, ochii scoºi. Alte cuvinte sunt de prisos...

Tot asemenea era zdrobit capul lui dr. Nicolae
Bolcaº ºi era încovoiat de grumaz. A fost recunoscut
ºi el, deºi erau amândoi negri ca tãciunele; cãci
nu avea barbã ºi mustãþi, l-am recunoscut de pe
o cicatrice a unei operaþii mai vechi, de pe haine,
palton, chipiu ºi orologiul de argint. Ni s-a spus
cã amândoi au fost gãsiþi în groapã cu faþa în jos,
dedesubt Bolcaº, deasupra Ciordaº. Acesta din
urmã având gura înfundatã cu o batistã. (Teodor Neº,

Oameni din Bihor 1848-1918, Ed. Tipografia
Diecezanã, Oradea, 1937, p. 523-524.)

A
l ddoilea mmartir aal BBeiuºului, din
anul 1919, Nicolae BBolcaº (Fig. 2)
s-a nãscut în comuna Remetea, din

apropierea Beiuºului, în anul 1892, în ziua de
24 noiembrie, primul copil al familiei; el mai
avea un frate, Gheorghe, care s-a îndreptat
spre afaceri comerciale, dupã absolvirea
celor patru clase de liceu. Nicolae face
ºcoala în Beiuº, iar apoi urmeazã Dreptul
la Universitatea din Cluj. În anul 1912 obþine
diploma de avocat ºi îºi instaleazã biroul
în casa lui Teodor Cristea din Beiuº. Tânãrul
avocat avea un temperament exploziv, era
impulsiv, avea reacþii colerice, reacþionând la
orice nedreptate îndreptatã împotriva fraþilor
sãi români, iar aceste trãsãturi îl fãceau un

bun lider ºi agitator în faþa mulþimii, spre încruntarea
administraþiei ungureºti din vremea aceea, deoarece
el era sfidãtor în faþa îngâmfãrii ungurilor. Aceste
trãsãturi ale caracterului sãu, atitudinea sa dârzã de
român, evocarea României Mari, fluturarea steagului
românesc tricolor, îl fac indezirabil pentru unguri,
iar în luna martie, dupã un schimb de replici cu
sãlbatecul Verböczy, fu dus sub escortã la Oradea,
dar a fost lãsat liber, fapt ce jigni ambiþia nemãsuratã
a cãlãului, care nu-l iartã. (Petru E. Papp, op. cit.,
p. 241)

Comandantul sãcuilor din Beiuº aºtepta un
prilej ca sã-l rãpunã, el figurând pe lista neagrã
a jendarului. De aceea, în noaptea de 3-4 aprilie
a fost ridicat împreunã cu Ioan Ciordaº ºi au fost duºi
la locul de asasinare; a murit în Lunca, având capul
ºi oasele sfãrâmate, cu carnea scrijelitã de baionetã.
La numai 36 de ani împliniþi, Nicolae Bolcaº a fost
ucis în chip miºelesc, fãrã a avea altã vinã decât
aceea cã dorea libertate pentru neamul sãu asuprit.
Atât Ioan Ciordaº, cât ºi Nicolae Bolcaº au participat
la Adunarea de la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918,
reprezentând pe beiuºeni. Chipul sãu se alãturã
atâtor eroi ºtiuþi ºi neºtiuþi care au udat cu sânge
pãmântul strãmoºilor lor din Transilvania, aºa cum
am arãtat mai sus. Fie-le memoria binecuvântatã!

1 2

Transilvania ººi mmartirii ssãi
Marria VVAIDDA

În rrestriºtea vvremilor
Teofil RRãchiþeanu

Prin MMunþii AApusului pplecându-mmã ggândului,
Precum zzarea vvisului, pprecum iiarba vvântului;
Prin MMunþii AApusului pplecându-mmã nnorului
Precum zzvonul sserilor, pprecum ddorul ddorului;
Prin MMunþii AApusului, îîn aamarul ssorþilor,
În nnesomnul ggândului ººi îîn ggreul nnopþilor,
Tot îîn llungul cculmilor ººi îîn mmersul ccalului,
În rrestriºtea vvremilor ººi-nn ggreul AArdealului.

(Din vvolumul Elegiiii ppentru rrestriiºtea vvoevoduluii, 
Editura TTiparg, PPiteºti, 22018)
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Sub ccrugul EEminescului

„Atunci aa vvenit ppoesia
ªi-aa ddeschis ffãrã zzgomot
Uºile ººi fferestrele llumii 
Fãcând ddin mmine mmãsura
Tuturor llucrurilor.”              VVintilã HHoria

P
ercepþia ppublicã aasupra llui VVintilã HHoria
(singurul romancier român încununat
cu Premiul Goncourt, tradus în peste 40

de limbi, eseist, poet ºi, dincolo de toate acestea,
un autentic savant – de cel puþin aceeaºi anvergurã
cu Mircea Eliade) înregistreazã în ultima vreme
schimbãri notabile. Sunt tot mai numeroase – ºi
diversificate ca formã – manifestãrile prin care
imaginea acestei mari personalitãþi literare a exilului
românesc revine în vizibilitatea publicã. Se pot
aminti, între acestea, colocviile ample dedicate
Centenarului Vintilã Horia (decembrie 2015, la
Craiova ºi Alba Iulia, urmate imediat de cel de
la Universitatea Alcala de Henares, Spania), apoi
congresul Exipora 2017, de la Mediaº, seria de
autor Vintilã Horia, lansatã de doamna Silvia
Colfescu la Editura Vremea, apariþia unui numãr
tot mai mare de articole, studii, lucrãri de licenþã ori
teze de doctorat. Dar profilul acestui mare scriitor
a început sã capete pregnanþã ºi o strãlucire
aparte nu numai graþie notorietãþii eclatante a
Premiului Goncourt ºi nici datoritã nedreptei,
mincinoasei ºi mizerabilei cabale ce i s-a
instrumentat de cãtre guvernul stalinist,
antiromânesc, de la Bucureºti, cât prin înalta
valoare literarã ºi spiritual-româneascã a scrisului
sãu, evidentã (ºi) în cãrþile (inedite) editate recent:
Memoriile unui fost sãgetãtor, Jurnalul de sfârºit
de ciclu ºi Jurnalul torinez, precum ºi eruditul eseu
La Croix (Crucea), probabil unul dintre cele mai
importante manuscrise ale eseisticii exilului
românesc, recuperat ºi publicat pentru prima
oarã în România de Cristian Bãdiliþã. 

De curând, ampla – ºi deosebit de promiþãtoarea
– serie de autor Vintilã Horia de la Editura Vremea
s-a îmbogãþit cu o nouã ºi valoroasã apariþie, antolo-
gia poeticã Culorile tãcerii, ediþie îngrijitã, cu un
cuvânt înainte, intitulat sugestiv Coincidentia oppo-
sitorum, de Mihaela Albu. Profesor universitar cu o
carierã de excepþie (cu ea a fost redeschisã catedra
„Nicolae Iorga” la Universitatea Columbia din New
York în 1999), Mihaela Albu a devenit, pe parcursul
ultimilor ani, una dintre personalitãþile de prim rang
între cercetãtorii care s-au dedicat studierii literaturii
ºi revuisticii exilului românesc, publicând numeroase
lucrãri de mare acurateþe ºi rigoare ºtiinþificã.  

A
ntologia dde ffaþã adunã între coperþi cele
ºase volume de poezie publicate de Vintilã
Horia de-a lungul întregii sale vieþi, trei în

þarã (Procesiuni – 1936, Cetatea cu duhuri – 1939,
Cartea omului singur – 1941) ºi alte trei în exil
(A murit un sfânt – 1952, Jurnal de copilãrie – 1958
ºi Viitor petrecut – 1976). O valoare aparte, din
perspectiva istoricului literar, o capãtã volumul
ºi prin faptul cã Mihaela Albu, introducându-ne
în peisagistica specialã a alcãtuirilor lirice datorate
acestui poet, ne-a oferit totodatã ºi anumite
poziþionãri ale acestuia: fie faþã de propriile creaþii
dintr-o anume perioadã (v. fragmentul intitulat
Postfaþã la un deceniu personal), fie reflecþii asupra
rosturilor poeziei în actualitatea timpului sãu. Aºa se
face cã în anexe au fost incluse textele unui Cuvânt
înainte scris de Vintilã Horia la Antologia poeþilor
români în exil (Colecþia Meºterul Manole, Buenos
Aires, 1950), precum ºi o Introducere la Poesia
româneascã nouã ca deschidere la antologia editatã
de poet în Colecþia Meºterul Manole (Publicaciones
de la Asociación Hispano-Rumana, Salamanca,
1956). Sunt adaosuri destinate sã punã în luminã
luciditatea, rigoarea, spiritul polemic ºi profunzimea
cu care analistul Vintilã Horia trateazã fenomenul
poetic. Astfel, în literatura românã, el considerã cã
numai odatã cu Blaga ºi Barbu s-a reluat tradiþia
eminescianã a poeziei înþeleasã ca instrument de
cunoaºtere. Întemeierile pe un asemenea principiu
pot da contur ºi sensului contrar: cel al non-poeziei.

Prin el se ilustreazã realitatea (?!) poeziei din Rusia
ºi România postbelicã, comentatorul accentuând cã
aceasta din urmã, în acel moment, „nu mai serveºte
pentru a cunoaºte, deci pentru a permite o normalã
evoluþie a spiritului cãtre un adevãr/.../, ci pentru
a opri pe loc, pentru a îngheþa faustic o perioadã
pe care o anumitã grupare politicã o confundã
cu infinitul, o considerã definitivã”. 

Dar, într-un plan mai general, poezia ca instru-
ment de cunoaºtere devine un argumentum ad
verecundiam ilustrativ pentru unitatea întregii opere
horiene, subliniind completitudinea acestei unitãþi.
Indiferent de forma adoptatã de Vintilã Horia,
pasiunea ºi vocaþia pentru Cunoaºtere impregneazã
totalitatea exprimãrilor lui. Dar, trebuie sã subliniem,
este vorba despre o Cunoaºtere ce se interogheazã

pe sine asupra pro-
priilor ei deveniri.
ªi în poemele lui
vom remarca subtilele
sale procese de auto-
reflecþie, analizele
ce se transformã în
veritabile arheologii
ale diferitelor etape
parcurse cãtre
înþelegere. 

Desigur, afirmaþia
lui Mikel Dufrenne este
adevãratã: poezia e o
cunoaºtere care nu dã
nicio putere. ªi totuºi,
inefabila pradã a
poemelor lui Vintilã
Horia rãmâne într-un
de-ne-atins – ca aerul

ºi lumina – ori într-un de-ne-povestit, cum numai în
muzicã se poate întâlni. Iar poemele lui, ca ºi unele
eseuri (un exemplu e Crucea) au inocenþa celor care
nu explicã, pentru care viaþa este totodatã un mister
ºi o claritate totalã. Specificitatea poeziei sale constã
în faptul cã ea „nu este o manierã de a cânta, ci o
manierã specialã de a gândi”, devenind un a priori
în sensul pe care i-l acordã Mikel Dufrenne ca
„inteligibilitate imediatã a empiricului, o inteligibilitate
trãitã, dar nu în praxis – ca atare, ci în percepþie”
o incontestabilã „glorie a apariþiei sensibile”.
(v. Poeticul, Ed. Univers, 1971, Bucureºti, p. 7)

Î
i ddãm ddreptate aabatelui BBrémond, cel care
spunea cã, atunci când în experienþa poeticã
apare inspiraþia, poeþii intrã în proximitatea

acelei dimensiuni privilegiate (despre care vorbesc
teologii) ºi care îi transformã în mistici. Ca ºi la Horia
Stamatu, celãlalt mare poet al exilului, poemele
din Culorile tãcerii ascund în ele marea presimþire
a transcendenþei aºa cum o gândise Rudolf Otto
ca un cu totul altul absolut (das ganz Anderes):
„Trece lopãtând greu/ Stolul ales/ Cãtre miazãziua
lui Dumnezeu/ Unde din rãdãcini nu se miºcã nicio
arãtare./ Cum satul, cu bisericã, cu pâine, cu sare,/
Îngenunche în înserare,/ Cum cina, semnul crucii,
apa’n fântânã/ N’au nici gust nici rostire’n românã./ .../
E bine cum a fost sã ne fie./ Laudã omului pentru
limba din vie./ Pentru aproape, departe, laudã Þie.”
(În vie, în vol. Viitor petrecut)

Dar – pornind de aici – este evident cã Vintilã
Horia scrie sub fascinaþia proto-istoriilor Poeticului,
acolo unde acesta era supus acelei stãri cu totul
speciale care e rugãciunea. Iar mãrturia este limpede:
„Am învãþat sã mã rog pretutindeni,/ Pe stradã, în
scris, în somn,/ Unde o cât de mãruntã ieºire/ Pare
a duce spre tine./ În zgomot, în tãcere, în aducere-
aminte/” (Exegezã, în vol. Viitor petrecut) Dimensiu-
nea privilegiatã pe care o amintea abatele Brémond
se ghiceºte în imediata proximitate a rostirii. În ce
altceva am putea gândi originea poeziei dacã nu
în rugãciune, ca un itinerarium mentis in Deum,
ca ascensiune cãtre misterul hipernoetic din supra-
esenþa Fiinþei? 

Dar sã ne oprim puþin ºi asupra titlului antologiei,
deosebit de inspiratã ºi semnificativã alegere a

Mihaelei Albu: Culorile tãcerii.
Poemul cu acest titlu apare
în ciclul al III-lea, Austral,
din volumul A murit un
sfânt. Privitor la respectiva
sintagmã, autorul ne spune:
„Culorile tãcerii ies în calea/
Pãstorilor de singurãtãþi”.
Ceva mai departe, Culorile
sunt vãzute (!) „ca un semn de viaþã al morþii
înconjurãtoare”. Era perioada de dupã rãzboi. Se
dorea oare poetul, când a scris aceste cuvinte, un
pictor al marilor tãcerii aºternute atunci peste lume?
Undeva, în paginile Poeticului sãu, întâlnim ºi la Mikel
Dufrenne o sintagmã apropiatã: vocile tãcerii. Ambele
situaþii sugereazã cã lumea nu rãspunde interogaþiilor
ce i s-au adresat. Tocmai de aceea poezia e aducere
a lumii în limbaj, atenuare a alteritãþilor ei, ridicare
în inteligibil a tot ceea ce (cum spunea Heidegger)
îl întâmpinã (begegnet) pe om ºi rãspuns adecvat
la toate aceste întâmpinãri (dem Begegnenden
entgegnen). Se explicã astfel ºi forþa acelui tip de
energie cu care este ea încãrcatã. Ca ºi strania ei
capacitate de a se situa mereu sub semnul a ceea
ce S. Kierkegaard numea aedificatio, tinzând, prin
urmare, sã construiascã, sã determine în orizontul
fiinþei noastre realizarea unui raport spiritual decisiv. 

P
oemele llui VVintilã HHoria devin, pentru cine le
citeºte cu atenþie, jurnalul unui om preocupat
sã se mãrturiseascã în experienþele ºi des-

coperirile spirituale. Sunt, în totalitatea lor, un jurnal
al iubirii: iubire faþã de lume, faþã de Dumnezeu:
„Ce e viu ºi nou în astre/ Este Nazaret ºi numãr,/
Pitagoric prins pe’un umãr/ Marca rosturilor noastre./
Ce e vechi din bazaltine/ Întunerecuri purcede,/
Revoluþii patrupede/ Pentru spaime bizantine./ Grotã
sau bordei de paie/ Locu-i pretutindenesc,/ Îngheþãri
în jur domnesc/ Concentrate pe vãpaie.” (Locul
cu Iisus, în vol. Viitor petrecut)

Nimic livresc, ci numai trimiteri pasionale cãtre
luminile credinþei, ale culturii, filosofiei, ale muzicii,
ale cunoaºterii sau ºtiinþei. Iatã un sonet intitulat
Teleologie: „Cu nume adâncit în iniþiale,/ Ondulatoriu
v, din Planck cetire,/ Corpuscularul b în devenire/
Pulsând în spaþiu ruperi în semnale, /.../ Pãienjeneºti
cu noimã osebitã/ Mã leg sã intru în vârtejul criptic/ ªi
deci, fidel ieºirii din ispitã./ Nici devenind, nici încheþat
în quantic,/ Împreunat cunoaºterii, roditã/ Idee-mi fac
de crez apocaliptic.” Într-un alt poem întâlnim o foarte
semnificativã dedicaþie, Omagiu lui Jung: „Jocul cu
umbra, jocul/ pe loc, joc singur,/ sãrind din timp,/
lunecând în setoase/ strãfunduri, jocul/ cu umbra
ascunsã./ Joc fãrã legi, pustiu/ de poveþe, jocul cu
umbra/ nu e nimic. Tot este./ Pasul îl pui pe o piatrã/
mâna pe scut, scânteie/ arãtãtoare de adânc / îþi
culege mirarea./ Pentru orbi spaimã mare/ prilej de
aleasã pierzanie./ Pentru vãzãtori”. (Viitor petrecut)

V
ibraþie aaparte aa ssensibilitãþii ssale, asemenea
prezenþei lui Jung ori a lui Planck într-un
sonet, îi vom mai descoperi în antologie

pe Nietzsche, Kierkegaard, Rilke, Hölderlin, Blaga,
Bach, Wagner, Reger. Îi vom regãsi ºi în memorii
ºi în erudita sa eseisticã, precum ºi în romane, unde
apar Platon, El Greco, Juan della Cruz, toate ema-
nând – filosofic vorbind – o orientare specific exis-
tenþialã. A fost curentul ce a dominant ºi a impus
în Europa ideea cunoaºterii fiinþei umane, acuzând
metafizica tradiþionalã de uitarea fiinþei (Sein-
vergesenheit). Gândirea europeanã se radicaliza
ºi, prin exigenþele impuse de cãtre un Nietzsche
sau Dilthey, aducea în centrul atenþiei umanul. Vintilã
Horia, el însuºi un Cavaler al resemnãrii, trãise expe-
rienþa haosului, a dezordinii ºi prãbuºirilor – ºi, ca
poet – avea sã pledeze pentru o nouã naºtere
spiritualã ºi moralã a individului, pentru auto-ilumi-
narea ºi transcenderea prin care omul sã se poatã
elibera de sub dominaþia temporalitãþii. Acestea erau
principiile pe care se întemeia aºa numita Existenz-
philosophie prin Kierkegaard, Karl Jaspers, Martin
Heidegger sau Gabriel Marcel. 

Vintilã HHoria: PPoetul ººi PPoezia ssa 
DDan AANGHELESCU
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C
e nnu pprea îînþelegeam
eu în discuþiile
întâmplãtoare despre

vin cu Grigore Vieru, avute
la Suceava, Piteºti, Bucureºti
sau Craiova ºi pe unde ne mai
întâlneam, despre vin ºi viþã
de vie, adicã, pentru cã mai
mereu plecam de la numele

lui, Vieru, ºi veneam tot acolo – mi s-a arãtat ca prin
farmec mai târziu, cam la un an de la în-eminescia-
nizarea sa, la Chiºinãu. Conveniserãm, în mare –
adicã a fost de acord cu mine, dar dupã multã ºi
adâncã excogitare – cã Moldova face parte din ceea
ce el însuºi a zis cã trebuie sã se numeascã „centura
de viþã de vie a Europei”. E simplu de înþeles: acest
copãcel al lui Dionis creºte în jurul Mediteranei ºi
formeazã un fel de filtru natural, atracþia magneticã
a popoarelor cãtre miezul pãmântului (asta înseamnã
Mediterana, aºa a fost perceputã în istorie) fiind
educatã, adicã grupele umane trebuind sã lase pe
drum în egalã mãsurã pieile de animale de stepã ºi
bãuturile tari distilate, deci sã opteze pentru þesãturi
din plante, mai rãcoroase, ori din lânã – ºi neapãrat
pentru vin. Bãuturile mongole, siberiene, africane,
nord-europene – toate se pierd în acest filtru, se
dizolvã, ca ºi pieile de urºi polari, cãmile, yaci sau
ce-or mai fi – iar în agora atenianã pãºeºti desculþ,
cu o cãmaºã rãcoroasã pe tine, priveºti cerul albastru
ºi bei vinul îndoit cu apã.

Grigore Vieru avea mereu douã obiecþii standard
la aceste observaþii, una privitoare la Burebista ºi
cealaltã la Marea Neagrã. Absolut de acord cu a
doua: Marea Neagrã trebuie alãturatã Mediteranei,
iar centura viþei de vie le cuprinde pe amândouã,
ca ºi cum ar fi una singurã, Mare Nostrum, „marea
noastrã”. ªi denumirile o atestã – este Bosforul
Dardanic, dar ºi Bosforul Cimerian, în nordul Mãrii
Negre; Ifigenia sacrificatã la Aulis sub pretext cã
este adusã ca mireasã lui Ahile este salvatã de zeiþa
Artemis ºi dusã preoteasã în templul din Taurida etc.
– dar ºi miturile care le unesc: mitul lui Prometeu,
mitul lui Io. Cât despre Burebista, însã, cred cã
trebuie înþeles gestul lui de distrugere a viþei de vie
altfel: el n-a putut tãia ºi prunii, merii, perii, zarzãrii
etc. – adicã a optat pentru aceleaºi bãuturi distilate
ale nordicilor, a fãcut un scurt ºi mic imperiu rece
în zona cãldurilor temperate... Cum face ºi în zilele
(secolele) noastre Europa. 

G
rigore VVieru nnu eera ccu ttotul dde aacord, dar
las discuþiile pe aceastã temã deoparte;
poate cã dacã ne mai vedeam o datã,

sau de douã ori... poate ne convingeam unul pe altul.
El mi-a confirmat, însã, cã dincolo de Nistru, mai ales
spre nord ºi spre rãsãrit, viþa de vie nu mai creºte...
Cât de trist trebuie sã fie pãmântul, relieful însuºi,
tãbliile acelea ale stepei, fãrã aracii viþei care
definesc infinitul uman în articulaþii. Oare cum

se vede din avion, de la joasã înãlþime, Nistrul, pe
care mi-l imaginez cu malul dinspre noi oprind dansul
plaiurilor de viþã, iar cu celãlalt mal proptindu-se în
întinderi drepte cu ierburi umile ºi ascuþite ca sãbiile
cãzute?

Nici asta nu ºtiu, poate voi vedea vreodatã.
Acum, recent, însã, la nu ºtiu câþi ani de la despãr-
þirea lui Grigore Vieru de noi, am vãzut ºi eu, am
pipãit ºi m-am crucit ºi nu mi-a venit sã cred cã aºa
ceva existã: hrubele de vin de la Cricova. Eu sunt om
de munte, crescut boiereºte-burebistan, cu butiile de
prune în spatele casei sau la povarnã, cu patru-cinci
butoaie de þuicã în pivniþã, dupã ani ºi tãrie fiecare.
Îmi imaginam cã o cramã e aºa, cum vãzusem la
ªtefãneºti de pildã, ori la Cotnari, într-o excursie de
studii (ºi cu Grigore Vieru între noi, desigur), o clãdire
mai mare fãcutã de
mâna omului, cu
zãcãtori, etaje sub
pãmânt... Ei bine,
nu: e vorba de
kilometri de drumuri
pe sub pãmânt,
adicã de zeci de
kilometri, la zeci de
metri sub pãmânt:
sunt foste cariere
de piatrã calcaroasã,
mai întâi înþesate
cu sticle ºi butoaie,
apoi extinse în zeci
ºi sute de ani, de
la ªtefan cel Mare
încoace; e ceva
care s-a construit de
la sine, nu de cãtre
om, ci pentru om. 

A
cestea ssunt ddepozite sstrategice, nu sunt ale
unui sat sau ale unui raion: sunt pentru a
þine marginea unei lumi. Este o adevãratã

Linie Maginot þinutã în funcþiune de sute de ani. Cât
suflet asiatic au salvat aceste cascade subterane de
vin, câte neamuri au îmbunat ºi îmblânzit ele pentru
a le pregãti de pelerinajul spre Mediterana, câtã
rezervã de culturã ºi civilizaþie însigilatã cu semnul
sãrmanului, bietului Dionis, ridicã aici pãmântul din
sine însuºi ºi pune la pãstrat în sine însuºi pentru
vremile viitoare! Toate discuþiile mele teoretice,
abstracte, de dicþionar, cu Grigore Vieru, pe tema
numelui sãu, au dintr-odatã sens în hrubele de la
Cricova. Aici am câºtigat înþelegerea acestui nume
ºi sensul eponim al sãu: Grigore se cheamã pe
sine însuºi ºi este chemat „Vieru” cum i s-ar spune
„Românul” sau „Moldoveanul”, el semnificã, defineºte,
înnobileazã cu numele sãu aceastã centurã de viþã
de vie ce îmbrãþiºeazã Europa – nu ca s-o apere,
ci ca s-o protejeze, ca sã-i boteze pe cei ce vin... cu
vin. Ca sã lase rãul, crisparea, vina – aici, la margine,

unde prin farmece strãvechi ºi nepãtrunse de
ascuþimea minþii omeneºti totul se îmblânzeºte, se
molcomeºte, se trece în vãlurire, în maluri moldave –
pentru cã încep sã cred din ce în ce mai mult cã
numele acestei þãri vine de la „mal”, este „þara
malurilor”, a „davelor de pe maluri”. 

În acest drum cãtre Grigore Vieru m-au dominat,
m-au torturat chiar, semnificaþiile numelor de locuri.
Am trecut Prutul pe la Albiþa – ºi am ajuns „dincolo”
la Leuceni. Cum sã nu mã frapeze când vãd numele
rostit ºi scris al localitãþii: în limba greacã leukos,
leuke înseamnã alb, gândul mã duce instantaneu la
insula Leuce, „cea albã”, Insula lui Ahile, a ªerpilor
cum îi zicem noi astãzi. Iar în faþa ei, pe þãrm,
Cetatea Albã a lui ªtefan cel Mare, vechea Olbia
a lui Burebista, din Limanul Nistrului. Am impresia

cã parcurg, în mit, un fel de drum spre alb. Cu
versurile lui Labiº: „Mi se pãrea cã retrãiesc un
mit/ Cu fata preschimbatã-n cãprioarã”. Ifigenia
era fata, zeiþa a înlocuit jertfa, lãsându-le
„nuntaºilor” o cãprioarã – iar pe fiica lui
Agamemnon aducând-o aici, în zona aceasta
a Mãrii Negre presãrate cu numele albului…

R
evin îîn ddreapta PPrutului, la noi, la
„graniþã”. Dupã Huºi vine, aºadar, Albiþa,
iar apoi, tot în partea noastrã de pãmânt,

este satul Valea Grecului. Iatã, deci, Leuceni
nu vine de la vreun leuºtean, cum îmi imaginam,
crezând cã se scrie ºi se citeºte Leuºteni, sau
de la acea leucã a cãruþei (crezând cã e vorba
de meºteri specializaþi în aºa ceva), ci este chiar
traducerea denumirii latineºti Albiþa în greacã.
Mã frapeazã ºi forma oarecum diminutivalã în
ambele nume. O strãmutare, o separare a latinilor
de greci? Cum s-a procedat, au plecat grecii
din Albiþa – sau latinii din Leuceni?
Nu ºtiu. Un moldovean noduros de vreo 70 de ani

îmi spune, între altele, cã-l cheamã Bolohan, cã este
din satul Bolohan de pe malul Nistrului, iar peste râu
de ei, spre stepã, este satul Moghileni. Iatã: movilã
de bolovani – ºi bolovan: unul ºi multiplul sãu, o
legãturã fireascã ce se pãstreazã în ambele denumiri
de sate. Îmi aduc aminte lungile discuþii din Dãrãbani,
judeþul Botoºani, cu intelectualii locului, acum 20-25
de ani: ei ziceau cã satul lor vine de la dãrãbani care
sunt toboºari, „trabanþi”, denumire nemþeascã ce
atestã un obicei ºi un corp de armatã – eu le arãtam
satul de peste Prut, din faþa Dãrãbanilor lor, satul
Mãmãliga, ºi le spuneam limpede cã aici este expre-
sia „un dãrab de mãmãligã”. Relieful atestã: Prutul
duce nisip mult, din malul Dãrãbanilor, la Mãmãliga.
La fel: unul ºi multiplul. N-am avut pe cine sã
conving, doar Grigore Vieru, acum nu ºtiu câþi
ani – „anii trec ca apa”, cum spune Topîrceanu
în Balada morþii pe Topolog, m-a acceptat ca... poet
al etimologiilor.

Grigore VVieru ººi nnumele ssale
Nicollae GGEORGESCU

A
taºamentul ffaþã dde aaceastã ffilosofie se mãrturiseºte explicit ºi în poeme.
Iatã-l pe cel intitulat Langelinie ºi subtitrat Comentariu la „Jurnalul unui
seducãtor”, scriere datoratã lui Sören Aabye Kierkegaard. În text apare ºi

numele celei care tulburase, îndurerându-l, sufletul marelui filosof, Regine Olsen:
„...Regine Olsen, ai iubit/ Nu trup uitat, ci gând cioplit,/ Die Existenzphilosophie/
Peste a avea þi-a scris a fi./ ªi în oraºul scufundat/ În aprioric ca’ntr’un pat/ Tu n’ai
avut nici cum nici când./ Te-a mulþumit cioplitul gând/ De-un împãrat peste cuvânt/
Pe Langelinie rostit/ Cuvânt pe tine rãstignit./ Aestetischrührend cât ai fost/ Þi-ai
împlinit întregul rost,/ Moralestuffen te-au desprins/ De urcãtorul aspru ins,/ Iar
theologisch când a stat/ În carne iar te-a înturnat./ Întoarsã-n moarte sau în nord/
Te-ai prins cu Sören Kierkegaard/ Post scriptum la un alt a fi/ Realitet Categorie.”

Cunoaºterea, evident, þine de tragic. Vintilã Horia nu numai cã a înþeles, dar
ºi-a ºi asumat dimensiunea tragicã a unui asemenea destin. A ºi spus-o într-un
cunoscut interviu. Evident „tragicul, aºa cum o afirma ºi existenþialistul Heidegger,
este de aflat acolo unde dominã spiritul, într-atât de mult încât tragedia supremã
se petrece pe tãrâmul cunoaºterii ºi în sfera celui care cunoaºte”. (v. Despre
eterna reîntoarcere a aceluiaºi, 2014, Bucureºti, Humanitas, p. 50) 

Poemele cuprinse în aceastã antologie sunt gândite ºi ele, ca ºi eseistica
sau romanele, sub semnul tragic al cunoaºterii, fiind, în esenþã deschideri cãtre
o nouã filosofie, o nouã esteticã ºi, inevitabil, o nouã eticã. În numele acesteia
din urmã, Vintilã Horia se adreseazã contemporaneitãþii reluând la fel de tragica
interogaþie a lui Hölderlin: „La ce bun poeþi pentru vremi de cãdere/ Când din
steaguri cad putrede culorile’nfrângerii?/ La ce bun poeþii când îngerii/ Se’nfrãþesc
cu liliecii în turnuri/ Pe care zeii le-au pierdut din vedere?/ Când nemurirea capãtã
nume,/ Când lângã altare Cuvântul/ Se face cântec de lume.” (La ce bun poeþi)

Atunci când vine vorba despre rosturile poeziei, ideea de scop poate deveni
paralizantã. ªi totuºi... Într-o scrisoare cãtre Virgil Ierunca din aprilie 1968,
publicatã în jurnalul sãu (Trecut-au anii, Humanitas, 2000), N. Steinhardt spunea
cã „….printre meschinãrii, jalnice întâmplãri, sluþenii, ghinioane, hidoºenii, erori,
absurditãþi, rãutãþi bine înfipte (...), existã ºi orbite ale limpezimii, simplitãþii
ºi bucuriei, care ne ocrotesc, ne pãzesc ºi ne povãþuiesc – aidoma îngerilor
din rugãciune“. 

V
enind ddintr-oo nnevoie dde eexpansiune cãtre un altfel de timp ºi cãtre alte
virtual-posibile orizonturi de înþelegere a lumii, Cartea pe care Mihaela
Albu ºi Editura Vremea ne-au dãruit-o la început de an se înscrie pe o

asemenea orbitã a limpezimilor ºi elevaþiei. Devine însã deosebit de importantã
ºi prin aceea cã în idealitatea ei imaginea poetului se complineºte cu aceea a
unui gânditor care priveºte fenomenul poeziei din însuºi interiorul acestuia. Iar
citatele pe care le-am oferit aici confirmã, pe deplin, rafinamentul, subtilitatea,
dar ºi rigoarea de analizã transdisciplinarã a savantului Vintilã Horia, vizibilã
ºi într-un magistral opus (încã netradus în limba românã) Introduccion a la litera-
tura del siglo XX (Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 1989): „...la
literatura /.../ es una téhnica de conocimiento – igual que la fisica, la biologia, la
astronomia, la psicologia /.../ que podremos estudiar /.../ como contemporáneas
de la física cuántica y del principio de indeterminación.” (p. 14)

Într-o altã, mai imediatã, ordine de idei, poemele din Culorile tãcerii vin tocmai
într-o vreme în care tulburãrile indigenþei, puþinãtatea ºi mizeria spiritualã, timpul
sãrac al gândurilor despre care cândva ne vorbise Hölderlin, persistã în fiecare
dintre noi ºi în cei din jur. 
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D
acã eeste aaºa, însã, ºi dacã
mãmãliga (de nisip) se rupe,
se macinã, din dãrab –

înseamnã cã sensul a curs dinspre
noi spre ei, la noi e dãrabul. Dincolo,
la Nistru, e limpede cã bolovanul s-a
desprins din movilã, deci de la rãsãrit
încoace… Iatã miºcãri de oameni
îngheþate în nume de sate. Cu dubletul
Albiþa-Leuceni cum va fi fost oare?
Nu ºtiu. Ar fi trebuit sã-l întreb, dar nu
mi-a dat prin cap, nu vãzusem locurile
pânã acum – iar acum... orice-l întreb
e ca mine…

E fascinantã aceastã rezistenþã a
dubletelor toponime între Prut ºi Nistru.
Ai zice cã totul e legat de ceva, cã stai
într-o geografie gemelarã la nesfârºit.
ªi dacã este ceva dezlegat, de unul
singur – trebuie sã-i bãnuieºti undeva
mai aproape sau mai departe geamã-
nul. Chiºinãu e foarte departe de Inãu
(dar Dimitrie Cantemir susþine cã în
zilele limpezi de varã de pe Ceahlãu
ºi Inãu se vede chiar ºi acest oraº,
nu numai Dunãrea) – dar undeva mai
jos de Chiºinãu am vãzut, pe o tãbliþã
indicatoare, satul Inoteºti. Iarãºi: cre-
deam cã e vreun Ianeoteºti, Eneotu,
Eneoteºti. Cât de simplu e când vezi
scris limpede: Inoteºti. Ca ºi Inãu, ca
ºi Chiº-inãu, numele aminteºte de zeiþa
Ino, cea transformatã de Hera în vacã
pentru a o îndepãrta de iubirea lui
Zeus: plecatã din Argos spre nord,
peste Dunãre, apoi peste Carpaþi,
întorcându-se spre sud, trecând ºi prin
Caucaz, dar revenind repede între cele
douã mãri pe care le-a unit fãcând
trecãtoarea Bosforului (drumul vacii,
în elinã), Io sau Ino, fiica lui Inahus, va
ajunge în Egipt, unde-l va naºte pe fiul
lui Zeus, Epafos pe numele lui, cu chip
(cap) de viþel. Fuga ei turbatã unind
Europa cu Asia ºi cu Africa simbolizea-
zã rãspândirea agriculturii, pentru cã
Ino arã pãmântul pe unde trece, lãsând
în urmã prãpãstii care s-au pãstrat
pânã astãzi, precum Brazda lui Novac.
Ino, sau Io, ºi-a mai lãsat, pare-se,
chiar chipul în stemele þãrilor prin care
a trecut (capul de bour, sau IO, parti-
cula nobiliarã din titulatura domnitorilor
români) – dar ºi numele... Iar numele,
ca sã nu se piardã, sunt legate douã
câte douã: Inãu, Chiºinãu… 

...Cum sunt ºi numele poetului cãtre
care vin sã-i mângâi umbra. Când îi
spuneam Grigore Vieru „cel Blând”,
nouã parcã nu ne era de ajuns cã el
este eponimul viþei de vie, simþeam
nevoia sã-l numim ºi cu primul efect,
cu ce face mai întâi ºi mai întâi fiul
viþei: dã blândeþe ºi veselie. Iar acum,
ca sã-mi explic chiar toate numele sale,
ne þine ºi treji, pentru cã „Grigore” asta
înseamnã în agora atenianã: omul treaz.

C
ât ddespre BBasarabia întreagã
ºi numele cetãþilor ºi oraºelor
ei, nouã nu ni s-a dat

voie sã le citim, sã le scriem, sã
le pronunþãm în vremea dez-unirii
de dupã ultimul rãzboi. O descriere
în versuri precum aceea a lui
Eminescu, din poemul Muºatin ºi
codrul, nu s-a publicat niciodatã
întreagã înainte de 1989, mereu
s-au tãiat versurile ce denumeau
ºi descriau. I-am arãtat lui Grigore
Vieru acest poem undeva, la
Suceava, în ediþia Murãraºu de
dinainte de rãzboi. A absorbit
textul dintr-o privire, sau mai
degrabã l-a inspirat adânc în
piept, zice. Îl redau aici întreg;
oricine poate înþelege ce au tãiat
ediþiile, obligate de cãtre cenzurã: 

ªi Muºatin s-apropie
De Bistriþa argintie,
Luntrea ce juca pe val
O dezleagã de la mal,
Sare-n ea ºi îi dã drum,
Ca sãgeata zboar-acum,
ªi mergând, mergând departe,
Apa-n douã o desparte,
În largi brazde de argint
Ce se miºcã strãlucind,
ªi în umbrã mi-l cuprind.
ªi prin valea boltitoare
Numai p-ici ºi pe colea
Soarele mai pãtrundea,
Ici e umbrã, colo soare
Pe ape tremurãtoare.
El pe maluri înflorite
Vede turme rãtãcite,
Caii pasc lângã pâraie,
Ca la lebede se-ndoaie
Gâtul lor. Iar capul mic
Ei deodatã îl ridic

ªi urechile ciulesc
Pe când luntrea o zãresc.
El plutea, plutea mereu,
Codrul sunã blând ºi greu.
Când deodatã zi se face.
Codru-n douã se desface
ªi pe ape rotitoare
Scânteiazã mândru soare.
ªi înainte-i vede-un munte
Cu-a lui creºtete cãrunte,
S-a clãdit stâncã pe stâncã
Începând din vale-adâncã,
ªi purtând pe el pãduri

Peste nourii cei suri,
Îºi ridicã în senin
Creºtet de zãpadã plin.
ªi spre mal se-ndreaptã iarã
Luntrea micã ºi uºoarã,
Iar Muºatin se coboarã,
Calea muntelui apucã
Pânã-n vârfuri sã se ducã,
Pân ce noaptea l-au ajuns
În cel codru nepãtruns.
Dar cu noaptea-n cap porneºte,
Se tot urcã voiniceºte,
Doarã culmea va sui-o
Pe când s-o miji de ziuã.
Pe culmea cea înãlþatã
El ajunge deodatã
ªi fãcându-ºi ochii roatã
El priveºte lumea toatã;
Vede cerul sfântului
ªi faþa pãmântului:
Cã departe se-ntind ºesuri,
Ce cu ochii nu le mãsuri,
Unde soarele cel sfânt
Parcã iese din pãmânt;

Colo-n zarea depãrtatã
Nistrul mare i s-aratã
Dinspre þãrile tãtare
ªi departe curge-n mare
La Liman ca ºi o salbã
Se-nºirã Cetatea Albã.
Iar pe faþa mãrii line
Trec corãbiile pline,
Trec departe de pãmânt,
Pânzele umflate-n vânt.
Iar privind spre miazãzi
Dunãrea el o zãri
Într-un arc spre mare-ntoarsã
ªi pe ºapte guri se varsã.
De la Nistru pânã la ea
Þarã mândrã se-ntindea
Vede ºesuri fumegând,
Dealuri mândre înverzind,
Vede codri cum coboarã,
Deal cu deal, scarã cu scarã,
Rãsfirându-se pe ºes,
Unde râurile ies,
ªi pe vârfuri de pãduri,
Mânãstiri cu-ntãrituri,
Vede târguri, vaduri, sate
Pe câmpie presãrate,
Vede mândrele cetãþi
Stãpânind pustietãþi,
Vede turmele de oi
Cu ciobanii dinapoi,
Cu fluiere ºi cimpoi,
Iarã hergheliile
Petreceau câmpiile
ªi s-aºterneau vântului
Ca umbra pãmântului
ªi de-a lungul râurilor
S-aºterneau pustiurilor.
Iarã ºoimul tinerel
Pe deasupra-i zboarã el
ªi din gurã-i cuvânta:
– Sã trãieºti, Mãria-Ta!
Câtã lume câtã zare
De la Nistru pânã la mare:
Fã-þi odatã ochii roatã
C-aceasta-i Moldova toatã.

O
parte ddintre aaceste ccetãþi
mai sunt în Moldova; o altã
parte se aflã în Ucraina – iar

Cetatea Albã, ne povestea Grigore-
cel-veºnic-treaz, e într-o stare jalnicã,
ciulinii o pasc ºi ruina o înveleºte – dar
e atât de largã în întinderi ºi de tare
în ziduri, cã nu se lasã cu niciun chip;
ºi a rãmas tot albã, tot un prag cãtre
Insula Leuke (Albã). 

Emil LLungeanu, Melancoliia, Editura FFloare AAlbastrã, BBucureºti, 22016
Pentru Emil Lungeanu, poezia este ca o aspiraþie adâncã a unui arcaº

în odihnã: se retrage în sine însuºi pânã la marginea fiinþei pentru a se lãsa
pãtruns/cuprins de realitate ºi se pãstreazã în stare de echilibru fãrã a izbucni,
fãrã a se des-corda, hrãnindu-ºi melancolia ca pe un suport vital; poezia este ca
o încordare existenþialã. Poetul nu cautã ideea, este strãbãtut de ea – pãrând cã
tot ce face este s-o încapã cât mai fest, dar, în fapt, lãsând-o doar sã treacã prin
cuvinte, privind-o, contemplând-o fãrã s-o atingã. Impresia este aceea de arcuri
încordate gãsite peste tot, identificate în albul luminii sau în negrul întunericului –
arcuri ce nu primesc sãgeata, ce nu funcþioneazã ca pârghii de þâºnire din sine,
ci pur ºi simplu se aratã, ca structuri, ca unduire a materiei ºi a spiritului. Nu sunt
„curcubeie”, cercuri de decor, ci inflexibilitãþi foarte solide ale vieþii ºi lumii, legi
inexorabile ale firii, constante cosmice descoperite/identificate în real, cãrora
trebuie sã li te supui, care dominã totul oricum – dar printre care poþi deveni ºi
familiar, umanizându-le oarecum, oricum atrãgând atenþia cã omul, omenescul
în general, sunt ºi în ele, dar nu numai în ele... (…)

Volumul întreg are rotundul sãu, împãrþiri ºi distribuþii de teme, o arhitecturã
interioarã ce face din trecerea de la poem la poem o trecere cu sens – ºi, în
totul, defineºte un poet extrem de rafinat, un adevãrat privitor de idei din care
ne face parte ceremonios, ca o gazdã primitoare. (N. Georgescu, în prefaþa
intitulatã Arcaº odihnindu-se)

Teodor HHossu-LLongin, Mortua EEst, Editura CCartea RRomâneascã, BBucureºti,
2017

Mortua Est deschide o cale narativã a discursului despre comunism extrem
de fertilã, având un dublu avantaj: autorul, deºi foarte tânãr în ultimii ani ai
ceauºismului, a trãit lucid acea epocã, deci ºtie „cum a fost”, iar ceea ce a urmat
e privit tocmai din aceastã perspectivã lucidã ºi uºor sarcasticã. Teodor Hossu-
Longin are ºtiinþa creionãrii personajelor în crochiuri simple, dar greu de uitat,
precum portretele în aqua forte ale mamei, tatãlui, prietenului Zob, senzualei

bulgãroaice Bilyana. E aici, în derularea întâmplãrilor povestite, o capacitate
imagisticã de sorginte de-a dreptul cinematograficã.

Prin Mortua Est, Teodor Hossu-Longin intrã pe primul raft al prozei româneºti
contemporane. (Ioan Groºan, pe ultima copertã a cãrþii)

Emil DDinga, Eu nnu aam îînþeles, Editura TTracus AArte, BBucureºti, 22018 
Emil Dinga face parte din categoria poeþilor a cãror poezie pur ºi simplu

þâºneºte pe paginã în clocotul inspiraþiei, fãrã mari calcule ºi reci retuºuri.
Aº asemãna acest tip de poezie cu foarte valoroasa picturã naivã, de mare
succes astãzi în toate saloanele plastice ale lumii.

...Autorul ºtie sã parafrazeze cu fineþe stiluri ºi atmosfere poetice, devenind
un alter-ego al lor...

...În peisajul atât de variat al literaturii române contemporane, Emil Dinga este
o prezenþã cu totul aparte. (Ioan Groºan, pe coperta a patra)

Semn(al) dde ccarte 
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R
omantic prin temele
ºi motivele poetice,
prin amplitudinea

viziunii ºi profunzimea
cugetãrii, Eminescu rãmâne
însã credincios perfecþiunii
clasice a formei poetice. În
acest context, a fost atras de
canoanele poeziei cu formã

fixã, de la gazel la sonet ºi glossã, chiar dacã
acestea nu au constituit preocupãrile sale prozodice
exclusive. Este cunoscut Gazelul care precede
poemul Cãlin (file din poveste) ºi unica Glossã din
poezia româneascã pânã la replica postmodernã
Totul este scriiturã din Levantul lui Mircea Cãrtãrescu.
Studiul nostru este consacrat sonetelor eminesciene,
relevând frumuseþea celor publicate în timpul vieþii,
dar încercând sã pãtrundem ºi în laboratorul poetic
al manuscriselor, unde vom identifica ºi alte sonete,
unele publicate postum, altele rãmase ca manuscrise,
la acestea din urmã necutezând a face aprecieri
critice, ele constituind forme nedefinitivate de poet.
Întrucât prin contribuþia lui Perpessicius ºi a conti-
nuatorilor sãi avem acum o integralã a operei emi-
nesciene, vom face totuºi referiri la toate sonetele
identificate, fie doar notificãri istoriografice ori
de ordin tematic.

Reamintim cã sonetul este o poezie cu formã fixã
formatã din 14 versuri, dispuse dupã anumite reguli
ce þin de mãsura, ritmul ºi rima acestora. El a apãrut
în secolul al XIII-lea la curtea din Palermo a lui
Frederic al II-lea, rege al Siciliei, înconjurat de
numeroºi truveri care fac sã intre în rezonanþã spiritul
poetic provensal cu cel italian în curentul ce se
chema ªcoala Sicilianã, din care fãceau parte Iacopo
da Lentini, Pier delle Vigne, primii creatori ai sonetului
european. Renaºterea din Italia a cultivat sonetul prin
Dante, dar mai ales prin Petrarca, impunându-l ca
model de sonet italian, iar în Anglia sonetul este
cultivat de E. Spencer, dar mai ales de Shakespeare,
impunându-l ca model de sonet englezesc. Epocile
care au urmat au cultivat fie modelul italian, fie
modelul englezesc, fiind prezent pânã în epoca
actualã. În literatura românã, majoritatea poeþilor,
între care ºi Eminescu, cultivã sonetul italian, alþii,
între care Vasile Voiculescu, sonetul englezesc.

Am identificat 26 de sonete eminesciene (multe
cu variante), toate scrise în perioada 1876-1883,
aºadar, în perioada de maximã forþã creatoare a
poetului. Le menþionãm ca inventar, la care ne vom
raporta în continuare. 1876: Maria Tudor, Ai noºtri
tineri, Vorbeºte-ncet, Coborârea apelor, Sonet satiric,
Gândind la tine, Pe gânduri ziua…; 1877: Albumul,
Sauve qui peut (variantã la Albumul), Sãtul de lucru…
(dupã Shakespeare, Sonete, XXVII); 1878: Oricare
cap îngust, Oricâte stele…, Pãrea c-aºteaptã…, Petri-
notae, Iambul; 1879: Sonete (I. Afarã-i toamnã…, II.
Sunt ani la mijloc…, III. Când însuºi glasul…), Rãsai
asupra mea…, Stau în cerdacul tãu… (2 variante);
1883: Iubind în tainã…, Trecut-au anii…, Veneþia.

A
dmirator aal mmarelui SShakespeare (vezi
poezia Cãrþile), poate cã, sub influenþa
acestuia, Eminescu a început a exersa

forma sonetului, deºi preferã structura italianã
(2 catrene cu rime îmbrãþiºate abba, baab, urmate
de 2 terþine cu diverse rime încruciºate cdc, dcd, ori
cde, cde, alteori ccd, eef etc.). Este cazul sonetului
Sãtul de lucru… care, aºa cum precizeazã însuºi
poetul nostru, este o versificare româneascã dupã
Shakespeare, Sonete, XXVII. Ignorã organizarea
ideilor în 3 catrene cu rimã încruciºatã urmate de un
distih cu rimã împerecheatã, dar pãstreazã aceeaºi
idee a disocierii suflet-trup din timpul somnului, când
sufletul, desprinzându-se de trup, este în permanentã
cãutare a celei pe care o numeºte „bãlaia mea soþie”.
Sonetul Maria Tudor (ms. 2287, ff. 95), scris în anul
precedent, poate fi socotit tot un exerciþiu inspirat
din istoria dramaticã a Angliei. Poetul imortalizeazã
în sonetul sãu pe cinica reginã din dinastia Tudorilor,
fiica lui Henric al VIII-lea, supranumitã Bloody Mary –
Maria cea sângeroasã, cunoscutã pentru arderea
pe rug a celor aproape 300 de protestanþi în tentativa
sa de reintroducere a catolicismului în Anglia la
jumãtatea secolului al XVI-lea, înaintea epocii
elisabetane.

Vom trece direct la sonetele antume, singurele pe
care poetul le considerã finalizate ºi le încredinþeazã
tiparului. Sunt 6 sonete, ceea ce reprezintã doar circa
un sfert din numãrul total al sonetelor scrise. 

Trei dintre ele sunt trimise de cãtre poet revistei
Convorbiri literare ºi aveau sã fie publicate la
1 octombrie 1879. Ele formeazã un triptic cu titlul
comun Sonete, dupã care urmeazã numerotarea
I, II, III, ceea ce presupune cã poetul intenþiona,
potrivit maestrului sãu care scrisese numerotând
90 de sonete, sã întreprindã o operã asemãnãtoare.
Oricum, ele se înscriu toate în aceeaºi temã, cea
a „intensei nostalgii veroniene” (Perpessicius),
sunt construite simetric, reluând aceeaºi miºcare
de evocare a
iubitei, „realã la
început, aºteptatã
apoi, visatã în cele
din urmã” (Ioana
Em. Petrescu).
Toate au o metricã
perfectã, fiecare
vers cadenþând
iambii în 11 silabe
cu cezurã între
versuri, fiecare
catren cu rime
îmbrãþiºate (abba,
cddc; al treilea
sonet reduce
numãrul de rime
abba, baab),
terþinele încru-
ciºându-ºi împre-
unã alte douã rime (efe, fef; al treilea sonet aducând
inovaþie ºi aici, încruciºând în pereche versurile celor
douã terþine cde, cde). Mãiestria rimelor e doveditã
prin prezenþa unor rime de lux realizate pe substantiv
propriu în primul sonet (zânei Dochii/ rochii/ ochii),
ingenioase combinaþii morfologice în celelalte douã
sonete (iubirãm/ inspirã-mi/ lirã-mi; evlavii/ asculta-
vei/ însenina-vei/ aºa vii; arat-o/ adorato). Lirismul
este multiplu, de la vorbirea cantabilã prin care se
realizeazã cadrul melancolic al toamnei în primul
sonet, la alternanþa dintre apostrofa liricã ºi
monologul liric în toate cele trei sonete, fiecare
dezvoltând un imaginar poetic cu un conþinut
de elegie ºi meditaþie. 

P
rimul ssonet, identificat în diverse ediþii
dupã primul vers, Afarã-i toamnã, frunzã-
mprãºtiatã, este construit din contraste:

afarã (toamnã, vânt, zloatã, grele picuri)/interior
(iubita citind scrisori din roase plicuri); tu (citeºti,
gândeºti – sugerând imaginea realã a iubitei)/eu
(visez la basmul vechi al zânei Dochii – creându-se
o atmosferã de basm ºi mit); realitate/vis – atmosfera
realã de ceaþã rânduri-rânduri extinzându-se peste
ceaþa amintirii produce iluzia apropierii iubitei, cãreia-i
aude parcã foºnirea mãtãsoasã a rochiei, pasul abia
atingând podeaua ºi-i simte parcã atingerea rece
a mâinilor care-i acoperã ochii, amestecând astfel
realitatea cu visul.

Al doilea sonet, Sunt ani la mijloc ºi-ncã mulþi vor
trece, evocã ceasul sfânt al întâlnirii celor doi, iubirea
fericitã de care au avut parte. Iubita, descrisã în
versul Minune cu ochi verzi ºi mânã rece, este
invocatã aici ca muzã a versurilor sale. Prezenþa
ei are efect benefic asupra poetului, liniºtindu-l ca
rãsãritul unei stele, tãmãduindu-i durerea, împlinindu-i
întreaga fiinþã.

Al treilea sonet, Când însuºi glasul gândurilor
tace, are cele mai accentuate note de elegie. Este
evocarea unei iubite iremediabil pierdute. Starea
poetului este total interiorizatã. Tãcerea deplinã
redatã de primul vers se transformã în dulce evlavie.
Poetul sperã ca iubita sã se desfacã plutind din
neguri reci, sã rãsarã din umbra vremurilor, sã
însenineze blând puterea nopþii, sã vinã ca-n vis.
Categoria aproapelui (Edgar Papu) este sugeratã prin
repetiþie. Dar totul este zadarnic. Poetul nu simte
decât fiorii iluzorii ai unei mângâieri de vis. Ultimul
vers al sonetului, construit pe o simetrie interioarã,
este concluzia stãrii afective a poetului: Pe veci
pierduto, vecinic adorato! 

U
rmãtoarele ttrei ssonete antume apar direct
în ediþia princeps a volumului Poesii
din 1883, îngrijitã de Titu Maiorescu. Fiind

inedite la momentul respectiv, înþelegem, potrivit
notelor din Prefaþa semnatã de marele critic, cã
ele au fost redate din manuscrise aflate „pe la unele
persoane particulare”. Pãstrând intenþia poetului
de a nu le intitula în vreun fel, ediþia princeps
dã fiecãruia titlul Sonet, renunþând la numãrare
ºi stabilind o altã ordine.

Sonetul cunoscut în ediþiile curente, dupã în-
ceputul primului vers, Iubind în tainã…, se înscrie
în aceeaºi temã cu cele care formeazã tripticul din
1879, iar în ediþia Maiorescu le precede pe acestea.

Ideile sonetului sugereazã drama realã pe
care o trãieºte poetul, iubind în tainã aceeaºi
copilã cu lungi ºi blonde plete, faþã de care
îºi exprimã dorinþa aprinsã de împãrtãºire
a dragostei. Tehnica sonetului este tot mai
perfecþionatã prin reducerea numãrului de
rime (abba, baab, cdc, dcd), rima de lux
obþinutã prin dativul posesiv devine obiºnuitã
(chinu-mi/ suspinu-mi/ sânu-mi), alternanþa
dintre monologul liric ºi apostrofa liricã mar-
cheazã tot mai puternic contrastul dintre
starea de chin a poetului care iubeºte în
tainã (Vreau sã mã-nec de dulcea-nvãpãiere;
ªi-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi etc.)
ºi invocaþia iubitei de a-i împãrtãºi dragostea
ºi a-i alina durerea (Cu o suflare rãcoreºti
suspinu-mi,/ C-un zâmbet faci gândirea-mi sã
se-mbete.). Ultimul vers capãtã sens de con-
cluzie: Fã un sfârºit durerii… vin’ la sânu-mi.

S
onetul ccunoscut ccu ttitlul Trecut-au anii…
este intitulat în ediþia-princeps, de aseme-
nea, Sonet. El depãºeºte tema dragostei,

fiind o elegie pe tema trecerii ireversibile a timpului
ºi este plasat de Maiorescu dupã tripticul din 1879.
Forma de sonet este perfectã: 14 versuri cu ritm
iambic, 2 rime îmbrãþiºate invers în cele douã catrene
(abba, baab), 3 rime încruciºate în pereche în cele
douã terþine (cde, cde), cuvinte esenþiale dispuse în
rime (ºesuri/ eresuri/ -nþelesuri/ mã-mpresuri; lunec/
mã-ntunec), vers final cu rol de concluzie. Imaginarul
poetic, realizat cu ajutorul unor splendide figuri de stil,
pe  cât de simple, pe atât de expresive (Tudor Vianu:
„scuturarea podoabelor”), de la comparaþie (Trecut-au
anii ca nori lungi pe ºesuri) la enumeraþie (Poveºti ºi
doine, ghicitori, eresuri) ºi metaforã (O, ceas al tainei,
asfinþit de sarã), sugereazã douã planuri poetice
în antitezã la care se raporteazã eul poetic: pe
de o parte, dulceaþa anilor copilãriei înseninate de
frumuseþi tainice abia-nþelese, pline de-nþelesuri,
pe de altã parte, anii maturitãþii care-l împresoarã
cu umbrele asfinþitului, încercând zadarnic sã reînvie
bucuriile de altãdatã. Totul este pierdut (ªi mutã-i
gura dulce-a altor vremuri). Concluzia din versul final
închide parcã o cortinã ca o dramaticã premoniþie
(Iar timpul creºte-n urma mea… mã-ntunec!).

Sonetele eeminesciene
Marrian MMIHÃESCU

Trecut-aau aanii...
Mihai EEminescu

Trecut-aau aanii cca nnori llungi ppe ººesuri
ªi nniciodatã nn-oor ssã vvie iiarã,
Cãci nnu mmã-nncântã aazi ccum mmã mmiºcarã
Poveºti ººi ddoine, gghicitori, eeresuri,

Ce ffruntea-mmi dde ccopil oo-nnseninarã,
Abia-nnþelese, ppline dde-nnþelesuri.
Cu-aa ttale uumbre aazi îîn vvan mmã-mmpesuri,
O, cceas aal ttainei, aasfinþit dde ssarã.

Sã ssmulg uun ssunet ddin ttrecutul vvieþii,
Sã ffac, oo, ssuflet, cca ddin nnou ssã ttremuri?
Cu mmâna mmea îîn vvan ppe llirã llunec:

Pierdut ee ttotu-nn zzarea ttinereþii
ªi mmutã-ii ggura ddulce-aa aaltor vvremuri,
Iar ttimpul ccreºte-nn uurma mmea... mmã-nntunec!
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Î
n ffine, uultimul ssonet aantum din seria celor 6,
intitulat în ediþiile curente Veneþia, este tot
o elegie pe tema trecerii timpului ºi exprimã

o totalã detaºare a poetului, o împãcare stoicã cu
legea implacabilã a scurgerii timpului. Dacã Trecut-au
anii… este o elegie profund subiectivã, poetul rapor-
tând trecerea timpului la propriul eu, Veneþia este o
elegie obiectivã, raportând trecerea timpului peste o
entitate ce simbolizeazã mãreþia de odinioarã: falnica
Veneþie. De aceea, tonul liric se obiectiveazã doar
în vorbire cantabilã elegiacã. Existã, totuºi, o antitezã
între Veneþia, cea a oamenilor trecãtori prin timp,
altãdatã plinã de cântãri, sclipiri de baluri, acum
cu viaþa stinsã, ca un þintirim, cu un singur martor,
sinistrul San Marc, rãmas sã batã miezul nopþii
în cetate, ºi eternul Okeanos (El numa-n veci e-n
floarea tinereþii), cel care plânge pe canaluri, dorind
sã-i dea suflarea vieþii frumoasei sale mirese albite
de razele lunii. Concluzia din versul final este
expresia personificãrii înseºi a Timpului: Nu-nvie
morþii – e-n zadar, copile! Ca formã, acest sonet are
cel mai mic numãr de rime dintre sonetele antume
(abba, baab, cdc, dcd). Mãsura clasicitãþii sale este
datã de apelul la mitologie (Okeanos, Sibile)
ºi la istorie (Veneþia, San Marc).

Dupã 1883, în timpul vieþii poetului ºi în urmãtorul
deceniu pânã în 1900, au mai apãrut încã ºase ediþii
sub îngrijirea lui Maiorescu, prima reluând exact
ediþia princeps, celelalte adãugând treptat alte câteva
poezii publicate de poet în Convorbiri literare
în perioada 1885-1887, însã niciun alt sonet. 

Începând cu ediþia a VIII-a din 1901, reluând
nelipsita-i Prefaþã de la ediþia princeps, dar adãugând
ºi o notiþã biograficã intitulatã Poetul Eminescu,
Maiorescu pune în circulaþie primele sonete postume
ale poetului. Este vorba de poeziile Oricâte stele…
ºi Pe un album. Deºi sunt adãugate spre sfârºitul
volumului, prima este intitulatã tot Sonet, fãrã însã a
fi aliniatã corpului celor ºase sonete antume din ediþia
princeps, a doua rãmânând cu titlul din primul vers,
reprodusã în alte ediþii ulterioare cu titlul Albumul.

Primul sonet postum, cunoscut în ediþiile curente
sub titlul Oricâte stele…, are în ediþia care-l lanseazã
o notã de subsol semnatã T.M., prin care ni se atrage
atenþia cã urmeazã 6 poezii (între care cele douã
sonete menþionate) care se publicã din manuscrisele
poetului ºi cã au rãmas nerevãzute de poet, dar cã
regãsim în aceste poezii „versuri de o rarã frumuseþe
ºi nu pot lipsi din opera lui Eminescu”. Aºadar, nu
putem sã nu remarcãm aici numãrul concentrat de
rime, performanþã pe care Eminescu a atins-o abia
în Veneþia, ultimul sonet antum (abba, baab, cdc,
dcd), meditaþia pe tema vanitas vanitatum, continu-
ând predilecþia poetului pentru tematica filosoficã
din ultimele sonete antume, nimicnicia omului în faþa
morþii indiferent dacã e bun ºi mare, ori pãtat de
crime. Dorul de moarte, ca motiv elegiac al ultimelor
poezii, este ºi concluzia din ultima tertinã (O, umbrã
dulce, vino mai aproape/ Sã simt plutind deasupra-mi
geniul morþii/ Cu aripi negre, umede pleoape).

S
onetul Pe uun aalbum……, având ºi o variantã
cu titlul Sauve qui peut, dar neinclusã în edi-
þia din 1901, este o meditaþie amarã privind

soarta poetului, o satirã la adresa poeziei scrise
la comandã. Comparându-l cu varianta, observãm
preocuparea pentru reducerea numãrului de rime de
la 5 la 4, precum ºi concentrarea motivelor poetice în
economia fiecãrui vers (vezi forma finalã: Albumul?
Bal mascat cu lume multã, faþã de forma din variantã:
Albumul tãu e un salon în care/ S-adunã fel de fel de
lume multã). Este remarcabilã alegoria albumului ca
salon de întreceri literare, în care distingem antiteza
dintre simþul mãsurii pe care poetul ºi-l dã prin
autoironie ºi infatuarea celorlalþi participanþi.

Deºi din 1903 Titu Maiorescu va continua ediþiile
Eminescu, dublând tirajul de la ediþiile precedente
(în total vor fi 16 ediþii, ultimele cinci dupã moartea
criticului), cenzura esteticã a marelui critic opreºte
în mod repetat corpusul poetic eminescian la ace-
leaºi 73 de poezii, între care se aflã cele 8 sonete.

Dar în 1902 Titu Maiorescu predase Academiei
Române lada cu manuscrise eminesciene. Comoara
intrã în atenþia cercetãtorilor eminescologi. Primii care
scormonesc manuscrisele sunt Nerva Hodoº ºi Ilarie
Chendi, bibliotecari la Academie. Lor le datorãm
scoaterea la ivealã a altor douã sonete postume
deosebit de frumoase, Stau în cerdacul tãu… ºi
Rãsai asupra mea…, ambele publicate în revista
Sãmãnãtorul, primul în martie 1902, al doilea
în aprilie 1902, ºi cuprinse câteva luni mai târziu

în volumul Mihai Eminescu – Poezii postume, ediþie
prefaþatã de Nerva Hodoº, 1902, numãrul sonetelor
publicate ajungând la 10.

Sonetul Stau în cerdacul tãu… are douã variante.
Este interesant studiul acestor variante din ms. 2279
(ff. 117) pentru a urmãri travaliul poetic în „clasi-
cizarea formei”. Vom numi aceste variante A (varianta
romanticã) ºi B (varianta clasicã). Ilarie Chendi alege
varianta A. Un indiciu evident prin care înclinãm sã
alegem forma mai aproape de finalizare este numãrul
de rime. Ambele au 5 rime, dar pe scheme diferite
(abba, baab, cdc, ede – abba, baab, cdd, cee). Alte
indicii sunt nerepetarea cuvintelor ºi exprimarea
concentratã a motivelor poetice în economia unui
singur vers. Or, în primul catren din varianta B poetul
renunþã la reluarea motivului arbori (în varianta A,
prezent în versurile 2 ºi 4), în varianta B preferã
„rigoarea clasicã” în defavoarea „libertãþii romantice”,
suprapunând unitatea metricã peste unitatea
sintacticã. În rest, imaginarul poetic este identic,
al doilea catren neavând nicio modificare. Viziunea
rãmâne romanticã.
Sentimentul de
dragoste este
potenþat de cadrul
naturii. Cele
patru strofe
se organizeazã
pe douã spaþii
poetice: unul
exterior (strofele
extreme), sugerat
de elemente ale
naturii terestre
(arbori, flori,
grãdinã) ºi
cosmice (întuneric,
stele, lunã), ºi unul
interior (strofele
mediane), sugerat
de imaginea iubitei în camera ei, în faþa oglinzii,
pregãtindu-se de culcare. Cele douã secvenþe lirice
sunt marcate prin mijloace lingvistice distincte: prima
este un monolog liric, o expresie a eului liric alcãtuind
o retoricã a aºteptãrii, a doua o apostrofã liricã prin
care poetul se adreseazã iubitei contemplându-i
miºcãrile alcãtuind o retoricã a intimitãþii. Prima
secvenþã se construieºte în jurul verbului „a privi”
(motivul contemplaþiei), a doua în jurul verbului
„a visa” (motivul visului). Spaþiul exterior (cosmic)
este dominat de întuneric, inducându-i poetului
un sentiment de tristeþe (noaptea, flori de umbrã,
întuneric, luna bate trist în geamuri). Spaþiul interior
(domestic) este dominat de luminã, inducându-i
poetului sentimentul de fericire (luminã, vãl de aur,
umeri de ninsoare, stau privind). Între cele douã
spaþii se interpune fereastra, motiv poetic
ce le desparte, dar le ºi armonizeazã.

S
onetul Rãsaii aasupra mmea llumiinã lliinã, cu
varianta Revãrs asupra mea luminã, este o
splendidã poezie religioasã, care, alãturi de

alte câteva poezii (Învierea, Rugãciune ºi Colinde,
colinde), îl apropie pe poet de categoria sacrului ºi,
dacã timpul ar mai fi avut cu el rãbdare, „poetul, din
geniu, ar fi devenit un sfânt” (Nichifor Crainic). Scos
la luminã din ms. 2260 (ff. 202), superior celui din
ms. 2276 (ff. 81), textul aparþinând anului 1879 are
aceeaºi formã ºlefuitã ca a ultimului sonet publicat
atunci în Convorbiri literare: 5 rime (abba, baab, cde,
cde), plasarea cuvintelor-cheie în rimã (luminã linã –
vinã – noian de vinã, pururea fecioarã – coboarã,
suferinþa – credinþa etc.), concentrarea întregii
rugãciuni în ultimul cuvânt al ultimului vers (Marie).
Apostrofa liricã este predominantã. Poetul o invocã
pe Preasfânta Fecioarã, întâi prin metafora luminã
linã, apoi prin apelativul evlavios maicã sfântã,
pururea fecioarã, continuând cu o corolã de epitete
morale (privire de milã caldã, plinã, îndurãtoare)
ºi încheind cu invocaþia Marie! Monologul liric este
o confesiune de tainã, o spovedanie. Poetul recu-
noaºte cã e învãluit de un noian de vinã, în noaptea
gândurilor, pierdut în suferinþa adâncã a nimicniciei,
fãrã credinþã, fãrã tãrie. Rugãciunea se înalþã spre
regãsirea tinereþii, a credinþei, a smereniei. 

Numãrul din aprilie 1905 al revistei Voinþa
naþionalã îmbogãþeºte seria sonetelor postume cu
poezia Ai noºtri tineri. Ilarie Chendi a scos la luminã
forma definitivã a textului, din mai multe variante
prezente în ms. 2262 (ff. 178) cu titlurile Ai noºtri
tineri ºtiu cã merg departe ºi Coborâtori ai oºtilor

romane, în ms. 2262 (ff. 179) cu titlul Ai noºtri tineri
în Pariz învaþã, ºi ms. 2278 (ff. 52) versiunea finalã,
toate aparþinând anului 1876. Câteva luni mai târziu,
reediteazã volumul colegului sãu Nerva Hodoº, care
între timp murise, ºi o introduce în noul volum:
Eminescu – Poezii postume, ediþie nouã (cu o prefaþã
de Ilarie Chendi), 1905. Numãrul sonetelor postume
egaleazã numãrul sonetelor antume, totalul celor
publicate ajungând la 12.

S
onetul Aii nnoºtrii ttiinerii…… este o satirã, una
de cea mai bunã calitate. Deºi este scris
încã din 1876, aºadar în perioada primelor

exerciþii de sonet sub înrâurirea lui William
Shakespeare, are o formã bine ºlefuitã: numãr
redus de rime (abba, baab, cdc, dcd), un indiciu al
definitivãrii textului, realizate pe cuvinte-cheie (nodul
– norodul – nerodul – Podul; cafenele – uºurele –
stele). Lirismul este obiectiv, obþinând printr-o simplã
vorbire cantabilã imaginea arhetipalã a bonjuriºtilor,
în contextual miºcãrii junimiste conservatoare.

Printr-un imaginar poetic bogat în detalii
caricaturale (la Paris învaþã/ la gât cravatei
cum se leagã nodul; chip isteþ de oaie creaþã;
Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strâmbã:/
Stâlpi de bordel, de crâºme, cafenele/ ªi
viaþa lor nu ºi-o muncesc – ºi-o plimbã),
realizeazã un portret colectiv, imagine
concretã a formelor fãrã fond. Indignarea
poetului vine tocmai din acest contrast: deºi
se dovedesc uºuratici, prefãcuþi, paraziþi
sociali (mãrfuri fade, uºurele), se pretind
a fi reprezentanþi de seamã ai naþiei
(Pretind a fi pe cerul þãrii: stele.).

Celelalte sonete aveau sã rãmânã mulþi
ani în atmosfera tainicã a manuscriselor.
Ele se încadreazã în aceleaºi teme pe care
le-am abordat deja (sonete de dragoste –
Vorbeºte-ncet, Gândind la tine, Pe gânduri
ziua…, Pãrea c-aºteaptã…; meditaþii –

Coborârea apelor; satire – Sonet satiric, Oricare
cap îngust, Petri-notae). Dupã 1905, îndeosebi prin
atitudinea fermã a lui Maiorescu de a reedita opera
lui Eminescu doar cu puþine adausuri postume la
ediþia princeps, se instaleazã treptat o oarecare
rezervã în privinþa manuscriselor, în ciuda unor voci
care cereau cu insistenþã întregirea operei poetului
(Alexandru Vlahuþã, Ilarie Chendi, Nicolae Iorga º.a.).
Soarta fãcuse ca momentul publicãrii propriei opere
de cãtre poet sã fie prea târziu faþã de posibilitatea
lui de a mai interveni ºi finaliza texte aºa cum poate
ºi-ar fi dorit. Dar, în acelaºi timp, o bogãþie inco-
mensurabilã strãlucea printre sutele de retuºuri,
ortografie veche, punctuaþie aproximativã, ale cãror
forme ultime gândite de poet se cereau lãmurite.
Momentul avea sã aparã în perioada interbelicã prin
cercetãrile lui George Cãlinescu, apoi prin studiul
manuscriselor de cãtre Perpessicius ºi continuatorii
sãi pânã la Petru Creþia, D. Vatamaniuc ºi Eugen
Simion. 

Î
n ffinal, vvoi mmai aanaliza uun ssingur ssonet, scris
în 1878 ºi pãstrat în ms. 2268 (ff. 33) ºi ms.
2259 (ff. 330) pânã la publicarea lui de cãtre

Perpessicius în M. Eminescu, Opere, vol. IV, Poezii
postume, 1952. Este sonetul Iambul, o artã poeticã
de slãvire a acestui tipar poetic în care, cu trudã,
poetul îºi toarnã limba veche ºi-nþeleaptã. Prin
extensie, iambul devine nu numai simbolul sonetului,
ci simbolul întregii sale poezii. Dupã troheii ºi
sãltãreþele dactile în care-ºi cântase frumoasele
visuri de tinereþe, iambul este ritmul tristeþilor sale,
al deziluziilor ºi al profundelor meditaþii filosofice.
Respectã ºi în acest sonet structura rimelor în
catrene (abba, baab), aduce prima inovaþie în
structura rimelor din terþine (ccd, eef), cautã termi-
nologia poeticã ºi o plaseazã în rime (mãsura –
cezura; preambul – iambul), cultivã rima rarã (n-o
pot – ºopot), aºazã frumosul meºteºug artistic sub
semnul lui Amor. Poetul este conºtient de lupta sa
de fãuritor de limbã poeticã prin care exprimã patima
ºi ura, dar frumuseþea obþinutã nu ºi-o revendicã
sieºi, ci o închinã de-a pururi iambului, aºa cum
conchide în ultimul vers.

Avem de-acum o integralã a operei eminesciene,
o ediþie criticã completã a Academiei Române.
Valorificarea operei eminesciene în ansamblul ei
este un act intelectual ºi patriotic al fiecãrei generaþii
care va urma.
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I
storic ººi ccritic lliterar,
filolog ºi traducãtor, cu
o activitate îndelungatã

în învãþãmântul academic din
spaþiul italic, dar ºi românesc,
Rosa del Conte rãmâne cea
mai importantã cercetãtoare
ºi exegetã strãinã care ºi-a
dedicat întreaga activitate
operei eminesciene. 

Preocupãrile pentru fenomenul literar românesc, în
general, ºi pentru Mihai Eminescu, în special, au deja
o frumoasã tradiþie în Italia. Primul traducãtor italian
din Eminescu este Marco Antonio Canini, apreciat
de Nicolae Iorga drept cel mai bizar reprezentant
al Risorgimentului italian. El publicã la Veneþia,
între 1885–1890, Libro dell’amore, antologie
în patru volume cu poezii de dragoste în care
include creaþii ale unor poeþi din diverse literaturi,
între care ºi Eminescu cu Dorinþa, Sunt ani
la mijloc..., Când însuºi glasul...

Pier Emilio Bosi, cunoscãtor al limbii române,
susþine o rubricã de profiluri ºi medalioane ale
unor scriitori români în revista Nuova Rasegna
di letterature moderne din Florenþa (1905-1907),
în paginile cãreia publicã prima importantã
prezentare a „Luceafãrului poeziei noastre”
însoþitã de poemele Venere ºi Madonã, Veneþia,
ªi dacã ramuri, Singurãtate, considerate cele mai
reuºite traduceri în italianã. Romeo Lovera, care
a predat românã la Universitatea din Torino ºi
a publicat în 1892 prima gramaticã în italianã
a limbii române, este ºi autorul micromonografiei
La letteratura romena (1908), în care dedicã
un capitol lui Eminescu încheindu-l cu o paralelã
Alecsandri-Eminescu.

Cel care prezintã cititorilor italieni viaþa ºi opera
lui Eminescu într-o amplã sintezã ºtiinþificã este Carlo
Tagliviani, profesor la Universitatea din Padova,
personalitate cu merite în difuzarea fenomenului
literar românesc în Italia ºi în lume, membru onorific
al Academiei Române ºi doctor honoris causa al
Universitãþii din Bucureºti. Studiul sãu, Michele
Eminescu, apãrut în revista L’Europa Orientale din
Roma, în 1923, a devenit punct de referinþã ºi este
însoþit de versiunea italianã a poeziilor O, rãmâi,
Freamãt de codru, Colinde, colinde, Scrisoarea IV –
traduse de profesorul Ramiro Ortiz. Prieten apropiat
al lui George Coºbuc, Ramiro Ortiz putea fi vãzut în
compania poetului, la Tismana, când traducea Divina
comedie. În 1927 tipãreºte la Florenþa volumul Mihail
Eminescu – Poesie, ce reuneºte un numãr însemnat
de poezii cu o introducere subintitulatã Eminescu –
poetul român al pãdurii ºi izvoarelor, care i-ar
fi dat ideea lui G. Cãlinescu pentru a scrie Viaþa
lui Eminescu.

G
iulio BBertoni, întemeietorul catedrei de
limba ºi literatura românã la Universitatea
din Roma ºi sprijinitor pentru înfiinþarea

de lectorate româneºti în Italia, scrie ºi el studii
importante asupra poeziei eminesciene, iar discipolul
sãu, Umberto Cianciolo, publicã traducerea a 22 de
poezii ale lui Eminescu însoþite de textul original
ºi o amplã introducere. 

Mario Ruffini, profesor la Universitatea din Torino,
la catedra de limba ºi literatura românã înfiinþatã
în 1863 de G. Vegezzi-Ruscalla, ne dã remarcabile
studii privind limba ºi literatura, cultura româneascã
în genere. În 1964 tipãreºte la Torino, cu o graficã
originalã, în ediþie bibliofilã, un amplu volum din
lirica eroticã, în traducere proprie, sub titlul Mihai
Eminescu, Poesie d’amore, pentru care a fost distins
cu Premiul Academiei Române. Acestora li se pot
adãuga Gino Lupi, Marco Cugno, Bruno Mazzoni,
Luisa Valmarin º.a.

Studii ºi traduceri valoroase din Eminescu ne-a
lãsat cu deosebire Rosa del Conte, care va deveni
cel mai important eminescolog strãin. Cunoscuta
profesoarã s-a nãscut la 12 aprilie 1907, în Voghera,
localitate din nordul Italiei, provincia Pavia. A încetat
din viaþã la 104 ani, în 3 august 2011, în casa din via
dei Liburni din Roma, nu departe de Universitatea
„La Sapienza” unde a predat. În 1931 obþine licenþa
în Litere cu o lucrare în esteticã (magna cum laude)
la Universitatea „Sacro Cuore” din Milano, unde va

reveni dupã un stagiu de peste ºase ani ca lector
de limba ºi literatura italianã în România (1942-1948).
Se formeazã la ºcoala unor maeºtri precum F.T.
Marinetti, G.A. Borgese, Banfi, dar poezia lui
Eminescu o va tulbura mai mult decât Novalis,
Hölderlin, Rilke ºi oricare poet modern de limbã
neolatinã, dupã cum mãrturisea. Specializatã în
limbile clasice, a fost trimisã ca lector de limba
italianã la catedra profesorului Al. Marcu de la
Universitatea din Bucureºti, în schimb cu italienista
româncã Nina Façon, la Universitatea din Padova.
A funcþionat mai întâi la Institutul de Culturã Italianã
ºi Universitatea din Bucureºti, la Câmpulung Muscel
ºi la Universitatea din Cluj, urmând unor nume

italiene ilustre precum
Giovanni Frollo ºi
Ramiro Ortiz. La Cluj
îl cunoaºte pe Lucian
Blaga, din poezia cãruia
va traduce ºi va realiza
o antologie liricã, ºi
împreunã cu Basil
Munteanu, la iniþiativa
lui Mircea Eliade,

îl propune la Premiul
Nobel. Prietenia cu
autorul Poemelor luminii
a fost atât de profundã
încât acesta i-a încre-
dinþat dreptul de editare
ºi traducere a operei
sale în Italia. 

În 1948, când are loc
reforma învãþãmântului
ºi se rup relaþiile cu
Occidentul, Rosa del
Conte este obligatã sã-ºi
întrerupã cursurile ºi sã
pãrãseascã România,
împreunã cu alþi
intelectuali ºi diplomaþi italieni, dar rãmâne fidelã
culturii noastre ºi apropiatã exilului românesc.
Autoritãþile comuniste din Bucureºti dispun închiderea
ªcolii Române din Roma (actuala Accademia di
Romania) întemeiatã cu douã decenii în urmã (1922)
de Nicolae Iorga ºi Vasile Pârvan, cu sediul inaugurat
în 1933, în Valle Giulia, loc privilegiat, unde îºi au
sediul o serie de biblioteci din þãrile europene, în
imediata apropiere a celebrului parc Villa Borghese.
Bursierii ºi tinerii italieniºti români sunt evacuaþi ºi se
instaleazã Legaþia Românã, deºi statul italian pusese
clauza ca locaþia sã fie folositã în exclusivitate pentru
activitãþi culturale ºi de învãþãmânt. Biblioteca este
în mare parte distrusã. Del Conte îi mãrturisea
profesorului român Alexandru Niculescu cã prin anii
1949-1950 cumpãra de la precupeþi din piaþa Campo
dei Fiori din Roma cãrþi cu ºtampila ªcolii Române
folosite ca hârtie de împachetat. 

R
eîntoarsã îîn IItalia, începând cu 1950 predã
limba românã la Universitatea din Milano,
iar din 1956 la Universitatea „La Sapienza”

din Roma, unde devine ºefa catedrei (înfiinþatã în
1930), continuatã de profesorii Emil Turdeanu ºi
Luisa Valmarin. Timp de peste un deceniu, cât au
fost întrerupte relaþiile culturale dintre cele douã þãri,
Rosa del Conte a continuat sã predea limba românã
ºi sã publice în italianã studii despre cultura noastrã,
participând frecvent la reuniuni internaþionale cu
comunicãri ºtiinþifice prin care susþinea cã Eminescu
este unul dintre marii poeþi ai Europei, prea puþin
cunoscut. A publicat numeroase studii în lucrãri enci-
clopedice (Dicþionarul Bompiani, Dicþionarul literaturii
mondiale din secolul XX), articole în reviste de speci-
alitate, între care Eminescu e Pascoli (Belfagor, nr. 1,
1957), Eminescu e „Forma cea dintâi” (Acta Philolo-
gica, III, 1964), Mihai Eminescu, „Poesie” (Madrid,
1989). În 1964, la Veneþia s-a þinut Convengo-ul

Eminescu organizat de Rosa del Conte ºi Angelo
Monteverdi, preºedintele Academiei dei Lincei din
Roma, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la moartea
poetului, când au fost prezenþi eminescologi din toatã
lumea ºi s-au auzit versurile solemne ale sonetului
Veneþia. Zoe Dumitrescu-Buºulenga, participantã
cu o comunicare, scria cã „Rosa del Conte a deschis
porþile europenitãþii lui Eminescu, dând poetului
omagiul unei consacrãri publice”. Atunci, Rosa del
Conte, traducãtoare ºi mare admiratoare a poeziei
argheziene, împreunã cu Angelo Monteverdi au
prezentat propunerea ca Tudor Arghezi sã candideze
pentru Premiul Nobel, dar, ca ºi în cazul lui Lucian
Blaga, obstacolele au venit tot din partea confraþilor
de breaslã ºi autoritãþilor comuniste române.

Î
n aanii ’’70-’’80, când Rosa del Conte a început
sã revinã în România, statul român a încercat
sã-i confere o înaltã distincþie pe care însã a

refuzat-o ca protest pentru felul în care Blaga ºi alþi
intelectuali români erau trataþi de regimul comunist.
Pentru activitatea sa deosebitã i-a fost acordat titlul
de doctor honoris causa de cãtre Universitãþile din
Bucureºti (1972), Cluj-Napoca (1991), Iaºi (1998),

iar în 1994 a fost aleasã membru de onoare
al Academiei Române. În decembrie 2000
i-a fost conferit Ordinul Naþional „Pentru
Merit” în grad de Mare Cruce.

Interesul pentru limba ºi culturã româ-
neascã veche, pentru folclor, se regãseºte
în cursurile ºi studiile sale care confirmã
calitatea de filolog, istoric ºi critic literar,
traducãtor, de colinde, iertãciuni sau vechi
texte religioase: Le „colinde” religiose nella
letteratura popolare romena, I „Perdoni”
nella tradizione del rito nuziale rumeno
(Milano, 1950), Nascita e morte del canto
popolare romeno (Romania, nr. 6, 1954),
Le due madri della Peregrinatio Virginis
rumena nota col nome di „Cântarea Maicii
Domnului” (Roma, 1967). Alte cursuri
acoperã perioada premodernã, paºoptistã
ºi romanticã: Dal Cârlova al Macedonski
(Roma, 1967), Il periodo di transizione.
Figure e momenti (1967), pânã la I. Heliade
Rãdulescu, dar ºi studii despre scriitori
români clasici ºi moderni – G. Coºbuc, I.
Agârbiceanu, Tudor Arghezi: Invito alla

lettura di Arghezi: „Inno all’Uomo” (1967); La funzione
dell’ambiguita nel linguaggio poetico di Arghezi
(1970); Lucian Blaga: Il senso di Dio nella lirica di un
poeta rumeno contemporaneo: Lucian Blaga (1950);
La lirica di Lucian Blaga (1952, 1967); Transfigurarea
mitului folcloric în ultima dramã a lui Lucian Blaga:
Arca lui Noe (1969); La lirica di Lucian Blaga,
Poesie 1919–1943 (1971) º.a.

O serie de studii într-o interpretare personalã
sunt dedicate operei eminesciene: Eminescu e
Pascoli (1957); Mihai Eminescu o dell’Assoluto
(1961), tradusã ºi în româneºte, în douã ediþii (1990,
2003); La sensibilita e „forma cea dintâi” (1964);
Leopardi ed Eminescu (1979); Eminescu, poeta
metafisico (1982). 

R
osa ddel CConte ppublicã studii de italienisticã
în România, precum Lectura Dantis (1945),
Poetica e poesia del Dolce stil novo (1946),

Carlo Goldoni e la filologia rumena; Questioni
di linguistica rumena ºi numeroase traduceri
în româneºte din Elio Vittorini, Eugenio Montale,
Salvatore Quasimodo, dar ºi contribuþii referitoare la
relaþiile culturale româno-italiene (Dante in Rumania,
1965; Carlo Cattaneo e filologia romena in Cultura
neolatina, 1972 º.a.).

Cartea care o situeazã pe Rosa del Conte alãturi
de marii eminescologi români ºi în fruntea exegeþilor
eminescieni strãini este Mihai Eminescu o dell’Asso-
luto (Società Tipografica Editrice Modenese, Modena,
1961, 482 p.). Primul care a salutat, printr-o recen-
zie, apariþia lucrãrii a fost Mircea Eliade, relevând
valoarea ºi dimensiunea acesteia: „Este, fãrã
îndoialã, cea mai vastã monografie închinatã,
într-o limbã strãinã, lui Mihai Eminescu. [...] Cartea
aceasta deschide atâtea noi perspective în
interpretarea lui Eminescu, încât se cere recititã
ºi meditatã pe îndelete.

Rosa ddel CConte
Fllorrea FFIRAN
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N
umele iistoric dde Vaiida (ortografiat uneori
Vayda sau Wajda) reprezintã echivalentul
maghiarizat al vechiului titlu nobiliar de

voievod, denumire comunã în ierarhia juridicã a
Evului Mediu timpuriu, acordatã familiilor de români
transilvãneni, deþinãtoare de moºii ancestrale ºi
recunoscute, ca atare, de Regatul Maghiar sub
titulatura de Wayda filius Vayvoda. Din Banat ºi pânã
în Maramureº, familiile purtând titlul de voievod (local,
se mai foloseau ºi titlurile de cneaz, comite, vice-ban,
sau jude orãºenesc) erau asimilate cu demnitatea
de nobili, situaþie ce a durat pânã în 1514, când,
dupã Rãscoala lui Gheorghe Doja, Dieta Maghiarã
a interzis titlul de voievod, termenul fiind pãstrat doar
ca patronim. Cu toate acestea, timp de peste douã
secole, numele de familie s-a conservat, fiind atestat
în acte de posesiune, inclusiv în nova donatio,
actele acordate celor care îºi pierduserã titlurile
de proprietate. În cartea sa La porþile împãrãþiei,
profesorul academician Alexandru Surdu invocã,
citând surse istorice (inclusiv Enciclopedia familiilor
nobile maramureºene de origine românã, tipãritã
la Ed. Eikon, în 2015, de Alexandru Filipaºcu, dar
ºi Diplome maramureºene din secolul XIV, apãrutã
la Sighet, 1900, sub redactarea lui Ioan Mihaly de
Apºa), tradiþia cavalerilor maramureºeni, precizând
cã dreptul nobiliar invocat „atestã vechimea ºi
autoritatea populaþiei româneºti faþã de ocupanþii
strãini” (op. cit., p. 227). Cel mai cunoscut voievod
maramureºean a fost Bogdan din Giuleºti, numit
în 1343, de Carol Robert de Anjou, Woywoda de
Maramorosio, cel care, în slujba regelui cu sânge
angevin, trece Pasul Prislop, cu o ceatã de 170 de
cavaleri, ºi ocupã teritoriul Moldovei de nord de azi,
revendicându-ºi þinutul „liber” de dupã retragerea
tãtarilor. A fost prima „descãlecare”, urmatã de cea
a voievodului Bogdan din Cuhea, care, în 1365 se
revoltã împotriva stãpânirii maghiare ºi, sãvârºind
o a doua „descãlecare”, îl învinge pe Balc, fiul
lui Sas Vodã, întemeind de data aceasta primul stat
românesc independent. Este încã un prilej pentru
profesorul Surdu de a observa cã denumirea de
Prislop (pas, trecãtoare, în slava veche) „a rãmas
puntea de trecere dintre românii din cele douã
principate” (op. cit., p. 232).

A
ºadar, nnumele dde DDragoº VVaida purtat nu
întâmplãtor de matematicianul ºi cãrturarul
nãscut la 1 iunie 1933, într-o familie cu

puternice rãdãcini ardeleneºti, indicã o veche tradiþie
localã, dar ºi o apartenenþã la un spaþiu spiritual
rafinat. Este ºi motivul pentru care, peste ani, urma-
ºul voievozilor de odinioarã se va mândri cã între
fruntaºii naþionaliºti din Transilvania care „au pus
umãrul” la Marea Unire au fost ºi un Vaida (Alexandru
Vaida-Voievod, 1877, Olpret, Solnoc-Dãbâca – 1950,
Sibiu, medic, jurnalist ºi fruntaº al Partidului Naþional
Român din Transilvania), dar ºi un Haliþã (profesorul
Solomon Haliþã, unchi dupã socru, cel care s-a
strãduit sã-i convingã pe unioniºti sã nu introducã

în Proclamaþia de la Alba Iulia promisiuni faþã
de minoritãþi care s-ar putea transforma ulterior
în „constrângeri faþã de guvernul naþional” – Istoria
din noi. Timpuri crude, timpuri duioase, Piteºti,
Tiparg, 2016, p. 34).

Fiul al doctorului Carol Vaida, mobilizat pe frontul
antisovietic într-o unitate sanitarã ºi scãpat ca prin
minune de prizonierat, în urma luptelor de la
Sevastopol (octombrie 1941) ce au precedat cuce-
rirea Crimeii (Dragoº, fiul, pãstreazã ºi azi lângã

calculator iconiþa Sfinþilor Cosma ºi Damian, „doctori
fãrã de arginþi”, care i-a salvat „miraculos” viaþa tatãlui
sãu), profesorul Vaida a trãit, dupã rãzboi, urmãrile
tuturor evenimentelor politice ºi economice care au
marcat perioada instalãrii regimului comunist: refugiul,
rãsturnarea valorilor, ascensiunea oportuniºtilor ºi pri-
goana faþã de cei ce se opuneau „tãvãlugului roºu”. 

D
upã uun aan aabsolvit la Liceul „Horea, Cloºca
ºi Criºan”, din Alba Iulia, vine cu familia
la Bucureºti, înscriindu-se la Liceul „Titu

Maiorescu”, cu aplicaþie pedagogicã, actualul Liceu
„I.L. Caragiale”: „Erau vremuri vitrege în anii 1948-52.
Pe atunci noi nici nu ne puteam gândi la îndestularea
cu cele materiale, divertisment, locuri în societate,
haine” (ibidem, p. 14). Aici, sub ochii îngãduitori ai
profesorului de românã, rafinatul poet ardelean Emil
Giurgiuca (1906-1992), dar ºi ai lui Virgil Bogdan,
redus la condiþia de profesor de „Constituþie” (fiul lui
Gheorghe Bogdan-Duicã, 1866-1934, un alt mare
cãrturar ardelean, membru al Academiei Române),
ori ai dirigintelui clasei, Constantin Floru (1897-1983,
fiul lui I.S. Floru, student al lui Maiorescu ºi editor, cu
Constantin Noica ºi Mircea Vulcãnescu, al revistei
Izvoare de filosofie, 1942-43), trãieºte „intens ºi
neconvenþional”, alãturi de noii sãi colegi de clasã,
Ion Vianu (n. 1934, fiul lui Tudor Vianu, medic
psihiatru ºi cunoscut militant anticomunist, autor

al romanului autobiografic
Amor intellectualis, 2010),
Matei Cãlinescu (1934-2009,
Indiana, S.U.A., autorul Vieþii
ºi opiniilor lui Zacharias
Lichter, 1971, dar ºi al
ciclului biografic Amintiri în dialog, 1994, scris
împreunã cu Ion Vianu) ºi Miron Chiraleu (n. 1933,
„figurã a demnitãþii ºi curajului”, sinucis la Aiud, la 11
ianuarie 1962, nedorind sã ducã o existenþã „atinsã
de compromis ºi delaþiune”).

E
ra vvremea „„conferinþelor”, iar Dragoº
Vaida vorbeºte („pãcatele mele”!) despre
Shakespeare, în vreme ce „Giurgiuca ne

asculta cu atenþie de parcã ar fi auzit prima datã cele
povestite” (ibidem, p. 16). Neputând sã asimileze în
liceu „cultura râvnitã” (frecventa, cu prietenii sãi, fie
Biblioteca Universitarã, ori, „pe ascuns, în fofilãri de
searã”, Biblioteca Francezã, de pe Bulevardul Dacia,
ori anticariatul, azi dispãrut, de lângã altarul Bisericii
Doamnei, unde descoperã cãrþile lui René Guénon),
aºadar, „cu acest debut strâmtorat”, se înscrie,
în 1952, la Facultatea de Matematicã (absolvitã
în 1957), unde „profesorii erau modele vii, iar
contestaþiile ºi falsele conflicte între generaþii erau
înlocuite de normalitate”: „Profesorii noºtri aveau
poate ºi imperfecþiunile lor, dar eu nu le gãsesc.
Aveau, în schimb, în comun, ambiþia nu de a ne
uimi cu performanþele lor, ci de a ne învãþa” (op. cit.,
p. 93). Treptat, sub influenþa profesorilor Alexandru
Froda (1894-1973; „a fost nu doar un spirit fin, dar
ºi un domn”), Mihai Neculcea („ne preda matematicã
elementarã cu un umor nebun”), dar mai cu seamã
al „corifeilor”, Caius Iacob (1912-1992, membru al
Academiei Române: „ªi-a arãtat virtuozitatea, calcu-
lând derivate pe tablã, fãrã corecturi sau obosealã,
dându-ne un exemplu de muncã ºi sistematizare, tipic
de ºcoalã de la Blaj, greco-catolicã”), Dan Barbilian
(1895-1961, alias poetul Ion Barbu) ori Grigore C.
Moisil (1906-1973, urmaºul episcopului greco-catolic
de Nãsãud, Iuliu, dar ºi fiul lui Constantin Moisil,
directorul Cabinetului Numismatic al Academiei
Române), a format o „echipã”, cu cei mai buni
studenþi matematicieni ai generaþiei sale, Sergiu
Rudeanu, Alexandra Bagdasar (Bellow), Kostache
Teleman, Ion Zamfirescu, Gheorghe Gussi, Ciprian
Foiaº, „ºi alþii, pe care din cauza mulþimii numelor
nu mi-i pot aminti…”

Î
n ffacultate, eeste ffascinat de teoria laticilor,
„introdusã la noi de Barbilian, preluatã de Mihai
Benado (1920 – ), adoptatã de Moisil ºi, pânã

la urmã, abandonatã” (op. cit., p. 101) Cursul lui
Benado, unde nu se dãdeau note, ci doar calificative,
este promovat cu brio de tânãrul Vaida, fiind ulterior
aºezat la baza teoriei multilaticilor, susþinutã împre-
unã cu Sergiu Rudeanu în numeroase articole ºtiin-
þifice, prezentate la congrese de matematicã din þarã
ºi strãinãtate ºi de la care au pornit primele aplicaþii
ale informaticii teoretice de la noi din þarã.

G
eniul llui EEminescu nni sse rreveleazã încã ºi mai excepþional decât
îl cunoºteam pânã acum.” Zoe Dumitrescu-Buºulenga afirma: „Între
patria ardent iubitã ºi cosmosul atât de familiar, poetul-gânditor îºi aratã

în cartea Rosei del Conte, una din cele mai strãlucite care s-au scris vreodatã,
dubla (de fapt, unica vãzutã din înãlþimi) faþã a fiinþei sale de excepþie”.

În paragraful final, din Cuvânt înainte, Rosa del Conte oferã „cheia fiinþei
marelui artist”: „Eminescu nu e o floare rarã, desfãcutã aproape prin miracol
dintr-o sãmânþã adusã din întâmplare pe solul Daciei de suflarea vânturilor
apusene: este un astru þâºnit din adâncurile cerurilor din Rãsãrit, ca mãrturie
despre o civilizaþie tânãrã ºi nouã, dar înrãdãcinatã într-un trecut de veche culturã
ºi de severã tradiþie. Ca ºi a Luceafãrului sãu, ºi lumina lui a strãbãtut, înainte
sã ajungã pânã la noi, o cale lungã.”

Marian Papahagi, critic literar, eseist ºi traducãtor, în ultimii ani de viaþã
director la Accademia di Romania din Roma (1997-1999), urmând lui Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, are meritul incontestabil de a fi pus la îndemâna cititorilor
români, în traducere proprie, volumul Eminescu sau despre Absolut, publicat la
Editura Dacia din Cluj (1990, 2003), cu un Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-
Buºulenga, Postfaþã de Mircea Eliade ºi Un cuvânt pentru ediþia româneascã
de Rosa del Conte. Într-un interviu acordat lui Mihai Cimpoi în 1991, Rosa del
Conte mãrturisea cã volumul s-a nãscut ºi materializat în perioada universitarã

de la Milano ºi Roma, în „acea atmosferã de purã fervoare pe care numai
tinereþea ºtie s-o creeze”, dar primele pagini le-a scris la Pãltiniº, în 1945,
unde se refugiase în aºteptarea unei vize pentru reîntoarcerea în Italia. „Studiul
a fost scris înainte de toate pentru mine” ºi „este un act de iubire...” Îi era recu-
noscãtoare lui George Ivaºcu, care o elogiase pentru a fi „proiectat în umanitate
cea mai tulburãtoare imagine a celui mai mare poet român”, iar lui Emil Turdeanu
pentru aprecierea studiului ca fiind „un exemplu dintre cele mai înalte de ºtiinþã
metodologicã ºi de probitate intelectualã”.

P
e RRosa ddel CConte aam îîntâlnit-oo în octombrie 1981, la Roma, când mi-am
început stagiul de profesor asociat. La o sesiune de referate dedicatã
lui Eminescu, desfãºuratã în cadrul Universitãþii „La Sapienza”, am

ascultat-o pe distinsa profesoarã susþinând un eseu despre poezia eminescianã.
Atunci am prezentat comunicarea Receptarea lui Eminescu în critica italianã
(publicatã în volumul Momentul Eminescu (Ed. Eminescu, 1987, pp. 89-100),
cu referiri în principal la studiul Rosei del Conte ºi am avut privilegiul unei discuþii
extinse despre literatura ºi cultura românã de care spunea cã se simte fascinatã.

Rosa del Conte, prin activitatea sa didacticã ºi ºtiinþificã, rãmâne una dintre
cele mai importante prezenþe în romanistica ºi eminescologia modernã.

Viaþã, mmatematicã, ddestin,
sub ccomuniºti ººi ddupã: DDragoº VVaida

Marrian NNENCESCU



Seniori aai cculturii

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul IIX ��� Nr. 66 ((91) ��� Iunie 22018 1199

Î
n 11956, la cursul de teoria numerelor îl
întâlneºte pe Dan Barbilian („un teoretician
al numerelor”), care le dezvãluie studenþilor

arta de a privi matematica din interior, fãcând apel
la „teorii ascunse sub faldurile axiomatizãrii”. Dificil
de citit, dense ºi scrise cu neînduplecare, cãrþile
de matematicã ale lui Barbilian (în special Teoria
aritmeticã a idealelor) îi apar azi matematicianului
Dragoº Vaida drept purtãtoare de concepte care,
„dacã ar fi reluate, ar conduce la progrese
matematice interesante”.

Curând dupã absolvire, se cãsãtoreºte cu
Constanþa Haliþã, arhitect, ea însãºi cu rãdãcini
ardeleneºti (familie originarã din Oradea, dar legatã
ºi de Bistriþa, unde locuia unchiul sãu, Solomon
M. Haliþã, „buldogul lui Haret” ºi reprezentant
al Guvernului român pe lângã Marea Adunare
de la Alba Iulia), ducând o viaþã, nu uºoarã, dar
agrementatã de mici „bucurii” comune vremurilor,
vacanþe la mare, douã-trei „evadãri” în Occident
(prima, în 1973, în Grecia, la un Congres de
Matematicã), promovãri ºi cãderi, inclusiv
multã culturã – cãrþi, concerte, lungi plimbãri
prin Bucureºtiul asediat de demolãri.

A
urmat ddoctoratul, susþinut, la propunerea ºi
cu sprijinul lui Grigore Moisil, la Universitatea
de Stat „Lomonosov”, din Moscova, cu

o tezã despre teoria inelelor, prilej cu care reuºeºte
sã-l convingã pe unul dintre profesori (Skornyakov)
cã textul sãu e coerent („Timp de 7 ore am parcurs
împreunã primele 15 pagini ale tezei. N-a fost nevoie
sã repet vizita. A doua zi, l-am vãzut pe profesor la
bibliotecã, verificând toate enunþurile citate în tezã.” –
Istoria…, op. cit., p. 94). În 1964, era deja doctor
în matematici. A fost, pe rând, cercetãtor la I.F.A.
Mãgurele, cadru universitar, colaborator al lui Mircea
Maliþa (fost ministru al Învãþãmântului), în conducerea
Diviziei UNESCO pentru Învãþãmântul superior, autor
de cãrþi ºi manuale etc. Fãcea parte din ceea ce
se numea „nomenclatura tehnico-ºtiinþificã” a þãrii,
o categorie socialã fãrã privilegii, dar intens curtatã
de mecanismele puterii. Cãrþi precum Programarea

calculatoarelor electronice (1967), Elemente de
informaticã aplicatã (1968), Algoritmi de compilare
(1971), Structuri matematice discrete (1989),
completate de cursuri ºi comunicãri aplicative
(Utilizãri ale calculatoarelor, Limbaje formale ºi
tehnici de compilare, multiplicate la Ed. Universitãþii
din Bucureºti) îi aduc profesorului Dragoº Vaida
recunoaºtere ºi prestigiu. Acest aspect nu i-a
schimbat ºi firea: „Adesea îl întâlneam la Coloane,
la Romanã. Când îl salutam,
dânsul îºi scotea pãlãria,
gest de politeþe de care
ne minunam”, îºi aminteºte
actualul ºef al Catedrei de
Informaticã de la A.S.E.

D
e ccâþiva aani,
profesorul VVaida,
împreunã cu soþia

sa, Constanþa Haliþã-Vaida,
susþine un serial istorico-
cultural în revista Curtea
de la Argeº, finalizat printr-un
ciclu de cãrþi editate la Tiparg,
Piteºti (Istoria din noi, 2
volume, 2016, 2017, ºi
Viitorul din începuturi.
Gândurile unui matematician
privind unitatea culturii, 2014).
De la Grigore Moisil încoace,
titularul catedrei de filosofia ºtiinþei de la Facultatea
de Filosofie, n-am mai avut specialiºti de acest
nivel, cu excepþia acad. Mircea Maliþa, cel care i-a
ºi oferit, la plecarea din Ministerul Învãþãmântului,
un exemplar din volumul Aurul cenuºiu, completând:
Numai redactãrile nocturne cimenteazã aurul cenuºiu
al prieteniei. „Eram, observã Dragoº Vaida, un
personaj cam algoritmic, cam prea puþin imaginativ,
în timp ce dânsul era sintactic, un inventiv invaziv”
(Viitorul din începuturi, p. 90).

Cu totul, cãrþile lui Dragoº Vaida, unele scrise
„la patru mâini”, împreunã cu dna Vaida, reprezintã
un caz aparte al intelectualului român de tip

tradiþionalist, preocupat nu doar de prezent, cât mai
ales de zestrea culturalã cu care intrãm în Europa.
Care Europã, nu e, însã, foarte precis conturatã, câtã
vreme economicul, în loc sã ne uneascã, ne dezbinã.
Faptul cã, în spatele (aproape) fiecãrui text din cele
mai recente cãrþi regãsim nu unul, ci doi autori,
ne duce cu gândul la neuitaþii profesori Angela
ºi Victor Botez, eterni debateuri ai miºcãrii de idei,
total dezinteresaþi de onoruri ºi publicitate.

C
itind ccãrþile, cele pe care
le înþelegem (!), profesorului
Vaida, suntem mai bogaþi.

Ne cuminecãm din înþelepciunea unui
cãrturar care i-a cunoscut pe Dan
Barbilian, Grigore Moisil, Solomon
Marcus, Miron Nicolescu, Simion
Stoilow (pentru a-i aminti doar pe cei
plecaþi). E mult? Am spune cã e chiar
prea puþin, pentru un matematician
adept al teoriei lanþurilor (théorie des
chaines). Asta, pentru cã, susþinea
cândva Grigore Moisil, ideea de
înlãnþuire (chiar ºi a generaþiilor) este
fundamentalã, ea fiind prezentã atât
în logicã, cât ºi în mecanicã ºi filosofie.
Este exact ceea ce susþinea ºi Octav
Onicescu, anume cã, în multe domenii
ale matematicii, ca ºi în ºtiinþã, existã

legãturi de substanþã, ce pun cercetarea interdis-
ciplinarã într-un cadru cultural mai larg. Evazivã,
inclusivã, corozivã ºi concluzivã, cartea/ cãrþile soþilor
Vaida despre „vremuri” constituie în întregime un
roman postmodern, de sfârºit de veac. Este o istorie,
o carte de moralã ºi un avertisment public. Cu bune
ºi cu rele, timpurile „duioase” au trecut, urmeazã
apocalipsa. Este avertismentul lui Constantin Noica,
al tuturor marilor intelectuali contemporani, sensibili
la vuietul timpului. 

Iar profesorul Vaida, cu autoritatea vârstei
ºi cu prestigiul profesiei, ne pune în gardã. Meritã
sã-l ascultãm!      

Mihail DDiaconescu, Diiscursurii, Editura MMagic PPrint, OOneºti, 22018
De mai multe ori, la întâlnirile cu amicii sau cu colegii care îmi sunt apropiaþi

sufleteºte, mi-am amintit de câteva dintre discursurile rostite de mine în faþa
publicului iubitor de literaturã. Aceºti amici ºi colegi m-au îndemnat sã public
discursurile mele literare.

Am fost de acord cu îndemnul lor binevoitor. Dar, dupã un timp de reflecþie,
a apãrut îndoiala. A fost o îndoialã care m-a sâcâit mult.

De-a lungul evoluþiei mele literare, într-un rãstimp de mai multe decenii,
am avut sute de întâlniri cu publicul interesat de cãrþile mele. (...)

Constatarea cã publicul este un factor decisiv în existenþa mea ca scriitor,
ca om, pur ºi simplu, se impune de la sine. Fãrã publicul dispus sã-i citeascã
opera, scriitorul nu poate exista.

Unele dintre discursurile rostite de mine s-au pãstrat. Ele sunt înregistrate
pe bandã magneticã. Altele s-au pierdut. Nu m-am preocupat sã le înregistrez.
Gândindu-mã la cele pierdute, îmi dau seama cã unele dintre ele au fost, probabil,
mai reuºite decât cele pãstrate pe benzi magnetice.

Pentru acest motiv ºi pentru altele, nu m-am grãbit sã public o carte
cu discursurile mele literare. (...)

(Autorul, la începutul cãrþii: „Încercare despre puterea de a convinge,
frumuseþea ºi dificultãþile discursului”)

Marga-RRita PPopeli-TTatu, Meandrele uunuii ddestiin, Editura SSemnE, BBucureºti,
2014

În acest roman am dãruit ceea ce am cunoscut ºi ceea ce am trãit. Am evocat
strãmoºii, trezindu-i din somnul lor adânc, i-am
strâns din toate ungherele astrale sau, mai ºtii,
apropiate, necunoscute celor in viaþã.

Oare pãrticelele înghesuite în noi, neastâmpã-
ratele gene, nu cumva au þâºnit dansând a bucurie?
Oare aceste gene care trãiesc în scrinul urmaºilor,
printre care ºi eu, pline de energia din mine, mi-au
dictat aducerea aminte?

Mistere sau nemistere, un lucru este cert: mi-am
fãcut datoria, cu conºtiinþa moralã de a-i fi stârnit
din sarcofagul lor prãfuit, ornat cu frunze de acante.
Acum îi trimit la culcare, spre liniºtire ºi mulþumire.

Pe cei în viaþã, cunoscuþi mie, nu-i cruþ. Îi tot aduc
pe platoul existenþei prezente. 

(Autoarea, pe coperta a patra)

Ion PPopescu-SSireteanu, Cãlãtor sspre nnoapte, Editura PPrintis, IIaºi, 22018
Suntem doar umbrã ºi pulbere, cum spune poetul antic.
Cineva ne ia în braþe ºi ne poartã spre lumi necunoscute, pe cãi nebãtute, ne

trece vaduri adânci ºi pâraie repezi, ne trece pãduri bãtrâne ºi vãi încotoºmãnate
în ceþuri groase. Ne pare cã alergãm lumea toatã, dar nu suntem decât umbrã
ºi pulbere date unui trup spre amãgire ºi îndoialã.

Umbrã ºi pulbere sunt visele noastre, glasuri pe care le auzim când sufletul
se dezleagã de trup ºi iar se leagã într-un joc nevinovat.

Da, da, suntem doar umbrã ºi pulbere, în drum spre judecata veºniciei, dornici
sã mai rãmânem în lumea albã, dar nevrednici de viaþã fãrã de moarte. De aceea
se spune cã unii ascultã învãþãtura ºi cã alþii nici la mustrãri ºi ocarã nu iau
seama. Nu-i trebuie învãþãturã celui nebun, iar cea mai mare pedeapsã a acestuia
este propria lui nebunie.

Suntem, cu adevãrat, doar umbrã ºi pulbere...
(Primul text din carte, reprodus ºi pe coperta a patra: Doar umbrã ºi pulbere)

Rãzvan NNicula, Diiagramele uunor vviieþii rriisiipiite, Editura EEikon, BBucureºti, 22018 
„Gândeºte mult, periculos e-acesta”: o replicã din Julius Caesar care i-ar

veni mãnuºã ºi autorului Abisurilor ºi al Gândurilor nopþii. În tihna hedonismului
tehnologic din vremea de azi, când excesul de gândire dãuneazã grav sãnãtãþii,
Rãzvan Nicula face figurã de rebel. Industrioasele lui analize nu-ºi invitã deloc
cititorul pe confortabila „canapea a lui Freud”, ci în adânci hãþiºuri de raþiocinãri
ºi tribulaþii pline de capcane fãrã de scãpare. Iar fiara ce te-aºteaptã în tenebrele
acestor labirinturi nu este vreun fabulos Minotaur, ci, pe traiectoria realismului
„licantropic” lansat de Lord of the Flies, chiar lupul din om. 

(Text din Luceafãrul de dimineaþã, reprodus pe coperta a patra)

Semn(al) dde ccarte 
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A
pariþia Gazzeteii MMatematiice a fost hotãrâtã
de un grup de ingineri care lucrau la con-
strucþia podului de la Cernavodã, astfel cã,

la 14 septembrie 1895, se inaugura podul, iar a doua
zi, pe 15 septembrie, apãrea primul numãr al gazetei.
Pe cât de durabil a fost podul, ce se va numi Carol I,
tot atât de durabil se va dovedi ºi demersul iniþiato-
rilor publicaþiei, care apare neîntrerupt de peste 120
de ani, înfruntând douã rãzboaie mondiale, vitregiile
unor dictaturi ºi fiind singura revistã periodicã de
matematicã atât de longevivã. Sacrificiul „stâlpilor”
Gazetei Matematice nu a fost numai redacþional,
ci ºi material. Cei 5 iniþiatori, Victor Balaban,
Vasile Cristescu, Ion Ionescu, Mihai Roco ºi
Ion Zotu, au ajuns la concluzia cã nu le ajung
leii aur cu care contribuiau ºi au mai gãsit încã
cinci ingineri ºi profesori dispuºi sã contribuie
în beneficiul pregãtirii tinerilor, îndeosebi viitori
studenþi ai ªcolii de Poduri ºi ªosele. Niciodatã,
niciun redactor sau corector nu a pretins vreun
ban pentru munca depusã, toþi acþionând
sub deviza: „muncã dezinteresatã, armonie,
entuziasm, sacrificii continue”. Aºa aratã
patriotismul implicit ºi nu doar declamat! 

Unui asemenea demers nu putea sã nu i se
alãture, încã din adolescenþã, ºi Petre Sergescu
(1893-1954), omul „croit” sã se dãruiascã sufle-
teºte ºi materialiceºte celor din jurul sãu. Poate
cã este de origine divinã explicarea faptului cã,
în 1873, cu 20 de ani mai devreme, tot la Turnu-
Severin se nãscuse un alt mare matematician,
Gheorghe Tiþeica, dãruit total ºtiinþei româneºti
ºi poporului sãu. 

Prima menþiune relativã la colaborarea lui
Petre Sergescu la Gazeta Matematicã o gãsim în
anul 1909, pe când era elev la Turnu-Severin ºi când
este premiant al concursului organizat de gazetã.
Cu siguranþã, premiul i-a fost înmânat de Gh. Tiþeica,
cãci pe atunci el se ocupa, cu mult interes, de con-
cursurile ºcolare. În anul 1910 îl gãsim ca rezolvitor
de probleme, fiind citat de 86 de ori. Pentru eleganþa
lor, unele soluþii date de el sunt publicate integral.
Aºa s-a întâmplat în 1910, când este publicat
ca rezolvitor alãturi de S. Stoilow, O. Mayer, Dan
Barbilian, care pe atunci ºi el era elev, la Liceul
„Gh. Lazãr” din Bucureºti. Tot în aceºti ani,
1910-1912, îl gãsim ºi ca autor al unor probleme
originale de geometrie. 

În perioada 1909-1914, Petre Sergescu apare
în paginile Gazetei ca autor al unor articole impor-
tante pentru matematica licealã ºi pentru pregãtirea
metodicã a profesorilor ºi a studenþilor. Spre
exemplu, a scris articole despre divizibilitatea
polinoamelor ºi despre interpretãri geometrice
ale unor identitãti algebrice. 

A
u eexistat ººi ssituaþii în care la unele probleme
nu s-au dat soluþii decât de cãtre 2-3
colaboratori. De exemplu, în 1911, la o

problemã propusã de Ion Ionescu, nu au dat soluþie
decât Dan Barbilian, Petre Sergescu ºi Ermil
Caraman. În anul ºcolar 1911-1912, ultimul an de
liceu al lui Petre Sergescu, pe lângã faptul cã este
citat cu 74 de soluþii corecte la probleme, este
menþionat, alãturi de Dan Barbilian, printre premianþii
concursurilor organizate de Gazeta Matematicã.
În 1916, la o problemã propusã de Gh. Tiþeica,
privind triunghiurile ortologice, ca rezolvitor, alãturi
de Octav Mayer ºi Al. Pantazi, apare ºi Petre
Sergescu. Probabil cã el a propus ºi alte probleme,
înainte de a fi arestat ºi dus prizonier în Bulgaria,
cãci, în decembrie 1917, când nu mai era liber,
apare ca propunãtor al unei interesante integrale.

Spuneam mai sus cã Gazeta Matematicã a
înfruntat cele douã rãzboaie mondiale, dar nu ºi-a
întrerupt apariþia. Cu greu ºi-a continuat apariþia dupã
1916. Redacþia, ca ºi Guvernul ºi Casa Regalã, s-au
mutat la Iaºi, unde o activitate deosebitã au depus
Traian Lalescu ºi Vasile Teodoreanu, astfel cã gazeta
a apãrut, ce-i drept, pe hârtie slabã ºi în numere
duble, dar tot s-a difuzat ºi s-a trimis chiar ºi pe front.
Dar Petre Sergescu a înfruntat cel mai greu perioada

Primului Rãzboi Mondial. O parte din articole
le-a publicat pânã în 1917, iar o altã parte dupã
întorcerea din prizonieratul din Bulgaria (1919).
Tematica celor douã grupe de articole a fost diversã:
Despre grupul cuaternion, Lanþ Jordan, Probleme
de extrem, Raza de curburã a conicelor, Patrulater
inscriptibil, Curbura unei suprafeþe, Volumul
tetraedrului, Secþiuni în elipsoid, Spaþii cu n
dimensiuni, Cursuri de matematici la Paris (serie),
Aproximaþii succesive în geometrie º.a. Articolele ºi
notele matematice semnate de Petre Sergescu în

Gazeta Matematicã
erau bine apreciate
de colaboratorii
ei, fiind considerate
ca extinderi ale
matematicii liceale. 

D
ar, ppentru
cã aa vvenit
vorba

de perioada de
prizonierat în Bulgaria
a lui Petre Sergescu
(1917-1918), vreau
sã semnalez o carte
care descrie grozãviile
prin care au trecut
prizonierii români în
aceste lagãre. Cu
siguranþã, aceeaºi
soartã a avut-o ºi
Petre Sergescu.

Cartea se numeºte Calendarul de rãsboiu al ostaºilor
români, apãrutã în Editura „Arte grafice C. Sfetea”
(1919), dar pe care n-am gãsit-o în nicio bibliotecã,
scrisã de Aristia Pompei, soþia marelui matematician
Dimitrie Pompei. În timpul ocupaþiei germane, Aristia
Pompei, împreunã cu ficele sale, a ajutat prizonierii
din lagãrele din Bucureºti (era lagãr ºi în Palatul
Cotroceni) sã evadeze ºi sã treacã alãturi de frontul
din Moldova. Unii au fost prinºi ºi duºi în lagãre din
Bulgaria, iar de acolo i-au scris Aristiei Pompei prin
ce au trecut. Cum Petre Sergescu, dupã terminarea
facultãþii, s-a întors profesor la Turnu-Severin (pe
acolo era poarta de intrare a nemþilor), a fost arestat
în 1917, chiar din sala de clasã, þinut 7 luni în
România, iar apoi dus în lagãr în Bulgaria. Iatã
ce povesteºte slt. Mihãiescu Alexandru, Reg. 75
Infanterie. „În gara Gorni-Oraviþa, am fost þinuþi în
ploaie o zi ºi o noapte, iar un civil bulgar cu gârbaciu
în mânã striga sã ºeadã toatã lumea jos, pe
pãmântul ud. Pe cel ce nu ºedea jos îl lovea.
(pag. 143) Toatã ziua ºedeam întinºi pe paie,
nu ne miºcam deloc, pentru a nu consuma energie.
Chipurile noastre deveniserã palide, stravezii,
unghiile ni se învineþiserã ºi aveam ceva hidos
ºi sãlbatec în figurã. Foamea ne chinuia groaznic
ºi mulþi din noi am încercat sã mâncãm ºi paie.
(pag. 147) Mâncarea ce ni se dãdea era grâu,
alternând cu cruºte (mere ºi pere pãdureþe uscate);
ni s-a dat apoi seminþe de mãturã, mei, borceag,
iar pe varã ni se dãdea, la 400 de ofiþeri, 20 kg.
de ardei verzi fierþi în apã.” (pag. 154) Cu siguranþã,
un asemenea regim a îndurat ºi Petre Sergescu,
care însã, cu înþelepciunea sa, a anticipat concepþia
lui Noica de a valorifica suferinþa ºi libertatea
interioarã, atunci când cea exterioarã
nu mai existã. 

D
upã aacestã pparantezã ttristã din viaþa sa,
Petre Sergescu pleacã, cu bursã, la Paris,
unde îºi susþine licenþa în matematici ºi

urmeazã cursuri de filosofia matematicii la Collège
de France. În 1923 obþine titlul de doctor în matema-
tici la Universitatea Bucureºti. Prima sa apariþie, dupã
prizonierat, în Gazeta Matematicã este în 1922, când
propune o problemã originalã. „Sã se gãseascã p
numere întregi consecutive a cãror sumã e un pãtrat
perfect”. Ceea ce este surprinzãtor este faptul cã
primul rezolvitor al acestei probleme este chiar Miron
Nicolescu. Continuã sã creeze probleme originale,

pe care sã le publice în
Gazeta Matematicã ºi, în
1925, publicã o problemã
cãreia îi dau soluþie, pe lângã
alþii, Nicolae Teodorescu,
N. Ciorãnescu ºi Cezar Coºniþã. Dupã 1925, deºi
nu locuia în Bucureºti, din dragoste ºi respect pentru
Gazetã, se alãturã „stâlpilor” acesteia ºi intrã în
colegiul de redacþie împreunã cu Dan Barbilian, Miron
Nicolescu, N. Ciorãnescu, D.V. Ionescu, Al. Pantazi,
Constantin-Ionescu Bujor º.a. În perioada 1925-1935,
pe lângã problemele propuse sau rezolvate, a publicat
ºi articole despre Laplacian, Ecuaþia de gradul trei,
Ecuaþii cu rãdãcini subunitare, ca ºi despre Primul
congres al matematicienilor români, precum ºi un
alt articol despre Vasile Conta. În articolele privitoare
la cele douã Congrese ale matematicienilor români,
primul în 1929 (Cluj) ºi al doilea în 1932 (Tr. Severin)
ºi unde el a suportat cea mai mare parte a cheltu-
ielilor din buzunarul propriu, evidenþiazã prestigioasa
participare ºi valoarea lucrãrilor susþinute. 

P
e llângã aactivitatea pe care o depune ca
redactor permanent al Gazetei Matematice,
în toatã aceastã perioadã (1925-1935)

apare ca propunãtor al unei probleme în 1933. Cred
cã în aceastã perioadã, când era deja cãsãtorit, încã
din 1922, cu poloneza Maria Kasterska, locuia în
Franþa ºi la Cluj, cãci, aºa cum povesteºte Caius
Iacob, acest „cuplu mitic” (aºa îl numeºte Basarab
Nicolescu) a apãrut întodeauna în mod miraculos
în viaþa sa. Când Caius nu reuºea sã-ºi publice
lucrarea de doctorat, în 1935, cãci ar fi durat prea
mult timp la editurile franceze, Petre Sergescu i-o
publicã în revista Mathematica, pe care o înfiinþase
la Cluj împreunã cu Gh. Tiþeica ºi Dimitie Pompei, iar
admirabila polonezã Maria Kasterska, pe lângã faptul
cã asistã la Sorbona, alãturi de soþul ei, la susþinerea
tezei lui Caius Iacob, îºi oferã propria casã ca sã-i
invite pe participanþi la sãrbãtorirea sucesului cona-
þionalului lor. Când Caius Iacob, cu un strãlucit doc-
torat la Sorbona, nu este încadrat la universitãþile
din þarã, corespunzãtor unei asemenea pregãtiri,
Petre Sergescu este cel care îl cheamã la Univer-
sitatea din Cluj pentru funcþia de conferenþiar
la matematici. 

ªi în perioada 1935-1946, Petre Sergescu
desfãºoarã o activitate deosebitã, fiind redactor
la Gazeta Matematicã ºi colaborator la Revista
Matematicã din Timiºoara, mai ales în anii
rãzboiului, când facultatea de matematicã din
Cluj a fost refugiatã la Timiºoara. În acelaºi timp,
se ocupa ºi de revista Mathematica, de la Cluj.
Tot în aceºti ani, împreunã cu Maria Kasterska,
s-a ocupat de ajutorarea refugiatilor polonezi,
ca ºi de cei din Ardeal, din teritoriul luat
prin Dictatul de la Viena. 

D
upã pplecarea ssa ddefinitivã ddin þþarã, în 1946,
Gazeta Matematicã ºi Revista Matematicã
din Timiºoara au continuat sã publice pro-

bleme ºi articole pe care el le trimisese înainte de
a pleca, cum de altfel el a continuat sã-ºi iubeascã
þara ºi sã scrie despre matematica româneascã pânã
în ultima clipã a vieþii: a închis ochii scriind un articol
despre Dimitrie Pompei. Articolul a fost continuat
de academicianul francez Paul Montel ºi publicat
în L’enseingnement mathématique din Geneva. 

Maria Kasterska l-a susþinut în toate demersurile
sale, chiar ºi atunci când, din cei 950.000 lei, cât
costa tipãrirea ºi difuzarea revistei Mathematica,
430.000 lei au fost donaþi din leafa sa de profesor.
Dacã mai adãugãm ºi faptul cã la congresele de
matematicã din 1929 (Cluj) ºi 1932 (Tr. Severin) mai
mult de jumãtate din bani erau din leafa lui, fãrã sã
mai þinem seamã de redactarea, corectura Gazetei
Matematice, pe care o fãcea gratis, putem acum sã-l
numim „stâlp” al acesteia, alãturi de cei care, în 1904,
au fost numiþi astfel: Gh. Tiþeica, Andrei Ioachimescu,
Ion Ionescu ºi Vasile Cristescu. 

Petre SSergescu, sstâlpul nnenumit 
al Gazetei MMatematice

Ollimpia PPOPESCU
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P
uþine ssunt ccazurile
în literatura românã
ca ambii soþi sã

fie creatori de beletristicã.
Reputatul ºi temutul critic
ºi istoric literar, eseistul ºi
prozatorul Theodor Codreanu
se bucurã de acest beneficiu:
soþia sa, Lina Codreanu,
nu este numai o remarcabilã

profesoarã ºi confidentã întru idei a soþului sãu, ci
ºi o prezenþã tot mai activã ºi pregnantã în peisajul
literaturii române contemporane. A debutat în 2012,
cu o excelentã bibliografie criticã Theodor Codreanu,
apãrutã la Chiºinãu, sub egida Bibliotecii Municipale
„B.P. Hasdeu”, o lucrare de excepþie, exhaustivã, la
care s-ar încumeta s-o întocmeascã doar un serviciu
de informare ºi documentare al unei mari biblioteci.
Dar, Lina Codreanu a elaborat-o singurã – o
bibliografie adnotatã, extrem de preþuitã de
cercetãtorii fenomenului literar românesc. Au urmat
alte cãrþi de literaturã: Viaþa ca o poveste, lagãrul –
un coºmar (Galaþi, Editura Axis Libri, 2013),
Poºtalionul (Iaºi, Editura Junimea, 2014), Studii
ºi interpretãri (Rm. Sãrat, Editura Rafet, 2015),
Proprietarii de amintiri (Rm. Sãrat, Editura Rafet,
2015), Chemarea apelor (Iaºi, Editura Junimea, 2017)
ºi, cea mai recentã, Rãsfrângeri critice (Bucureºti,
Editura Detectiv literar, 2018). Aproape anul ºi cartea
în edituri diferite ºi de prestigiu, bine primite de
publicul cititor sau de critica literarã, ceea ce îi
conferã o notã distinctã. Lina Codreanu îºi expune
profesiunea de credinþã: „Când cuiva îi place sã
fãureascã ceva, nu se pune problema vreunui
disconfort. Te cheamã ºi gata! Truda artisticã îl
devoreazã clipã de clipã pe creator, chiar când
e conºtient cã rãsplata e dedesubtul aºteptãrilor.
Creaþia artisticã este o trudã plãcutã sufletului ºi
spiritului. Sacrificiul? Sacrificiul, cred eu, implicã
scrisul de jertfire, adicã o experienþã unicã, mult
mai profundã ºi... dilematicã. Foarte rari sunt
cei aleºi ºi întru jertfire.” Admirabilã confesiune!

N
ãscutã lla 225 nnoiembrie 11949, în localita-
tea gãlãþeanã Mândreºti, unde urmeazã
cursurile ºcolii generale, continuate la Liceul

nr. 1 din Tecuci, Lina Codreanu finalizeazã studiile
universitare, în domeniul filologiei, la Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaºi, activând ca profesor de limba
ºi literatura românã timp de peste patru decenii.
Debuteazã în 1974, în periodicul vasluian Vremea
nouã, colaborând apoi la numeroase reviste literare
sau participând activ la diverse manifestãri literare
de amploare, în þarã sau în afara graniþelor.

Alternând creaþia literarã cu domeniul criticii
literare, Lina Codreanu ne dãruieºte recenta sa carte,
Rãsfrângeri critice, consideratã de însãºi autoarea,
„rezultatul unor lecturi la timpul prezent, fiindcã sunt
adevãrate impresii de lecturã, recenzii ºi cronici
despre ediþiile literare contemporane”, apãrute vreme
de 15 ani în reviste de prestigiu, precum Cronica,
Pro Saeculum, Curtea de la Argeº, Litere, Literatura
ºi arta, Oglinda literarã, Scriptor, Vatra veche,
Bucovina literarã etc. Ca metodã de lucru, a
decodificat mesajele cãrþilor „din perspectiva in
intentio operis, coroboratã cu in intentio lectoris”,
conform terminologiei utilizate de Umberto Eco în
Opera aperta.

Structuratã în trei capitole, dupã genul literar
abordat: poezie (sub titlul expresiv, Pulbere pe aripi),
prozã (Imagisticã epicã) ºi metacriticã (Cãrþi despre
cãrþi), volumul Linei
Codreanu, Rãsfrângeri
critice, abordeazã
scrierile confraþilor prin
„paradigma culturalã în
care a fost elaboratã”,
necantonându-se „de o
anumitã arie tematicã”
sau în „matricea unei
anume direcþii estetice”,
întrucât „lumea scrierilor
literare contemporane –
îºi argumenteazã autoa-
rea demersul critic – este
«în miºcare», uneori
haoticã, alteori dezmãrgi-
nitã, asemenea fenome-
nului artistic în genere”.

Î
n pprimul ccapitol, dedicat liricii, Lina Codreanu
se opreºte asupra scrierilor unor poeþi con-
sacraþi ºi binecunoscuþi (I. Brad, Gh. Pãun,

V. Tãrâþeanu, I.Gh. Pricop, V. Macoviciuc, I. Alex.
Angheluº) sau mai puþin cunoscuþi (Valentina Teclici,
Nicuºor Darabanã, Olguþa Luncaºu Trifan, Martin
Cata, Veniamin V. Boþoroga, Ana Anton), precum
ºi asupra volumului Antologie 2014 din colecþia
Bibliotecii revistei Convorbiri literare, proiect anual
realizat de Cassian Maria Spiridon.

Acelaºi criteriu îl aplicã ºi prozatorilor, pe lângã
deja consacraþii Nicolae Dan Fruntelatã, Florentin
Popescu, ªtefan Mitroi, Gh. Chiper, autoarea îi
alãturã ºi pe A. Brumã, I. Þicalo, Anica Facina,
Romeo Pivniceru. Este un demers curajos, asemenea
rubricii lui Laurenþiu Ulici, „Prima vorbã”, din România
literarã de pe vremuri.

Din punctul meu de vedere, ultimul capitol, cel
dedicat comentariilor critice, este substanþial, Lina

Codreanu desfãºurându-se cu dezinvolturã ºi spirit
critic autentic. Ne prezintã, de pildã, monografia (la
bazã, teza de doctorat) Adrianei Niculiu despre Gala
Galaction – omul ºi scriitorul prin el însuºi, apãrutã
în 1971. În persoana Adrianei Niculiu (prea puþin
cunoscutã, din pãcate), Lina Codreanu desluºeºte
douã aspecte: „cercetãtorul, care, fãrã ambiþia de
a rãmâne în conºtiinþa istoriei literare, aduce totuºi
o monografie esenþialã; mai apoi, dincolo de limbajul
critic pot fi intuite în genere particularitãþi de naturã
caracterialã ale persoanei”.

O cronicã literarã pertinentã se referã la vol.
Eminescu în reflexii critice (2017) al cunoscutului
eminescolog Constantin Cubleºan, „aflat în primul
flanc al luptei pentru cultura autenticã din miezul
Transilvaniei, [...] veghetor înzestrat cu spirit obiectiv,

care-ºi asumã rãspunderea asupra
dreptei cumpãniri”, atunci când „atacã
subiectul Eminescu”.

Referindu-se la vol. Shakespeare
în viziunea lui Eminescu (2012, autori
Diana Cotescu ºi Tudor Nedelcea),
Lina Codreanu considerã cu temei cã
este o „cercetare de tip comparatist”,
spiritul eminescian fiind urmãrit „arbo-
rescent”, modelul shakespearean în
cultura românã fiind o grilã axiologicã
pentru valorile culturale româneºti.

O
pinii ccritice ccompetente
sunt exprimate ºi asupra
volumelor: Dintre sute de

femei... prezenþe feminine în scrisul
românesc actual al Mioarei Bahna,
Lecturi empatice de Petruº Andrei,

ªtefan Peticã – evadarea în iluzie de Ionel Necula.
Credinþa autoarei cum cã opiniile sale despre

cãrþile comentate sunt asemenea unui „fascicol de
unde luminoase, cu efect optimizant asupra autorilor”
este îndreptãþitã, Lina Codreanu abordând cu
tenacitate, obiectivitate ºi pertinenþã un domeniu
delicat ºi pretenþios. Altfel spus de savantul de la
Chiºinãu, Mihai Cimpoi, referindu-se la proza sa,
„Lina Codreanu, naratoare din mijlocul unei
comunitãþi cu felul sãu de a trãi, cu mentalitate
specificã, nu are, fireºte, complexul marginalitãþii
barthesiene de a se raporta la alþi povestitori, având
mijloacele sale ºi – ceea ce spuneam – garanþia
nativitãþii”.

Lina Codreanu – un nume care se impune ºi
impune în peisajul literar românesc contemporan
autori zonali care meritã deopotrivã atenþia cititorilor
ºi criticii literare.

UUnn ssccrriiiittoorr aauutteennttiicc - LLiinnaa CCooddrreeaannuu
Tudorr NNEDDELCEA

Un ttalentat ppoet aal cconciziunii
Ion CC. ªªTEFAN

N
-aai pputea ccrede
cã uun bbãrbat atât
de puternic, energic

ºi cult, cu lecturi bogate ºi-o
inteligenþã admirabilã, precum
Florian Copcea, poate sã
scrie versuri de-o aleasã
delicateþe ºi simþire, ca
în poeziile cuprinse în

volumul Fior (Editura Grafix, Craiova, 2017).
Pare un oximoron al vieþii, cum l-am descoperit în

câteva exprimãri: „Sã vorbim despre aceastã tãcere”
(Tãcere, p. 12), sau: „ªi creºte precum un gol, clipa”
(Uitare, p. 15), adicã o antitezã liricã dintre bãrbatul
cu forþã herculeanã ºi delicatul poet, culegãtor al unor
fragile frumuseþi: „Sã visezi îngeri, poate trecând/
pãsãri fãrã pereche, eliberatoare,/ viaþa-mi ºi noaptea
luminând/ femeie întârziatã-n chemare” (Aripã, p. 9).

Poate cã în aceasta constã marea expresivitate
a creaþiei sale: în conciziune, ajungând pânã la o
sugestie elipticã: „O, femeie, nesfârºitã, trecând,/ de
tine dorul mã cuprinde – / îþi simt mâinile-aripi bãtând/
cum teama o aºazã, ºi o întinde” (Stea, p. 47).

Titlul volumului de versuri la care mã refer, Fior,
aparþine mai mult simþirilor trupeºti decât celor din
sfera raþionalã, creative; cãlãtorind prin clepsidra
trupului, pentru a alege, dintre firele fine de nisip,
boabele de aur, de aceea sunt atât de concise – doar
douã versuri, ca niºte bãtãi de aripi pentru fiecare
fior poetic.

A
m mmai ddescoperit cã toate aceste 73 de
micropoeme sunt numite, fiecare, printr-un
singur cuvânt: un Anotimp al creaþiei

sugestive, pentru un cititor iniþiat, pe care autorul
îl considerã grãbit: „Departe satul etern ºi o cruce/
parcã agãþatã de o amintire – mama,/ în sângele
meu o rãscruce/ ºi numele tãu învingându-mi teama”
(p. 13). În nicio altã parte a lecturilor mele bogate
n-am întâlnit o mai potrivitã reuniune a regretului
pentru trecerea timpului ºi a evocãrii chipului
drag al mamei.

Ar putea fi citatã fiecare poezie, ca model
pentru niºte tineri grãbiþi în poeticã, dar eu încerc
sã descopãr doar expresivitatea unei singure strofe,

din câteva: „Prima noastrã zi rãmâne/ dãltuitã-n trup
de-un înger/ alb trecând clipe bãtrâne/ în balans
de ceas-strãjer” (Orologiul, p. 67).

F
iindcã iiatã cce aam mmai îînþeles: ca un adevãrat
dascãl de simþire prozodicã, Florian Copcea
prezintã în prima strofã cadrul ales, ca

apoi sã planteze în el adevãratul sãu fior liric. Ce
formidabilã combinaþie, câtã trudã pentru a ajunge
pânã aici, sub exigenþa conciziunii, de care nu se
desparte nici mãcar o singurã datã: „Mult captivã,
neºtiutã/ în carte-am sã te las –/ rãmâne-vei-n veci
cãzutã/ fãrã nici-un bun-rãmas.// Te-am pãstrat ca
pe o tainã/ lângã sufletul-mi arzând,/ tu i-ai spus sã
nu mai vinã/ rãstignindu-l ºi rãzând…” (Epitaf, p. 73).
Dar acesta este un epitaf de viaþã, nu de moarte,
de aceea nu voi încheia cu ultima poezie din volum,
deoarece voi mai adãuga faptul cã el, volumul, este
o funcþie simbolicã între talentul expresiv al poetului
ºi receptarea cititorului – ca o deplinã împletire
a experienþelor multiple.
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O
rice aar sscrie –– ppoezie, pprozã ssau ccriticã
literarã – Maria Mona Vâlceanu se prezintã
ca o persoanã talentatã, sensibilã, delicatã

ºi cultã, cu o fire prin excelenþã poeticã, prin
sensibilitate ºi comportament.

În Piteºti, conduce, pe lângã Centrul Cultural, un
cenaclu literar care-i poartã numele, precum ºi, de
mulþi ani, Simpozionul Naþional Mircea Eliade ºi mitul
eternei reîntoarceri; în Bucureºti, este adesea invitata
de onoare a Editurii Betta ºi a Centrului Cultural Mihai
Eminescu, din sectorul unu, unde îºi prezintã autorii
ºi cãrþile tipãrite la Editura Zodia Fecioarei; în cadrul
lansãrilor de carte de la Librãria Mihail Sadoveanu,
din Capitalã, este o personalitate admiratã, activã
ºi pitoreascã – o impunãtoare prezenþã culturalã.

Aºa este pretutindeni Maria Mona Vâlceanu –
ºi cred cã nu ar putea fi altfel.

Recentul volum de versuri, Poeme pãgâne ºi
alte scrieri (Editura Zodia Fecioarei, Piteºti, 2017), o
reprezintã ºi o oglindeºte în adevãrata ei manifestare
creatoare: „Poemele acestea/ sunt scrise acum/ când
încã iubesc/ îmbrãþiºãrile tale,/ când ochii bãrbaþilor/

îmi deseneazã pe piele/ volute/ de mângâieri viitoare”
(Poeme pãgâne, p. 5).

Poeta se defineºte prin culorile ºi miresmele
florilor: „Cel care udã busuiocul/ în zori/ ºi închide
ochii somnoroºi ai/ Reginei nopþii/ (…) Acela trece
prin Poarta Vieþii/ cu Sinele sãu sclipitor/ de argint”
(Poem pentru tine, p. 6); sau: „Tu, trandafirul
toamnei,/ tu, rouã-nfriguratã/ de ce cobori pe inimi/
târziu ºi înc-odatã?” (Niciodatã toamna…, p. 15).

P
rin aaceste nnuanþe descriptive, simþãmintele
poetei se filtreazã pentru anticipãri ºi iubiri
târzii: „Dupã mine/ albe dimineþi mãsoarã/

neumbrit de toamnã/ chipul tãu frumos/ ºi de-ar fi
tristeþea/ sã o strâng, amarã/ ochiul meu ar plânge/
cântecul întors,/ mâna mea ar strânge/ umbra ta
uºoarã/ ca o amintire/ cu miros de fum” (Neumbrit
de toamnã, p. 17).

Chemãrile ei lirice sunt senzuale ºi promiþãtoare:
„Hai sã râdem,/ în cuvinte/ tu luminã/ eu pridvor/
ºi uitând de cele sfinte/ iar sã coborâm în dor”
(Chemare, p. 18).

Chiar regretele în faþa trecerii timpului par niºte

culori de curcubeu: „Ca ºi cum ar fi joacã, aºa,/
Mã îmbatã-n luminã castanii/ Printre frunze albe îmi
caut /Tinereþea pierdutã ºi anii” (Amintiri dintr-o lume
de ieri, p. 25).

Avem de-a face cu o poezie modernã, dar altfel
modernã decât exprimãrile încifrate ale unor poeþi
de ultimã orã: „Nici frunze nu mai sunt/ nici amintire/
culege-mã din umbrã/ cu uimire/ culege-mã subþire/
ºi uitatã/ dintr-o poveste cu/ a fost odatã”… (Poem
de decembrie, p. 40).

P
rin ttoate ccele sscrise dde eea în aceste poeme
pãgâne, Mona Vâlceanu se prezintã ca o
ambasadoare a sentimentelor primare, care

doar aparent sunt pãgâne, tocmai prin frumuseþea lor
purã: „Zâmbind spre-extazul clipei/ albe clarã/ ºtiu,
fericirea doarme-n întuneric/ ca de smoalã,/ depinde
doar de tine/ sã-i simt gustul/ de tine eu depind/
cu lumea mea sãracã/ Tu eºti laguna/ portu-n care/
niciun vapor nu vine/ ºi nu pleacã” (Odã minþii mele,
p. 32).

Da: între lumini ºi umbre, descoperim una dintre
cele mai expresive poete contemporane!

O ppoetã mmodernã ººi eexpresivã
Ion CC. ªªTEFAN

C
ând pprimesc oo ccarte cu dedicaþie, din partea
unui scriitor pe care-l admir ºi, uneori, îmi
este ºi prieten, încerc acel sentiment al

împãratului din poveste, cãruia un ochi îi râdea
ºi altul îi plângea.

Bucuria mea este declanºatã de speranþa cã voi
parcurge un text bun ºi voi avea parte de o lecturã
eficientã ºi motivantã pentru mine, în compania
spiritualã a acelui autor; tristeþea provine dintr-o
îngrijorare: când voi mai avea timp sã citesc ºi acest
volum ºi sã scriu despre autorul lui? Fiindcã orice
contact cu un scriitor talentat presupune ºi o asumare
de responsabilitate, iar cronica mea amicalã devine
un fel de dialog cu acel prieten literat, neavând
neapãrat pretenþia sã emit pãreri de valoare, ci doar
unele interpretãri pe marginea operei respective.

Iatã însã cã, de data aceasta, am avut norocul
cã Lia-Maria ºi Ion Andreiþã tipãresc împreunã
volumul Iubiri lângã Marele Zid, apãrut în 2017
la Editura Antim Ivireanul, condusã cu dãruire ºi
competenþã de scriitorul Ioan Barbu, din Râmnicu
Vâlcea, iar interesul meu pentru o astfel de apariþie
cu iz exotic m-a ajutat, deodatã, sã-i compar pe cei
doi autori de mare prestigiu literar; deºi bãnuiam
cã, în familie fiind, fiecare scrie altfel.

Ion Andreiþã este un jurnalist de clasã, cunoscut
încã din tinereþe ca autor al unor minunate reportaje,
care-mi încântau lecturile de odinioarã, pe paginile
Scânteii tineretului; el scrie ºi acum prozã captivantã,
cronici ºi reportaje, traduce ºi comenteazã, cu
o dorinþã permanentã de-a ne informa ºi de-a
se exprima specific ºi convingãtor.

Lia-Maria Andreiþã a fost însã diplomat de
carierã, reprezentându-ne þara cu pasiune, mândrie
ºi demnitate, având în acest domeniu o mare
experienþã, despre care ar putea sã se pronunþe
în cunoºtinþã de cauzã, spre încântarea unui cititor
ca mine – care n-a avut, în tinereþe, prilejul
sã cãlãtoreascã prea mult peste hotare.

D
evenitã, dde ccurând, o doamnã de elitã a
literelor româneºti, prin publicarea succesivã
a câtorva volume de prozã cu largã vocaþie,

m-a surprins cã, în loc sã ne prezinte oglinda strã-
lucitoare a carierei sale, care ar fi fost destul de
atractivã, s-a apucat de literaturã ruralã, gen Liviu
Rebreanu sau Marin Preda ºi a altor câþiva de nivel
apropiat. Am ales intenþionat vârfurile autorilor care
au abordat cu succes tematica tradiþionalã, a sãmã-
nãtorismului, cãtre care înclinam ºi eu în tinereþe,
tocmai pentru a-mi exprima pãrerea cã literatura
recentã a Liei-Maria Andreiþã este cel puþin la nivelul
autorilor admiraþi de noi, ba chiar cu un iz modern,
actualizat.

Mai mult încã, fosta diplomatã de carierã s-a
retras din saloanele unor ambasade într-un sat de
câmpie, unde arã cu tractorul, aºazã cu grijã maternã

seminþele în brazdã, iar, între timpurile de scurte
rãgazuri ori în nopþile de iarnã, þese icoane, sfinþi
ºi flori. Am descoperit încã de la începutul cãrþii cã
ºi atunci când a zburat cu o cursã intercontinentalã
de la Bucureºti la Londra ºi de acolo în îndepãrtata
Chinã, ea tot la ogorul de acasã se gândea: „Acum,
aceste ispite nu mai au niciun efect asupra mea. Am
redescoperit parfumul spicului de grâu copt, al florii-
soarelui când o cautã albina, al mãtãsii de porumb,
al florilor de câmp, al salcâmului înflorit sau al
nenumãratelor soiuri de flori din grãdinã” (Lia-Maria
Andreiþã, p. 13). Înconjuratã de aceste miresme
multiple, amplificate imaginativ, cãlãtoreºte doamna,
alãturi de soþul sãu, spre China, pentru a duce câteva
exemplare de versuri traduse de ei, în limba românã,
din mari poeþi chinezi, tipãrite chiar la Editura Rawex
Coms, adicã sediul vestitei Catacombe, de pe Calea
Griviþei, din Bucureºti.

L
a ccapãtul aacestui ddrum plin de emoþii, cei doi
soþi o întâlnesc pe Elena Racu, de la Institutul
Cultural Român, iar la sediul acestuia pe

directorul Constantin Lupeanu, care le coordoneazã
apoi întâlnirile cu scriitori chinezi, prezentându-le
o serie de monumente locale, chiar ºi Marele Zid:
„Deodatã, vederea este ghilotinatã nemilos, mãrunþitã
apoi pe meterezele unei alãturãri fabuloase: un
dragon uriaº, ºerpuind de-a lungul unei miriade de
creste muntoase – Marele Zid Chinezesc! Imaginaþia
face eforturi sã cuprindã tot ce vede, mintea
sã explice (Ion Andreiþã, p. 136).

Am parcurs paginile acestei cãrþi nu cu niºte filtre
de lecturã prestabilite, ci doar cu o documentaþie
prealabilã necesarã. Dar chiar dacã nu aflam puþinele
date despre autori, tot le-aº fi descoperit, fiindcã firile
lor sensibile se potrivesc destul de bine cu impresia
pe care mi-o formasem anterior despre ei, dacã ar
deveni posibile personaje ale unui viitor roman al meu.

Frumoasã colaborare cu astfel de oameni despre
care nu pot sã scriu decât dacã îi asimilez spiritual,

în splendida lor desfãºurare în aceastã carte,
invitându-mã sã ne plimbãm împreunã, fie prin
grãdina de rod a Liei, unde ea este o Zânã a Florilor,
reîntinerind, fie prin livada de pomi din Arefu meu
natal, de unde eu am devenit Grãdinar de Suflete.

A
semãnãrile ººi ddiferenþierile dintre cei doi
se vãd cu ochiul liber (al minþii). Textele lor
sunt alternative, desprinzându-le dupã genul

pronumelui personal: Doamna povesteºte la feminin
cum au cãlãtorit cu un avion supersonic, ce impresie
i-a fãcut albastrul spaþiului strãbãtut ºi specificul
sufletului chinezesc, revenind mereu, în amintire,
spre satul natal din România, cu dese comparaþii
ºi revãrsãri lirice de patriotism, din sufletul unei
þesãtoare de îngeri, care a ajuns cu arta sa tradi-
þionalã pânã la picioarele lui Iisus Hristos, Fiul
Omului ºi al lui Dumnezeu, cel rãstignit întru credinþã
în Tatãl Atoatestãpânitor, Fiu pe care l-ar fi luat sub
oblãduirea sufletului ei de Þãrancã, din Câmpia
Românã, ca o a doua mamã, dacã acest fapt
dumnezeiesc, al unei mari ºi nenegociabile credinþe,
ar fi fost posibil. Evident cã niºte adevãruri plastice
le-am completat cu imaginile pe care le-am privit
cu uimire într-o expoziþie de tapiþerie, a Doamnei,
la Râmnicu Vâlcea, unde fusesem invitaþi, pentru
aproape o sãptãmânã, de prestigiosul scriitor Ioan
Barbu, unde talentata scriitoare a ºters hotarul
dintre literaturã ºi artele plastice.

Pe când domnul Andreiþã: cult, modern, autoritar
ºi generos, urbanizat încã de pe vremea când lucra
la un cotidian pentru tineret, de la Casa Scânteii,
s-a manifestat ºi în aceastã carte de familie ca
un bun autor de reportaje, mai ales cã, în tinereþe,
fusese printre primii redactori dintr-o þarã socialistã
europeanã care au vizitat Marea Chinã. A avut
o idee formidabilã de a îmbina reportajele din tinereþe
cu realitatea contemporanã a Chinei, aflatã într-o
puternicã dezvoltare.

În continuare: descrieri minunate, albume
verbale, chipuri de scriitori chinezi, câteva figuri de
la Ambasada Românã, între care ºi prietenul nostru
scriitor Constantin Lupeanu – un om de-o rarã culturã
ºi nobleþe sufleteascã.

O
carte-mmozaic: însemnãri de cãlãtorie,
incursiuni culturale în relaþiile româno-
chineze, care au o tradiþie îndelungatã,

conversaþii multiple cu poeþii chinezi traduºi de cei
doi ºi altele – pe care vã rog sã le descoperiþi singuri,
fiindcã e vorba de-o carte cu totul atipicã, scrisã
de doi soþi care se completeazã, fãrã a se confunda
vreodatã. Dacã doar unul dintre ei ar fi alcãtuit
acest volum, ar fi fost altfel, dar mai puþin decât
colaborarea lor literarã – ºi sper cã aceasta
va continua ºi pe ogorul unde þesãtoarea
de vise ºi credinþã este stãpânã. 

Emoþii lliterare dde ccãlãtorie
Ion CC. ªªTEFAN
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D
umitru RRadu
Popescu este,
ceea ce numim

îndeobºte, un scriitor
total. Romanele sale – F,
Vânãtoarea regalã, Ploile de

dincolo de vreme, Împãratul norilor, Viaþa ºi opera lui
Tiron B., Oraºul îngerilor, Falca lui Cain, Întoarcerea
tatãlui risipitor – sunt doar câteva dintre construcþiile
epice care l-au consacrat. Miturile ºi, mai ales,
formulele semantice utilizate au contribuit decisiv la
celebritatea pe care a cãpãtat-o în literatura naþionalã
ºi universalã. Pornind de la considerentul cã Dumitru
Radu Popescu s-a impus ca un adevãrat corifeu în
lumea literelor româneºti, vom accentua faptul cã
proza a devenit pentru el o modalitate indiscutabilã
de reprezentare a existenþei artistice. Datoritã misiunii
asumate, graþie celor trei elemente ale formulei
literare practicate, remarcate de Eugen Simion:
gustul pentru mister ºi spectaculos, o intrigã bogatã
ºi poeticul, prozatorul D.R. Popescu intrã definitiv,
ºi pentru totdeauna, în jocul cu semnificaþiile
paradoxului existenþial, nu pentru a se erija în
Dumnezeu, ci pentru a întemeia o mitologie. Expresia
stilisticã a acestui catharsis pare sã fie însãºi raþiunea
de a fi a creatorului care poate asigura unicitate
operei „purtãtoare de Istorie” (Roland Barthes) ºi o
fuziune ireversibilã a eului auctorial cu textul acesteia.
Cogito-ul autorului, aflat într-o relaþionare (îndeosebi
esteticã) cu cel al operei create, devine simbolul unui
univers paralel, sincronic, mistificator ºi metafizic,
în care omul descoperã tot timpul cã „nu este nimic
altceva decât ceea ce se face el însuºi” (P. Sartre).

Prozele lui D.R. Popescu sunt „deschise”, ca sã
folosim cunoscuta teorie despre operã a lui Umberto
Eco, lucru care dezvãluie ceea ce, la rândul sãu,
Roland Barthes numea „o transportare a stilului spre
alte teritorii ale limbajului ºi ale subiectului, departe
de un cod literar clasat”. În Opere I. Mãri sub pustiuri
(Ed. Polirom, Iaºi, 2010), D.R. Popescu ilustreazã
ºi, dacã vreþi, valideazã, tocmai sensul scriiturilor
sale. Se poate vorbi în acestea despre o canonicitate
a genului romanesc, despre unele dintre elementele
avangardei moderniste întâlnite ºi în romanele lui
William Faulkner, dar altfel cultivate ºi determinate
contextual. Nu invocãm o analogie între operele
celor doi mari scriitori, dar „reþetele” lui D.R. Popescu
se detaºeazã net ºi spectaculos de arhetipurile dupã
care W. Faulkner ºi-a „experimentat” hermeneutica
prozodicã.

T
emeiurile eepico-oontologice care stau la baza
naraþiunilor Pãpuºa spânzuratã, Ploaia albã,
Mãri sub pustiuri, Leul albastru, Duios

Anastasia trecea, deºi sunt, din punctul de vedere
al tehnicii, de sorginte occidentalã, au o identitate
istoricã specific româneascã. Ioana din Pãpuºa
spânzuratã este un personaj magnific. Viaþa ei fusese
un calvar lângã Toma Jumanu, bãrbatu-sãu, acum
mort, pe care douãzeci ºi ºase de babe veniserã
sã-l jeleascã. Ioana însã, crâncenã ºi afectatã,
îºi rememoreazã anii tinereþii care „trecuse fãrã
s-o vadã”, ºi plânge dupã aceasta, ºi nu dupã cel
care fusese om „rãu din fire”. Prozatorul pãtrunde
în dedesubturile sufletului, declanºeazã resorturile
unei sensibilitãþi acute ºi, cu instrumente stilistice
simple, (de)construieºte parabola luptei dramatice
a omului cu singurãtatea, într-un cuvânt, cu destinul. 

În Duios Anastasia trecea, autorul, urmând firul
narativ al tragicului, enigmaticului Oedip Rege,
desigur, într-o manierã proprie, ne demonstreazã
cã adevãrul nu întotdeauna triumfã, cã, în cele mai
multe cazuri, acesta, presupunând nenumãrate
sacrificii, devine inutil pentru condiþia umanã. Autorul
mizeazã aici pe efecte psihice greu de stãvilit, care
conferã plãcere textului desacralizat. În toate cele
douãzeci ºi patru de povestiri care compun volumul
menþionat, D.R. Popescu îºi are logosul orientat
spre ceea ce presupune filosofia Fiinþei traumatizatã
de conflicte existenþiale ºi de mituri deja create, unele
la începutul lumii, el intervenind pentru a le interpreta
din alt unghi sau pentru a le cosmetiza/reactualiza
conform necesitãþii definitorii a omului modern,

confruntat cu realitãþi fictive, împovãrãtoare, cu
o conºtiinþã proprie despre viaþã. Reconsiderarea
raportului autor-personaj, ecuaþie care converteºte
eul biografic al romancierului, declanºeazã un proces
profund de recuperare a autorului ºi nu eliminarea
lui, chiar dacã motivul ficþiunii se dezvoltã latent,
în crescendo, ca sã asigure consistenþa tramei
epice a nuvelelor.

Opere I. Mãri sub pustiuri valorificã activ
potenþialul imaginativ al prozatorului, certificând
aserþiunea enunþatã mai înainte, stârnind astfel
imaginaþia. D.R. Popescu, cu siguranþã, ar putea
avea un cu totul alt raþionament cu privire la
reeditarea prozelor de tinereþe, decât cel pe care
ni-l închipuim noi,
fascinaþi de tradiþia
deja cunoscutã a
restituirilor, la modã,
împrejurare în care
mentalitãþile influen-
þeazã, negativ sau
pozitiv, depinde
de buna credinþã a
exegetului, cultura
în general. Volumul
în discuþie apare,
deci, într-o epocã
bulversatã de
nonvalori ºi de ofensiva agresivã a internetului
care (dar asta este altã chestiune) ne-a îndepãrtat
de obiectul numit carte, viciindu-ne, nu?, gândirea.

U
nitatea vvoce-iidee existentã în structura
mini-nuvelelor Gâºtele sãlbatice, Cireºul
cu clopoþei, Ora cinci, La culesul perelor,

induce reperele stilului inconfundabil care l-a
consacrat pe D.R. Popescu: simplu, concis, para-
bolic. Fondul psihologic ºi moral al mesajului uma-
nist pe care ni-l transmite autorul dã o perspectivã
istorico-socialã unui mit faustic devenit laitmotivul
ideatico-artistic al timpului trãirii ºi regãsirii, proiecþie
antiutopicã a realismului ontologic. O ilustrare vie a
respectivei ideologii, sã nu ne ferim a-i spune astfel,
este nuvela Dor, unde viziunea epicã este, în fond,
tragicã. Scriitorul este creatorul destinului perso-
najelor sale, în care sunt încorporate sensurile umane
ale suferinþelor tragice ale acestora. De fapt, Dor este
o testare a resurselor artistice ale lui D.R. Popescu
datoritã cãrora a zãmislit, indubitabil, fresca unei
istorii în care fericirea ºi nefericirea eroilor capãtã
dimensiuni cosmice. Relaþia conflictualã între Lena
ºi Milu întruchipeazã, într-un fel, un cod interconex,
cu largi reverberaþii în literatura universalã, mai ales
cã, din punct de vedere compoziþional, este realizatã
sub forma unui monolog interior continuu, tributar
mai multor dimensiuni temporale, pentru a crea atât
un suspans, cât ºi o stare absurdã de luciditate.

Originalitatea narativã a prozelor din Opere I.
Mãri sub pustiuri constã, dincolo de particularitãþile
pragmatice, expresive, ale construcþiilor, în voluptatea
dialogurilor directe ºi subînþelese, pitoreºti, picante
sau adânc filosofice, care le conferã un rol actanþial
(cf. Jakobson), îmbogãþind astfel câmpul semantic ºi
stilistic al textului. Proza lui D.R. Popescu, indiferent
cã este de inspiraþie ruralã sau urbanã, se constituie
într-o multitudine de puzzle-uri de realitãþi ascunse,
dar cognoscibile, fapt care ne sugereazã tendinþa
autorului de a intra în istoria culturologicã a spaþiului
etern-identitar prin crearea unor tipologii umane
esenþiale. Arta romaneascã este o copie fidelã
a vieþii, bazatã pe un limbaj ficþional, individualizat,
care exercitã un impact semnificativ asupra capa-
citãþii autorului de a se dedubla, de a coexista
ºi în fiinþa sa biologicã, ºi în cea „împrumutatã”
personajelor. Relevante în acest sens sunt nuvelele
Leul albastru ºi Drumul, care stratificã tematic, am
zice, cu suflu epopeic: destinul, paradisul, labirintul,
fiinþa ºi moartea. Acestea, ºi multe altele, reprezintã
ipostaza demnitãþii, a mitului consubstanþial al luptei
sinelui cu sinele, cel din urmã intersectat de liniile
euclidiene emoþional-psihice ale imaginarului diegetic.
De aici putem trage concluzia fireascã ºi obligatorie
cã scriitorul D.R. Popescu este ghidat în demersul

sãu epic de principiul autologic universal al Fiinþei ºi
dispune, la nesfârºit, de resurse artistice inepuizabile,
în mãsurã sã confere relevanþã actului de creaþie.
E lesne de observat cã personajele-cheie din Opere
I. Mãri sub pustiuri urmeazã un model unic de
spiritualitate (deosebindu-se, prin ceea ce R. Barthes
numea „conºtiinþa cuvântului”, de cele ale lui Zaharia
Stancu, Fãnuº Neagu, Marin Preda), situaþie care
pur ºi simplu te forþeazã sã accepþi teza cã relaþia
autor-personaj este antinomicã, îndeosebi în
susþinerea dialogicã a conotropilor lume ºi existenþã.
Lipsa liniei de demarcaþie între eu ºi celãlalt con-
stituie unul dintre avatarurile literaturii, moment în
care ne amintim de întrebarea lui Eugen Simion din

Întoarcerea autorului. Eseu despre
relaþia creator-operã: cine vorbeºte
în operã?

C
ãlãtoria eesteticã a lui
D.R. Popescu, derulatã de-a
lungul firului Ariadnei, vizibil,

prin labirintul modelelor, antimodelelor
ºi seducþiilor literare, care, din fericire,
nu l-au atras, el urmându-ºi propriul
drum, este expresia unei vocaþii
înnãscute. Arhitectura eclecticã
a prozelor romancierului reflectã,
sã recunoaºtem, aspiraþia sa de

a regenera genul romanesc. Urmând acest raþiona-
ment nu ne împiedicã nimeni sã considerãm cã
D.R. Popescu este un fenomen, mereu aflat în
cãutarea ficþiunii ºi a vãzutului nevãzut, certificând
astfel harul cu care s-a nãscut. Dacã am þine seama
de conceptul lui Mikhail Bakhtin – heteroglossie,
am putea susþine cã D.R. Popescu are o biografie
ficþionalã din care, deseori, atribuie anumite trãsãturi
ºi personajelor pe care le creeazã. Drept urmare,
alteritatea arhetipalã, cognitivistã, îi permite alter
ego-ului sãu sã se oglindeascã, sã se identifice
sau nu cu propria-i persoanã, sã se „multiplice”, fãrã
însã ca între privitor ºi cel privit sã se declanºeze
vreo rivalitate: eu devine celãlalt, celãlalt = eu.
Creatorul, conºtient fiind de semnificaþiile aparatului
reflexiv (= oglindã, explicã Jacques Marie Lacan, în
Le stade du miroir comme formateur de la fonction
du Je, Paris, Gallimard, 1971) ºi de translaþia eului
dinspre existent cãtre inexistent, faciliteazã comuni-
carea realitãþii imediate cu incertul fantastic mitic,
acesta din urmã fiind, permanent ºi fãrã opreliºti,
generator de forme deschise de viaþã ºi de artã.

„Metamorfozele” lui D.R. Popescu confirmã ceea
ce Bacon observa, vizavi de motivul oglinzii: „Spiritul
uman este ca o oglindã ce oferã razelor venite de
la lucruri o suprafaþã inegalã, care amestecã propria
sa naturã cu natura lucrurilor, le desfigureazã ºi
le corupe”. Aproximativ în acelaºi context, Dan
Grigorescu (în Jocul cu oglinzile, Ed. Universal Dalsi,
Bucureºti, 2000) este de pãrere cã „semnificaþia
artei stã în capacitatea ei de a reinterpreta vizualul”.
Revenind, ºi autorul volumului Opere I. Mãri sub
pustiuri este obsedat anume de imaginea din oglindã,
de descoperirea celuilalt eu în spatele mãºtilor
purtate, ritualic, de personajele cãrora le-a dat chip,
timp ºi lume. Ideea exprimatã prinde, la rându-i,
viaþã, desigur, în (ne)mãrginirea universului estetic,
gigantesc, însufleþit de creator cu o sublimã sete
de absolut.

E
firesc, aaºadar, ca artistul sã se regãseascã
în tectonica propriei opere, accentuând
traiectoria unui spirit vizionar, stãpânit

de sentimentul absolutului ºi al creaþiei.
O sursã organicã ºi vitalã pentru inspiraþia lui

D.R. Popescu o constituie arhetipurile literaturii
universale, chiar dacã, cum spuneam mai înainte,
nu a insistat decât tematic asupra lor: viaþa,
moartea, mitul, omul, timpul, creaþia ºi eternitatea.
Toate acestea se regãsesc, sub o formã sau alta,
în „biografia” personajelor. D.R. Popescu nu
recupereazã artistic lumea pierdutã (sau cea numitã)
a lui Dante, ci o reinventeazã, dându-i dimensiuni
fizice ºi metafizice.

Ipostaze aale ((non)ficþiunilor 
lui DDumitru RRadu PPopescu

Fllorrian CCOPCEA
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E
ste uun aadevãr uunanim rrecunoscut (ºi nu de
azi, de ieri!) cã, pe mãsurã ce trece vremea,
moºtenirea culturalã a unor mari persona-

litãþi îºi dezvãluie noi faþete, noi carate ale valorii,
ale semnelor ºi semnificaþiilor lor, impunând totodatã
noi grile de evaluare în raport cu istoria naþionalã.

Este ºi cazul marelui savant Nicolae Iorga –
despre care s-a scris mult în ultimele decenii, însã
nu atât de mult încât sã putem considera cã opera
lui a fost definitiv ºi în toate compartimentele
analizatã ºi clasatã definitiv într-un anume loc
al patrimoniului de valori naþionale, fãrã a mai
lãsa loc de noi aprecieri ºi puncte de vedere
din unghiul posteritãþii.

Este, de asemenea, cunoscut ºi recunoscut
faptul cã unul dintre cei mai harnici ºi avizaþi
cercetãtori ºi editori ai marelui savant, de
aproape trei decenii încoace, a fost ºi a rãmas
Valeriu Râpeanu, ale cãrui contribuþii în
domeniu sunt mai mult decât remarcabile,
aºa încât oricine se va avânta de aci înainte
în studierea vastei, polivalentei ºi seducãtoarei
opere a lui Nicolae Iorga îºi va putea lua
drept necesar sprijin ceea ce ne-a dat pânã
în prezent acest autor.

Lucrãri precum Culturã ºi istorie II: N. Iorga
– Gh.I. Brãtianu (1981), Culturã ºi istorie III:
N. Iorga – I.G. Duca (1989), N. Iorga – Mircea
Eliade – Nae Ionescu. Polemici, controverse,
elogii (1999), Nicolae Iorga (1994), Orientãri
în cultura românã modernã. Început de secol.
Direcþia naþionalã (2005) ºi altele, ca ºi textele
apãrute în volumele Pe drumul tradiþiei (1973),
Interpretãri ºi înþelesuri (1975), Culturã ºi istorie
(1979), Scriitori dintre cele douã rãzboaie mondiale.
De la N. Iorga la… (1981), Noi ºi cei dinaintea
noastrã (1996), O istorie a presei româneºti. De la
Mihail Kogãlniceanu la N. Iorga (2008), sau ediþiile
pe care le-a îngrijit, N. Iorga, O viaþã de om aºa cum
a fost (1972), Teatru ºi societate (1986), Sub trei
regi (1999), Sfaturi pe întunerec (2001) – cuprinzând
textele rostite de marele savant la microfonul Radio-
difuziunii între anii 1931-1940, O nouã epocã de
culturã (2007), reprezintã nu numai o carte de vizitã
impresionantã a d-lui Valeriu Râpeanu în materie
de studii despre N. Iorga, ci ºi creditul pe care
trebuie sã i-l acordãm de fiecare datã când editeazã
ori tipãreºte o nouã carte, fie cuprinzând texte
ale genialului cãrturar, fie contribuþii proprii
la cunoaºterea vieþii ºi operei lui.

Este aproape de la sine înþeles cã ºi cel mai
recent volum (Valeriu Râpeanu, Sanda Râpeanu,
N. Iorga, 1940-1947. Reconstituire cronologicã,
2016) are darul de a se constitui într-o contribuþie
importantã la cunoaºterea destinului operei iorghiste
în posteritatea autorului ei, mai ales cã este vorba
de o perioadã insuficient sau chiar deloc abordatã
pânã acum.

D
e cce ººi-aa aales ddl. VValeriu RRâpeanu anii
1940-1947, ani din debutul (dacã putem
zice aºa) posteritãþii cãrturarului, ne spune

el însuºi în chiar primele rânduri ale Introducerii:
„1940, 1947: doi ani fatidici pentru Nicolae Iorga
ºi deopotrivã, doi ani fatidici pentru istoria României.
Nu vrem sã alunecãm pe tãrâmul apropierilor hazar-
date, al construcþiilor arbitrare. Dar acum, când
perspectiva timpului ºi luciditatea ne permit o privire
nepãrtinitoare, feritã de orice angajãri partizane, o
realitate se impune. Aºa cum în timpul vieþii numele
lui Nicolae Iorga a fost implicat, prin scrisul ºi faptele
sale, în cinci decenii de istorie româneascã, tot aºa
moartea ºi destinul postum al operei sale au fost
condiþionate ºi se explicã prin seismele aceleiaºi
istorii… A fost asasinat de extrema dreaptã omul

care a avut de la primii paºi ai scrisului ºi înfãptuirilor
sale vocaþia rostirii adevãrurilor în care credea mai
presus de conjuncturi, iar numele ºi opera i-au fost
interzise mulþi ani de extrema stângã, pentru cã
sensul vieþii ºi operei sale veneau în contradicþie
cu ideologia care se aºternea peste þarã din 1944.
Cele douã extreme au acþionat în aceeaºi direcþie:
una suprimând omul, cealaltã interzicând opera
care exprima tumultul ideilor sale.”

Desigur, pentru a înþelege cât mai exact împreju-
rãrile în care au avut loc
atât asasinarea, cât ºi
interzicerea operei în
1947, era necesarã o
incursiune în viaþa socialã
ºi politicã a acelor timpuri.
Valeriu Râpeanu, semna-
tarul Introducerii, o face
cu atenþie ºi bine motivat,
începând de prin anul
1938, când, zice d-sa,
„N. Iorga, deºi îngrãdit –
aºa cum a ºi declarat –
de situaþia sa de demnitar,
de profesor ºi de neutrali-
tatea þãrii noastre, a
construit cel mai amplu
ºi cel mai coerent sistem
de gândire româneascã
împotriva imperialismului
contemporan, cãruia i-a

relevat sursele, i-a opus raþiunii istoriile, i-a demascat
caracterul agresiv, vãdit prin nesocotirea drepturilor
pe care le aveau statele ºi naþiunile agresate. Toate
mijloacele de afirmare ale gândirii sale, toate formele
de expresie ale personalitãþii sale s-au focalizat în
aceastã direcþie: curs universitar, conferinþã radiofo-
nicã ºi publicã, articol cotidian, comunicãri la con-
grese ºi reuniuni ºtiinþifice de peste hotare, lecþii
la cursurile de la Vãlenii de Munte.” Toate celelalte
miºcãri ºi mutaþii din viaþa politicã internã, miºcãri
în care N. Iorga ºi-a manifestat tranºant poziþia
patrioticã, naþionalistã, aveau sã culmineze
cu asasinarea lui de cãtre legionari. 

N
u mmai ppuþin dde ttrei ccapitole (sugestive prin
chiar titlul lor) din acest corpus de texte
sunt consacrate eliminãrii fizice a savantului:

Preludiu tragic, Asasinarea moralã, Asasinarea lui
N. Iorga. Extrase din presa vremii, reproducerea
opiniilor unor personalitãþi politice ori ale presei –
uneori într-un limbaj de o violenþã nemaiîntâlnitã –
se constituie într-un documentar ce constituie mãrturii
indubitabile ale atacatorilor savantului ºi, la un posibil
proces al istoriei, ele n-ar putea ºi n-ar trebui ocolite.
Aºa, de pildã, Constantin Noica îl acuza cã „e
necinstit sufleteºte”, iar un anume I.P. Prundeni îl
considera „umbra lui Robespierre”. Mai târziu, dupã
asasinat, ecourile europene n-au întârziat sã aparã.
Valeriu Râpeanu le reproduce ad-litteram. Ele au
fost numeroase ºi au venit din partea unor mari
personalitãþi politice ºi culturale. Între altele, Henri
Focillon scria: „România Mare de ieri era opera lui
N. Iorga. Cãrþile lui, cuvântul, opera-i uriaºã de istorie
ºi de om de acþiune arãtaserã lumii întregi unitatea
prin veacuri a unui neam sfâºiat. În timpul marelui
rãzboi o îndemnase sã intre în luptã. În zile grele,
când jumãtate din pãmântul þãrii era ocupat ºi
România tãiatã în douã, ca Franþa astãzi, o cuprin-
sese în braþele-i puternice ºi-i sãdise în suflet nu
cine ºtie ce ruºinoasã filosofie a ispãºirii, ci forþa
ºi mãrinimia hotãrârilor bãrbãteºti” (noiembrie 1946).
De altfel, capitolul urmãtor, al IV-lea – Opinia publicã
omagiazã personalitatea lui N. Iorga, vine ca un
adjuvant al celui anterior, adunând în cuprinsul

lui opinii ºi gânduri de
recunoºtinþã pentru marele
om ºi pentru opera lui.

U
rmând ccronologia
evenimentelor, aºa
cum s-au desfã-

ºurat ele dupã anul 1942
(Cap. V. Continuitate
ºi contestare), autorii acestei crestomaþii pun în
paginã anul urmãtor, 1943, în care are loc ceea
ce d-lor numesc Culminaþia prezenþei postume
a lui N. Iorga, în care se înregistreazã „Un moment
de rezonanþã ºtiinþificã ºi publicã: discursul de
recepþie al lui Gheorghe I. Brãtianu la Academia
Românã”, de fapt, o trecere în revistã a înfãptuirilor
celui omagiat, dar ºi o exactã portretizare a lui în faþa
naþiunii ºi a istoriei. Ne-a reþinut atenþia un pasaj care,
credem, spune totul: „…Învãþatul trecut prin disciplina
ªcolii de Înalte Studii din Paris, pentru a urma apoi
la Leipzig ºcoala riguroasã a lui Lamprecht, aducea
ºi preocupãri de alt ordin, ce pânã atunci îºi gãsiserã
prea puþin, sau defel, locul cuvenit în scrierea istoriei
naþionale. Pentru Iorga istoria fiind viaþa însãºi, aºa
cum a fost ºi cu tot ce a fost, nu se putea mãrgini la
enumerarea rãzboaielor ºi întâmplãrilor zilnice, mai
puþin încã la o înºirare de biografii panegirice. Cultura
toatã se integra în istorie, cu toate manifestãrile ei
literare ºi artistice, dupã cum poporul întreg, de la
vlãdicã la opincã, de la conducãtorii sãi cu spada
ori cu sfatul – pânã la masele anonime ale aºezãrilor
sãteºti, lua parte la viaþa istoricã. Era dat veacului
nostru sã descopere formula grozavã a rãzboiului
total; se poate spune cã Iorga a fost printre acei
care au avut viziunea istoriei totale, nu însã spre
a distruge, ci spre a construi.”

În 1944, însã, începe „Ofensiva împotriva lui
N. Iorga”, care constã deopotrivã în atacuri la adresa
savantului, în manifestãri de opoziþie la dezvelirea
bustului de la Vãlenii de Munte, în închiderea
Universitãþii de varã din acelaºi oraº ºi în altele,
pentru ca în 1947 „cortina sã cadã pentru mai bine
de un deceniu”.

A
utorii pprezentei aantologii, dând dovadã
de multã acribie ºi simþ istoric ºi filologic,
au „ºters colbul” cum ar fi spus Eminescu,

nu atât de pe „cronice bãtrâne”, cât de pe colecþii
de publicaþii ºi de pe studii despre Iorga, multe dintre
ele nereeditate încã, ºi ne oferã acum, cu un plus
de rãspundere, nu numai un Iorga aºa cum îl ºtiam
din tot ce s-a publicat pânã în 1944, ci ºi un portret
al acestuia dupã 1944. Evident, un portret în oglinda
distorsionantã a regimului politic instaurat în România
dupã anul respectiv. „Studiile ºi articolele – þin sã ne
precizeze autorii – au fost reproduse integral. Mai
multe motive ne-au determinat sã procedãm astfel.
Dupã 1944, interdicþia  care a operat decenii întregi
asupra unor istorici – Gheorghe I. Brãtianu, Al.
Lapedatu etc. – sau asupra unor ziariºti – Pamfil
ªeicaru, Nichifor Crainic – a fãcut ca aceste texte
sã rãmânã fie în pagini de reviste cu tiraj restrâns,
fie în pagini de ziare a cãror consultare era inter-
zisã… Nu puþine articole ºi studii selectate de noi
apar pentru prima datã în volum. Þinem sã avertizãm
cititorul cã n-a fost posibil sã reproducem tot ce s-a
scris despre N. Iorga în aceºti ºapte ani postumi.
O selecþie s-a impus din douã motive: cantitativ –
numãrul mare de pagini – ºi calitativ – unele articole,
evocãri plãteau tribut convenþionalismului, tonului
exaltat, reluând locurile comune din timpul vieþii
lui N. Iorga. N-am vrut sã fragmentãm ºi nici
sã lãsãm deoparte pagini esenþiale.”

La capãtul lecturii putem afirma, la rândul nostru,
cã autorii ºi-au onorat sarcina asumatã, dându-ne
o carte-reper despre una dintre cele mai mari perso-
nalitãþi pe care le-a avut vreodatã România.

N
u pputem îîncheia ccomentariile despre Opere I. Mãri sub pustiuri fãrã
sã adãugãm acest citat al lui Mircea Iorgulescu (vezi Ceara ºi sigiliul,
Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti, 1982): „Pentru D.R. Popescu,

întreaga literaturã tinde sã fie nu doar un stomac monstruos de rechin capabil
sã înghitã nesãþios orice, ci, încã mai mult, o realitate totalã, cãreia nu-i este nimic
indiferent ºi nu-i scapã în irezistibilul sãu elan devorator, neselectiv, dizarmonic
ºi uniformizant. Ficþiunea înceteazã sã-ºi mai caute autonomia ºi sã-ºi afirme

independenþa; înglobând totul, cucerind totul, impunându-ºi pretutindeni regulile,
devine unica realitate. În spaþiul ei discontinuu, când aglomerat pânã la sufocare,
când rarefiat pânã la inconsistenþã, heteroclit ºi aleatoriu, pot intra – ºi intrã –
nu numai produse ale imaginaþiei, dar ºi realitatea însãºi. Aceastã expansiune
a sistemului ficþional duce la pierderea libertãþii elementelor care îl compun
ºi a individualitãþii lor. De la o carte la alta, lumea lui D.R. Popescu este tot
mai puþin una modelatã ºi devine tot mai mult una infinit modelabilã.”

Iorga îîn pprimii aani dde pposteritate
Fllorrentin PPOPESCU
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Vecina mmea, AAfrica

Î
nceputul vverii în Cornul
Africii înseamnã trecerea
de la jilal, anotimpul cel

mai secetos, la gu, perioada
de trei luni marcatã de
musonul din sud-vest. De-a
lungul coastelor Somaliei,
fenomenul ciclic natural este
însoþit de un fel dezmorþire a

vieþii localnicilor, mai anemicã în interiorul arid, care
rãmâne victima arºiþei deºertice ºi semideºertice.

Este ºi perioada în care mai vechile ambiþii sau
incapacitãþi politice, sociale sau economice persis-
tente produc victime, noi tensiuni ºi nesiguranþã
pentru omul de rând. Ambiþiile le manifestã grupurile
extremiste, încãpãþânate sã impunã fundamentalis-
mul islamic cu orice preþ ºi cu oricâte victime nevino-
vate. Incapacitãþile provin din statutul prelungit de stat
fragil al Somaliei, în care guvernul susþinut de Uniunea
Africanã ºi de þãrile donatoare bogate nu a reuºit
sã-ºi impunã autoritatea pe întreg teritoriul cu egalã
forþã ºi recunoaºtere dupã 27 de ani de conflict intern.

La începutul lui aprilie 2018, douã camioane
încãrcate cu explozibil, conduse de fanatici sinu-
cigaºi, au atacat unitãþile ugandeze, desfãºurate
de coaliþia militarã multinaþionalã AMISOM, sub
mandatul Uniunii Africane. Primul atac a fost
declanºat la 9 dimineaþa împotriva bazei de la
Bulamarer, situatã la 80 de kilometri sud-est de
capitala Mogadishu. 46 de militari ugandezi au
fost uciºi de explozia primului camion-capcanã
ºi de asaltul care i-a urmat declanºat de militanþii
Al Shabaab. Maiorul somalez Farah Osman, a cãrui
unitate se afla aproape de Misiunea Uniunii Africane
în Somalia, AMISOM (African Union Mission in
Somalia, orig. engl.) a declarat pentru Reuters:
„Un mare numãr de militanþi Al Shabaab au deschis
focul de la liziera pãdurii. A fost o luptã de iad,
cu multe victime. Dupã ce au invadat baza multina-
þionalã, au pornit pe jos ºi au atacat satele din
apropiere. Pânã la urmã au fost opriþi, dar violenþa
atacului iniþial nu ne-a permis sã intervenim imediat.”
(https://www.reuters.com/)

Soldaþii ugandezi au dat alarma ºi în sprijinul lor
a pornit o unitate de transportoare pusã imediat în
marº de la o altã bazã din apropiere. Convoiul a fost
atacat de al doilea camion-capcanã, a cãrui explozie
a provocat întârzierea intervenþiei salvatoare ºi a
mãrit numãrul morþilor. „Mulþi ne erau prieteni. Am
încercat sã-i ajutãm, dar un camion capcanã ne-a
întârziat. Mulþi dintre militarii ugandezi au murit pentru
cã evacuarea de urgenþã nu s-a putut face rapid.
Teroriºtii au blocat drumul”, a declarat colonelul
somalez Abdi Nur Hashi, încartiruit la baza vecinã cu
cea supusã atacului (https://www.theguardian.com/
world/ 2018/apr/01/al-shabaab-attack-kills-ugandan-
soldiers-in-somalia, accesat 2 aprilie 2018). Purtãtorul
de cuvânt al armatei ugandeze a declarat cã 30 de
militanþi au fost omorâþi, dar purtãtorul de cuvânt al
grupãrii Al Shabaab a susþinut cã 59 de ugandezi
au murit ºi numai 14 mujahedini au pierit în atac. 

Î
n ddrumul llor, tteroriºtii au deschis focul împotriva
civililor ºi au incendiat mai multe gospodãrii.
Dupã raidurile ucigaºe, au jefuit ºi au ars mici

chioºcuri întâlnite în cale. Ca ºi în alte episoade
asemãnãtoare, teroriºtii au urmãrit sã provoace
groaza în rândurile localnicilor ºi sã-i facã sã le
accepte prezenþa, de fricã, dacã nu din simpatie
faþã de doctrina lor extremistã. „Al Shabaab ne-a
ameninþat de multe ori pentru cã le-am vândut þigãri
ºi rãcoritoare soldaþilor, ceea ce înseamnã lepãdare
de credinþã pentru Al Shabaab. Tot sperãm la
mai multã protecþie, dar situaþia se degradeazã.
Guvernanþii se ceartã între ei ºi Al Shabaab îºi
continuã atacurile sãlbatice. Avem nevoie de ajutorul
lumii ºi al AMISOM, care nu trebuie retras din þarã”.
(https://www.theguardian.com/ world/2018/apr/01/.)
Tocmai plecarea forþei multinaþionale din Somalia,
la care Uganda participã cu 6.000 din cei 22.000 de
militari ai contingentului, urmãreºte Al Shabaab prin
campania de atentate. În iulie 2016, Uniunea Africanã
a anunþat reducerea treptatã a efectivelor. La sfârºitul
lui 2017, o mie de militari au pãrãsit misiunea, încã
o mie pleacã la sfârºitul lui 2018 ºi, pânã în 2020,
retragerea va fi încheiatã, potrivit unei rezoluþii ONU

adoptatã în urmã cu un an. În mod firesc, reducerea
efectivelor menþionate lasã loc invaziei extremiºtilor,
pentru cã sistemul local de securitate colectivã este
mult prea fragil, dacã nu chiar inexistent în unele
zone, în special în jumãtatea sudicã a þãrii. În 2011,
trupe kenyene ºi somaleze au executat o operaþiune
de eliminare a elementelor teroriste numitã Linda
Nchi („Apãraþi þara”, orig. swahili). Dupã ºapte luni
de lupte, 700 de militanþi au fost uciºi ºi 61 au fost
capturaþi. Au murit 31 de militari somalezi ºi 13
kenyeni. Operaþiunea a fost declanºatã dupã rãpirea
a douã asistente spaniole care lucrau pentru
Médicins Sans Frontière din tabãra de refugiaþi
Dadaab. Planul de pedepsire a rãpirii a fost cunoscut
de serviciile americane ºi franceze ºi susþinut fãrã
rezerve de populaþia din nordul Kenyei, frecvent
atacatã de raidurile transfrontaliere ale grupãrii
Al Shabaab. În octombrie 2011, preºedintele
somalez Sharif Sheikh Ahmed ºi ministrul kenyan
al Apãrãrii, Mohamed Yusuf Haji, au semnat la
Mogadishu un acord de cooperare în lupta împotriva
teroriºtilor din Al Shabaab. Succesele de la sfârºitul
acelui an ºi din prima jumãtate a celui urmãtor au
diminuat agresivitatea islamiºtilor. Ajutoarele, armele
ºi finanþãrile venite fie din partea unor susþinãtori din
diaspora somalezã sau din partea unor grupãri ultra-
reacþionare arabe au grãbit refacerea efectivelor
ºi a încrederii comandanþilor Al Shabaab. 

P
e mmãsurã cce ooperaþiunea AAtalanta a Uniunii
Europene a adus tot mai multe unitãþi navale
de luptã în apele teritoriale somaleze, opera-

þiune la care fregata româneascã „Regele Ferdinand”
a luat parte timp de trei luni la sfârºitul lui 2012,
teroriºtii islamiºti s-au ascuns tot mai departe de
litoral, în localitãþi cu populaþie civilã numeroasã,
folositã de militanþi ca scuturi umane împotriva
forþei multinaþionale din Golful Aden. Ei ºi-au extins
controlul, dar nu au ajuns sã atace capitala. Ofensiva
trupelor federale a început în august 2014, când
armata somalezã a deschis lupta pentru eliminarea
extremiºtilor din fâºia litoralã sudicã. Raidul american
din 1 septembrie 2014 l-a ucis pe comandantul
islamist Moktar Ali Zubrir. Ca sã consolideze victoria
militarã, guvernul federal le-a oferit o amnistie de 45
de zile tuturor combatanþilor care depuneau armele.
În mai puþin de douã luni, peste 700 de jihadiºti au
profitat de actul de clemenþã, au pãrãsit gruparea
islamistã ºi s-au pocãit. Între ei s-au aflat trei
comandanþi regionali ºi expertul în explozibil al
grupãrii. În decembrie 2014, ºeful contrainformaþiilor,
teroristul Tahliil Abdishakus a fost eliminat cu
o bombã lansatã de pe dronã, ca ºi succesorul
lui, Yusuf Dheeq, în ianuarie 2015.

În aproximativ nouã luni, Al Shabaab ºi-a
vãzut compromisã dominaþia în sud, unde trupele
guvernamentale asistate de forþele multinaþionale
AMISOM au scos din luptã aproximativ o mie
de militanþi din totalul de peste douã mii.

A fost o a doua mare înfrângere a forþelor
disidente fundamentaliste, dupã demobilizarea totalã
a Uniunii Tribunalelor Islamice înfiinþatã în 2006.
Gruparea respectivã, înregistratã de Statele Unite ºi
de mai multe þãri europene drept organizaþie teroristã,
a apãrut ca o formã de impunere a legii sharia într-o
regiune în care nu mai funcþiona nicio altã lege.
Iniþial, ea a fost perceputã ca o grupare de vigilantes
care încerca sã punã ordine într-o þarã care cãzuse
ireversibil în haos, dominatã de baronii pirateriei
maritime ºi de sabotori etiopieni.

C
eea cce ii-aa cconvins pe strategii militari
internaþionali cã aparenta ordine adusã de
Uniune este o formã mascatã de extindere

a terorismului a fost sistemul de taxare ºi de jefuire
a populaþiilor locale în numele unei protecþii colective,
care devenise, în fapt, o dictaturã confesionalã. 

În ianuarie 2007, trupele Guvernului Federal
de Tranziþie ºi militari etiopieni au atacat localitatea
somalezã Ras Kamboni, lângã graniþa sudicã cu
Kenya. Statele Unite s-au alãturat ofensivei ºi au
bombardat cu avioane AC-130, plecate de la baza
din Djibouti, aºezarea care adãpostise ºi o tabãrã
de antrenament a formaþiunii teroriste Al-Itihad al-
Islamia, aliatã cu Al Qaeda. Dupã numai douã sãptã-
mâni, islamiºtii au fost copleºiþi ºi au abandonat lupta.

Chiar dacã numai ºaizeci dintre ei au fost uciºi
ºi cam o sutã rãniþi, forþa trupelor somaleze ºi etio-
piene, susþinerea aerianã americanã au provocat
desfiinþarea Uniunii Tribunalelor Islamice ºi au
suprimat aparenþa de forþã dominantã militar
ºi administrativ în jumãtatea sudicã a Somaliei.
Mujahedinii cei mai înrãiþi ºi cei mai înverºunaþi au
constituit nucleul noii formaþiuni teroriste, Al Shabaab
– „Tinerimea” (orig. arab). Dupã o convalescenþã
prelungitã, gruparea a prins din nou curaj, susþinutã
de Al Qaeda ºi, ulterior, de forþa auto-intitulatã Statul
Islamic din Irak ºi Levant – ISIS/ISIL. Arme ºi luptãtori
a oferit clandestin ºi Eritreea, duºmanul de moarte
al Etiopiei, susþinãtoarea Guvernului Federal. Ca
sã sancþioneze acest amestec într-o zonã ºi aºa
tulbure, administraþia democratã americanã a anunþat
sancþionarea severã a ºefului contrainformaþiilor ºi
a altor câþiva militari eritreeni de rang înalt. Gestul
a fost mai mult o cascadorie mediaticã, pentru cã
Al Shabaab nu a fost intimidat. În iunie 2017, militanþi
islamiºti au atacat o bazã militarã guvernamentalã
de la Af Urur din nordul Somaliei ºi au omorât cel
puþin 70 de persoane. Localnicii au declarat cã mai
mulþi civili, între care douã bucãtãrese care gãteau
pentru soldaþi, au fost decapitaþi dupã procedurile
sângeroase ale ISIL. Atacatorii purtau uniforme foarte
asemãnãtoare cu cele ale trupelor regulate ºi au
nãvãlit din trei direcþii peste militarii din cazarmã.
„I-au luat prin surprindere pe camarazii mei. Nu ne
aºteptam la un atac masiv împotriva bazei noastre.
Au dat nãvalã urlând «Allah e mare!», au coborât
dealul din spatele unitãþii ºi i-au omorât pe mulþi
dintre prietenii mei care erau la odihnã”, a declarat
un ofiþer care a cerut sã rãmânã anonim. Atacatorii
au intrat printr-o spãrturã în zidul înconjurãtor, dupã
ce au detonat un camion-capcanã, tacticã obiºnuitã
a teroriºtilor. Tabãra a devenit þinta aleasã pentru
cã gãzduise în mod frecvent militari ai unor armate
strãine, aliate ale autoritãþilor de la Mogadishu. 

C
u iintenþia ssã ddescurajeze asemenea alianþe,
la începutul lui 2017, Al Shabaab a atacat
baza de la Kulbiyow, unde erau încartiruiþi

militarii kenyeni din forþa multinaþionalã. 57 de militari
au murit, potrivit unui comandant al raidului terorist.
Localnicii, care au fost martori de la distanþã ai
asaltului, au declarat cã atacatorii au ocupat baza,
restul celor 120 de militari aflaþi în ea ºi care au
supravieþuit asaltului au fugit în pãdurea din apro-
piere. Teroriºtii au furat armament, muniþie, camioane
ºi echipamente militare, dupã care au incendiat tot
ce nu au putut lua cu ei. În comunicatul difuzat ca
sã-ºi maximizeze fapta, Al Shabaab a anunþat cã
nu renunþã la atentate pânã când nu eliminã guver-
nul prooccidental ºi nu goneºte din þarã efectivele
forþei multinaþionale, AMISOM. A fost o mistificare
propagandisticã menitã sã mascheze faptul cã
militanþii jihadiºti au fost mãturaþi din principalele
oraºe ºi porturi ºi au fost forþaþi sã se ascundã în sate
sãrãcãcioase ºi izolate din zona semiaridã. Soarta
lor s-a complicat ºi mai mult în ultimii doi-trei ani, de
când Statele Unite au acþionat mult mai ferm în zonã
de teamã cã terorismul african ar putea sã capete
forþã de tracþiune dacã nu este combãtut decisiv
ºi cu mijloace de distrugere de mare capacitate.

Pe lângã operaþiuni de luptã ample, Statele Unite
ºi aliaþii din spaþiul est-african se confruntã cu o
problemã strategicã. Kenya, cu 3.600 de militari în
contingentul AMISOM ºi Uganda, cu 6.000 de militari,
au anunþat cã îºi retrag trupele nu numai pentru cã
aºa a decis ONU, ci ºi pentru cã americanii ºi parte-
nerii lor nu ºi-au respectat obligaþiile ºi promisiunile
de susþinere financiarã a campaniei anti-Al Shabaab.
Dacã ameninþarea kenyano-ugandezã va fi aplicatã,
comunitatea internaþionalã se va ciocni de o nouã
provocare care ar putea sã aparã dupã o eventualã
ºi tot mai posibilã solidarizare a mujahedinilor soma-
lezi cu teroriºtii nigerieni din Boko Haram, cu bandele
janjaweed din Sudan ºi Al Qaeda magrebianã.

2017 a fost anul cel mai sângeros marcat de
atacurile fundamentaliºtilor islamiºti. Pe mãsurã
ce ele s-au intensificat ºi au provocat tot mai multe
victime, au depãºit perimetrul somalez propriu,
plasat în zone semiaride ºi au încercat sã se apropie
de centrul puterii politice ºi militare.

Expansiunea tterorismului îîn aagonie
NNiiccoollaaee MMEELLIINNEESSCCUU
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L
a cconacul ddin ÞÞigãneºti, nu departe de
Tecuci, în familia logofãtului Costache
Conachi, soþia sa Smaranda aducea pe

lume, în vara anului 1829, un boþ cu ochi care
a primit numele de Ecaterina, sora vitregã a lui
Costache Negri, militant unionist, ministru, ales
în 1857 în Divanurile Ad-hoc, poet, scriitor.
A fost singurul lor copil.

Ecaterina (Cocuþa) a primit o educaþie aleasã
în familie ºi o instrucþie nu mai puþin lãudabilã de
la profesori aduºi, dupã moda vremii, de prin cele
strãinãtãþi, cu precãdere de la Parisul unde mergeau
din adolescenþã ºi ai noºtri tineri sã mai înveþe ºi
altceva decât „la gât cravatei cum se leagã nodul”.

Când a împlinit 17 ani, pãrinþii sãi, cei mai bogaþi
boieri moldoveni din acea vreme, au socotit cã niciun
pretendent la mâna ei (dota y compris!) n-ar fi
mai potrivit decât ministrul de Finanþe Nicolae
Vogoride, care avea sã devinã caimacan
(1857-1858) – locþiitor de domn, cu mari ºanse
de a se cocoþa pe tronul þãrii dacã ar fi avut
destul talent ca sã se gudure pe lângã eunucii
de la Înalta Poartã ca sã-i dea liber sã ajungã
sã pupe cu evlavie (ºi cu binecuvântarea
Austriei!) papucul sultanului Abdul Medjid,
fiul lui Mahmud al II-lea, care nu era deloc
insensibil la cocoºei (de aur, cum altfel!) –
un coate-goale venit de prin Fanar sã se
chiverniseascã (ºi nu oricum!) prin Moldova
noastrã cea frumoasã, plinã de miraculoase
poveºti.

ªi au fãcut tranzacþia matrimonialã: fata a
venit cu bogãþia tinereþii ei neprihãnite, pãrinþii
ei cu vise de mãrire au adãugat la lujerul de
fecioarã ºi greul pungilor cu galbeni, baºca moºii,
pãduri, case. Tânãrul Niculãieº Vogoridis, cu nouã
ani mai copt decât mireasa, a adus splendida lui
inutilitate ºi dezmãþul princiar în care excela, plus
visele de mãrire pânã hãt, în susul scãrii, spre tronul
domnesc!

N
umai ccã îîn MMoldova sufla amarnic vânt de
schimbare. Fusese Revoluþia de la ’48 cu
rezultatul de care se ºtie. Dar visul de Unire

ameninþa sã devinã coºmar pentru Vogoridul caima-
can. ªi-a fost deschis el porþi evropeneºti dispuse
sã-i promitã marea cu sarea (dacã plãtea cum se
cuvine!), a alergat ºi la Poarta Mare (care l-a uºurat
de parale ºi l-a umplut de ciori de pe gard în schim-
bul vrãbiuþei de aur ajunsã ditamai dropie!), a încheiat
înþelegeri secrete, dar nu trecuse se pare prin ºcoala
latineascã ºi nu aflase cum cã scripta manent. Iar
Cocuþa doamna ºtia sã citeascã! ªi sã scrie.

La alegerile (libere, tot ca astãzi!) pentru
Divanurile Ad-hoc din 1857, antiunioniºtii au ieºtit
din urne gata de sãrbãtoare. ªampania era la rece.

Ei clocoteau de bucurie. Festinul putea sã înceapã.
Tronul Moldovei aºtepta fundul fanariotului. Ecaterina
lui îl pãrãsise de facto ºi locuia cu cei trei copii ai lor
la conacul din Þigãneºti. Dar casa de la Iaºi tot a ei
era ºi putea intra în ea oricând dorea. Ceea ce a ºi
fãcut. Într-o zi, cãutând oarece... dantele de Olanda
în scrinul cu multe zãvoare, a dat peste un vraf de
scrisorele primite de pretendentul la tron Vogoride
de la suspuºii sãi protectori turcaleþi ori vienoazi.
ªi ce scria în ele? Pãi ce sã scrie? Erau sfaturi de
tainã mare de la Poartã ºi de la Ambasada londo-
nezã a Turciei cum sã facã el sã mãsluiascã alege-
rile, dar s-o facã în aºa fel ca sã nu ºtie nici vântul,
nici pãmântul cã ideea vine de departe, tocmai de la
ei… ªi cã, abia când se va vedea cu sacii-n caleaºcã
(saci pe care sã-i deºerte repejor la ei în ogradã!)

abia atunci înscã-
unare pe cai mari,
neneacã!

Atât i-a trebuit
Cocuþei noastre!

A ºi expediat
scrisorile buclu-
caºe (14 la
numãr!) la revista
Étoile d’Orient
(Steaua Dunãrii)
care-ºi mutase
sediul de la Iaºi
la Bruxelles, unde
au ºi fost publi-
cate sub titlul
Estract de scrisori
secrete trimise

cãtre deosebite feþe politice. „Deosebitele feþe” au
prins sã facã feþe-feþe (ruºinicã, ruºinicã!), Europa
ºi-a zis cã „aiasta nu se poate”, Napoleon al III-lea,
împãratul cale-l primea pe bardul de la Mirceºti la
un suc de struguri, a invitat-o pe regina Victoria la un
ceai englezesc tocmai la Osborne ºi astfel s-a dispus
printr-un fel de ordonanþã de urgenþã din vremi ºtiute
nouã, repetarea alegerilor din Moldova, cu suprave-
ghere internaþionalã. Se asociau acestui demers ºi
Prusia, ºi Rusia, ºi Sardinia. Asta da corectitudine
politicã! Pãi nu?!

C
am cce ssfaturi pprimise Nicuºor Vogoridis,
judecaþi ºi voi dupã fragmenþelul urmãtor:
„Poarta doreºte ca luminãþia ta (Vogoridul

luminatul!!! n.n.) sã lucreze cu energie împotriva
unirii, dar sã lucreze fãrã vuet ºi mai ales sã nu
arate cã primeºte aceste instrucþiuni de la Poartã”.
ªi „vuet” european se fãcu! Alegerile au fost repetate
ºi, de data aceasta, unioniºtii au ieºit învingãtori.

Ca sã nu-l dea pe uºã afarã din casa ei cu un
picior bine plasat în fundul lui dolofan pe caimacanul

ei soþ prins cu ocaua micã
(Cuza avea sã demonstreze
nu peste multã vreme ce
era cu ocaua ceea), Cocuþa
l-a obligat pe acesta sã-l
demitã urgent din funcþia
dregãtoreascã pe antiunio-
nistul Catargiu. Poruncã
îndeplinitã! Teama de sãrãcie
lucie trebuie sã-l fi furnicat pe ºira spinãrii pe
„veneticul din Fanar”, cum îl „alinta” soþia lui

Vogoride a înapoiat Franþei „trãdãtoare” cu papuc
cu tot ºi curtezana pe care ºi-o adusese la Iaºi
sã-i facã masaj ºi manichiurã... În 1858, îºi ia ºi
el tãlpãºiþa din Iaºi. A murit în 1863 ºi a fost înmor-
mântat la Brãila în Cimitirul „Sf. Constantin”.
O fi sperat cã apele Dunãrii îi vor spãla trecutul
de licheluþã. Ba!

ªi-a fost anul 1859.

L
a 55 iianuarie li s-a propus lui Alecsandri,
Kogãlniceanu ºi Negri sã-ºi depunã candi-
datura pentru tronul Moldovei. Erau cei mai

vizibili unioniºti. S-au gândit ei ce s-au gândit pânã
i-a prins noaptea ºi atunci au trimis solie colonelului
Alexandru Ioan Cuza sã vinã sã-i scoatã din dilemã.
Prea erau buni toþi, prea erau bogaþi, prea erau egali
în mãreþie ºi nu se fãcea ca unul dintre ei sã fie
alesul ºi ceilalþi doi sã trebuiascã sã-i zicã „Mãria
Ta”. Cuza a fost soluþia genialã. ªi s-a dovedit
cã a fost cea mai bunã alegere.

ªi Unirea s-a fãcut. Minunatã ºi sfântã zi:
24 Ianuarie 1859!

Abia de ºi-au mai amintit fericiþii care au încins
hora frãþiei pe pãmântul României de doamna
Ecaterina Conachi Vogoride, fãrã de care Unirea
poate ar fi fost mult întârziatã de n-ar fi fost gestul
ei de adânc patriotism prin care a arãtat Europei
cine suntem noi românii ºi ce vrem.

La Centenarul Marii Uniri din 1 Decembrie
1918 de la Alba, figura luminoasã a Cocuþei Conachi
a ieºit din noaptea uitãrii în toatã splendoarea ideii
de patriotism întrupat într-o imagine de femeie.

Renumitul sculptor tecucean Dan Mateescu
(n. 1943), autor al unor lucrãri de excepþie, între care
Eminescu, ªtefan cel Mare, Barack Obama (ei, da,
n-o fi el de-al nostru, dar lumea va fi aflat ºi de el!),
a realizat un bust al celebrei unioniste spre a fi donat
oraºului Tecuci ºi plasat în Parcul „Alexandru Ioan
Cuza”. 

Forurile decidente nu au gãsit încã locul pentru
aceastã lucrare de for public. Grãbiþi-vã, decidenþilor,
anul Centenarului þine doar un an! Doar faptele de
ispravã ale înaintaºilor sunt însemnate cu ne-moarte.
Faceþi ºi voi o ispravã!

Î
n ccapitala MMogadishu, cchiar îîn pprima llunã aa aanului ccitat, o maºinã-capcanã
detonatã la intrarea în hotelul Dayah la 8 dimineaþa a provocat 26 de morþi
ºi 47 de rãniþi. Atentatul a fost o demonstraþie a teroriºtilor cã vor vizibilitate

pentru isprãvile lor barbare, vor ca lumea sã le cunoascã abilitatea de a pãtrunde
în locuri aparent sigure. Acþiunile lor au perturbat ºi chiar au blocat acþiunile
umanitare de distribuire a medicamentelor ºi alimentelor, ceea ce poate sã ducã
la o nouã crizã de proporþiile celei din 2011, când 260.000 de civili au murit
de foame ºi peste 6 milioane de oameni au fost subnutriþi ºi au ajuns în pragul
prãbuºirii. Reprezentantul FAO pentru Somalia, Dick Trenchard, avertiza la
începutul lui 2017: „Cele mai recente rapoarte ne avertizeazã cã riscãm sã ne
confruntãm cu foametea. Nu existã avertisment mai clar ºi nici mai crud. Ceea
ce este cel mai îngrijorãtor este rapiditatea degradãrii, dimensiunile ei în termenii
numãrului oamenilor aflaþi în stare de risc, ai geografiei ºi ai primejdiei reale
de înrãutãþire semnificativã a stãrii actuale.”

Presiunea asupra teroriºtilor din autointitulata grupare ISIS/ISIL în timpul
ofensivei împotriva cartierului sãu general de la Raqqa a avut douã consecinþe
pentru Al Shabaab. Prima a fost dovada ameninþãrii directe ºi tot mai consistente
pe care o reprezintã hotãrârea statelor puternice sã combatã formaþiunile jihadiste
acolo unde sunt mai fortificate ºi mai sigure de sprijin. A doua o reprezintã refugiul
relativ sigur pe care-l oferã teritoriul controlat de Al Shabaab pentru aºa-ziºii
luptãtori care au scãpat din zona de conflict ºi au reuºit sã se strecoare pânã
în taberele din interiorul Somaliei. Este posibil ca, în disperare de cauzã, dupã
pierderea unui sprijin ºi a unor victorii cu efecte propagandistice în centrul ºi sudul
Somaliei, teroriºtii sã-i copleºeascã pe sãracii din zonele pe care încã le mai
controleazã ºi sã foloseascã Kenya ºi Eritreea ca un fel de vase de expansiune
în care sã-ºi creeze spaþii de regrupare.

Atacurile împotriva unitãþilor alianþei multinaþionale tocmai în anul în care a fost

anunþatã reducerea efectivelor sale redau disperarea militanþilor dupã raidurile
devastatoare la care au fost supuse bazele lor, dar ºi speranþa cã vor recupera
terenul pierdut odatã cu evacuarea totalã a armatelor Uniunii Africane. Ambele
sentimente anticipative au o viaþã scurtã, care depinde de miºcãrile coaliþiei
ºi ale Uniunii ca strategie postconflict ºi de aderenþa, deocamdatã în scãdere,
a strigãtului de luptã al teroriºtilor. Pentru lumea sãracã pe care vor sã o schimbe
cu o lume dogmaticã ºi mai sãracã ºi chiar ºi mai înfometatã este greu de crezut
cã fundamentalismul islamist poate sã mai fie atractiv dupã aproape o generaþie
de la cãderea dictaturii, dupã aproape treizeci de ani de conflicte interne, hãrþuieli
ºi lupte cu mai puternicul ºi mai militarizatul vecin de la vest – Etiopia. 

E
adevãrat ccã mmarii jjucãtori ddin CCornul AAfricii au interese uriaºe sã
vadã Somalia pacificatã ºi stabilã, fie ºi numai pentru simplul motiv
geostrategic cã ea are peste 3.500 de kilometri deschidere la Golful

Aden ºi la Oceanul Indian ºi se învecineazã cu doi adversari regionali sângeroºi,
Etiopia, susþinãtoarea autoritãþilor centrale, pionul avansat al americanilor în zonã,
ºi Eritreea, solidarã conjunctural cu teroriºtii din Al Shabaab. Este o poziþie care
poate calma Africa orientalã dacã Somalia însãºi se stabilizeazã, dar care poate
sã provoace exportul terorismului înspre sud, cãtre Kenya, þarã care a dovedit
cã intuieºte efectele toxice ale vecinãtãþii cu o conjuncturã incertã încã, din care
ameninþãrile continuã sã vinã pe mãsurã ce teroriºtii din Al Shabaab resimt
presiunea militarã a aliaþilor ºi susþinãtorilor regimului de la Mogadishu. Numai
fragilitatea acestuia ºi incompleta suveranitate asupra întregului teritoriu le mai
dã celor din Al Shabaab speranþa supravieþuirii. Cu cât teroriºtii sunt mai dur
loviþi, cu atât devin mai agresivi. Când sursele de susþinere externã se vor secãtui,
aºa-numita lor luptã va decãdea într-o operetã cu decor de mucava. Dar pânã
atunci mai e! 

Doamna EEcaterina ººi vveneticul 
din FFanar Paulla RROMANESCU
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La ppas pprin ssatul gglobal

R
eveneam îîn MMaroc
dupã 37 de ani.
Mã aºteptam sã-mi

parã familiar. Nici vorbã!
Aproape totul era nou, cu
imagini inedite pentru mine.
Mi-am mai revenit din deruta
iniþialã în momentul în care
am ajuns în Medina, oraºul
vechi, cu souk-urile ºi

monumentele sale istorice, minunate pagini de
civilizaþie nord-africanã. O culturã de sintezã în
acel Maroc care, odinioarã, se afla la capãtul lumii
cunoscute, în Vestul îndepãrtat, la confluenþa a
trei culturi: arabã, africanã ºi europeanã. Plãmada
rezultatã în plan istoric, cultural ºi religios dã o notã
aparte atât Medinei, cât ºi zonelor moderne (Ville
Nouvelle) ale oraºelor marocane. Arhitectura laicã ºi
religioasã, ornamentaþia ºi simbolistica se constituie
într-o imagine feericã. Pânã la urmã, Marocul este
o þarã unicã, unde tradiþionalul coexistã cu modernul,
sacrul cu profanul, familiarul cu exoticul, dar ºi luxul
cu sãrãcia.

În primele momente, chiar mã întrebam unde
este Marocul pe care-l vãzusem eu în anul 1981.
M-am convins repede cã nu încremenise în starea
de atunci. El se înscrisese pe coordonatele moderni-
zãrii, fãcând progrese remarcabile în toate domeniile,
pãstrând totodatã un echilibru, o moderaþie în orice.
Generaþiile secolului XX ºi ale începutului de secol
XXI au pãstrat cu sfinþenie, au conservat ºi au
completat moºtenirea strãmoºeascã. ªi nu orice
moºtenire, ci una care individualizeazã Marocul ca
pe un mozaic arabo-africano-european, cu tezaurul
sãu atât de cãutat ºi în zilele noastre de oameni
din cele patru zãri.

Peregrin prin lumea Orientului, din China ºi pânã
în Maroc, credeam cã sunt, cât de cât, familiarizat cu
elementele specifice acestui vast areal cultural. Însã,
revenind pe aceste meleaguri, dupã vizitele relativ
recente în Iran ºi India, comparaþiile fãcute de mine
plaseazã Marocul pe podiumul unui concurs imaginar.
În cazul de faþã, nu dimensiunile (446.550 km2)
ºi nici numãrul de locuitori (peste 33 de milioane)
disting aceastã þarã din Nordul Africii. Nu! Marocul
are atuurile sale bine implantate. În primul rând,
prin poziþionarea sa pe coastele Mediteranei ºi
Atlanticului, el a fost râvnit ºi cãlcat de mai multe
valuri de cuceritori, de la fenicieni la romani,
portughezi, spanioli, francezi. Din secolul al VII-lea
d.Hr., Marocul intrã ºi el în marele Imperiu Arab.
Însã, populaþia bãºtinaºã, berberii (numele vine
de la barbari, cum erau numiþi de romani toþi cei
care nu fãceau parte din imperiul lor) au reuºit
sã-ºi pãstreze, pânã în zilele noastre, tradiþiile
ºi chiar limbile (au trei idiomuri mai importante),
rãmânând un factor activ în societatea marocanã.

A
poi, MMarocul sse mmândreºte cu patru capi-
tale imperiale, toate perle urbane în douã
registre (Medina ºi Ville Nouvelle), consi-

derate pe bunã dreptate minuni ale Orientului. Cea
mai veche dintre ele, Fès, este astãzi supranumitã
atât Mecca Vestului, cât ºi Athena Africii. La rândul
lui, oraºul roºu Marrakech este gratulat cu epitete
precum Þinutul zeilor sau Fiica deºertului. Cea
mai micã dintre capitale, Meknès, are renumele
de Versailles-ul Marocului, iar mezina, Rabat, are
ºi ea poveºtile sale încântãtoare. De aceea, nu este
întâmplãtor faptul cã cea mai tânãrã dintre capitale,
Rabat, se aflã pe listele Patrimoniului Mondial
UNESCO pentru schimbul fertil între trecutul arabo-
musulman ºi modernismul occidental. Apoi, medinele
din toate cele patru capitale imperiale se regãsesc
pe acea listã onorantã. 

Oraºele imperiale au locul lor bine definit în istoria
ºi cultura Marocului, însã Casablanca (nume dat
de portughezi) se mândreºte astãzi cu statutul de
capitalã comercialã ºi financiarã a þãrii. Dezvoltat mai
ales în timpul Protectoratului francez, el devine un
Ville Nouvelle, cu bulevarde largi, clãdiri impozante
(singurul oraº marocan unde se înalþã ºi blocuri turn).
Bulevardul Mahommed V, croit în 1915 ca principalã
arterã comercialã, seamãnã cu Champs-Elisées din

Paris. Sã ne amintim ºi de Tanger, Poarta Orientului,
de Agadir, Cannes-ul Marocului, sau de minionul
Ifrane, care se impune drept Elveþia Marocului.

Pentru o singurã þarã, este impresionant numãrul
de obiective declarate Patrimoniu Mondial UNESCO.
Medinele au avut prioritate, însã de pe acele liste
nu putea lipsi cel mai important sit arheologic al
Marocului, oraºul roman Volubilis, dar nici aºezarea
fortificatã Ait-ben-Haddou (cu ale sale Studiouri
Cinematografice din Atlas), sau Fântâna Chrob
ou Chouf (Bea ºi admirã) din Marrakech.

Din poveºtile orientale ale acestui colþ de rai
terestru fac parte ºi nume celebre de personalitãþi din
lumea întreagã (la ele vom reveni), care ºi-au gãsit
refugiu ºi detaºare în diverse oraºe marocane. Este
bine sã ne amintim ºi de minunatele pelicule de film,
turnate sau inspirate de mirificele decoruri naturale
marocane. Cele mai multe au fost realizate la
Studiourile Cinematografice din Atlas, printre care:
Lawrence al Arabiei (1962), Iisus din Nazaret (1977),
Kundum (1996),
Gladiatorul
(1999), Misiunea
Cleopatra (2002),
Babel (2006),
precum ºi
episoade din
serialele TV
Urzeala Tronurilor
ºi Atlantis. La
Marrakech, Alfred
Hitchcock a filmat
Omul care ºtie
prea multe ºi
a fost inspirat
pentru filmul
Pãsãrile de atacul
zburãtoarelor
asupra lui, pe
balconul celebrului Hotel Mamounia. Sã adãugãm
ºi filmele Othelo al lui Orson Welles, realizat la
Essaouira, precum ºi Ali Baba ºi cei patruzeci
de hoþi, turnat de Jaques Becker în oaza Tioute.

L
a mmonumentele iistorice, laice sau religioase,
trebuie poposit mai mult. Aici vom aminti
doar de oraºele vechi, medinele, cu fortã-

reþele, palatele, zidurile, moscheile ºi souk-urile,
pe care le regãsim ºi în zilele noastre în strãlucirea
ce le-a fost conferitã de minþile ºi mâinile marocanilor,
cu secole sau chiar milenii în urmã. Am intrat în multe
dintre ele. Structura ºi ornamentaþiile arabo-andaluze
par de domeniul fantasticului. Nu poþi sã nu te întrebi
cum au fost posibile acele minuni (pentru cã minuni
li se spune) cu 8-10 secole în urmã. Ele sunt monu-
mente care, în bunã parte, n-ar putea fi realizate cu
mijloacele tehnice ºi cunoºtinþele începutului de secol
XXI. Într-un fel, pot intra ºi ele pe acea listã lungã
a întrebãrilor despre monumente egiptene, peruane,
mexicane, boliviene sau de aiurea, pentru care
nu existã nici astãzi rãspunsuri satisfãcãtoare. Din
structura medinei sã alegem, deocamdatã, doar
moscheile, mai vechi sau mai noi, cu reverberaþiile
lor maure din Peninsula Ibericã. Interferenþele
celor trei culturi au creat noi stiluri arhitecturale,
diversificând ºi gama ornamentalã. Influenþele sunt
atât de pregnante încât pe pãmânt marocan întâlneºti
moschei andaluze, iar minaretul Giralda din Sevilla
are fraþi în Maroc. Vorbind de minarete, nu-þi vine
sã crezi cã Turnul Hassan din Rabat, care s-a oprit
la înãlþimea de 44 de metri, din cei 86 planificaþi,
a putut fi realizat în secolul al XII-lea. Uimeºte,
de asemenea, singurul minaret circular din Maroc,
sau cel cu colþurile punctate cu beþe, pentru a înlesni
urcarea sufletelor la cer. Venind mai aproape de zilele
noaste, la Moscheea Hassan al II-lea din Casablanca
constaþi cât de sãrac îþi este vocabularul. Cum sã
descrii unul dintre cele mai mari lãcaºuri musulmane
de cult din lume (se pare, al treilea) cu un minaret de
locul întâi, înalt de 200 de metri?! Având la dispoziþie
800 milioane de dolari, constructorii s-au întrecut pe
ei înºiºi sub toate aspectele. Nu lipsesc nici bisericile
creºtine sau sinagogile (mai mult ca obiectiv turistic),
aparþinând popoarelor care au convieþuit cu berberii

ºi arabii din Maroc timp de secole sau chiar milenii.
În aceastã scurtã raitã prin Maroc, ne încântã ºi

natura generoasã, cu piscuri de peste 4.000 de metri,
vãi roditoare ºi oaze de basm, care leagã Marocul de
zona saharianã. Nu numai cã-l leagã, dar îl ºi menþin
în calitate de administrator/stãpân a peste 260.000
de km2 de nisipuri ºi oaze din spaþiul numit Sahara
Occidentalã. Aceasta este însã o poveste cu cântec,
costisitoare ºi cu potenþial exploziv. Din goana
autocarului sau în timpul popasurilor prin oraºele ºi
satele marocane, constaþi cã teritoriul naþional este
foarte bine gospodãrit. Numeroase zone deºertice
s-au transformat în grãdini înfloritoare, terenurile
în pantã au fost stabilizate prin plantaþii cu cele mai
diverse soiuri de lemn, constituindu-se într-o colecþie
de invidiat, cu reprezentãri din cele mai diverse
zone geografice. Parcuri naþionale, cu dimensiuni de
neînchipuit, protejeazã flora ºi fauna. Dintre acestea
sã ne oprim la Parcul Naþional Souss-Masse de lângã
Agadir, creat special pentru a proteja ibisul pleºuv,

specie pe cale de dispariþie. Ibisul a fost
transformat de vechii egiptenii în hieroglifa
akh, care semnificã strãlucire, onoare,
glorie, virtute. De reþinut cã în acel parc
se regãsesc ºase sate berbere, care-ºi
pãstreazã propriile tradiþii ºi obiceiuri.

A
vând uun rrelief vvariat, Marocul
se poate mândri cu o gamã
foarte largã de produse agricole,

cunoscute sau chiar necunoscute nouã
europenilor. De data aceasta, noi sã ne
oprim, doar în treacãt, la douã dintre ele.
Primul mi-a fost imprimat pe retinã de
imaginea unui pom plin cu capre la cules
de fructe. Foarte fotogenice, ele pozau
pentru vizitatorii curioºi, aducând câte un
bãnuþ ºi pentru stãpânul lor. Pomul, arganul
sau mãslinul marocan, specie endemicã

adaptatã perfect la climatul arid, este prezent doar
pe lângã Agadir, Essaouira ºi Taroudant. Este pomul
care, timp de 150-200 de ani, oferã marocanului
un ulei special, folosit atât în alimentaþie, cât ºi
în cosmeticã. Apoi, prin Munþii Sirwa din sudul þãrii
(în localitatea Taliouine), avem ºansa sã facem
cunoºtinþã cu cel mai scump condiment din lume,
ºofranul. Este singurul loc din Maroc unde se produc
anual cca 3 tone de ºofran, care, pe piaþa externã,
se vinde cu 10-30 euro gramul. În luna noiembrie,
la Taliouine are loc ºi un Festival Internaþional
al ªofranului.

Din aceastã enumerare sumarã a minunilor
Marocului nu ar putea lipsi câteva conexiuni româno-
marocane. Astfel, cãlãtorind pe splendidele autostrãzi
ºi ºosele marocane, te încântã prezenþa numeroa-
selor autoturisme Dacia, în patru modele. Dacia,
plecatã de la Mioveni, se monteazã de câþiva ani
în Tangerul marocan, urmând ca anul acesta, 2018,
sã egaleze sau chiar sã depãºeascã numãrul celor
realizate în România. Oficial, se susþine cã Tangerul
nu concureazã Mioveniul, care, astfel, nu ar avea
motive de îngrijorare. Dar, cine ºtie ce ne va rezerva
viitorul. Când vorbim de pieþele externe pentru Dacii,
nu putem sã nu ne gândim cã produsele de la Tanger
ajung în Europa doar în douã ore, pe când cele
de la Mioveni fac trei ore doar pânã la Sibiu. 

T
angerul eeste ºi acel prim pilon pe care se
sprijinã unul dintre capetele arcului peste
timp româno-marocan. Era 1 octombrie 1851

când Vasile Alecsandri traversa Strâmtoarea Gibraltar
ºi acosta în Tanger pentru Cãlãtoria în Africa, cum
se va numi jurnalul în care Marocului îi revin douã
capitole generoase. La distanþã de 167 de ani, con-
statam cã adnotãrile scriitorului român îºi pãstreazã
acurateþea ºi savoarea. Ajuns în acel oraº cosmo-
polit, încã de pe atunci, Alecsandri schiþa urmãtorul
tablou: Toþi ne înconjoarã pe mal, privesc la noi
cu o curiozitate comicã ºi ne grãiesc delaolaltã,
unii arãbeºte, alþii spanioleºte, fãrã a se îngriji dacã
îi înþelegem sau ba... le rãspundem serios englezeºte
ºi româneºte ºi astfel reînnoim scena confuziei
limbilor din turnul lui Babel.

Paºi pprin MMaroc
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU 
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La ccurtea eepigramei

A
nul aacesta, îîn mmai, s-au împlinit 81 de ani
de când George Topîrceanu (1886-1937)
ne-a pãrãsit, sau, cum se exprima Gala

Galaction, „a trecut în somnul cel mai presus de
înþelegerea pãmânteascã” (în Jurnal, vol. III, p. 103).

În ultimul timp, pe nedrept, Topîrceanu a intrat
într-un con de umbrã, nu mai stârneºte interesul
meritat, ca pe vremea când se studia în ºcoli ºi când,
dupã mãrturisirea lui Nichita Stãnescu, „el ne-a fost
nouã, unei categorii întregi de tineri, primul meºter
care – râzând în hohote – ne-a învãþat sã ne
pregãtim pentru plâns. Cãrþile lui sunt un fel de
abecedare ale spiritului sensibil al copilului,/…/
ele sunt primul magnet cãtre culturã.” (Cf. Perpe-
tuum comic ’83, p. 233). Acest dezinteres nu
ne mai mirã, scrie într-un articol George Militaru,
„acum, când însuºi Mihai Eminescu este denigrat
de unele spirite subþiri, elitiste”.

Încã din timpul vieþii sale, în Dicþionarul
Enciclopedic Minerva (Cluj, 1930), se consem-
neazã urmãtoarele aprecieri: „A scris, atât în
versuri, cât ºi în prozã, bucãþi vesele, remarcabile
prin bogãþia formei de expresie artisticã a umorului
sãu variat – vesel ºi trist – bazat pe spontaneitatea
asociaþiilor de imagini scãpãrãtoare, pe contrastul
dintre fondul melancolic ºi forma glumeaþã de
expuneri, pe o simþire rafinatã, uneori discretã,
în care ironia plinã de spirit se strecoarã zglobiu,
desfãºurându-se în chipul cel mai firesc” (p. 923).
Structura personalitãþii sale datoreazã mult
atmosferei în care s-a format – familia ºi zona
Muscelului ºi a Argeºului, cu tradiþiile ºi armonia
reliefului lor, cu ecoul luptelor împotriva germanilor
din noiembrie 1916, încheiate cu victoria trupelor
române de la Albeºti–Cândeºti. Toate acestea
ºi-au pus amprenta asupra sufletului ºi personalitãþii
scriitorului ºi a operei sale – aspect nu suficient
devoalat în caracterizãrile ºi în exegezele privind
opera sa. Se impune, deci, chiar ºi într-un eseu
de dimensiuni modeste, o succintã trecere în revistã
a biografiei sale. Existã multe surse de informare în
aceastã privinþã, dar revelatoare ºi la obiect este cea
oferitã de volumul G. Topîrceanu ºi Casa memorialã
de la Nãmãieºti, scris de dr. Mircea Constantinescu
ºi Adrian Florin Pristavu, Editura Larisa, Câmpulung
Muscel, 2015, pe care ni l-a pus la dispoziþie
profesoara Maria Chirtoacã din acelaºi oraº. 

S
criitorul Topîrceanu, care a primit numele
de Gheorghe, s-a nãscut pe 20 martie 1886,
la Bucureºti, unde mama sa, maestrã în

þesut covoare, fusese chematã, în 1879, de doctorul
Carol Davila, s-o angajeze în cadrul Azilului „Elena
Doamna”, înfiinþat împreunã cu soþia sa, Ana,
pentru a le învãþa arta þesutului pe fetele orfane,
de creºterea ºi educarea cãrora se îngrijea acel azil.
Pe Paraschiva Coma, doctorul o cunoscuse la un
târg din Sibiu, unde aceasta îºi expunea þesãturile.
Ea vine la Bucureºti împreunã cu mama sa ºi cu cei
doi copii – Ion de patru ani ºi Ana de doi ani – rãmaºi
în grija mamei, dupã desfacerea cãsãtoriei cu Ion
Mateescu. Se recãsãtoreºte cu Ion Topîrceanu,
cojocar, care s-a dedicat ºi þesãtoriei de covoare.
Au avut împreunã trei copii, toþi nãscuþi în acest azil:
Raliþa, în 1882, Gheorghe, viitorul scriitor, în 1886,
ºi Alexandra, în 1892. Pãrinþii se mutã cu atelierul
de þesut covoare la Mãnãstirea Vãleni din judeþul
Argeº, împreunã cu cei trei copii, ceilalþi doi, de
18 ºi, respectiv, de 16 ani, fiind deja plecaþi la
ºcoli. Mai târziu, Ion va deveni profesor la ªcoala
de Arte frumoase de la Iaºi, iar Ana, cãsãtoritã

cu Emil Bãdãlicescu, se stabileºte la Craiova ºi
va avea doi copii – pe Emil ºi Ana. G. Topîrceanu
urmeazã primele douã clase la Bucureºti ºi-ºi
continuã cursul primar în comuna ªuici, la 2 km
de Vãleni. Îºi continuã ºcoala la Bucureºti, la Liceele
„Matei Basarab”, apoi la „Sfântul Sava”, la internat,
ca bursier. Timpul petrecut la Vãleni, ca elev la
ºcoala primarã ºi în perioada vacanþelor, ºi-a pus
amprenta asupra eului sãu, marcându-i structural
existenþa ºi scrisul. În plimbãrile sale, se întâlnea

deseori cu preotul
Florea, care fãcea
cãlare drumul dintre
Rudeni ºi Vãleni,
având la brâu
o ploscã pe care
o umplea cu þuicã
la hanul de la Vadu
Vãii, pentru a-i
cinsti pe lucrãtorii
angajaþi la munca
pãmântului, la
Vãleni. Acesta avea
sã-i inspire Balada
popii din Rudeni,
apãrutã în 1910
în Viaþa socialã
condusã de
N.D. Cocea.

În 1905, pãrinþii,
împreunã cu cele
douã surori rãmase

acasã – Raliþa de 23 ani ºi Alexandra de 13 ani –
se mutã la Nãmãieºti, unde se instaleazã cu chirie,
pentru un timp, în casa Victoriei Iuga, educatoare
la grãdiniþa de copii din comunã, iar atelierul de þesut
covoare e plasat într-o casã din apropiere, ambele
clãdiri situate foarte aproape de bãtrâna mãnãstire.
Topîrceanu îºi petrece vacanþa din vara lui 1905
ºi o bunã parte din 1906, când terminã liceul, la
Nãmãieºti, unde o cunoaºte pe gazda pãrinþilor,
frumoasa Victoria, cu patru ani mai mare,
de care se îndrãgosteºte. 

A
fost pperioada ccea mmai ffericitã din viaþa lui,
aceastã „dragoste înflãcãratã de adolescent”
care nu cunoscuse încã acest sentiment

„îi va aduce mai târziu singurãtate, nostalgie,
amãrãciune ºi tristeþe ºi-i va marca, în mare mãsurã,
viaþa ºi opera” (Cf. ªtefan Trâmbaciu, Mircea
Constantinescu, Casa Memorialã, Poetul G.
Topîrceanu, Editura Universitãþii din Piteºti, 2007,
p. 7). Spre sfârºitul anului 1906, pleacã la Bucureºti
cu speranþa de a se realiza. Încã din copilãrie simþise
chemarea de a scrie versuri. În ºederile sale la
Nãmãieºti, compusese multe poezii, iar în timpul
liceului a publicat astfel de producþii în foile literare
Dumineca ºi Revista noastrã. Nãmãieºtiul ºi
sentimentul de iubire care-l înãlþa, dar care-i
bulversase ºi echilibrul existenþial, îl inspirau
ºi-i alimentau melancolia – stare afectivã complexã
care-l va caracteriza întreaga viaþã. În ultima vacanþã
de licean (vara lui 1905) scrie Sonet, rãmas în
manuscris, care transmite sentimentul de apartenenþã
la Nãmãieºti, infiltrat în întreaga sa fiinþã („Cât de
dragi îi erau aceste locuri se poate vedea ºi din faptul
cã, deºi nãscut la Bucureºti, nu a contrazis niciodatã
pe unii critici [Virgiliu Ene, de exemplu] care afirmau
cã autorul baladelor vesele ºi triste este nãscut la
Nãmãieºti.” – ibid. p. 9): Ci doar plopul de la poartã,/

Nãmãieºtii cu Topliþa,/ Apa
râului cu puntea/ ªi iubita cu
guriþa!/ N-aº vrea sã-mi sãpaþi
mormântul/ Colo sus cu alþii-n
ºir/ S-ar scula sã mã mãnânce/
Morþii toþi din cimitir…// Ci
aproape de costiþã/ E o cruce
pe cãrare,/ Lângã drum ºi-n
mâna dreaptã/ Cum te duci la Valea Mare// Albã
cruce sã vã spuie/ Tot acolo nemiºcatã:/ Ãsta care
doarme-n groapã/ S-a plimbat p-aici odatã… 

L
a BBucureºti a avut numai posturi mãrunte,
unde câºtiga foarte puþin. Din veniturile
modeste, trimitea în fiecare lunã atât Victoriei,

cât ºi pãrinþilor. Se înscrie la Facultatea de Drept
în 1906, dar o abandoneazã din cauza greutãþilor
materiale; la fel se întâmplã ºi cu Facultatea de
Filologie, la care se înscrie în 1909. A colaborat,
cu versuri ºi prozã, la multe reviste literare, precum
Semãnãtorul, Tribuna, Viaþa literarã, Viaþa
Românescã etc. Demn de remarcat este faptul
cã Victoria Iuga, semnând cu numele Dolor (poetul
i se va adresa, în scrisori, „Dragã Dolora”), a publicat
versuri ºi prozã (ce-i drept, puþine) în unele reviste,
printre care Noua Revistã Românã condusã
de C. Rãdulescu-Motru (în nr. 14, 11 ian. 1909).

„Adevãratul debut literar al poetului este
considerat cel din anul 1910, la cererea lui Garabet
Ibrãileanu, redactor-ºef al revistei Viaþa Româneascã
din Iaºi, de a trimite versuri. Topîrceanu trimite
Rãspunsul micilor funcþionari, dupã care au urmat
Balada chiriaºului grãbit ºi Balada popii din Rudeni”
(vol. Mircea Constantinescu..., p. 23). Constatând
talentul tânãrului poet, Ibrãileanu îi propune sã vinã
la Iaºi. La 11 septembrie 1911, Topîrceanu îi scrie,
din Bucureºti, Victoriei Iuga la Nãmãieºti: „Victoria
dragã, am primit scrisoarea recomandatã de la
revistã prin care sunt numit sub secretar în redacþia
Vieþii Româneºti. Secretar e Ibrãileanu. Eu sunt numit
în locul lui Octav Botez (profesor de filozofie) care
acum pleacã în strãinãtate. /…/ Ar trebui sã stãrui
ºi tu sã ne vedem odatã aranjaþi într-un fel. O duc
foarte greu cu banii. Pe-ai tãi îi trimit la leafã. Stau
în strada Eminescu pânã la plecare. Te sãrut mult,
Gogu.” Victoria refuzã sã-l urmeze la Iaºi, nici dupã
ce s-au cãsãtorit în 1912, an în care l-au botezat
ºi pe unicul lor copil Gheorghe (Gicã), nu pleacã
din Nãmãieºti.

La redacþia revistei Viaþa Româneascã, leagã
strânse prietenii cu Garabet Ibrãileanu, Mihail
Sadoveanu, Demostene Botez º.a., iar dupã 1912,
cu Otilia Cazimir, care intrã în colectivul de colabo-
ratori. S-a adaptat atmosferei din acest grup de
colaboratori din capitala Moldovei, „devine ieºean”.
Este numit secretar de redacþie în locul lui Ibrãileanu,
care rãmâne directorul revistei „ºi, dintr-un anonim
funcþionar în Bucureºti, ajunge persoana cea mai
cunoscutã” din Iaºi.

Î
n 11916 îîi aapar pprimele ddouã vvolume de versuri –
Balade vesele ºi triste ºi Parodii originale –
care-l consacrã ca poet liric. Urmeazã Filosofia

la Universitate, dar îºi întrerupe studiile din cauza
rãzboiului din 1916-1918, la care ia parte. Cade
prizonier, încã din primele zile, în luptele de la
Turtucaia ºi rãmâne în captivitate la bulgari, 18 luni.
Amintirile, suferinþele îndurate în captivitate îi vor
inspira volumele de memorialisticã Amintiri din luptele
de la Turtucaia din 1919 ºi Pirin-Planina din 1936. 

George TTopîrceanu
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU

D
upã vvizitarea uunui ppalat aal ssultanilor mmarocani, scriitorul nota: „În sânul
acestui pustiu palat, închipuirea se exaltã ºi reclamã trecutul strãlucit...
ea întrevede pe acei mauri cavalereºti care au domnit în Andaluzia

ºi au zidit geamia cu sute de coloane din Cordoba, Alcazarul ºi Giralda din Sevilla
ºi mai cu seamã Alhambra din Granada, trei minuni de arhitecturã feericã...”
Vasile Alecsandri nota, dar ºi stihuia uneori ceea ce vedea. Erau idei la prima
strigare, erau primele lui impresii, care în versuri sunau astfel:

Îmi place pe mare sã fiu legãnat, 
Îmi place prin lume s-alerg ne-ncetat, 

Sã vãd þãri ºi oameni ºi munþi ºi câmpii,
ªi albe deºerturi ºi mãri albãstrii.
Dar cât de departe voi fi pribegit
De þãrmul poetic în care-s iubit, 
Ca valul de spume, sãrman cãlãtor, 
Ah! Veºnic mã-ngânã al patriei dor.

Dupã aceastã scurtã întâlnire româno-marocanã de la Tanger, rãmâne
sã ne continuãm poveºtile în numerele viitoare ale revistei.
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D
upã rrãzboi, rrevine, pentru scurt timp,
la Bucureºti, dar se întoarce la Iaºi unde
se stabileºte definitiv, legând o trainicã

prietenie cu Otilia Cazimir (Alexandrina Gavrilescu,
1894-1967), renumitã pentru proza ºi poeziile
pentru copii.

În 1919, împreunã cu Sadoveanu, scoate
revista Însemnãri literare, în care publicã poezii,
cronici, note polemice. Revista umple golul lãsat
de Viaþa Româneascã, dispãrutã în august 1916,
dar care reapare la 1 martie 1920, G. Topîrceanu
fiind prim redactor alãturi de Ibrãileanu.

În 1920 publicã Strofe alese. Balade vesele
ºi triste – volum care se bucurã de un deosebit
succes. În 1928, apare prima ediþie a altui volum
cu titlu semnificativ – Migdale amare. Dupã
cum subliniazã ªtefan Strâmbaciu ºi Mircea
Constantinescu în lucrarea amintitã, „Permanenta
neliniºte sufleteascã a poetului întreþinutã de
greutãþile materiale, de pretenþiile exagerate de
bani ale soþiei [motivate ºi de creºterea copilului]
ºi a neînþelegerilor ei cu familia lui rãmasã la
Nãmãieºti, au dus, cu timpul, ca din dragostea înflãcãratã […] sã nu rãmânã
decât singurãtate, melancolie, amãrãciune ºi tristeþe, stare sufleteascã ce
s-a reflectat ºi în opera lui.” Originalitatea acestui poet, între contemporanii
sãi, constã, dupã opinia lui Ilie Dan, în „fuziunea a douã elemente, aparent
contradictorii care-i definesc creaþia poeticã ºi proza: luciditate ºi lirism”,
inteligenþã ºi sentiment.

P
erioada ccare aa uurmat aa ffost rrodnicã: având o „disponibilitate sufleteascã
ºi o exemplarã conºtiinþã privind arta scrisului”, publicã poezii, prozã,
articole, conduce reviste alãturi de alþi scriitori, ocupã funcþii în condu-

cerea teatrelor (printre care ºi cel de la Chiºinãu). În scrisul sãu, umorul e
„un mod discret de a cenzura efuziunile sale sentimentale” (Dinu Pillat). Mihail
Iordache, în Postfaþa la volumul G. Topîrceanu. Pagini de prozã, Ed. Junimea,
1985, considerã cã poetul era stãpânit ºi de demonul parodiei, dar ºi el,
la rândul sãu, a fost parodiat. Ionel Fernic, în perioada creaþiei sale înfloritoare,

ca „ploieºtean”, îºi vizita vãrul la viile din Valea Cãlugãreascã ºi nu
se întorcea cu trãsura goalã: la picioare zãceau damigene de vin ºi
clondiraºe de þuicã. El a scris, printre altele, Balada beþivului grãbit,
care se înscrie la loc de cinste în literatura „potatoricã”. Meritã citate
prima ºi ultima dintre cele 9 strofe: Trec anii, trec zile-amare/ ªi-n zbor
sãptãmânile trec,/ Rãmâi sãnãtos, cârciumare,/ Îmi iau clondiraºul
ºi plec! /…/ C-aºa-mi este viaþa-n pahare/ ªi astfel durerile trec,/
Rãmâi sãnãtos, cârciumare/ Cã-mi iau clondiraºul ºi plec!

În 1926 obþine Premiul Naþional de Poezie, iar în 1936 este ales
membru corespondent al Academiei Române.

La începutul lui 1937, i se depisteazã cancerul la ficat. Pleacã,
pentru un consult, la Viena, însoþit de Otilia Cazimir, dar speranþele
în vindecare se spulberã. Revenit în þarã, înceteazã din viaþã pe 7 mai,
în vârstã de 51 de ani. Cu acest prilej, se deplaseazã la Iaºi ºi soþia
sa, Victoria, care, alãturi de fiu, de fratele (dupã tatã) Ion Mateescu,
de scriitori ºi o mulþime de oameni, însoþeºte cortegiul spre Cimitirul
Eternitatea, unde poetul este înmormântat pe 9 mai 1937.

S
paþiul uunui aarticol dde rrevistã nu poate oferi amploarea unui
studiu privind viaþa ºi opera lui Topîrceanu (existã, în literatura
de specialitate, numeroase lucrãri privind aceastã temã),

permiþând, totuºi, punerea în evidenþã a datelor esenþiale. Unul dintre
aceste aspecte este legãtura strânsã a poetului cu meleagurile, cu spiritul
Argeºului ºi Muscelului, dar ºi cu efervescenta activitate literarã din capitala
Moldovei. În semn de omagiu, la Iaºi se înfiinþeazã, în 1985, Casa Memorialã
Muzeu „G. Topîrceanu”, în casa care a aparþinut lui Demostene Botez, de pe
strada Ralet nr. 7, unde a locuit poetul din 1932 pânã în 1937, când a încetat
din viaþã.

Dupã moartea soþului, Victoria, împreunã cu fiul, se mutã la Câmpulung
ºi doneazã casa din Nãmãieºti Consiliului Popular al oraºului Câmpulung.
În aceastã clãdire a fost organizatã de directorul Flaminiu Mârzu Casa Memorialã
„Poetul G. Topîrceanu”. Casa a fost renovatã ºi consolidatã sub conducerea
directorului Muzeului de Istorie din Câmpulung, prof. ªtefan Trâmbaciu. 

Amintirea ºi numele poetului sunt omagiate ºi la Curtea de Argeº: Centrul
de Culturã ºi Arte îi poartã numele. Întru aleasã cinstire, marþi, 19 decembrie
2017, a fost dezvelitã placheta cu chipul scriitorului al cãrui nume îl poartã,
realizatã de sculptorul Radu Adrian (figura alãturatã).

Cele ddouã iipoteze eextraterestre 
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

A
m îîncercat ssã
argumentez, pe
parcursul acestui

serial, cã, în conformitate cu
informaþiile de care dispunem,
în Univers, existã, probabil,
un numãr de hipercivilizaþii,
unele dintre ele vechi, poate,

de miliarde de ani. Acestea puteau ajunge în preajma
planetei noastre de foarte mult timp ºi este chiar
posibil sã ne monitorizeze continuu, de sute de
milioane de ani. Ele au adoptat în acest timp,
în mod firesc, un „principiu ecologic”, graþie cãruia
intervenþiile lor în existenþa noastrã au fost extrem
de discrete, pentru a nu ne afecta diversitatea
biologicã ºi culturalã. 

Aºa cum am ilustrat în episoadele precedente –
analizând câteva prejudecãþi binecunoscute – ca
urmare a acestui „principiu al intervenþiei minime”,
pãmântenii nu trebuie sã se aºtepte, nici de acum
încolo, la vreo invazie ori ocupaþie, dar nici la vreun
contact oficial, schimb de idei, sau ajutor substanþial.
Hipercivilizaþiile nu ne vor transmite, nici mãcar prin
sugestii vagi, propria lor viziune asupra Universului,
sau tehnologiile pe care le posedã, pentru
a nu distruge specificitatea noastrã, pe care
o vor lãsa sã se maturizeze.

A
cest sscenariu este nu doar diferit, dar chiar
opus celui cu care ne-a obiºnuit literatura
de popularizare ºi de anticipaþie. Prin

urmare, înþelegem cã, privitor la ºansele ca omenirea
sã fie vizitatã de o civilizaþie nepãmânteanã din
Cosmos ºi formele unei astfel de vizite, existã, de
fapt, douã mari scenarii: (1) o ipotezã extraterestrã
primitivã, implauzibilã prin tot ce ºtim, dar luatã totuºi
în considerare, chiar ºi de mulþi oameni de ºtiinþã,
ºi (2) ipoteza hipercivilizaþiilor, care oricât ar fi
de stranie, este mai aproape de adevãr, aºa cum
am mai avut ocazia sã argumentez.

Ipoteza extraterestrã primitivã susþine cã dacã va
exista o vizitã extraterestrã, ea va fi efectuatã cu nave
care au strãbãtut pânã la noi, dupã o lungã ºi grea
cãlãtorie, spaþiile interstelare. Dacã au ajuns aici,

înseamnã cã sunt biniºor mai avansaþi decât noi ºi au
venit sã ne invadeze, sã ne ocupe planeta, sã profite
de bogãþiile sale minerale, biologice ºi aºa mai
departe. În acest scop, ei vor dori sã ne transforme
în sclavi sau, prin inginerie geneticã, sã combine
omenirea cu rasa lor, sau poate chiar sã ne exter-
mine. O altã variantã ar fi sã ne ofere tot ce posedã
ei ca ºtiinþã, tehnologie, culturã, bunuri, dar sã
devenim astfel, pe veci, niºte cetãþeni de mâna a
doua, cam ca bãºtinaºii primitivi ai þãrilor colonizate
de la noi. În versiunea ºtiinþifico-fantasticã a acestei
ipoteze, chiar dacã vizitatorii declarã cã sunt – sã
zicem – cu milioane de ani mai avansaþi decât noi,
tehnologiile lor sunt cele pe care noi înºine sperãm
sã le avem, în cel mult câteva secole. Între altele,
comunicã tot prin unde radio, au calculatoare
ca ale noastre ºi aºa mai departe. 

I
poteza hhipercivilizaþiilor pleacã de la premisa
cã o întâlnire cu o civilizaþie extraterestrã de
acest tip, deci care are, mai mult sau mai puþin,

nivelul nostru, este practic exclusã, dar am putea fi
în schimb monitorizaþi de hipercivilizaþii vechi de sute
de milioane ani, care s-au transformat între timp în
altceva, ceva ce depãºeºte ceea ce ne putem azi
imagina. Deci ei aratã ºi se comportã cu totul altfel
decât sunt descriºi de majoritatea producþiilor SF.
Aceastã ipotezã este privitã cu suspiciune, deºi este
mult mai rezonabilã ºi poate explica multe lucruri
bizare care se întâmplã în jurul nostru, între altele
poate rãspunde la paradoxul lui Fermi. E drept
însã, acceptarea ei cere o anumitã flexibilitate
ºi îndrãznealã a minþii.

Cineva ar putea comenta, pe bunã dreptate,
cã toate cele de mai sus, ca ºi cele din articolele
precedente, constituie doar o dezvoltare teoreticã,
beneficiind de o oarecare coerenþã. Dar nicio
construcþie mentalã teoreticã nu poate fi acceptatã
fãrã dovezi cât de cât palpabile. Întrebarea crucialã
este, aºadar, dacã ipoteza hipercivilizaþiilor are,
în spatele ei, ºi niºte fapte care s-o confirme
„în practicã”. Dacã afirmãm cã hipercivilizaþiile „sunt
aici”, care sunt manifestãrile lor? Avem niºte dovezi
în acest sens? ªi dacã da, care ar putea fi ele?

Arthur C. Clarke ne-a avertizat cã, prin prisma
ºtiinþei, filosofiei ºi tehnologiei noastre, acþiunile unei
civilizaþii foarte avansate le-am considera „magii”.
Dacã ne-am întâlni cu ele, nu ne-am crede ochilor,
le-am gãsi atât de neaºteptate ºi inexplicabile încât
cei mai mulþi dintre noi le-ar taxa drept iluzii, halu-
cinaþii etc., încercând sã le uite cât mai curând
posibil. Explicaþia este acea „orbire psihicã” de
care vorbeam într-un alt articol ºi de care suferim
cu toþii, din cauza unei „hipnoze” comune, exercitatã
de cultura noastrã. Din cauza acestei orbiri, pe
de o parte, aºteptãm, de zeci de ani, materializarea
unui scenariu eronat, cu personaje eronate, fiind
dezamãgiþi de faptul cã nimic nu se întâmplã aºa
cum ne-am imaginat, iar, pe de altã parte, suntem
incapabili sã observãm cã spectacolul este jucat,
în toatã plenitudinea sa, undeva în altã parte. 

A
ºadar, aaceste „„magii” nu numai cã existã,
dar se manifestã în toatã lumea ºi au însoþit
întreaga evoluþie a omenirii. Iar faptul cã

refuzãm sã le vedem, pur ºi simplu pentru cã le
considerãm incredibile, este cel mai bun exemplu
pentru fenomenul de orbire psihicã din cauze
culturale.

În episoadele care urmeazã voi încerca sã prezint
o parte dintre aceste „magii”, grupate pe câteva mari
capitole. Pentru a nu supraîncãrca expunerea, din
mulþimea nesfârºitã a exemplelor disponibile, voi
alege, de fiecare datã, doar câteva, ilustrative, cu
speranþa cã ele vor fi suficient de convingãtoare, iar
cititorul va putea intui multitudinea celorlalte cazuri,
care stau în spatele lor. (Va urma)



D
oru DDavidovici este un romancier ºi eseist
cu un destin aparte, lucru observabil atât în
viaþa, cât ºi în scrisul sãu. Nãscut la 6 iulie

1945, a fãcut studiile militare ºi de aviaþie necesare
unei cariere de pilot de vânãtoare, ajungând curând
un performer al zborurilor cu aparatul de luptã MIG-
21, vârf al tehnicii aviatice din deceniile ’60-’80 din
secolul trecut. Ca instructor îndrãgostit de profesia
sa, a marcat viaþa multor tineri piloþi care, ajunºi
ulterior la gradul de general, îi evocã emoþionaþi
talentul ºi condiþia sa umanã specialã, de aviator
militar neconvenþional, intelectual ºi înzestrat cu
o culturã remarcabilã. A obþinut el însuºi gradul de
locotenent-colonel aviator. Neºansa lui a fost acci-
dentul din 20 aprilie 1989, când, în timpul procedurilor
de aterizare din ultima sa misiune, s-a prãbuºit
undeva, pe lângã Feteºti. Moartea sa tragicã a stârnit
destulã senzaþie, încât prietenii ºi camarazii de armã
sã-l evoce ulterior, an de an, în mici ceremonii
organizate la locul accidentului, în plin câmp. Ca
scriitor, a debutat în 1973, prin romanul Caii de la
Voroneþ, câºtigãtor al premiului de debut în prozã
organizat de Editura Eminescu. I-au urmat o serie
de cãrþi (Insula nevãzutã – roman pentru copii, 1976;
Intrarea actorilor, 1977; Celula de alarmã, 1979;
Culoarea cerului, 1981; Aripi de argint, 1983), toate
despre viaþa tumultuoasã a piloþilor de vânãtoare
ºi despre relaþia specialã stabilitã între aceºtia ºi
aparatele lor supersonice, vãzute aproape ca niºte
personaje vii. Pentru SF, autorul este important prin
douã apariþii editoriale: o carte de prozã, Zeiþa de
oricalc (1977), ºi alta de cuprindere eseisticã a temei
contactului dintre Pãmânt ºi civilizaþiile extraterestre:
Lumi galactice. Colegii mei din neºtiut (1986).

I
ntitulatã Sferele vverzzii, prima nuvelã din volumul
Zeiþa de oricalc îºi construieºte acþiunea pe
un mãnunchi de motive familiare ozenologiei

ºi unite între ele prin convingerea cã Universul este
alcãtuit din numeroase lumi paralele, care tind sã
realizeze un tensionat ºi totodatã misterios contact.
În subteranele unui vechi turn de far din Deltã,
naratorul descoperã un fel de salã de comandã a
„oamenilor albaºtri”, înzestratã cu o tehnicã aptã sã
ne facã pãrtaºi la lansãri cosmice sugestive pentru
mesajul transmis de entitãþile extraterestre. Acestea
din urmã se dovedesc a fi holograme, ceea ce îi
trezeºte personajului convingerea cã nu se doreºte
încã un veritabil contact între civilizaþii, ci doar
semnalarea faptului cã aºa ceva este posibil, poate
chiar iminent. Alter-ego al scriitorului, naratorul,
este ºi el pilot de vânãtoare, profesia obligându-l
sã execute misiuni supersonice cu un MIG-21 perfor-
mant. Un accident în stratosferã, care în mod normal
produce distrugerea avionului ºi moartea omului
de la manºã, primeºte în proza amintitã continuãri
senzaþionale: pilotul revine la bazã cu o întârziere
suspectã ºi cu aparatul de zbor reconstruit parþial,
iarãºi în chip enigmatic. Motivul capcanei cosmice
(„sky trap”) ni se sugereazã astfel firesc, deosebirea
faþã de schemele clasice de dispariþii enigmatice
în Triunghiul Bermudelor fiind datã de revenirea
obiectului dispãrut, cu urmele intervenþiei extrate-
restre pe el. Ceea ce iarãºi poate fi înþeles ca un
mesaj. În final, Lida, soþia pilotului, dispare împreunã
cu cei doi copii ai lor printr-o aparentã combustie

spontanã, care lasã
în urmã sugestia unei
treceri în universul paralel.
Autorul are inteligenþa

de a complica ºirul întrebãrilor posibile în ecuaþia
enigmei: toate personajele acestea au fost ele reale
pe traseul povestirii, au fost doar artefacte, reconsti-
tuite de extratereºtri, de ce ºi pentru ce anume? Ori
poate cã nici naratorul revenit din „sky trap” nu are
altã condiþie, este ºi el mort pentru cei vii, un artefact
care suferã, întrucât i s-a redat conºtiinþa iniþialã,
plus calitatea de a se întreba, de a se îndoi. Dureros
e faptul cã nu mai poþi ºti ce se doreºte de la tine ºi
cãrei lumi îi aparþii. Toate acestea þin de arta literarã
a lui Doru Davidovici, ca ºi de priceperea lui de a
relata o acþiune trepidantã, precum cea caracteristicã
zborurilor cu viteze supersonice, în regim precipitat,
cu trãiri intense, fulgerãtoare. Devenit pendul între
douã lumi, MIG-ul face inclusiv treceri conºtientizate
ale pragului dintre ele:

„Mã lipisem de busolã, eram una cu micuþul cerc
negru care se învârtea nepãsãtor sfâºiind reþeaua
meridianelor convergând nepãsãtor spre nord, întru
cãlãuzirea tuturor navelor ºi avioanelor mânate de
neastâmpãr ºi de bizare chemãri. Eram – simþeam
asta, cu simþurile mele imperfecte, ºi mi-o confirma
luciditatea rece a bordului – într-o lume strãinã,
pentru care nici eu, nici avionul meu nu eram fãcuþi.
Acul goniometrului arãta o direcþie aiurea, dar la
distanþa asta de þãrm, efectul de mare se amplifica
foarte mult. 

A
m îîncercat ssã iiau llegãtura cu turnul de
control ºi m-a înspãimântat vocea aceea
uscatã, parcã-mi rostogoleam în gura brusc

seacã un cocoloº de fãinã cleioasã. Am înghiþit salivã
ºi am apãsat iar butonul de emisie; turnul nu rãs-
pundea, dar asta nu însemna nimic, se întâmplã,
ºi oceanul acela strãin, fierbinte ºi molatic, începea
sã se topeascã într-o pâclã sidefie. Mi-am dat seama
cã luam înãlþime spãrgând cerul necunoscut într-o
ºandelã repezitã, ascunzându-mã, instinctiv, în
albastrul nepãmântesc. Am râs, am fãcut un tonou
înºurubând avionul în aerul acela bizar, motorul
ronrãia liniºtitor aerul bun, 21 la sutã oxigen, 78
la sutã azot ºi 1 la sutã impuritãþi. Prezenþa necu-
noscutã din spatele avionului devenise totalã, se
confunda cu mingea albastrã în care zburam. ªi la fel
de brusc, când voiam sã cer iar control radio turnului,
s-a înfipt ceva în mine, ºi am ºtiut cã zbor spre E–SE
ºi am vãzut la busolã 120’. Soarele rãsãrise parcã la
locul lui, eram iar singur pe un cer pustiu – dar singur,
înþelegi, fãrã niciun fel de prezenþe simþite misterios
în ceafã. Auzeam în cãºti glasul dispecerului vorbind
cu alt avion, cursa de Varna din câte îmi dãdeam
seama, ºi am spus ºi eu ceva, inutil, doar
ca sã spun ºi sã mi se rãspundã.”

Comentatori impresionaþi de destinul lor asemã-
nãtor, de legãtura constând în aventura aviaticã ºi

moartea cam la aceeaºi vârstã
a fiecãruia, au pus mereu
în relaþie numele lui Doru
Davidovici ºi al lui Antoine
de Saint-Exupéry. 

C
ea dde-aa ddoua nnuvelã din volum, intitulatã
chiar Zeiþa de oricalc, e compusã pe ace-
eaºi temã a contactului sinuos ºi enigmatic

între civilizaþii. O legãturã secretã se stabileºte între
mica statuetã antediluvianã, de metal „viu”, iradiind
energie informaþionalã, ºi infirma Irene, cãreia „zeiþa”,
cu preþul propriului sacrificiu, îi transferã în cele din
urmã forþa neuronalã necesarã pentru a se însã-
nãtoºi. În pagini dense, pline de amãnunte ºi de
miºcare, unde aventura eroicã lasã locul multitudinii
de gesturi ºi întâmplãri ce compun existenþa zilnicã
a unor personaje „în carne ºi oase”, proza lui Doru
Davidovici cultivã ºi o sentimentalitate discretã, parcã
jenatã de propriile ei manifestãri. Pe fondul acesta,
enigma, prezentã din debut ºi adâncitã în umbrele
sale nesigure pânã la ultima filã, are de asemenea
subtilitate, funcþionând ca un mecanism provocator
pentru spiritul mereu pus la încercare al naratorului:

„Þineam în mânã fotografiile fãcute sul, simþeam
zeiþa încãlzindu-se ºi apãsându-mi burta cu spinarea
ei îngustã. Dacã sistemele logice sunt prea perfecte
ca sã se autodistrugã cedându-ºi energia unei fete
paralizate, iar maºinile nu se sinucid pentru cã le
lipseºte dramul de nebunie necesarã... Asta nu putea
însemna decât un singur lucru, îmi era, simplu, teamã
sã merg mai departe. Mi-am amintit urma de târnãcop
dispãrutã, ºuruburile dizolvate în oricalc, zâmbetul
acela incert. Am revãzut-o pe Irene bãtând întunericul
cu miºcãri moi, încercând sã se agaþe, clãtinându-se
pe picioarele cu muºchii umflaþi de efort.

Nu eram sigur dacã meritã. Simþeam în dosul
pleoapelor freamãtul marilor coloane argintii, se
derulau lungile piste betonate, dar de data asta
izvorâte numai din mine. ªtiam cã, mai devreme
sau mai târziu, întunericul acela roºu ar fi dispãrut;
nu ºtiam formele în care s-ar fi închegat. N-o sã
ºtiu niciodatã. […] Am pipãit trupul zeiþei sub tricou,
lipit de trupul meu, ºi am spus: «Niciodatã».”

D
incolo dde iimplicaþiile SSF, nuvela este o
delicatã poveste de dragoste, reuºind chiar
performanþa unei inteligente echilibristici

la limita dintre inedit ºi convenþional. 
În fine, cartea cu conþinut eseistic, Lumi galactice.

Colegii mei din neºtiut, ni-l aratã pe autor mai direct
implicat în preocupãrile ozenologice, asemeni lui
Ion Hobana, Dan Apostol ºi Dan D. Farcaº. Deºi
se cunosc reticenþele aviatorilor de a declara oficial
întâlnirile lor cu OZN-uri, de teama consecinþelor
suferite de cariera lor ºi de reputaþia propriei per-
soane, Doru Davidovici este unul dintre rarii piloþi
care sparge tiparul general, descriindu-ºi propria
experienþã în raport cu un aparat de zbor pe care îl
considera în mod categoric de origine extraterestrã.
Nu întâmplãtor Dumitru Prunariu, primul ºi singurul
astronaut român de pânã acum, îl descrie ca pe
„un personaj dintr-o altã lume, venit cu o misiune
pe Pãmânt, dar chemat înapoi înainte sã o desã-
vârºeascã”. E o caracterizare metaforicã, fireºte,
însã în ton cu omul ºi opera sa, urmatã în chip
natural de concluzia apoteoticã: „Toatã viaþa ºi-a
cãutat, probabil, originile extraterestre, visându-le,
scriind despre ele, gãsind ºi interpretând dovezi
în acest sens”.

Orizont SSF
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În ccãutarea rrãdãcinilor ssale
extraterestre

MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

Mircea BBãduþ, Intoarcerea pperenã, Editura EEuroPress GGroup,
Bucureºti, 22018

Întoarcerea perenã poate fi consideratã o continuare a cãrþii
Întoarcerea fratelui risipitor (2014), din care ºi preia nuvela
omonimã. În volum mai gãsim o serie de proze ficþionale, dar
ºi câteva eseuri (prozã neficþionalã) de facturã antropologicã.
(Avem, deci, similitudini ºi cu cealaltã carte de succes a autorului,
DonQuijotisme AntropoLexice, reeditatã în 2017.) Cartea de faþã 

constituie totodatã ºi „vehiculul" prin care autorul încearcã sã
consacre, prin cele douã proze de întindere din cuprins, o formulã
scriitoriceascã originalã (ºi, deci, experimentalã) pe care o propunea
iniþial cu Întoarcerea fratelui risipitor. („Reinterpretare semi-ficþionalã
derulatã prin alternare de monologuri interioare", i-am spune dacã
ar fi sã acceptãm riscul definirii concentrate. Speculare filosoficã;
amprentã ºtiinþificã; motiv bipolar; sublimare prin reducerea lexicului;
uºoarã arhaizare a limbajului;…– filologii le vor spune mai bine.)
(Din Prefaþa – nesemnatã – a cãrþii)

Semn(al) dde ccarte 
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GO-uul, ddincolo dde jjoc

La uun ccentru ppentru bbãtrâni
YYaassuuttoosshhii YYAASSUUDDAA,, 99 ddaann

L
ocalitatea YYuzamachi
din prefectura
Yamagata desfãºura

o campanie de îmbunãtãþire
a comunicãrii între oameni.
Programul de GO a fost
introdus acolo destul de
devreme. Dl Hideaki Sato,
instructor la Asociaþia

Japonezã a Agricultorilor, a aranjat vizita mea în
oraº. În octombrie 1996, am vizitat grãdiniþa Fujisaki,
pe care o frecventa unul dintre copiii dlui Sato.
Dl Sato discutase la telefon programul meu cu
domniºoara Keiko Komasu. Mai târziu, ea mi-a relatat
conversaþia, iar asta ne-a fãcut sã izbucnim în râs.

La un capãt al liniei, dl Sato a spus: „De ce nu
încercaþi GO-ul la ºcoala dumneavoastrã?” Dar, din
cauza dialectului local, dra Komatsu a înþeles „sã
încerce jocul scaunelor muzicale”. Pânã nu am ajuns
acolo, ea nici nu visa cã era vorba despre GO...

Yuzamachi ºi Szolnok din Ungaria sunt oraºe
înfrãþite ºi erau mai mulþi vizitatori din Ungaria la
grãdiniþã în ziua aceea – în total, cam o sutã de
persoane, incluzându-i pe copii. Profesorul m-a
confundat cu un translator, ca urmare, cu toþii au
fost dezamãgiþi când au vãzut cã nu pot traduce
niciun cuvânt!

Dupã ce am început sã jucãm, a devenit clar cã
nu numai copiilor, ci ºi adulþilor din Ungaria le plãcea
GO-ul capturã. În ceea ce-i privea pe profesori, pãrea
cã deveniserã obsedaþi de joc. Privind scena, dl Sato
a fost impresionat ºi i-a devenit clar cã GO-ul poate
fi folosit ca instrument pentru dezvoltarea relaþiilor
între oameni. Faptul cã vedea copii care nu puteau
sta liniºtiþi prea mult timp, dar care acum jucau
concentraþi pânã la o orã ºi jumãtate, l-a emoþionat –
la fel ca faptul cã cu toþii se bucurau jucând, dincolo
de barierele de limbaj sau de vârstã. Mulþumitã
eforturilor dlui Sato, nu numai Yazumachi, dar
ºi alte oraºe din apropiere s-au apropiat de GO.

Pânã atunci, vizitasem ºcoli ºi sanatorii, dar nu
centre pentru bãtrâni. Dl Sato mi-a cerut sã vizitez un
centru de îngrijire pentru bãtrâni ºi sã joc GO, pentru
cã el considera cã iniþierea unor relaþii umane mai
bune este importantã nu numai pentru copii, ci ºi
pentru adulþi. Ca urmare, am vizitat un asemenea
centru în primãvara lui 1996. Centrul acela punea
la dispoziþia bãtrânilor diferite facilitãþi, cum ar fi cãzi
de baie cu apã caldã ºi jocuri uºoare pentru relaxare.

S-a spus de multe ori cã GO-ul ajutã la încetinirea
declinului cognitiv provocat de îmbãtrânire, dar eu
nu aveam nicio experienþã în introducerea jocului la
bãtrâni ºi nu eram sigur cã pot obþine acelaºi rãspuns
ca în cazul tinerilor. De fapt, nu aveam nicio idee
ce ar trebui sã spun, dar am hotãrât sã încerc. Erau
acolo atât bãrbaþi, cât ºi femei în vârstã. Bãnuiam
cã niciunul nu jucase GO pânã atunci, dar i-am
invitat totuºi sã joace cu mine.

A
m lluat mmâna uunei ddoamne care refuza sã
joace ºi am ajutat-o sã plaseze o piesã pe
tablã. I-am spus sã o aºeze la intersecþia

a douã linii, iar cei din jur au aplaudat-o pentru asta.
Fiecare dintre ei trebuie sã se fi simþit cu adevãrat
fericit cã primea aplauze sau doar poate simpla
plasare a unei piese pe tablã îi fãcea sã creadã cã
chiar joacã GO. Figura lor se fãcea mai luminoasã,
de parcã deveneau din nou copii. Curând, au învãþat
regula „înconjoarã pentru a captura”.

Era acolo un bãtrân care se afla într-o stare mai
avansatã de declin decât ceilalþi. Gura îi stãtea mereu
deschisã ºi nu se miºca mai deloc. I-am cerut sã
aºeze o piesã ºi l-am ajutat sã pãºeascã pânã în
faþã. Totuºi, a rãmas nemiºcat, fãrã sã facã ceva.
L-am ajutat sã ia o piesã ºi, sprijinindu-i mâna, l-am
ajutat sã o aºeze pe tablã. Cei din jur au aplaudat
cu putere. Probabil cã aplauzele au fost un bun
stimulent. În cele din urmã a închis gura ºi, cu o

þinutã a corpului amelioratã, s-a uitat contemplativ
la tabla de joc. Cam pe la a treia mutare, omul,
ignorând ordinea corectã, s-a dus dintr-odatã la tablã.
„Eºti un bãtrân senil – i-am spus fãrã ezitare – pentru
cã ai uitat sã-þi mai iei ºi bastonul!” Cu toþii au izbucnit
în râs. Mulþi dintre bãtrânii de acolo foloseau bastoa-
ne pentru a merge, iar unii dintre ei erau chiar spriji-
niþi de membrii personalului pentru a sta în picioare
în faþa tablei de GO. Acum, exact aceiaºi bãtrâni
începuserã sã meargã singuri, fãrã niciun ajutor.

Bãtrânii veneau pe rând la centru ºi, depinzând
de locul unde locuiau, fiecare îºi alesese zilele din
sãptãmânã pentru vizitã. Prima datã, eu am ajuns la
ei într-o zi de marþi
ºi s-a nimerit ca
ºi alte vizite sã fie
tot marþea. Între
timp, feþele celor
de acolo îmi deve-
niserã familiare,
dar de fiecare datã
când ne întâlneam
repetam întreba-
rea: „Este cineva
care nu a jucat
panã acum GO?”
Fãrã excepþie, cu
toþii ridicau mâinile.

Cu vremea, mi-
am dat seama cã
învãþaserã, totuºi,
sã joace. Cu
fiecare nouã vizitã, vedeam chiar cum progresau.
Personalul centrului era mai ales în jur de 30 sau
40 de ani, dar atunci când cei mai tineri jucau
GO-capturã cu cei în vârstã, nu totdeauna îi
învingeau. Atât persoanele mai în vârstã, cât ºi
membrii personalului gândeau serios fiecare mutare.
Se crease cu adevãrat o atmosferã bunã. Am început
sã mã gândesc cã seniorii ar fi trebuit sã joace
GO-capturã cu copiii dintr-o grãdiniþã, pentru
cã GO-ul apropie oamenii.

C
ând aam îînceput sschimburile între bãtrâni ºi
copii, mi-am dat imediat seama cã copiii nu
erau obiºnuiþi cu persoanele în vârstã. Una

dintre explicaþii era faptul cã numai puþini copii trãiesc
în case în care convieþuiesc trei generaþii. Copiii nu
erau relaxaþi. Ei nu-i evitau pe cei în vârstã, dar se
vedea cã nu le venea uºor sã ajungã în contact cu
ei. Cu timpul, atitudinea lor s-a schimbat ºi au început
sã ia mâna bãtrânilor ºi sã meargã cu ei la tabla
de GO pentru a plasa o piesã. Nu le-am spus eu
sã facã asta, a fost un act spontan. Cei mici trebuie
sã li se fi pãrut bãtrânilor adorabili, iar interacþiunea
dintre ei a devenit una extrem de caldã.

De curând, s-au demarat unele proiecte care
combinã serviciile pentru bãtrâni cu cele pentru copii.
Acestea sunt presupuse a crea o oportunitate pentru
interacþiunea dintre cele douã grupuri, dar lucrul se
dovedeºte adesea foarte dificil. Asemenea schimburi
par bune pe hârtie, dar ceea ce se poate face în
practicã – de pildã, elevii sã cânte pentru cei vârstnici
– este foarte limitat. Pentru cã nu gãsiserã prea multe
moduri de a-i pune pe participanþi sã interacþioneze,
asemenea proiecte au fost bucuroase sã foloseascã
GO-ul. Jucând GO, copiii se bucurã de grija
vârstnicilor, iar bãtrânii recapãtã ceva din spiritul
copilãriei.

Schimburile s-au extins încet-încet ºi au început
jocuri de GO prin poºtã între centrele de zi pentru
îngrijirea bãtrânilor din prefectura Yamagata ºi cele
din prefectura Fukuoka. Jocul prin poºtã se face
prin marcarea mutãrii pe o tablã de joc de hârtie
ºi trimiterea acesteia cãtre oponent, împreunã
cu scrisori, desene ºi fotografii.

Dupã prima mea vizitã la Yuzamachi, în octom-
brie 1996, am revenit la fiecare douã luni. Acum,
GO-capturã se joacã în toate grãdiniþele, ºcolile

elementare ºi gimnaziale, precum ºi la casele pentru
bãtrâni ºi pentru persoane cu dizabilitãþi mintale din
oraº. Este minunat cã persoane care nu ºtiau nimic
despre GO au fost atraºi de aceste schimburi ºi le
extind acum în alte locuri. Toate grupurile au început
sã interacþioneze – printre ele fiind ºi o ºcoalã pentru
surzi din oraºul Sakata.

P
unctul dde pplecare al vizitei mele la ºcoala
pentru surzi a fost o discuþie cu o fetiþã de
grãdiniþã. Era cu adevãrat o bunã jucãtoare,

drept care am întrebat-o dacã a jucat GO-capturã ºi
acasã. Mi-a rãspuns cã ea îl învaþã GO pe fratele ei,

care frecventa ºcoala pentru surzi. I-am spus
sã continue, pentru cã era un lucru minunat
ceea ce fãcea. Dupã discuþie, l-am rugat pe
dl Sato sã mã ajute sã vizitez ºcoala pentru
surzi. A fost de acord, pentru cã unul dintre
prietenii sãi era funcþionar la ºcoala respec-
tivã ºi erau bune ºanse ca oferta mea
sã fie acceptatã de ºcoalã.

Vizitând ºcoala, le-am vorbit directoarei
ºi vice-directoarei despre motivele pentru
care am demarat programul meu. Vicedirec-
toarei i-au dat lacrimile. Mi-au cerut amân-
douã sã-i învãþ GO-capturã pe copii.

Am vizitat mai întâi o clasã de copii
de la primele clase de gimnaziu. În drumul
spre clasã, am întâlnit un copil de la clasele
mici care stãtea singur pe coridor. Vice-
directoarea l-a întrebat de ce stã acolo, dar
rãspunsul a fost ambiguu. I-am spus sã vinã

cu mine, pentru cã ceea ce intenþionam sã fac era cu
adevãrat distractiv.

Am gãsit ºapte elevi în clasã. Intrând în încãpere
am simþit cã atmosfera era luminoasã. La fel ca în
ºcolile obiºnuite, au început sã joace GO-capturã
cu entuziasm. Când echipa copiilor a jucat împotriva
echipei profesorilor, fiecare elev a fost extrem de
excitat ºi-i încuraja pe jucãtori. S-a creat o atmosferã
splendidã, oarecum diferitã de cele din alte ºcoli.
Elevii ºi profesorii deveniserã deopotrivã, ceea ce
era fascinant. Atunci au intrat în clasã ºi elevii de
la o clasã elementarã. Le-am spus celor mai mari
sã-i înveþe GO ºi pe cei mai mici, acum, când
ei erau deja suficient de buni pentru asta.

Cei de la gimnaziu au pornit imediat sã-i înveþe
GO-capturã pe cei mici. Imaginaþi-vã copiii folosind
limbajul semnelor – chiar dacã ºcoala descuraja
cât se putea folosirea limbajului semnelor, pentru
cã acesta le diminueazã copiilor abilitatea de a citi
cuvintele de pe buze. Foarte repede, elevii cei mici
au învãþat sã joace GO. A urmat o frumoasã
competiþie.

L
a îîntoarcerea îîn bbiroul ddirectoarei, aceasta
mi-a vorbit despre ºcoalã, care avea grã-
diniþã, clase elementare ºi gimnaziale.

Profesorii erau preocupaþi de îmbogãþirea minþii
copiilor. Prioritatea era aducerea copiilor în contact
cu diferite persoane, pentru a învãþa singuri, prin
dezvoltarea minþilor lor, dar nu acordau mare atenþie
limbajului semnelor sau abilitãþilor de a pronunþa.
Auzind asta, am înþeles de ce atât copiii, cât
ºi profesorii erau atât de agreabili ºi prietenoºi.
Mi-ar plãcea sã pot populariza GO-ul în toate ºcolile
pentru surzi din Japonia, iar apoi ar trebui organizate
întâlniri între ºcolile pentru surzi ºi celelalte ºcoli.
Cu siguranþã, ceva minunat va ieºi din asta.

(Fragmente din cartea GO as Communication.
The Educational and Therapeutic Value of the Game
of GO, de Yasutoshi Yasuda 9 dan, Tosho-bunka,
2000, traducere în englezã de Yoshimi Nakao pentru
Editura Slate and Shell, Richmond VA, 2002;
informaþii din GO-ul românesc se pot gãsi pe site-ul
Federaþiei Române de GO, www.frgo.ro)

Pe 112-113 mmai, lla HHotelul PPosada ddin CCurtea dde AArgeº ss-aa ddesfãºurat, îîn
organizarea FFederaþiei RRomâne dde GGO, pprin CClubul SSportiv dde GGO MMeijin PPitesti,
cu ssprijinul AAsociaþiei CCulturale CCurtea dde AArgeº ººi aal RRotarexim SS.A., RRâmnicu
Vâlcea, SSemifinala CCampionatului NNaþional dde GGO ppentru sseniori, eediþia 22018
(finala vva aavea lloc îîn nnoiembrie, lla PPiteºti). AAu cconcurat 116 jjucãtori ddin ttoatã þþara,
arbitraþi dde SSebastian IIlie, vvicepreºedinte aal FFederaþiei. AA ffost, dde aasemenea,

prezent CCãtãlin ÞÞãranu, 55 ddan ppro ((rang oobþinut ddupã uun sstagiu dde ººapte aani
în JJaponia), uunul ddintre ccei mmai pputernici jjucãtori dde GGO ddin EEuropa. Pe pprimele
ºase llocuri, ccalificaþi ddeci îîn ffinalã ((alãturi dde ccampionul ººi vvicecampionul dde aanul
trecut, CCristian PPop ººi, rrespectiv, CCornel BBurzo), ss-aau cclasat: DDragoº BBãjenaru,
Elian-IIoan GGrigoriu ((cel mmai ttânãr ssemifinalist, 117 aani, ddar ddeja dde ttãrie 44 ddan),
Daniel CCioatã, LLiviu OOpriºan, MMihai-VValentin ªªerban ººi DDaniel ÞÞîr.



Ars llonga...

��� Horia BBÃDESCU – scriitor, CCluj-NNapoca
��� Dragoº VVAIDA –– pprof. uuniv., BBucureºti
��� Radu PPINTEA –– sscriitor, BBucureºti
��� Ioan CCRÃCIUN –– eeditor, BBucureºti
��� Sorin LLory BBULIGA –– iistoric dde aartã, TTârgu-JJiu
���Maria VVAIDA –– pprofesor, CCluj-NNapoca
��� Dan AANGHELESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Nicolae GGEORGESCU –– sscriitor, BBucureºti
���Marian MMIHÃESCU –– pprofesor, CCurtea dde AArgeº
��� Florea FFIRAN –– sscriitor, CCraiova
���Marian NNENCESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Olimpia PPOPESCU –– pprofesor, PPloieºti

��� Tudor NNEDELCEA –– sscriitor, CCraiova
��� Ion CC. ªªTEFAN –– sscriitor, BBucureºti
��� Florian CCOPCEA –– sscriitor, DDrobeta, TTurnu-SSeverin
��� Florentin PPOPESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Nicolae MMELINESCU –– ppublicist, BBucureºti
��� Paula RROMANESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Ion PPÃTRAªCU –– ddiplomat, BBucureºti
��� Elis RRÂPEANU –– sscriitor, BBucureºti
��� Dan DD. FFARCAª –– sscriitor, BBucureºti 
���Mircea OOPRIÞÃ –– sscriitor, CCluj-NNapoca
��� Yasutoshi YYASUDA, 99 ddan –– jjucãtor dde GGO, JJaponia
��� Viorel GGAFTEA –– iinginer iinformatician, BBucureºti
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Soare, ooptimism, cculoare –– eeste ppe sscurt
descrierea uunui oom. TToate aacestea ppot ffi îîntâlnite
în rreprezentarea ppe ppânzã, îîn cconversaþii,

întâmplãri ººi ttot cce îînseamnã vviaþa MMihaelei CCocheci.
Împleteºte ppasiunea ppentru ccãlãtorii ccu ppictura.

Poartã îîn ssuflet ººi îîn mminte eexperienþa ttrãirilor, uuimirea
în ddescoperirea mmiracolului pplanetar, ppentru cca aapoi
sã-ll ddezvãluie ttuturor pprietenilor ssãi îîntr-oo nnouã eexpoziþie.
În aacest ffel, fface ddin vviaþã oo ppermanentã ddrumeþie pplinã
de aarmonie ººi iiubire, dde sspectacol aal cculorii ººi dde mmister.

Serge MMercier ((ziarist La PProvence, MMarsilia) sscria:
„Artista eeste ccreatoarea uunui sstil ppersonal,
un sstil ccare ccreeazã aarmonie îîntre oom
ºi mmediul îîn ccare ttrãieºte, aastfel îîncât
genereazã ccea mmai bbunã rreprezentare

a rrealului, aabstractului ººi ccognitivului.” EEste vvorba ddespre oo ccombinaþie dde llinii
ºerpuitoare ccare, pprivite ººi ggândite îîn aadâncul llor, aau ccondus lla cceea cce eea
a ddenumit onduliism, un nnou ccurent aartistic.

Folosind aacest mmod dde eexprimare, uun ttablou sse nnaºte cca ººi CCosmosul, rreuºind
în ccele ddin uurmã ssã aalcãtuiascã oo ssimfonie, mmuzica lliniilor ººi aa oondulaþiilor ccolorate.

Intensitatea ssentimentelor ººi aa ggândurilor ddau fforþa eexpresiei aartistice aa uunui
tablou. CCând aaceste ssentimente ssunt îînvãluite îîn llumina ssolarã, îîncãrcate dde vviaþã
ºi bbucuria dde aa ttrãi, iinevitabil sse pproduce uun aact dde ccreaþie.

Desigur, ppentru
a sse ddesãvârºi,
toate aacestea ttre-
buie pprezentate,
expuse. EEle ttrebuie
sã-ººi sspunã ppoves-
tea dde vviaþã. PPentru
cã vviaþa ((unui
obiect, llucru, ffaptã)
are oo ppoveste ––
este oo ppoveste.
Transpusã ppe
pânzã, eea ccapãtã
valoarea uunei
opere dde aartã.

Criticul dde aartã AAdrian SSilvan
Ionescu ffãcea uurmãtoarea
remarcã lla uuna ddintre eexpoziþiile

artistei: „„Lucrãrile ttransmit ooptimism
ºi îîncredere, ssunt îîncãrcate dde bbucuria
existenþei”. EEste oo ccaracterizare eextrem
de ccorectã.

Marius TTiþa sspunea îîn pprefaþa ccãrþii
cu ccaracter aautobiografic Viis dde vviiaþã::
„Mihaela CCocheci eeste uun ccopil aal PPãmân-
tului ccare îîºi eexploreazã llimitele, îîºi ddes-

coperã ccasa PPãrinþilor eei ººi sse bbucurã
de ddarurile TTatãlui nnostru. PPreþuieºte
marile cclipe, ttrãieºte iintens ppragurile,
suferã, iiubeºte, ddãruieºte, îîmplineºte.”

Pasiunea ppentru ccãlãtorii ººi ddorinþa
de aa ddãrui ddin ttot ssufletul ººi ccu bbogãþia
însuºirilor aartistice aau aadus-oo îîn ppostura
deosebitã ººi ppoate uunicã dde aa rreprezenta îîn ttablourile eei cculturi, ccivilizaþii, iistorii,
tradiþii aale ppopoarelor ccare ffac oobiectul ddrumeþiilor eei. 225 dde aani, aa sstrãbãtut
meridianele ººi pparalelele aacestei pplanete mminunate, ccu ddorinþa dde aa ccunoaºte,
înþelege ººi ppicta.

A rreuºit aastfel ssã oorganizeze nnu mmai ppuþin dde zzece eexpoziþii ddedicate þþãrilor,
popoarelor ppe ccare lle-aa vvizitat dde-aa llungul aanilor. TToate aaceste eexpoziþii ss-aau
desfãºurat ssub îînaltul ppatronaj aal aambasadelor þþãrilor rrespective lla BBucureºti
sau aal CConsulatului CCanadian lla MMontreal. EEnumerãm: FFranþa, PPeru, BBolivia,
Japonia, CCanada, IIndia, MMexic, CCuba, AArgentina, AAfrica dde SSud, CChina ººi TTibet.

Voi îîncheia ccitând ddin AArmand SSteriadi ccare, lla eexpoziþia ddedicatã
Chinei, sspunea: „„În ttemplele bbudiste, bbiblioteca ppurta nnumele dde
shiigetsu sau ddegetul ccare aarãta LLuna –– oo aastfel dde bbibliotecã-pportret

este ººi mmemorialul pplastic aaparþinând MMihaelei CCocheci, ddezvãluind ccâteva
dintre mmiracolele uunui þþinut llegendar –– ffascinaþia CChinei. EExpoziþia eeste
o ppoartã ddeschisã sspre îîntâlnirea ccu ddivinul ººi oomenescul, sspre ddeosebire
de aalte eexperienþe, aaici ttransferul pplastic eeste rreciproc, oo llaicizare aa ccerului,

o sspiritualizare aa ppãmântului ººi llucrurilor. EEste îîncercarea aautoarei dde aa rrestitui
privirii uun ttãrâm îîn ttrei iipostaze: aapã,
cer ººi îînþelepciune.”

Mihaela CCocheci eeste oo aartistã
al ccãrei sspirit ccreativ nnu îînceteazã nnicio
clipã ssã nne ssurprindã, iiar ssurprizele
vor ccontinua.
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Numãr ii lus t ra t  ccu ppic tur i  aa le  MMihaele i  CCocheci .

Viaþa dde ppoveste:
Mihaela CCocheci
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