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EEste vvorba ddespre oo ccarte ccu ttitlul
O ssutã dde aautorii rromânii îîn iinfor-
matiica tteoretiicã (One HHundred

Romaniian AAuthors iin TTheoretiical CComputer
Sciience), ccare aa aapãrut dde ccurând lla EEditura
Academiei RRomâne, îîn sseria Ciiviiliizzaþiia
româneascã, oo sserie mmonumentalã, dde
peste 330 dde vvolume mmasive, ddând sseama
de ttot aatâtea rramuri aale ººtiinþei ººi cculturii
româneºti, dde lla iistorie ººi ggeografie lla mma-
tematicã, ffizicã, cchimie ººi iinformaticã, dde
la ººtiinþele „„exacte” lla uumanioare, pplus uun
numãr dde vvolume „„suplimentare” ((aºa ccum
este ººi ccel dde ffaþã). SSeria eeste rrealizatã dde
Academia RRomânã, îîn ccinstea CCentenarului
Marii UUniri, ººi eeste ccoordonatã dde aacad.
Victor SSpinei, vvicepreºedinte aal AAcademiei.
Volumul îîn ddiscuþie aaici eeste eeditat dde
Svetlana CCojocaru, dde lla CChiºinãu, ssub-
semnatul ººi pprofesorul DDragoº VVaida, ddin
Bucureºti, uunul ddintre pprimii iinformaticieni
români, ccu ccontribuþii mmajore îîn ddomeniu
(ºi ccolaborator aapropiat aal rrevistei). SSvetlana
Cojocaru eeste mmembru ccorespondent aal
Academiei dde ªªtiinþe aa MMoldovei, ccunoscutã
ºi eea ccititorilor rrevistei, ffiindu-nne aalãturi îîncã
de lla îînceputuri. ((Apropo: ppe 227 mmartie,
cu oocazia ººedinþei ffestive ccomune aa ccelor
douã AAcademii, pprilejuitã dde CCentenarul
Unirii BBasarabiei ccu RRomânia ººi ddesfãºuratã
în AAula AAcademiei MMoldovei, AAcademia
Românã aa aanunþat ccrearea uunei ffiliale lla
Chiºinãu, ccare sse aadaugã aastfel FFilialelor
din IIaºi, CCluj-NNapoca ººi TTimiºoara, AAcade-
mia RRomânã cconfirmându-ººi sstatutul dde
Academiie aa ttuturor rromâniilor, indiferent
de llocul uunde ttrãiesc aaceºtia.)

VVolumul aare sstilul uunui who’s wwho
(scurte pprezentãri, uurmând uun
format sstandard: sstudii, ttezã dde

doctorat, ffuncþii, ddomenii ººtiinþifice aabordate,
rezultate mmai iimportante, ddistincþii, sselecþie
de ttitluri dde ccãrþi ººi aarticole), ddar, eevident,
restrângerea lla oo ssutã dde nnume, ddecizie
care vvrea ssã aaminteascã dde nnumãrul dde
ani ttrecuþi dde lla cconstituirea RRomâniei MMari,
a aavut ddrept cconsecinþã oomiterea mmultor
cercetãtori ccare aar ffi mmeritat iincluºi îîn ccarte.
(ªi ddin aacest mmotiv, aam pprecizat aasta ººi
în pprefaþã, vvolumul nnu ppropune uun „„podium”,
nu sstabileºte oo iierarhie pprintre iinformaticienii
români, ddin þþarã ssau ddin llume.)

Faptul ccã eeditorii ssunt dde ppe aambele
maluri aale PPrutului eeste ssemnificativ –– lla ffel
este rrãspunsul ppe ccare eeditorii aau aales ssã-ll
dea îîntrebãrii cce îînseamnã îîn aacest ccontext
român? În cconsonanþã ccu CCentenarul,

am iinclus îîn ccarte aautori
nãscuþi îîn RRomânia ((cea
de aacum ssau ccea dde
dinainte dde RRãzboiul AAl
Doilea MMondial, ddeci, îîn
Regatul RRomân) ssau ccare
vorbesc rromâneºte, iindife-
rent dde llocul uunde ss-aau
nãscut. RRomâni ddin þþarã,
din BBasarabia ººi dde ooriunde
în llume –– ººi ggãsim, ccum sse
ºtie, iinformaticieni rromâni
peste ttot, ddin CCanada îîn
Japonia ººi ddin FFinlanda
în NNoua ZZeelandã.

Au ffost iincluºi mmai aales iinformaticieni îîn
viaþã, ccu iinformaþiile ttrimise cchiar dde eei, ddar
sunt pprezenþi ººi oo pparte ddintre ccei ddispãruþi,
începând ccu „„patriarhii” ddomeniului, GGrigore
C. MMoisil ººi SSolomon MMarcus.

OOa ddoua îîntrebare eeditorialã aa ffost
„ce eeste iinformatica tteoreticã?”,
dar aaici llucrurile ssunt cceva mmai

complicate, nnu eexistã oo sseparare iintre
teoretiic ºi practiic, nici îîn iinformaticã ººi nnici
în aalte ººtiinþe. ((„Nimic mmai aaplicativ ddecât oo
teorie bbunã”, se sspune pprintre ccercetãtori.)
Rãspunsul aa ffost ccel iintuitiv: aapropierea
de mmatematicã, oopinia ccomunitãþii ººtiinþifice,
tipul rrevistelor îîn ccare aautorii aau ppublicat
lucrãri.

Importante ssunt, îînsã, aalte aaspecte.
Mai îîntâi, ffaptul ccã iinformatica rromâneas-

cã aare oo vvechime rremarcabilã, dde ppeste 990
de aani ((mergem ppânã îîn „„pre-iistoria” eei, îîn
1927, ccând GGabriel SSudan ddãdea, îîn aacelaºi
timp ddar iindependent dde WW. AAckermann,
primul eexemplu dde ffuncþie rrecursivã ccare
nu eeste pprimitiv rrecursivã), ccã aa aacoperit
de-aa llungul vvremii ttoate ddirecþiile dde ccerce-
tare aale ddomeniului ((stãm, aaºadar, ffoarte
bine ººi ssincronic ººi ddiacronic). ÎÎn ccarte sse
pot ddistinge cclar generaþiiiile de iinformatici-
eni, cca ppreocupãri, pproblematicã, ttehnici
de llucru, mmatematicã ppreponderent ffolositã.

Informatica tteoreticã rromâneascã aare ººi
mai mmulte pprioritãþi, iidei iintroduse ººi rramuri
iniþiate dde rromâni –– nnu ddau eexemple, ccititorul
poate cconsulta ccartea.

FFoarte iinteresantã eeste „„sociologia”
domeniului: mmajoritatea iinforma-
ticienilor pprinºi îîn ccarte aau îînceput

cu iinformatica tteoreticã, mmulþi cchiar ccu
matematica, aau ccontribuþii tteoretice, ddar
o mmare pparte aau ffost ssau ssunt pprofesori
universitari ººi ddestul dde mmulþi aau ttrecut
la aaplicaþii, lla ssoftware, cchiar lla hhardware.
Numeroºi rromâni iinformaticieni, ttineri ssau
de vvârsta „„a ddoua”, llucreazã îîn ccompanii
binecunoscute, uunii ssunt cchiar pparteneri
de aafaceri aai aacestora ssau aau ppropriile mmici
companii iinformatice. SSunt ººi ccazuri dde
informaticieni ffoarte bbine rrealizaþi mmaterial.

Pe sscurt, ccartea cconþine oo mmare ccantitate
de iinformaþie, ccare aar pputea ssta lla bbaza
unor sstudii mmai aaprofundate, ppe ddirecþiile
menþionate mmai ssus.

Un vvolum aaniversar, ddemonstrând
cã aavem oo rremarcabilã ccomunitate aa
informaticienilor rromâni, ssugerând îînsã
realizarea uunui vvolum mmai ccuprinzãtor, ffãrã
restricþii dde llungime ((la uun vvolum complet
nu eeste rrealistic aa sspera, nnoi ttineri dde mmare
succes iintrând ccontinuu îîn sscenã).
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
AAdunãrile llegiuitoare sse vvor aafla îîn ffaþa

cestiunii ddunãrene, ppe ccale dde-aa sse rrezolva
în ccontra aatitudinii dde ppân-aacum aa RRomâniei.

În ttimpul ddin uurmã sse uurmeazã ttratãri îîntre AAustro-
Ungaria ººi FFranþa pprivitoare lla ppropunerea ffãcutã
de dd. BBarrere, rreprezentantul rrepublicii îîn CComisia
Europeanã dde lla GGalaþi, dde-aa ddelega uun mmembru
al aacestei ccomisii ccare ssã iia pparte lla ººedinþele ccelei
mixte. PPropunerea aaceasta ffiind ppe ccale aa sse pprimi
de ttoate pputerile, ccatã nneapãrat ssã sse ffi pprimit
Comisia MMixtã îînsãºi ccu ccorolarul pprecumpãnirii
austriece. RRomânia ssingurã nnu aa pprimit ppropunerea,
dar, ddupã ccum mmerg llucrurile, ppreocuparea dde
cãpetenie aa ccelor iinteresaþi nnu eeste dde-aa îîndupleca
România, cci aaceea dde-aa ppreciza ssfera dde aactivitate ººi
situaþia aacestui ddelegat eeuropean îîn CComisia MMixtã.

Ce vvor fface AAdunãrile, cce gguvernul, ccu aaceste
învoieli ppe ddeasupra ccapetelor nnoastre, ccu aaceste
hotãrâri de nnobiis ssiine nnobiis nu pputem ººti. DDestul
cã aatmosfera ee îîncãrcatã dde ccomplicaþiuni iinterioare
ºi eexterioare ccare aar ccere oo ggrabnicã ssoluþiune ººi ccare
nu vvor ggãsi îîn ccei cchemaþi aa lle rrezolva ddecât oo mmare
inepþie îîn aacþiune ººi oo mmare llipsã dde îînþelegere.

Cãci ppe ccând þþara ee aameninþatã ddin aafarã ccu
monopolul nnavigaþiunii aaustriece ppe DDunãre, ccu
precumpãnirea sstrivitoare aa iimportului aaustriac,
pericolul aacesta ddevine ººi mmai mmare îîn ffaþa llipsei
de oorganizare eeconomicã îînlãuntru.

Meseriile aau ddispãrut ººi ddispar ppe ttoatã zziua
în cconcurenþã ccu ffabricatele ggata cce sse iintroduc
din sstrãinãtate; mmunca nnaþionalã sse ssimplificã ººi
se îîngreuie ddin cce îîn cce, rreducându-sse lla mmunca
câmpului, mmãrginitã lla aanume ttimpi aai aanului ººi ccare
lasã îîn ssilitã iinerþie bbraþele ppopulaþiunilor aaproape
ºase lluni ppe aan.

Paralel ccu rrelele ssimplificãrii ººi rreducerii mmuncii

la oo ssingurã ººi ccea mmai pprimitivã fformã, sse ddezvoltã
în pprogresiune ggeometricã rrãul ssocial dde ccare ssuferim
mai ccu sseamã: ccreºterea nneîncetatã aa eelementelor
improductive ººi cconsumatoare. DDeja ssatele ss-aau
împlut dde bboala ppostulantismului oorãºenesc, dde
vânãtori dde ffuncþii aasupra mmoralitãþii ººi aactivitãþii
cãrora Moniitorul ne ddã zzilnice pprobe pprin ppublicarea
de ddestituiri ººi ddãri îîn jjudecatã.

FFaþã ccu aaceste ggreutãþi cce ccresc ddin zzi îîn
zi, ffaþã ccu ddescompunerea ssocietãþii rromâne
nu îîntâmpinãm ddecât ffatalele ffizionomii aale

Caradalelor dde ttoatã mmâna, ccare, îîn lloc dde-aa oopri
descompunerea, vvor ss-oo ggrãbeascã ººi mmai mmult pprin
reforme eexcesiv dde ddemagogice, pprecum ee eelecti-
vitatea mmagistraturii, ssufrajul uuniversal ºº.a. NNicio
idee ssãnãtoasã ººi îîn aadevãr oorganicã dde rreformã
nu sse pprezintã dde nnicãieri; lluptele ººi ddiviziunile ppolitice
au oosândit ggândirea nnaþionalã lla ssterilitate.

Guvernul ppe dde aaltã pparte nnu vva aavea aa aalege
decât îîntre uurmarea ppoliticii dde ppân-aacum ººi
schimbarea ssistemului. DDacã vva uurma ppolitica ssa
actualã dde ssatisfacere dde aapetituri ººi aambiþiuni, eel
va ccontinua aa sstãpâni, ddar oorice zzi aa sstãpânirii ssale
va ffi îînsemnatã pprin ppierderi mmateriale ººi mmorale
pentru þþarã. DDacã aar îîndrãzni ssã-ººi sschimbe ssistemul
ºi ssã aapuce ccalea uunei ppolitici dde sstat, aadmiþând cchiar
cã aar aavea îîndestulã ccapacitate ppentru aaceasta,
va ppierde ssprijinul ppartizanilor ssãi, ccare nnu-ll sservesc
ºi nnu-ll ppot sservi ddecât îîn sschimbul ssatisfacerii
intereselor llor mmateriale.

Dacã vvictoriei vverisimile aa AAustriei îîn ccestiunea
dunãreanã ii ss-aar pputea oopune ccel ppuþin oo ssolidã
organizare eeconomicã îînlãuntru, ccare ssã nneutralizeze
ºi ssã zzãdãrniceascã ppân-lla uun ggrad ooarecare aacea
biruinþã, ss-aar mmai pputea sspera oo îîndreptare ppe vviitor.

Dar, ddezorganizaþi
pe dde-oo pparte,
bãtuþi îîn aafarã
pe dde aalta,
condamnaþi aa
purta îîn sspinare
o ggeneraþie ccare
trãieºte ttocmai
prin aaceastã
dezorganizare
ºi ddescompunere,
noi vvedem ssorþii dde
izbândã aai lluptei
noastre nnaþionale
împuþinându-sse
din cce iin cce.

Nu pputem aaºtepta dde lla gguvernanþii nnoºtri ssã
ne ppriceapã, bba ee mmare îîndoialã ddacã eexistã mmulþi
oameni îîn ttoatã þþara ccare ssã sse ffi cconvins ccã mmergem
din rrãu îîn mmai rrãu. OOamenii eeminamente ppractici, ccare
vãd îîn ppoliticã nnumai oocazia dde-aa-ººi fface oo ppoziþie oori
de-aa ttrãi bbine, nnici nnu vvor vvoi cchiar ssã nne îînþeleagã.

ÎÎn aalte þþãri vvedem îîn aadevãr ccã ppolitica dde
stat, ppolitica cce aare îîn vvedere oorganizarea
economicã, îînvinge cchiar îîn ccontra oopiniei

publice ººi uun eexemplu mmare nne vva dda îîn aaceastã
privire GGermania. „„Împãratul, zzice oo ffoaie ggermanã,
e pprea bbãtrân ppentru aa dduce lla ccapãt mmarea rreformã.
Dar pprecum uunul ddin ppredecesorii ssãi aa ttestat
desfiinþarea rrobiei, aastfel ddiscursul ssãu dde ttron ee
un ttestament ccare ddispune ddezrobirea cclaselor
muncitoare.” LLa rrobia ccrescândã aa ppoporului
românesc ssub eelemente pparazite nnu ggândeºte
nimenea. 

(Tiimpul, 111 nnoiembrie 11881)
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La CCurtea DDomnului EEminescu...
ÎÎntreaga româniime este CCurtea PPoetului,

limba rromânã aavându-ll cca „„autor” ((Solomon
Marcus), iiar rromânii ttoþi aavând cca ppatrie llimba

românã ((Nichita SStãnescu), nnimic mmai ffiresc, ddeci,
ca ººi îîn Româniia dde aa AArgeº (Nicolae IIorga) cchipul
sãu dde bbronz ssã sstrãjuiascã llocurile ººi ccugetele.

Iar ddin 116 iiunie, pprivirea îînalt-iintransigentã aa
Luceafãrului nne sscruteazã dde ppe ssoclul dde ggranit
din ffaþa CCentrului dde CCulturã ººi AArte  ddin CCurtea dde
Argeº, ddintr-uun lloc ccare þþine îîn ccumpãnã BBulevardul
Basarabilor, ccel ccu BBiserica DDomneascã lla uun
capãt ººi MMãnãstirea llui NNeagoe ccel ssfânt lla ccelãlalt.

Va ffi dde aacum Emiinescul dde lla AArgeº, aºa ccum
l-aa vvãzut ººi nni ll-aa ddãruit ssculptorul RRadu AAdrian.
Ferm, eesenþializat, cceresc, mmai aaproape dde Odã
în mmetru aantiic ºi dde ppublicisticã ddecât  dde ppoezia
de ddragoste, cchiar ddacã nnu-ii llipsesc nnici ttrãsãturile
care oo aamintesc ººi ppe aaceasta.

Dezvelirea mmonumentului ss-aa ffãcut îîn ccadrul
Zilei RRevistei Curtea dde lla AArgeº, ediþia 22018.
Ceremonia aa îînceput ccu oo sslujbã ooficialã dde
ÎPS Calinic, AArhiepiscop aal AArgeºului ººi MMuscelului,
a ccontinuat ccu uun sspectacol  dde mmuzicã ((soprana

Cristina MMarta SSandu, dde lla OOpera NNaþionalã ddin BBucureºti, ppianista IIoana
Lepãdatu, dde lla FFilarmonica PPloieºti, CCorul „„Orfeu” aal CCentrului dde CCulturã ººi
Arte) ººi ppoezie ((Luminiþa BBorta, aactriþã aa TTeatrului „„Al. DDavila” ddin PPiteºti, PPaula
Romanescu, mmare pprieten aal rrevistei). AAu pparticipat ooaspeþi ddin mmulte llocuri
(Craiova, CCluj-NNapoca, SSãlaj, SSibiu, RRâmnicu VVâlcea, BBucureºti, OOradea, DDrobeta-
Turnu SSeverin, PPiteºti eetc.), sscriitori, uunii ffiind aautori dde ccãrþi ddespre EEminescu ssau
chiar „„bolnavi” dde emiinesciianiitã (formularea llui CConstantin NNoica): NNicolae
Georgescu, LLucian CCostache, FFlorea FFiran, FFlorian CCopcea, FFlorentin PPopescu
ºi aalþii. EEvenimentul aa sstat ººi ssub ssemnul CCentenarului MMarii UUniri ººi aa ffrumosului
proiect jjudeþean „„Respect ppentru VValorile NNaþionale” - aa ffost dde ffaþã ººi ddr DDan
Manu, ppreºedintele CConsiliului JJudeþean AArgeº. EElevi dde lla ªªcoala „„Mircea ccel
Bãtrân” ºi dde lla CColegiul NNaþional „„Vlaicu VVodã” ddin ooraº aau aaºezat fflori ppe ssoclu.

MMonumentul ss-aa rridicat pprin ggrija AAsociaþiei CCulturale CCurtea dde AArgeº, ccu
sprijinul ssponsorilor pprincipali IIoan CCurtean dde HHondol, ccunoscut lluptãtor
pentru iidentitate nnaþionalã, ppentru rrecuperarea rrãdãcinilor ddacice aale

poporului rromân, ººi SSocietatea CComercialã RRMR Curtea dde AArgeº - ss-aa iimplicat
direct, ccu eentuziasm ººi ppricepere, MMihai BBadea JJr. RRidicarea mmonumentului
datoreazã ººi aaltor eentuziaºti - llistã iincompletã: aarhitecþii ppiteºteni EElena FFlorea-
Dumitrescu ººi CCristian FFlorea, cconstantul iiubitor ººi ssprijinitor aal cculturii aargeºene
George RRotaru, EEditura TTiparg-PPiteºti, aarhitecþii EEugeniu IIvãnescu ººi TTraian
Ionescu, aautoritãþile llocale eetc.

Suntem dde aacum mmai bbogaþi ººi mmai pputernici ccu uun EEminescu!
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Homo ssapiens

TTrãim îîntr-oo llume
grãbitã, aal nnaibii
de ggrãbitã ssau, cca

sã-ii ddau aadevãratã mmãsurã
ºi ssã rrãmân îîn ddatele uunei
paradigme ppoetice ppersonale,
nebun dde ggrãbitã! SSe ggrãbeºte
umanitatea –– uumanitatea
civilizatã, vvezi bbine, ffiindcã

ceilalþi, ppe ccare îîncã nn-aam aapucat ssã-ii ttrecem sstrada,
îºi mmai îîngãduie uun tête-áá-ttête cu ssiestele iinterioare
ºi uun ppic dde ccochetãrie ccu vveºnicia –– ddar ooare uunde
se ggrãbeºte? CCe þþeluri îînalte oo ffac ssã aalerge dde
parcã hhoardele mmigratoare ss-aar aarãta lla oorizont?
Se ggrãbeºte pplaneta ssã-ººi aamestece aanotimpurile,
sã-ººi ttreiere ccutremurele, eerupþiile vvulcanice, vvijeliile
ºi uuraganele ppe ccare ssavanþii mmisogini lle bbotezã ccu
nume dde ffemeie ttocmai îîn ppragul nnoii rrevoluþii ssexiste.
Se ggrãbeºte ttimpul; bbãtrânele ppendule, ccare mmãsurau
cu ppasul llor îîncet ccum nni sse ttrece vviaþa, llãsându-nne
respiro-uul nnecesar ssã nne ggândim ººi ssã îînþelegem
aceasta, aau ccedat llocul ggrãbitelor, pperformantelor,
preciselor cceasuri eelectronice, ccare nne rracordeazã
la ppresiunea mmicrosecundelor. Tiime iis mmoney, ni sse
reaminteºte îîn ffiece zzi, îîntr-oo llume îîn ccare DDumnezeu
e cchemat ssã bbinecuvânteze ttemplul vviþelului dde aaur,
din ccare ccândva IIisus aalungase zzarafii ccu bbiciul! TTrãim
instant, iiubim iinstant, mmurim iinstant! GGândim iinstant,
în ppuþine ccuvinte ººi mmulte emotiicoane, ccu mmintea
aglutinatã dde ppotopul dde iinformaþii sstandardizate,
oferite iinstant ggata mmanipulate. TTrãim iinstant îîn
beneficiul uunei iinfime ppletore dde îîmbuibaþi, dde lla
sardanapalicele mmese aale ccãrora sse aaruncã ddin ccând
în ccând ccâteva ffãrâmituri. TTrãim rrupþi dde rrãdãcini,
de ppãrinþi, dde mmemoria nnoastrã, aadicã dde nnoi îînºine.

ªi cce nnevoie aam aavea dde ttoate aastea aatunci ccând
avem lla îîndemânã ssfântul ffacebook ººi bbinecuvântatul
twitter?

AAdevãrurile nnu ssunt nniciodatã ddescoperite,
ci rreamintite, ccãci eele sse aaflã îîn llãuntrul
nostru. CChiar ccele pparadoxale, pprecum

acela ppe ccare mmi-ll rreaminteam ccitind, ccu aani îîn
urmã, ÎÎncetiineala, cartea llui MMilan KKundera. UUn
adevãr aaparþinând ppe dde-aa-nntregul ccontemporanei-
tãþii. CCe nne sspunea, îîn eesenþã, KKundera? CCã eexistã
„o llegãturã ssecretã îîntre îîncetinealã ººi mmemorie, îîntre
vitezã ººi uuitare”. ªªi ccã ddacã „„gradul îîncetinelii eeste
direct pproporþional ccu iintensitatea mmemoriei, ggradul
vitezei eeste ddirect pproporþional ccu iintensitatea uuitãrii”.
Adevãr îîntru ttotul aadevãrat, ffiindcã dde vvreme cce
suntem cceea cce ssuntem ddoar pprin nneuitare, pprin
însumarea îîn aamintire aa ffugoaselor cclipe, ddreptul
la îîncetinealã, lla ddulcele rrãsfãþ aal rreamintirii eeste

dreptul lla ttine îînsuþi. EEºti ddoar îîn mmãsura îîn ccare
te rreaminteºti. ªªi nnu eeºti, îîn mmãsura îîn ccare îîþi rrefuzi
sau þþi sse rrefuzã ddreptul lla mmemorie.

Sã nne iimaginãm oo aalcãtuire iinteligentã aa ccãrei
memorie nnu ffuncþioneazã. AA ccãrei ffiece cclipã pprezentã
aduce uuitarea ccelei ttrecute. OO aalcãtuire ffãrã dde ssinele
sãu, ccare eeste mmemoria eexistenþei ssale. AAcea ffiinþã
de nneînchipuit aar pputea ffi oorice îîn aafarã dde oom. CCãci
încetineala, cca sstare dde ssine aa mmemoriei, nnu eeste
doar îînsumare, cci ººi, ººi mmai aales rreflecþie. ÎÎntrebare
de ssine, ccum aar ffi zzis NNoica. VVorbire iinterioarã ddespre
sine. PPoate ccã ttocmai dde aaceea bbãtrânii eexistã îîntru
încetinealã, îîntru zzãbavã, îîntru îîntrebarea dde ssine ººi
despre ssine, uun eexerciþiu dde mmemorie ppentru mmarea
uitare. DDar, ooare, ccea ccare vva ssã îînceapã eeste,
cu aadevãrat oo mmare uuitare ssau oo mmare rreamintire?

IIar ddacã vviteza ee ddirect pproporþionalã ccu uuitarea,
ce vva ssã îînsemne ffoamea ccu ccare oomenirea
acestui vveac îînghite ppe nnemestecate cclipa,

foamea dde mmereu aaltceva ccare nnu ee ddecât nneputinþa
sau nne-vvoinþa dde rreflecþie, dde îîntrebarea dde ssine,
nebunia iinformaþiei ººi aa nnoului ccu oorice ppreþ?
Uitându-sse ffaptul ccã, ddin pperspectiva llucrurilor
ce þþin dde uumanitatea nnoastrã, nnu eexistã nnoutate,
ci ddoar rreamintire, ssub llumina mmereu aalta aa cclipei,
a cceea cce aa ffost ssau, mmai pprecis, aa cceea eeste
veºnicul pprezent aal ffiinþei.

Înþelept eeste aacel cce vvrea ssã-ººi ssemene ssieºi,
cel ddin ttotdeauna, ssinelui ssãu, aadicã mmemoriei
sale, aasumându-ººi îîncetineala dde aa ttrece pprin
schimbãtoarea llume, aadicã îînsãºi îînþelepciunea.

ªi, DDoamne, cce bbeneficã ººi aalinãtoare eeste
înþelepciunea îîn aaceastã llume nnebunã, îîn ccare
se ttrãieºte iinstant!

Viaþa iinstant
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

N
u aam pputea vvorbi despre o dimensiune
identitarã – ºi cu atât mai puþin despre un
specific al literaturii noastre interbelice –

fãrã a aduce vorba ºi despre fenomenul discret (dar
persistent) al prezenþei unei anumite incandescenþe
mistice. Impregnând, pe multiple planuri, ethosul
întregii spiritualitãþii româneºti, aceasta se cuprinde
ºi se exprimã, complex ºi totodatã lapidar, în ideea de
Ortodoxie. Mircea Eliade vãzuse în Ortodoxie „…acel
sens sublim al omului ºi al vieþii la care se ajunge fie
pe cale misticã (experienþã individualã), fie pe calea
eticã (experienþã de limitare a individului); fie prin
contact cu Dumnezeu, fie prin contact cu umanitatea.
ªi – spune el – cred cã la ortodoxie se vor opri cei
mai mulþi din ultima generaþie pentru cã ortodoxia
rezolvã antagonismul dinamic dintre Iisus ºi Apollon-
Dionysos; pentru cã sensul creºtinismului e cel mai
perfect spiritual, aºadar, cel mai real ºi mai fecund.
Dar, problema ortodoxiei, a misticii ºi eticii ortodoxe
se leagã de o sumã de întrebãri care nu pot fi lãsate
fãrã rãspuns.” (Eliade, 1990: 68)

Vorbim în fond despre o stare spiritualã ale
cãrei efecte s-au vãzut în apropierile create între
generaþiile de scriitori. Intelectualitatea tânãrã din
perioada interbelicã (Mircea Eliade, Vintilã Horia,
ªtefan Baciu, Petru Comarnescu, Anton Golopenþia,
Horia Stamatu, Constantin Noica, André Scrima,
Dumitru Stãniloae) îºi continua spiritualmente
antecesorii, pe Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Vasile
Voiculescu, iar aceºtia, la rândul lor, îi urmaserã pe
marii gânditori ai ecleziei sud-est europene: Lossky,
Dionisie Areopagitul ori Grigore Palamas. Ortodoxia
pãrea sã ofere unica soluþie capabilã sã contracareze
dominaþia ºi supremaþiile gândirii pozitiviste. Se
deschideau orizonturi de naturã apofaticã în modul
de a gândi relaþia cu Transcendenþa, vizibile în
scrierile unor Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Vasile
Voiculescu, Dumitru Stãniloae ºi – în fapt – în tot
ceea ce au gândit ºi au scris cei ce se revendicau
din trena ideaticã a revistei Gândirea. Dar nu numai.

Ca poet ºi eseist, Horia Stamatu aparþine tinerei
generaþii de intelectuali interbelici ºi face parte din
categoria rarisimã a acelor scriitori despre care s-a
putut spune cã „ating, printr-o metafizicã profundã
ºi originalã, starea de religiozitate /.../ (ºi) ajung la
un anumit prag de reflecþie liricã ºi de expresivitate,
la o metafizicã de tip liric în care miticul ºi religiosul
se împletesc ºi se confundã, /.../ acolo unde se
sfârºeºte previzibilul, determinantul. Întâlnirea cu
religiosul este în acest mod indirect posibilã /…/ fãrã
concepte teologice.” (Simion, 1997: 137) Într-adevãr,
eseurile lui – impregnate de o extraordinarã forþã de
comunicare, cu vaste orizonturi deschise cãtre timpul
auroral – se disting prin faptul cã simt/pre-simt sau
aproape cã ºi schiþeazã traiectorii ºi volute spirituale
ale devenirilor fenomenului cultural românesc. 

D
imensiunea iidentitarã constituie una dintre
preocupãrile constante ale eseisticii lui.
Cu prilejul publicãrii, în traducere proprie,

a celebrei conferinþe intitulate Hölderlin ºi esenþa
poeziei (Hölderlin und das Wesen der Dichtung)
susþinutã de Martin Heidegger la Roma în 1936,
notaþiile eseistului român deveneau, ele însele,
o disertaþie. Desigur, dimensiunea identitarã era
abordatã la momentul acela oarecum subsidiar, prin
prisma unor analize asupra fenomenului de disoluþie
a spiritualitãþii. Vorbind despre lumea contemporanã
„…zdrobitã de industrie, ideologie ºi destrucþie
ecologicã” (Stamatu, 1981: 191) ºi operând trimiteri
cãtre spiritualitatea din scrierile unor Jacob Böhme
(Aurora), Novalis (Die Cristenheit oder Europa
ºi poemul iniþiatic An Tiek), Horia Stamatu evoca
miºcarea romanticã ce descoperise în lumea culturii
superioare folclorul. Dar atenþia lui se concentra
asupra esenþelor dimensiunii identitare întrezãritã
ºi ca vocaþie profeticã a poetului (poeta vates).
Consideraþiile îl vizau pe Eminescu „ultimul romantic
al lumii” în ipostaza celui care „a intuit ieºirea lumii
din regimul cuvântului” ca sã intre într-un regim „care
nu mai întemeia nimic. /…/ În locul unei permanente

întemeieri, se accentuase
acolo, s-a instituit desfiinþa-
rea totalã ca anti-esenþã
a istoriei, /…/ mica noastrã
planetã, ajunsã un pumn
de pãmânt în bãtaia tuturor
vânturilor din golurile ne-
fiinþãrii.” (Ibid.; 192) Idei pe care le vom regãsi,
desigur, în formulãri diferite, ºi la Vintilã Horia. Astfel,
înþelegerea dimensiunii identitare se vãdea legatã
indisolubil de strãvechi experienþe care trimit cu
gândul la spaþiul spiritual al strãvechimilor traco-
helenice, acelea din lãuntrul cãrora poezia, religia
ºi filosofia izvorâserã îngemãnate sub irepresibila
nevoie a umanului de a se comunica plenar. Dintr-o
asemenea întâlnire ºi iluminare de sensuri, accentul
identitar se revendicã impregnat de tensive ºi
întregitoare idei. Sã-l amintim pe Constantin Noica,
cel care adunã laolaltã Comuniunea, Comunicarea
ºi Cuminecarea. Dar ºi pe Hans-Georg Gadamer,
atunci când spune: „Ca orice fel de experienþã,
trãirea poeticã, precum ºi cea religioasã resimt
nevoia cuvântului. Acestui fapt îi corespunde sensul
grecesc primordial al cuvintelor respective: poezia
(poein) este facere prin cuvânt, iar teo-logia este
vorbire despre divinitate. Nu trebuie sã presupunem
pur ºi simplu cã avem de-a face aici cu douã lucruri
deosebite, cu vorbirea poeticã sau cu cea religioasã.
Este clar cã nu se poate distinge cu uºurinþã
între limbajul poeziei ºi cel al tradiþiei mitologice.”
(Gadamer, 2000: 127)

A
ºa sse fface ccã pperspectiva ºi temeiurile
prin care eseistica lui Horia Stamatu
abordeazã dimensiunea identitarã consti-

tuie o contracarare a unui specific – din ce în ce
mai vizibil în modernitatea noastrã – acelaºi pe care
îl sesizaserã încã Schelling ºi Hölderlin: înnoptarea
temeiului metafizic al sensului când timpul devine
sãrac (Zeit der Dürftigkeit).

Dimensiuni iidentitare 
în eeseistica llui HHoria SStamatu 

DDan AANGHELESCU
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Î
ntr-oo llume ttraversatã de o prãbuºire a esenþelor
ºi valorilor fundamentale, dimensiunea identitarã
afirmã irepresibila ºi insaþiabila voinþã de sens

(the will of meaning), sensul capabil sã configureze ºi
sã exprime irepetabilul, unicitatea, trimiþând la mereu
neliniºtitoarea interogaþie heideggerianã despre
Esenþa Temeiului (Vom Wesen des Grundes).
Aºadar, dimensiunea identitarã capãtã o iradiaþie de
marcã specialã a lumii spirituale, de inefabilã pecete
a cãderii prin timp ºi totodatã de refuz ºi ieºire dintr-o
actualitate lipsitã de plenitudine, dintr-un „timp oropsit
(dürftig) pe care îl trãim în istoria lumii de azi”
(Stamatu, 1981: 175), timpul în care Zeii au pãrãsit
lumea. Se contureazã aici elementele care, vizând
esenþa Poieticului, îl fascineazã ºi îl apropie – ca ºi
pe Heidegger – de Hölderlin. (ªi aici se pot întrezãri
apropieri de acea problematicã ce, în întreaga lui
eseisticã, l-a preocupat ºi pe Vintilã Horia – despre
timpul ºi despre decãderile lumii contemporane. Sunt
interogaþii care iradiazã din scrierile marilor gânditori
începând de la Nietzsche, Oswald Spengler, Husserl,
Heidegger ori Valéry, dar ºi de la ezoterici precum
René Guénon, v. Criza lumii moderne – cea de-a
patra vârstã Kali-Yuga, vârsta sumbrã...)

De altfel, alegaþiile sale au o deosebitã limpe-
zime: „Urmând pe Hölderlin, Martin Heidegger se
depãrteazã de ceea ce ºtim despre poiesis, termen
originar grec, fãrã sã-l contrazicã, ci numai rãscolind
mai adânc în cãutarea semnificaþiei ultime a actului
poietic, /…/ aºa cã nu ne oferã încã o teorie, ci cu
totul altceva, mult mai profund.” (Stamatu, 1981: 175)
Dimensiunea identitarã devine astfel, pentru Stamatu,
modalitatea gravã de interogare a literaturii ca lume
aparte. Specificul se va distinge în reflexivitatea
obstinatã cu care investigheazã aspirând sã
o surprindã în amplitudinea unor semnificative
construcþii simbolice. Este probabil aspectul
pe temeiurile cãruia s-a spus cã în eseistica
lui transpare un lirism al cunoaºterii ce ar avea
multe ecouri blagiene. (Popescu, 1971: 143,144) 

D
acã ººi ddespre ppoemele lui Horia Stamatu,
în Istoria sa, Ion Negoiþescu afirmã cã prin
ele capãtã contururi limpezi o veritabilã

theodicee, nu este mai puþin adevãrat cã ºi eseistica
lui vine dinspre sacralitate, respirând puritatea dintru
începuturile lumii ºi neprihãnitele lumini ale increa-
tului. De unde ºi impresia de minune a lirismului
absolut pe care o resimte acelaºi Negoiþescu.
(Negoiþescu, 1991: 335) Explorând astfel tãrâmurile
Poeticului, înþelegem cã nici dimensiunea identitarã
nu poate fi gânditã decât prin aceeaºi profundã ºi
esenþialã apropiere cu sacralitatea. Atât pentru poet,
cât ºi pentru eseist s-a spus cã „religia are, constitu-
tiv, o excelenþã esteticã. ªi în religie, ºi în literaturã,
trãirea se exprimã printr-o mare tensiune simpate-
ticã, deºi activã în domenii marcate de o anumitã
ambiguitate între imanent ºi transcendent, numen
ºi natural. /…/ Faþã de sacru, literatura/arta, bene-
ficiazã de un impuls ludic apt de a instaura cât mai
convingãtoare universuri alternative.” (Ibid., p. 143) 

Dar dimensiunea identitarã – din perspectiva în
care o abordeazã eseistul – se revendicã cu temeiuri
profunde survenite ºi din cu totul alte teritorii decât
cel al literaturii: „De-a lungul timpului trecut de la
adoptarea creºtinismului în limba latinã de cãtre

strãmoºii românilor (sec. IV), spune Stamatu, s-a
dovedit cu prisosinþã cã pentru civilizaþia româneascã
primordiale nu au fost formele religioase, ci spiritul
creºtin. Lipsa rãzboiului religios la Români este cea
mai importantã notã caracteristicã a civilizaþiei lor.”
(Stamatu, 1979: 144) Dar, dezvoltând el ideea ºi
apropiind-o de tragica actualitate, rezultã cã în
România rãzboiul religios a început sã se desfã-
ºoare în spaþiul concentraþionar pãzit de oamenii
generalului rus Nikolschi, atunci când, de pildã
Nichifor Crainic, fost
profesor la Facultatea
de Teologie din
Chiºinãu „...trebuia
sã mãrturiseascã
superioritatea
temnicerului faþã de
Dumnezeu, pentru cã
temnicerul putea sã-i
dea o lingurã de supã
în plus.” (Ibid.: 145)

Tot o trãsãturã
identitarã întrezãreºte
eseistul în faptul cã
civilizaþia româneascã
s-a centrat mai mult
în sacru decât în
juridic. Ceea ce ar fi
influenþat mult limba
româneascã, aceastã
centrare fiind nu
formalã, ci de tip
organic. Românii, subliniazã el, au fost dintotdeauna
toleranþi faþã de alte credinþe religioase, la ei nu s-ar
fi putut nicicând întâmpla o noapte a Sfântului
Bartolomeu. 

P
rin uurmare, absenþa/dispariþia dimensiunii
divinului nu poate avea drept consecinþã
decât o disoluþie ºi o inevitabilã extincþie

a înseºi dimensiunilor noastre identitare. Aceasta
este gânditã ºi ca esenþã istoricã participând la un
anume tip de fiinþare. Utilizând o veritabilã arheologie
a cuvintelor, autorul aminteºte de cultul antic Hestia-
Vesta, cult al „vetrei, al cãminului, care este simbolul
casei, al familiei, al continuitãþii familiale sau chiar
civice, cum era cultul roman al focului pãzit
de Vestale. În orice caz, este vorba în aceastã
rãdãcinã de ideea permanenþei…” (Ibid.: 188)

Dimensiunea identitarã are, deci, o legãturã
esenþialã cu Poetul înþeles în ipostaza de înteme-
ietor prin cuvânt. Dintr-o asemenea perspectivã,
el reaminteºte dialogul lui Socrate cu Hermogenes
din Cratylos în care se sublinia cã poezia este izvor
de realitate, întemeiere prin cuvânt, cã poetul este
dãtãtor de noimã (nomothet), legislator, dat fiind cã
poeþii sunt cei care au dat nume zeilor. Atunci când
Hölderlin susþine cã „omul trãieºte poetic pe acest
pãmânt” se subînþelege cã a fi poet înseamnã a
poseda harul prevederii, al unei deschideri spre viitor,
ceea ce presupune profeþia. (Ibid.: 176) Prin urmare,
dimensiunea identitarã se desluºeºte începând cu
Nomogenetica, cu naºterea numelor, ce se vãdeºte
ca un fenomen deosebit de complex ºi impregnat
de unicitate. Aici „sacrul se împleteºte cu umanul
prin inspiraþie ºi numai astfel fiinþa umanã

se defineºte inconfundabil ca atare, adicã atunci
când omul s-a gãsit pe sine identificându-se, l-a gãsit
ºi pe Zeul ce se confundã cu este, deci Vesta. Cel
care asemenea descoperitorului de izvoare gãseºte
ºi este purtãtorul acestei permanenþe a calitãþii pe
care o numim este ºi pe care o þine ca pe un potir
în cuvânt e poetul. Aºa cum focul Vestei, simbol al
permanenþei lui este nu trebuie sã se stingã, nici
cuvântul poetului nu trebuie înãbuºit./…/ este rãmâne
etern, prezent ºi inefabil cu Cel ce este mai înainte
de toþi vecii.” (Ibid.: 188)

D
intr-oo pperspectivã aapropiatã sunt expuse
ideile din eseul Între utopia orficã ºi
hieraticul mioritic. Disoluþia dimensiunii

identitare se petrece în timpul în care lumea, spune
Stamatu, este „zdrobitã de industrie, ideologie ºi
destrucþie”, iar poeþii nu mai umblã „prin noaptea cea
sfântã” sã vesteascã ceva pe urmele foºtilor preoþi.
Ei ºi-au pierdut darul profetic. De unde ºi întrebarea
gravã pe care comentatorul o decupeazã din poemul
lui Hölderlin: La ce bun poeþi în vremuri oropsite?
(Weiss ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit?)
Rãspunsul apasã asupra întregii noastre epoci.
Întoarcerea la poeta vates care – asemenea
vestalelor – întreþin temeiul (esenþa!) existenþei
noastre în Logos pare a fi devenit o necesitate
imperioasã, având în vedere cã în locul întemeierii
(deci, al esenþei), timpul nostru e dominat de anti-
esenþa istoriei. (Din nou, o apariþie a Timpului ºi a
Istoriei..., prezenþã obsesivã ca ºi în scrierile altor
exilaþi, Vintilã Horia, Mircea Eliade sau ªtefan Baciu.)

Horia Stamatu posedã ºi încearcã sã punã în
luminã o înþelegere nu doar a fenomenului literar,
ci – într-o mãsurã egalã – ºi a interdependenþelor ce
opereazã în stãrile actuale ale lumii, subliniind esenþa
subtilã ce „leagã” între ele fenomenalitãþile: „Cine
reduce istoria la politicã face o gravã eroare. Istoria
este fundamental logos (de la lego, a aduna, a lega,
a pune împreunã). Dar astãzi politica este tot mai
departe de logos. /…/ În lipsa logosului, politica nu
mai are de apãrat nimic decât pe ea însãºi, adicã
nu e decât o persistenþã a forþei care constrânge,
însã nu leagã.” (Stamatu, 1985: 13) 

A
ctualitatea, cclarviziunea ºi profunzimea
acestor aserþiuni sunt tulburãtoare. Tot
ceea ce ni se spune pare a fi scris din

însãºi proximitatea zilei pe care o trãim, a prezen-
tului. Nu mai puþin uimitoare sunt analizele pe care
le întreprinde asupra fenomenului literar al exilului
românesc: „Poezia exilului nostru este la cea mai
înaltã expresie când ajunge la contingenþele ei
naturale cu oracolul, profeþia ºi apocalipsa. /…/
Vorbind de Oficiul poetului, un mare poet german
de la începutul declinului acestei modernitãþi pe care
o înmormântãm azi, ne aminteºte exemplar care sunt
temeiurile poeziei, adresându-se celor ce îndeplinesc
acest Oficiu: de ce oare, poete, vei fi ascultat profeþii
Orientului, ºi imnurile Helenilor, ºi mai de curând
tunetul? Într’adevãr, acestea rãsunã în cea mai
mare parte a poeziei româneºti din exil, ºi în raza
lor de luptã poeþii, cum spune Dumitru Ichim, pentru
întoarcerea logosului la el acasã, aceasta fiind ultima
speranþã a popoarelor ameninþate cu dizolvarea,
de a-ºi veni din nou în fire. /…/ 

Note ddespre HHoria SStamatu
Între 11938 ººi 11941, ssub cconducerea llui MMircea VVulcãnescu, eeste rredactor lla

Enciiclopediia RRomâniieii. În 11941 sse rrefugiazã îîn GGermania, uunde, îîntre aanii 11946
ºi 11948, ddevine llector dde llimba rromânã aal UUniversitãþii ddin FFreiburg iim BBreisgau,
catedra dde rromanisticã aa pprofesorului HHugo FFridrich ((autorul ccelebrului sstudiu
tradus ººi lla nnoi îîn 11969 Structura lliiriiciiii mmoderne). ÎÎn pparalel, ddiscipol aal llui MMartin
Heidegger, îîºi ccontinuã sstudiile dde ffilosofie ccu pprofesorul MMax MMüller, ssuccesor lla
catedra llui HHeidegger. ÎÎn uurmãtorii ddoi aani ((1948-11950), îîl rregãsim lla PParis, uunde
conduce ssecþia lliterarã aa IInstitutului RRomân dde CCercetãri dde ppe llângã SSorbona,
alãturi dde MMircea EEliade, EEmil CCioran ººi EEugen IIonescu, ffiind uunul ddintre ffondatorii
principali aai rrespectivului IInstitut. 

Între ccreaþiile ppoetice iimportante ddin pperioada ppostbelicã ssunt dde mmenþionat:
Juvavum 1199445, RRâul (1947), Por llas ccalzzados dde PPunta EEuropa (1956), Exodo
iin mmayo (1957), Reciitatiiv (poeme îîn vversuri ººi pprozã, MMadrid, Destiin, 1963),
Diialogurii (1964), Diialogos (Salamancha, 11971), Kaiirós (Paris, Caetele IInoroguluii,
1974), Jurnal (Salamancha, AAsociacion CCultural HHispano-RRumana, 11976),
Imperiiul (Paris, 11981). MMulte ddintre ppoemele ppublicate mmai aapãruserã, îîn ttimp, ººi
sub fforma uunor bbroºuri ssau îîn rreviste: Treii ppeiisagiiii, aalte ppoeme ººii pparapoezziie sunt
publicate îîn Reviista SScriiiitoriilor RRomânii din GGermania ((1970), pprecum ººi îîn ddiverse
antologii ccum aa ffost Poezziia rromâneascã (editor VVintilã HHoria, SSalamancha, 11956). 

Un lloc iimportant îîn ppreocupãrile llui HHoria SStamatu îîl oocupã ccronicile lliterare
ºi –– mmai aales –– eeseurile ppublicate îîn llimba rromânã ssau îîn llimbi sstrãine. ÎÎn mmulte
dintre aacestea ddin uurmã ssunt aabordate tteme ddin ssfera ffilosofiei cculturii, aa iistoriei
românilor, eetnolingvisticã, aantropologie ººi eesteticã. ÎÎn rrevista Destiin, caietul 

aniversar nnr. 111 ((Madrid, 11959), ppublicã eeseul iintitulat Câteva nnote aasupra ggân-
diiriiii rromâneºtii. Tot lla MMadrid, îîn Colecþiia DDestiin (1968), ppublicã eeseul Ion BBudaii-
Deleanu, ppoet-ggândiitor aal vvremuriilor nnoii. NNumãrul 111 aal Reviisteii SScriiiitoriilor
Românii (1972) cconþine uun eeseu ddespre „Umorul nnegru” ººii „„absurdul” îîn lliiteratura
românã ccultã ººii ppopularã. În uurmãtorul nnumãr aal aaceleiaºi ppublicaþii ((12 ddin 11973),
apare eeseul iintitulat Câteva llãmuriirii ccu ppriiviire lla NNae IIonescu. 

În pperioada aanilor 11980-11986, nnumeroase eeseuri vvor ffi ppublicate îîn rrevista
Cuvântul RRomânesc apãrutã ((1976) lla HHamilton îîn CCanada. RRãspunzând iinvitaþiei
lui MMihai FFotin EEnescu, ttimp dde aaproape uun ddeceniu –– îîntre aanii 11951 ººi 11960 ––
trãieºte îîn SSpania, lla MMadrid, uunde sse nnumãrã pprintre ffondatorii rrevistelor
Liibertatea RRomâneascã ºi Fapta.

În 11961 sse rreîntoarce îîn GGermania, sstabilindu-sse ddefinitiv lla FFreiburg, uunde
va oocupa ffuncþia dde rredactor lla DDepartamentul dde CComunicare aal FForschungstelle
für WWeltzivilisation ((1962-11966), iinstitut îîntemeiat dde pprof. AArnold BBergsträsser.

Pe ttot pparcursul aacestei pperioade ccontinuã ssã sse nnumere pprintre ccei mmai aactivi
colaboratori aai ppublicaþiilor lliterare aale eexilului rromânesc ººi oobþine PPremiului
Academiei RRomâno-AAmericane dde AArte ººi ªªtiinþe ((ARA).

În ccontinuarea uunui Maniifest ppentru sscriiiitoriiii dde lliimbã rromânã ddiin aafara
Româniieii, publicat îîn nnr. 333 ((ianuarie 11979) aal rrevistei Cuvântul RRomânesc,
Horia SStamatu aaducea îîn ddiscuþie nnecesitatea îînfiinþãrii uunei Sociietãþii aa sscriiiito-
riilor rromânii din eexil, ssocietate aale ccãrei sscopuri eerau, îînainte dde ttoate, mmorale:
„Societatea SScriitorilor RRomâni aar ffi îîn ddiaspora rromâneascã uun ccorp dde
solidaritate mmoralã mmai aaccentuatã ddecât aa ffost îîn RRomânia”. ((Dan AAnghelescu)
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C
ând pputerea llumii nu mai are nimic de-a face cu poezia, cu poeþii, când
este, deci, ruptã de cuvânt, din putere a lumii se transformã în agent
al neantului. /…/ Istoria este în mit, mitul în cuvânt, ºi cel mai adânc

opereazã în cuvânt poezia. Genocidul nu este doar masacrarea unor corpuri vii,
ci este ºi vitriolarea miturilor unui neam, ºi chiar ale unei lumi.” (Stamatu, 1985:
13) [Oficiul Poetului: În germanã Dichterberuf, termen pe care Horia Stamatu
l-a preluat din scrierile lui Hölderlin ºi pe care, în eseul intitulat Între utopia
orficã ºi hieraticul mioritic îl explicã astfel: cuvânt întreg care cuprinde ºi sensul
de oficiu, ºi de mesagiu, ºi de meºteºug, ºi de vocaþie. (Stamatu, 1979: 155)]

Este cât se poate de limpede: conservarea/pãstrarea dimensiunii identitare –
aºa cum o înþelege eseistul – impune întoarcerea Logosului la el acasã. Ceea ce
ar echivala cu o mutaþie taumaturgicã menitã „sã scoatã oamenii din sãlbãticia din
care nici mãcar creºtinismul nu-i mai poate scoate, aºa cum se aratã azi cu mai
multã violenþã ca oricând.” (Stamatu, 1979: 156) Continuându-ºi ideea, Stamatu
mai spune cã aceastã mutaþie pe care ar fi s-o aºteptãm de la Orfeu, ar fi forþatã
prin ceva ce „toda sciencia transcendiendo” (citat din versurile lui San Juan de la
Cruz pe care Horia Stamatu l-a tradus în întregime în limba românã), depãºeºte
orice ºtiinþã, filosofie sau religie. El reia afirmaþiile unuia dintre personajele lui
Eliade în care „sensul mesagiului lui Orfeu” susþine cã „Poesia este nu numai
o soteriologie, dar ºi o tehnicã politicã. Numai poezia ne mai poate mântui,
mai poate schimba omul…”

Analizele eseistului au o adresã clarã: epoca destrãmãrilor actuale, epoca ale
cãrei baze au fost puse de Revoluþia Francezã. De atunci încoace sãlbãticirea –
ni se spune – a fãcut un enorm ºi monstruos progres. 

Este evident cã toate aserþiunile ºi demonstraþiile autorului aflat în exil

se instrumenteazã cu un limpede gând la ceea ce se petrecuse – ºi continua
sã se petreacã – în România. 
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Cultura ppoliticã
Ioan CCURTEAN DDE HONDDOL

C
ultura ppoliticã face
parte, alãturi de artã,
literaturã, ºtiinþã,

filosofie, religie, din cultura
fiecãrei þãri. Deºi între dife-
ritele forme ale culturii nu
existã un paralelism absolut,
existã totuºi o multitudine

de influenþe între ele. 
Toþi cei care au avut ocazia sã cãlãtoreascã sau

sã-ºi ducã o parte din viaþã în strãinãtate au putut
constata cã fiecare þarã are specificul ei, care
depinde de limbã, obiceiuri, tradiþii, culturã,
dar ºi de arhitecturã, de ospitalitatea sau rezerva
oamenilor etc.

De la plecarea mea din România, în anul 1966
(când nu de foame se murea aici, ci de sete de
libertate!), am putut sã cãlãtoresc ºi sã cunosc, în
rãstimpul celor peste 25 de ani trãiþi în „The Promised
Land” al Americii, oameni ºi locuri din cele douã
Americi, din Alaska pânã în Þara de Foc, din Africa –
din þara piramidelor pânã la Civilizaþia Nubianã, din
toatã Europa (exceptând Ucraina ºi Þãrile Baltice).
Atenþia mea cea mai mare a fost îndreptatã spre
diferenþele culturale ale diferitelor popoare, cele
privind modul ºi nivelul lor de trai, frapat fiind sã
constat cã de multe ori cetãþenii dintr-o þarã sãracã
pot trãi mai bine decât cei dintr-o þarã nu lipsitã de
bogãþii. Cum ºi eu am plecat din România nu pentru
cã era o þarã sãracã, ci pentru cã era condusã rãu
ºi, ca cetãþean onest, nu mã puteam bucura de
drepturile ºi libertatea de care are nevoie orice om,
de cum am ajuns în lumea liberã, am înþeles cât de
importantã este cultura politicã în asigurarea unui
mod de viaþã decent pentru cetãþenii unei þãri.
ªi dacã astãzi românii pleacã, aºa cum o fac,
în strãinãtate, este pentru cã în þara lor nu li se
dã posibilitatea de a se afirma prin muncã potrivit
pregãtirii lor.

E
ste eevident ccã nnivelul dde ttrai ºi calitatea vieþii
dintr-o þarã depind de foarte mulþi factori,
cum ar fi bogãþiile solului ºi subsolului, clima,

nivelul de culturã ºi civilizaþie, tradiþii, religie, mod
de organizare socialã, legislaþie, justiþie, sãnãtate,
educaþie (în primul rând educaþie!) ºi, deopotrivã,
de relaþiile cu celelalte þãri. Pe lângã aceºti factori
intervine însã ceva care poate sã-i punã în valoare
sau, dimpotrivã, sã-i anuleze. Aºa se explicã de ce
în unele þãri cu climã blândã, cum sunt cele din sudul
Europei, cetãþenii trãiesc mai puþin bine decât cei
din nord, obiºnuiþi ºi obligaþi sã înfrunte o climã mai
asprã. Exemplul cel mai elocvent dupã pãrerea mea
este Norvegia. Acolo nivelul de trai al oamenilor este
foarte ridicat. Pe de altã parte, sunt þãri democratice
cu mare tradiþie culturalã care, intrând într-o crizã
majorã (exemplu, Grecia), au fãcut ca nivelul

de trai al cetãþenilor sã fie foarte mult afectat.
De aceea, pe lângã factorii mai sus enumeraþi,

intervine ceva foarte important, ºi anume, modul
cum este condusã fiecare þarã, mod care depinde
de cultura politicã – factor de importanþã primordialã
în lumea contemporanã. Politica este cea care
conduce, controleazã ºi direcþioneazã evoluþia
societãþii. Degeaba o þarã este foarte bogatã, dacã
este condusã de politicieni incompetenþi ºi corupþi!

N
u eeste mmai ppuþin aadevãrat cã nivelul de trai
al oamenilor dintr-o þarã anume ºi calitatea
vieþii lor nu depind exclusiv de bogãþiile þãrii

respective, de modul ei de organizare ºi de cultura
politicienilor, ci ºi (sau mai ales!) de cultura celor
care i-au ales pe aceºtia, pentru cã politicienii
sunt emanaþi chiar din rândul populaþiei respective.
Se observã cã, de cele mai multe ori, cetãþenii
se plâng de politi-
cienii pe care chiar
ei i-au ales, susþin
în sondaje cã þara
merge într-o direcþie
greºitã, dar îi realeg
în continuare…
Aceasta demon-
streazã cã, pentru
a trãi mai bine,
pe lângã o bunã
organizare socialã,
o solidã educaþie,
o legislaþie corectã
ºi o justiþie foarte
corectã (nu doar
politic, ci chiar deloc
politic!), populaþia
însãºi trebuie sã
aibã o adevãratã
culturã politicã. 

Noþiunea de
culturã politicã a fost introdusã în anul 1960 de
politologul american Gabriel Almond, care a definit-o
drept mulþimea orientãrilor, atitudinilor, valorilor
ºi convingerilor pe care un individ le are în legãturã
cu sistemul politic. De fapt, despre cultura politicã
s-a vorbit încã de pe vremea lui Platon, care
susþinea, în Republica, ideea cã pentru buna
funcþionare a statului este necesarã crearea unei
culturi care sã vizeze atât viaþa politicã a conducã-
torilor, cât ºi pe cea a cetãþenilor simpli. În Secolul
Luminilor din Franþa, Diderot, Montesquieu, Voltaire,
Toqueville ºi alþi „luminaþi” au evidenþiat ºi ei impor-
tanþa culturii politice pentru o bunã funcþionare
a instituþiilor statului.

Cultura politicã nu se referã doar la dimensiunea
cunoaºterii ca rezultat al instrucþiei care vizeazã mai

ales formarea profesionalã, culturalã ºi ºtiinþificã
a individului, ci la întreaga structurã a personalitãþii
umane. Aceasta cuprinde sfera afectivitãþii, a
sentimentelor ºi emoþiilor, a caracterului, disponi-
bilitãþii, responsabilitãþii ºi fidelitãþii individului faþã
de societatea/naþiunea de care aparþine. Nu
în ultimul rând, cultura politicã mai cuprinde ºi
presupune cunoaºterea legilor, a normelor ºi regulilor
care dau valoare sistemului politic respectiv.

Dacã nivelul culturii politice diferã de la o
þarã la alta, nu este de mirare cã ºi nivelul de trai
ºi calitatea vieþii cetãþenilor fiecãrei þãri diferã ºi cã
bogãþiile sau lipsa de resurse naturale dintr-o þarã nu
sunt rãspunzãtoare de acestea. Cultura politicã, da!

Î
n aanul 11966, am plecat (cu þara în suflet!)
dintr-o þarã în care politica nu numai cã nu se
alimenta din cultura naþionalã, ba chiar urmãrea

cu obstinaþie parcã distrugerea acesteia.
Dacã poporul român a reuºit sã supravie-
þuiascã, acest lucru s-a datorat culturii,
religiei ºi rezistenþei sale la nenumãratele
nãvãliri ºi experimente la care a fost supus
de-a lungul istoriei.

Personal, dupã ce, pornind de la zero, am
reuºit sã-mi construiesc în SUA o viaþã destul
de prosperã, am înþeles cã acest lucru nu s-a
datorat exclusiv voinþei ºi tenacitãþii mele, ci
în primul rând culturii politice de acolo, unde
conceptul de politicã, ori cele de democraþie,
responsabilitate, alegere, reprezentare, sunt
profund ancorate în mentalitatea cetãþenilor,
aceºtia fiind respectaþi ºi având ºansa de
afirmare prin munca lor – munca fiind
principalul factor de progres social.

Am cunoscut foarte mulþi politicieni
americani încã din studenþia mea la
Universitatea din New York, Facultatea
de Arta Filmului, unde l-am avut profesor
pe excelentul om de culturã James Manilla

(care avea sã devinã coautor mai târziu la douã
dintre scenariile mele de film – The Legacy  of
Dracula ºi, respectiv, Orbis Miracolum), care mi-a
sugerat sã urmez cursuri ºi la clasa prietenului sãu,
profesorul politolog Hartigan, care preda Politics
of American Democracy. Aºa am ajuns în anul
1978 membru al Partidului Republican. Acolo l-am
cunoscut pe Paul Laxalt, preºedintele amintitului
partid. Când, în 1984, urmau sã aibã loc alegeri
legislative, am primit o scrisoare din partea domnului
preºedinte al P.R., Paul Laxalt, prin care eram rugat
sã sprijin candidatura d-nei Ann O’Connell pentru
funcþia de senator al Statului Nevada. Urma în
scrisoare expunerea de calitãþi politice care ar fi
îndreptãþit-o pe candidata republicanã sã fie aleasã:
inteligenþã, devotament faþã de cetãþean, culturã
politicã, integritate moralã, corectitudine. 
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D
evine ccertitudine iimpresia neplãcutã
cã, sub ochii noºtri, se desfãºoarã un
proces în care valorile civilizaþiei noastre,

recunoscute pânã mai ieri, deci valorile tradiþionale,
sunt subminate. Sunt dintr-odatã puse în cauzã,
contestate aproape fãrã niciun simulacru de
motivaþie, golite de conþinut ºi caricaturizate,
împreunã cu momentele vieþii sociale în care
aceste valori aveau un rol definitoriu. Este indusã
(pseudo)ideea cã acest conþinut era numai
de circumstanþã ºi cã orice iniþiativã sau
gest de consacrare erau în fond ridicole. 

Victimele privilegiate în acþiunea de subver-
siune pe care o trãim sunt ideile, simbolurile
ºi ceremoniile legate de religie ºi de
constituirea ºi coerenþa familiei. Ocultarea
ºi eliminarea dimensiunii religioase din
existenþa omului „modern” merg atât de
departe încât în imaginea desfiguratã pe
care o întâlnim, cu greu mai putem recunoaºte
intenþia ºi semnificaþia iniþiale. Evenimentele
vieþii, dar ºi interpretãrile pe care noi înºine
le dãm acestora sunt contaminate de menta-
litatea ºi de termenii din limbajul economiei
de piaþã, constituit atât de expresii, cât ºi de
modalitãþi de gândire. Inteligenþa, redusã la
numeric, este vãzutã mai ales ca o capacitate
de calcul, în detrimentul factorilor emoþionali
ºi artistici. Inevitabil, insul devine o entitate
anonimã, fãrã cadru ºi coordonate, pânã
la urmã fãrã suflet („persoana electronicã”
dintr-o rezoluþie a Parlamentului European).
Cãsãtoria ºi familia, elemente constitutive
ale întregii vieþi de pânã acum, gândite
preponderent cu referire la modelul creºtin,
sunt mai nou concepute ca un „parteneriat”
convenþional, inconsistent, care nici mãcar
negoþ nu mai este.

Actualitatea subiectului însemnãrii noastre credem
cã a reieºit convingãtor ºi din lucrãrile conferinþei
din 31 octombrie 2017 de lansare a Laboratorului
de Sociologia ºi Geopolitica Religiilor din Institutul
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.C.
Brãtianu” (ISPRI) al Academiei Române. În Aula
Academiei Române, membri ai distinsului for,
reprezentanþi ai cultelor religioase din România,
profesori de ºtiinþe politice, teologie, filosofie ºi
din domenii înrudite s-au ocupat de locul religiilor
în viaþa socialã ºi în politicã. Ni s-a pãrut semnifica-
tivã evocarea unor teme precum viitorul Europei
în contextul tendinþelor ateiste, neîncrederea unor
cercuri largi în proiectul Uniunii Europene susþinut
pânã acum sau alterarea identitãþii spirituale.

P
entru aa nne llimita lla sspaþiul rromânesc,
ne punem întrebarea ce relaxãri, uºurinþe
ºi finalitãþi li se mai propun tinerilor care

înfruntã astãzi mai puternice obstacole decât
înaintaºii lor ºi care totuºi trebuie sã-ºi trãiascã
tinereþea normalã vârstei? Cu cine se mai iese
astãzi? Cu „gaºca”, cu o „prietenã” cu care însã nu
prea comunicã, din lipsã de conþinut ºi, nu în ultimul
rând, din cauza unui divertisment vãzut ca fiind ceva
paroxistic, din cauza muzicii date „la maximum”.
ªoapta la ureche, îmbrãþiºarea tandrã, aplecarea
duioasã a capului ei pe umãrul tãu – acum un secol!
Când eram tineri, noi, bunicii, de ºapte ani strãbunici
veseli, aveam o iubitã, un iubit, pe la Sângeorz, pe
valea Someºului, îi spuneam „drãguþã”. Dacã relaþia
se prelungea în timp, ea putea deveni logodnicã ºi
apoi soþie, luatã cu cununie în biserica unde venea

ºi se bucura întreaga familie, toatã istoria noastrã.
Existau ºi amante, ibovnice sau þiitoare, în funcþie
de cartier sau zonã geograficã. Prietena sau prietenul
erau însã cu totul altcineva. Se fãcea o distincþie între
prietenie ºi dragoste, amor. Titlul de prieten, purtãtor
al altor semnificaþii, valenþe ºi calitãþi sufleteºti
ºi culturale este azi redus la expresia universalã
„cool”, de boyfriend/girlfriend. 

De unde a apãrut aceastã deturnare de noþiuni,
aceastã pierdere a unui sens mai profund? Inovaþia
aceasta denotã confuzie, o simplificare primitivã,
o lipsã de culturã, o zãpãcealã intenþionatã, în care
nu mai ºtim pe unde am pierdut dragostea, familia,

ordinea din viaþã? Ce
plini de emoþie aºteptam
iubitul sau iubita „la
ceas la universitate”
(ºi acesta desfiinþat)!
Cum parcurgeam apoi
kilometri, pe jos, tra-
versând Bucureºtiul
de multe ori fãrã un
ban în buzunar, nici
mãcar pentru o savarinã
sau violetã!

Dacã ne uitãm mai
bine acum, gãsim în jur
ceva care este mai mult
o lume de resturi, de
jucãrii stricate, prea
puþin rãmãºiþe ale
unor zile frumoase,
mai degrabã rãmãºiþe
incoerente, din care
nu mai putem sã
recompunem întregul,
ceva viu. Ne-am

îndepãrtat prea mult de intuiþia ºi idealurile unei
vieþi ºi civilizaþii cu rosturile ei, de inspiraþie autenticã,
ne-am alterat þintele ºi vocaþia existenþialã. Regretabil
ºi dramatic, ne-am arãtat pasivi, de multe ori
complici, ºi am lãsat ca valorile care constituiau
esenþial soclul civilizaþiei noastre, de care acesta nu
se poate lipsi, – creºtinismul, moralitatea, respectul,
identitatea naþionalã –,  sã ne fie luate, pervertite,
falsificate, batjocorite, în fapt, confiscate. Ne-am lãsat
înstrãinaþi, privaþi, de imaginea globalã iniþialã, pentru
a nu mai regãsi azi decât vestigiile unei vieþi al cãrui
înþeles pare iremediabil alterat, chiar pierdut, pe plaja
pe care valurile nu ne mai aduc decât cioburile unui
naufragiu. 

S
criind ccele dde mmai ssus, nu ne gândim numai
la noi. În Franþa, consideratã de-a lungul
secolelor þarã eminamente catolicã, în

pofida creºterii numãrului de atei ºi a cetãþenilor
þinând de alte culte religioase, citim cã în prezent se
aud voci, ale unor filosofi susþinãtori ai creºtinismului,
ca Jean Luc Marion ºi Rémi Brague. Denis Moreau,
profesor de filosofie la Universitatea din Nantes,
specialist în Descartes, autor al cãrþii Cum poþi
fi catolic (Editura du Seuil), a acordat un interviu
revistei Figaro. Poziþia sa privind problema locului
credinþei în viaþa noastrã este semnificativã în
raport cu mediul intelectual. Dânsul ne propune
o „spiritualitate a inteligenþei”, ne sugereazã
posibilitatea unei „credinþe intelectuale”. Citãm:
„Mã înscriu fãcând astfel (scriind acea carte),
în marea ºi frumoasa istorie a Bisericii, care începe
cu prologul Evangheliei Sf. Ioan, în care Iisus este

numit Logosul, ceea ce poate fi, într-un sens, tradus
prin Raþiune, sau, forþând puþin, Intelectul”. Patristica,
scolastica, gândeºte autorul citat, ne dezvãluie
o secularã ºi fecundã companie între creºtinism ºi
filosofie. Denis Moreau îl citeazã, la rândul sãu, pe
Emmanuel Carrere, autorul romanului Le Royaume
(Împãrãþia), cãruia îi recunoºte meritul de a defini
corect actul de credinþã: „o confruntare permanentã
între certitudine ºi dubiu” ºi mai departe (întrebare
sau demonstraþie?!), „Este un lucru curios, dacã
ne gândim cã oamenii normali, inteligenþi, pot crede
într-un truc atât de evident, ca religia creºtinã...”

În Anglia, ca ºi în alte þãri anglo-saxone, credinþa,
viaþa duhovniceascã au fost de mult înlocuite cu
legi ºi regulamente laice, reducând creºtinismul
la respectarea în viaþa cotidianã a decalogului
convieþuirii civilizate. Încã din vremea când Biserica
a devenit un departament al Palatului Regal s-au
pãstrat doar ritualurile fastuoase ºi solemne ale
slujbelor religioase, dar semnificaþia lor s-a pierdut.
Aºa încât, conform unor studii sociologice, în
universitãþile anglo-saxone numai 14% dintre
filosofii chestionaþi sunt credincioºi. 

În încheierea acestei pãrþi, pe scurt, gãsim
cã noþiunile ºi modelele la care fãceam altãdatã
referinþã, pentru a înþelege mai bine viaþa pe care
o trãim, cât ºi pentru a împãrtãºi altora ideile sau
sentimentele noastre, sunt azi devalorizate. Ar trebui
sã reluãm mai pe înþeles toate aceste subcapitole
de mai sus. Pentru exemplificare/ilustrare
o asemenea reluare apare în continuare. 

Creºtinismul cconfiscat
Un reprezentant de seamã al cultului islamic

s-a exprimat, cu ocazia unei reuniuni internaþionale
a cultelor religioase, cã religia creºtinã este una
generoasã ºi frumoasã, dar se mirã cã spiritul
ei nu este urmat în viaþa cotidianã a comunitãþii.
O observaþie pe cât de adevãratã, pe atât
de îngrijorãtoare.

Într-adevãr, dupã cât vedem, s-au pierdut multe
din spiritul autentic, fondator, al religiei noastre,
frecvent rãmânându-ne doar aspecte din manifes-
tãrile lui exterioare. Trãirea, în esenþa sa, a fost
invadatã de un spirit laic, de metehnele economiei
de piaþã, care paraziteazã evenimentele ºi ritualurile
tradiþionale, pânã la pierderea semnificaþiei lor. Acest
proces provine, desigur, din carenþele educaþiei
religioase, din scãderea nivelului cultural, precum
ºi din superficialitatea manifestatã în ultimul secol
în cursul cãruia a fost eliminatã constant referinþa
la transcendent în existenþa omului. Aceastã refe-
rinþã a început sã fie înlocuitã – procesul de laicizare
continuã ºi se extinde – de elemente culese la
întâmplare din eticã sau din filosofii de inspiraþie
„umanistã”. Suntem împinºi sã credem cã îi facem
un serviciu spiritului religios dacã îl popularizãm
prin reducere la un folclor dubios sau dacã, eventual
chiar cu un preot de faþã în studio, abordãm, într-o
inimaginabilã lipsã de responsabilitate, cele mai
delicate subiecte religioase, în mod trivial,
iresponsabil.

A
nn OO’Connor, îîn ccei 116 aani ccât aa sservit ccomunitatea, s-a dovedit o foarte
bunã reprezentantã a celor care i-au dat votul lor. Aºa trebuie sã fie un
politician pentru a reuºi în SUA. Nu-i mai puþin adevãrat cã asemenea

calitãþi se obþin foarte greu ºi nu sunt doar rezultatul unor studii serioase, ci ºi al
îmbinãrii unor trãsãturi de personalitate a celui desemnat sã conducã, între care
sinceritate, devotament, dãruire, consecvenþã în împlinirea aºteptãrilor celor
ce l-au ales. Numai aºa poate sã progreseze o þarã!

În cultura politicã se aflã rãspunsul la întrebarea de ce o duc bine sau rãu

cetãþenii unei þãri. Repet: nivelul de trai dintr-o þarã depinde de modul în care
aceasta este condusã, ºi nu doar de bogãþiile ei naturale sau de absenþa lor.

Reîntors în România dupã 1989 cu hotãrârea de contribui la propãºirea
neamului nostru coborâtor din dacii dârzi ºi înþelepþi, dupã puterile ºi priceperea
mea însuºitã în decenii de viaþã petrecutã prin lumea democraticã din SUA, unde
am beneficiat pe deplin de climatul social, politic ºi cultural de acolo, sunt mai
convins ca oricând cã fãrã o adevãratã culturã politicã nu se poate! 

O ccivilizaþie ssubminatã
DDrragoº VVAIDDA, CConstanþa VVAIDDA HALIÞÃ
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F
ormele mmai nnoi
de ccreaþie în cultura
contemporanã,

îndeosebi în artã ºi literaturã,
pluralizarea modalitãþilor de
instituire valoricã prin „opera

de artã”, sub semnul unei convenþionalitãþi ce pe
alocuri friza arbitrarul, au trezit treptat neîncredere
în norme ºi modele ºi, implicit, în valoarea exemplarã
a idealului clasic al omului, structurat de echilibru
ºi armonie, simþul mãsurii ºi al încrederii în temeiuri
„raþionale”.

Apariþia unei „creaþii moderne”, fie aceasta pictura
abstractã, farsa tragicã, noul roman, muzica atonalã
º.a., pare a fi trezit bãnuieli (pe alocuri justificate)
în ceea ce priveºte virtualitãþile creatorului-demiurg
ºi „marea artã”, critica nouã anunþând în anumite
contexte, destul de zgomotos, superfluitatea
concepþiei despre „spontaneitatea genialã” a
creatorului ºi supralicitând amestecul dintre artã
ºi meºteºug.

„Arta abstractã”, de pildã, una dintre modalitãþile
caracteristice ale acestui fenomen, a devenit
„vehicolul raþiunii ºi al senzaþiei ordonate”, cumva
„singurul medium posibil” pentru acele „stãri extreme
ale emoþiei, pe care supunerea la figurã le menþine
mereu într-o dependenþã stânjenitoare”; „ne gãsim
în prezenþa unei arte în care controlul intelectului
ºi legile voinþei creatoare sunt aproape anulate în
avantajul spontaneitãþii pure”, e adevãrat însã, nu
al inconºtientului, pictorul rãmânând supus „voinþei
plastice” (Marcel Brion, Arta abstractã, Ed. Meridiane,
Bucureºti, 1972, p. 234). 

E
ste vvorba dde cconcilierea tendinþei de a face
din tablou „traducerea cea mai fidelã, ºi fãrã
intermediar figurativ, a emoþiei directoare”,

cu tendinþa ce reclamã „ordonarea plasticã” a unor
elemente non-plastice prin definiþie, elemente care
„nu devin plastice decât dupã o construcþie, nici-
decum raþionalã, nici propriu-zis sensibilã, ci mai ales
emotivã”; „emoþia iniþialã” trebuie „sã rãmânã ca atare
în timpul întregii elaborãri a operei”, continuând sã
guverneze evoluþia operei de artã „fãrã deformãri,
fãrã atenuãri”, astfel încât „la terminarea operei,
faptul plastic, care a devenit tabloul, reprezintã încã
exact ºocul de la început” (Ibidem, pp. 234, 235).

Situaþia se complicã prin evitarea
reprezentaþionalului (mergând pânã la „inutilitatea
oricãrei figuri originale”, la „forma lipsitã de orice
referinþã la obiect”) ºi amestecul genurilor de creaþie
(de pildã, Scherzo de Wassili Kandinsky, 1927)
la „pictorii muzicaliºti” (Ibidem, pp. 316, 330). 

Vorbind despre „enigma cubismului”, Arnold
Gehlen evidenþia o „peinture conceptuelle”, o „artã
conceptualã” (expresia provine de la Guillaume

Appolinaire), care „trebuie sã însemne o concepþie
de tablou în care a intrat o reflexiune care, în primul
rând, a legitimat prin mijloacele gândirii sensul
picturii, mediul existenþei ei ºi, în al doilea rând,
în care, pe baza unei concepþii determinate, sunt
definite datele elementare caracteristice tabloului”
(Imagini ale timpului, Ed. Meridiane, Bucureºti,
1974, pp. 123, 126, 127).

De fapt, literatura, ºtiinþa, filosofia însãºi înre-
gistreazã în secolul XX fenomene noi în planul
creaþiei ºi, în consecinþã, ºi al conceperii statutului
operei (de orice tip).
Din planul istoriei
artei s-a vorbit
de „o modificare
esenþialã a noþiunilor
filosofice de concret
ºi abstract în
aplicarea lor la
artã ºi literaturã”,
subliniindu-se
rolul celebrei
„Lebensphilosophie”,
îndeosebi a lui
Dilthey, care „dez-
voltã premisele
unei individualizãri
a logicii”, în acord
cu spiritul primei
jumãtãþi a secolului,
care „tinde cãtre
o individualizare
ºi o sensibilizare a abstractului” (Edgar Papu, Arta
ºi umanul, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1974, p. 74).

Existenþa iniþialã a unei „arte abstracte” este
marcatã de „epocala lucrare” a lui Wilhelm Worringer
din 1908 (Abstraktion und Einfühlung), care „aduce
o importantã întãrire teoreticã pentru cariera artei
abstracte” (Ibidem, p. 75). 

Î
ntr-aadevãr, WWorringer sscria: „Linia simplã –
ºi dezvoltarea ei în continuare într-o legitate
geometricã – a trebuit sã ofere cea mai mare

posibilitate de fericire pentru omul neliniºtit de
neclaritatea ºi confuzia fenomenelor. Cãci aici
a fost lichidat ultimul rest al legãturii cu viaþa, al
dependenþei de viaþã, aici a fost realizatã forma
supremã, absolutã, cea mai purã abstracþie; aici este
lege, este necesitate, în timp ce peste tot domneºte
bunul plac al organicului” (W. Worringer, Abstracþie
ºi Intropatie, Ed. Univers, Bucureºti, 1970, p. 36).

Pe urmele lui Riegl, autorul vorbeºte de „instinct
de abstracþie”, opus „instinctului de imitaþie” ºi pre-
cizeazã: „Nu instinctul de imitaþie – istoria instinctului
de imitaþie este alta decât istoria artei – a fost cel
care constrângea la reproducerea artisticã a unui

model natural. Mai curând vedem în acesta strãdania
de a elabora obiectul particular – în mãsura în care
el stârnea un interes special – din legãtura ºi depen-
denþa sa de alte lucruri, de a-l smulge din fluxul
întâmplãrii, de a-l face absolut (Ibidem). 

Î
n iistoria aartei „reprimarea reprezentãrii spaþiale
a fost o poruncã a instinctului de abstractizare
tocmai pentru cã spaþiul este cel care uneºte

lucrurile laolaltã, care le dã relativitatea lor în ima-
ginea lumii ºi pentru cã spaþiul nu se lasã individu-

alizat. Deci, atâta vreme cât un obiect senzo-
rial este încã dependent de spaþiu, nu poate
sã ne aparã în individualitatea sa materialã
închisã. Toate strãdaniile se îndreptau, deci,
spre forma individualã, elaboratã, de spaþiu”
(Ibidem, p. 37).

Pe scurt, „nevoia primordialã a omului
de a elibera, cu ajutorul reprezentãrii artistice,
obiectul senzorial de neclaritatea pe care el
o are din cauza tridimensionalitãþii” (Ibidem). 

Sã ne mai mire, în acest context, succesul
filosofiei lui Bergson, axatã pe „intuiþia duratei”?
Bergson însuºi scria: „durata realã este ceea
ce s-a numit totdeauna timp, dar timpul
perceput ca indivizibil” (H. Bergson, La Pensée
et le Mouvant, Ed. Alcan, Paris, 1934, p. 188).

Noile fenomene ale creaþiei determinã
o crizã a conºtiinþei culturale ºi îndeamnã
critica de specialitate cãtre noi temeiuri
estetice ºi general-filosofice. 

Dincolo de ceea ce au încercat esteticile
intropa-tiei (Einfühlung) ºi estetica valorii (îndeosebi
neokan-tianã ºi fenomenologicã) pentru o nouã
cuprindere a noilor creaþii de la începutul veacului
XX, trebuie marcatã direcþia filosofico-esteticã
prelungitã din „Lebensphilosophie” prin Henri
Bergson.

T
eoria bbergsonianã a „duratei puse”
ºi a intuiþiei a fost consideratã multã vre-
me drept temei estetico-filosofic al compre-

hensiunii noilor fenomene din literaturã ºi artã. În
acest sens, de pildã, s-a apreciat cã Impresionismul
se caracterizeazã „printr-o opticã cu totul diferitã
de precedenta ºi o nouã teorie a spaþiului”; mai
mult, „construcþia impresionistã ilustreazã filosofia
continuitãþii” (André Lhote, Sã vorbim despre picturã,
Ed. Meridiane, Bucureºti, 1971, pp. 157, 158). 

„Durata” bergsonianã nu este „eul” (psihologic)
ce susþine „curgerea” vieþii interioare, ci „durata
concretã”, deci nu „un moment care înlocuieºte alt
moment”, întrucât nu ar exista atunci decât prezent,
nu prelungire a trecutului în actual, nu evoluþie”
(H. Bergson, L’Evolution créatrice, 27 Ed. Alcan,
Paris, 1923, p. 1).

„Lumile” lliteraturii îîn iilustrãri
de rreferinþã: rromanul pproustian ((I)

AAccaadd.. AAlleexxaannddrruu BBOOBBOOCC

N
e ttemem ccã, îîntr-uun ffel, momentul alungãrii omului din Eden este, de
fapt, un proces care continuã: omul continuã sã-ºi încerce puterile
cu divinitatea ºi diavolul continuã sã-l ispiteascã. Diavolul, nu acela pe

care strãbunii ºi-l închipuiau cu coarne ºi cu coadã, ci unul disimulat, sofisticat,
„viclean” îl numeºte rugãciunea, bon causeur, care vorbeste, ce-i drept, cam prea
mult ºi, mai cu seamã, pe alocuri surprinzãtor de fãrã suflet, aparent inofensiv,
plicticos. Ce dacã, odatã, într-un gest aproape fãrã importanþã, uºor, trecem
pentru un scurt rãgaz de timp, dincolo. Acþiunea sa începe chiar cu inducerea
iluziei cã „diavolul nu existã”, operând astfel prin schimbarea lui din planul
reprezentãrii grafice, în cel al cuvântului care circulã cu uºurinþã, firesc, prin
toate canalele noilor tehnici electronice. Noi înºine ne-am creat un paradis
artificial, umplut cu „valori” artificiale, goale de conþinut, cu reprezentãri
ºi manifestãri primitive, agresive, care ne invadeazã societatea.

Ceea ce se întâmplã este atât de grav încât recurgem la un aspect anecdotic
pentru a ne trage rãsuflarea, pentru un scurt rãgaz. Pe vremuri, la prelegerile
ideologice de la care nu puteam lipsi, fireºte, nu se fãceau demonstraþii, nu se
dãdeau argumente. Ceea ce noi trebuia sã alungãm din gândurile noastre era
stigmatizat, înfierat, prin calificativul „aºa-zis”, cu care începea lista condamnãrilor
– aºa-zisa filosofie, aºa-zisa ºtiinþã etc. Amintindu-ne de tunelul pe care trebuia
sã-l strãbatem, putem ºi noi acum sã spunem, aºa-zisele valori (se adaugã
ºmechereºte, care numai valori nu sunt).

Halloween este una dintre „sãrbãtorile” de curând importate, care ne sperie,
nu datoritã mãºtilor, pãlãriilor, craniilor fosforescente ºi alte asemenea, ci
a „mesajului” disimulat transmis copiilor. Acest spectacol grotesc tinde sã
înlocuiascã tradiþia ceremonialului funerar ºi de pomenire a strãmoºilor, prezentã

în toate religiile ºi credinþele, ca momente definitorii în viaþa omului. Definitorii
spunem pentru cã este pusã în evidenþã legãtura dintre generaþii, înrudirea,
familia, relaþia „celor din neam”, care, surprinzãtor (?) nu este prea agreatã
în noul umanism. Moartea a fost tratatã în decursul timpurilor cu respect, într-o
apropiere discretã, cu multe întrebãri rãmase fãrã rãspuns. Mulþi au cultivat
o atitudine de supunere ºi acceptare seninã, alþii au înfruntat-o eroic, dar nimeni
nu a tratat subiectul ducându-l în derizoriu. 

O
bservaþii aasemãnãtoare pot fi fãcute ºi în alte cazuri. Ziua Sfântului
Valentin, personaj consacrat în lumea creºtinã, pentru generozitatea ºi
dragostea faþã de defavorizaþii sorþii, a devenit ziua de vârf în comerþul

cu figurine ºi inimioare de cârpã sau marþipan, sfântul fiind transformat într-un
agent de turism sexual. La rândul lui, Crãciunul, de mult golit de semnificaþie,
se sãrbãtoreºte în compania „crãciuniþelor” cu fes roºu ºi garniturã de silicon,
în ritmul zglobiu al unui „jingle bell” globalizat. Miresele, uneori la al „n-lea” soþ,
pãstrându-si rochia albã a inocenþei achiziþionatã la târgul de black Friday nu
se mai despart cu regret de familie, dupã tradiþie, ca în urmãtoarele. „Obrajii
Mariei s-au aprins imediat, atunci i-a luat mâna dreaptã, asprã ºi plinã de bãtã-
turi, între palmele ei subþiri cu degete strãvezii ºi i-a pus-o pe creºtet, ca pentru
blagoslovire, apoi a început sã îngâne ceva ce semãna cu un cântec fãrã cuvinte,
un cântec vesel ºi trist în acelaºi timp, cu urcuºuri ºi coborâºuri, ce-l învãluia mai
degrabã cu mireasma decât cu sunetele lui, pe care Maria ºi-l cânta parcã sieºi,
din care Mihai distinse ºi cuvinte: Ia-þi mireasã ziua bunã/ De la tatã, de la mumã,/
De la fraþi, de la surori,/ De la grãdina cu flori... ” (Nuntã în taiga, capitol
din romanul Tema pentru acasã, de Nicolae Dabija)
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P
e aacest ffond, s-a subliniat cã impresionismul
muzical ºi plastic „s-a recunoscut” în
Bergson, iar M. Proust „a folosit mai mult

din lecþia lui Bergson” (Tudor Vianu, Henri Bergson,
în: Istoria filosofiei moderne, vol. IV, Bucureºti, 1939,
p. 221); atunci când simbolismul francez ºi-a cãutat
o bazã doctrinarã, teoreticienii lui au crezut cã o
pot gãsi în filosofia lui Bergson; ºi „impresionismul
muzical ºi plastic s-a recunoscut de asemeni în
Bergson”: tendinþa de a pãtrunde pânã la rãdãcina
impresiei aminteºte de „critica inteligenþei în filosofia
lui Bergson” (T. Vianu, Henri Bergson, în: Opere,
vol. 9, Ed. Minerva, Bucureºti, 1980, p. 293).

Dar – continuã Vianu – „artistul care a folosit
mai mult din lecþia lui Bergson, deºi el însuºi a putut
s-o subestimeze, a fost, fãrã îndoialã, Marcel Proust,
care în anii de dupã rãzboi a revoluþionat formula
romanului european. Concepþia bergsonianã asupra
timpului ºi a memoriei sunt cadrele teoretice în
care se miºcã marea creaþie epicã a romancierului
francez. Ideea cã trecutul ne poate fi restituit cu
prospeþimea primei percepþiuni în momentul de
slãbire a atenþiei la viaþã, ca un rod al dezintegrãrii
ºi al visului, stã la sorgintea însãºi a lirismului care
înfãºoarã creaþia lui Proust” (Ibidem, p. 294).

Viziunea lui T. Vianu despre raporturile lui
Proust cu filosofia lui Bergson, ca ºi ale altora
(E. Fiser, L’esthétique de Marcel Proust, 1933)
este amãnunþitã în studiul Marcel Proust (1945):
„Este o mare deosebire între memoria-habitudine
ºi memoria involuntarã. Diferenþa teoreticã a
pregãtit-o Bergson ºi renumitele lui analize par a
fi avut un adânc rãsunet asupra lui Proust” (Tudor
Vianu, Opere, vol. 11, Ed. Minerva, 1983, p. 222).

ªi mai clar: „Cãutând timpul pierdut, Proust
regãseºte deci realitatea însãºi ºi lucrarea
memorialisticã are, pentru el, interesul unei
experienþe metafizice” (Ibidem, p. 223).

Opera lui Proust vorbeºte cititorului „mai
cu seamã prin excepþionalul ei interes psihologic,
prin lirismul ei pur, prin masa ºi culoarea acestei
structuri unice, care se înalþã în orizontul timpului
nostru ca o impunãtoare catedralã romanã”
(Ibidem, p. 228).

Este cumva uimitor cã, deºi considerã cã „de
aproape un veac încoace, niciun scriitor n-a tulburat
mai adânc conºtiinþa literarã a lumii” decât Proust,
care poate „sã fie considerat deschizãtor de erã
nouã, poate tot atât cât Balzac însuºi”, Camil
Petrescu scrie: „Ceea ce e cert însã e cã soluþia
lui coincide, pânã ºi în termeni, cu noua structurã
a filosofiei – e, cum am spus, considerat, oarecum,
ca un discipol literar al lui Bergson”; ca urmare
„sã încercãm sã obþinem din filosofia contemporanã,
ºi îndeosebi cea bergsonianã, o cheie pentru a
înþelege organic Á la recherche du temps perdu”
(Camil Petrescu, Noua structurã ºi opera lui Marcel
Proust, 1935, în vol. Teze ºi antiteze. Eseuri alese,
Ed. Minerva, BPT, 1971, pp. 3, 19, 20).

Aceasta cu toate precizãrile: „Noua structurã
în psihologie se înfãþiºeazã sub semnul covârºitor
al subiectivitãþii, în locul obiectivitãþii”; „dar aici
e necesarã corectura fenomenologicã ºi toatã
expunerea de faþã trebuie înþeleasã neapãrat sub
rezerva acestui punct de vedere” (Ibidem, p. 18).

C
um ssã îînþelegem însã „viziunea” lui Proust,
într-o operã „constituitã oarecum ostentativ
ca un lung monolog”; cãci autorul „descrie

totul ca în mãsura în care a adunat în concret, con-
stituind propria lui experienþã, nu cu pretenþia de
a reda o existenþã obiectivã, ci o existenþã în funcþie
de cunoaºterea intuitivã a lui” (Ibidem, p. 28).

Prin urmare, „artistul povesteºte lumea vãzutã
prin el, existând prin el”; „Corolar artistic e unitatea
unghiului de privire, ceea ce Robert Curtius numeºte
«Perspectivismul lui Proust»” (Ibidem, p. 28, 29). 

Problema esenþialã aici prezintã cel puþin douã
aspecte: (a) cu ce psihologie ºi, implicit, filosofie
îºi fãureºte un creator „viziunea” lui despre lume
prezentã numai în creaþia, în opera lui; (b) în ce
mãsurã modalitatea de prezenþã a „lumii” din text
(operã) nimereºte într-un stil de gândire din epocã,
e solidar cu acesta fãrã a-l fi împrumutat, învãþat
ºi aplicat în producerea operei?

Camil Petrescu avea dreptate afirmând cã „o
literaturã trebuie sã fie sincronicã structural filosofiei
ºi ºtiinþei” unor epoci, dupã cum avea dreptate ºi prin
intuiþia cã literatura epicã de pânã la Proust nu se mai
integra structurii culturii moderne, iar faþã de evoluþia
realizatã de ºtiinþã ºi filosofie în ultimii patruzeci de

ani, aceastã literaturã epicã rãmãsese anacronicã”,
arta romanului însuºi rãmãsese „într-un stadiu
caracterizat interior”, ºtiinþa ºi filosofia timpului
„nu-ºi aveau o literaturã epicã într-adevãr corelativã”
(Ibidem, p. 3, 4).

Oricum, noua „artã a romanului”, pe care
o practica Proust, nu mai trimitea „cu trei veacuri
în urmã”, la Descartes ºi marile „sisteme raþionale”,
cum trimitea „literatura epicã ºi dramaticã de dinainte
de Proust”. 

Totuºi, Descartes rãmâne o prezenþã ºi dincolo de
ceea ce credea Camil Petrescu. Pentru noua creaþie
a romanului, ceea ce descria
Descartes în Meditaþii
metafizice (Meditaþia I)
ca „experienþa visãrii” este
deosebit de semnificativ:
Potenþialitatea dubitativã
a experienþei somnului ºi a
visului este datã de faptul cã
acesta atinge ºi valabilitatea
de a fi a ceva; confruntate

judicativ, trezia ºi
visarea suspendã
existarea în mod
absolut a lumii
experienþei noastre.
Aceasta înceteazã
sã existe în starea
de vis, iar lumea
visului în starea de
trezie; lumea este
un corelat al stãrilor
noastre.

„Toutefois j’ai ici a
considérer que je suis homme et par conséquent que
j’ai coutume de dormir et de me représenter en mes
songes les mêmes choses ou quelquefois de moins
vraisemblables que ces insensés, lorsqu’ils veillent”;
„supposons donc maintenant que nous sommes
endormis, et que toutes ces particularités-ci, a savoir,
que nous ouvrons les yeux, que nous remuons
la tete, que nous étendons les mains, et choses
semblables, ne sont que de fausses illusions; et
pensons que peut-être nos mains, ni tout notre corps,
ne sont pas tels que nous les voyons. Toutefois il
faut au moins avouer que les choses qui nous sont
représentées dans le sommeil, sont comme des
tableaux et des peintures, qui ne peuvent être
formées qu’a la ressemblance de quelque chose de
réel et de véritable; et qu’ainsi, pour le moins, ces
choses générales... ne sont pas choses imaginaires,
mais vraies et existantes. Car de vrai les peintres,
lors même qu’ils s’étudient avec le plus d’artifice
a représenter des sirenes et des satyres par des
formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent
pas toutefois attribuer des formes et des natures
entiérement nouvelles, mais font seulement un
certain mélange et composition des membres
de divers animaux” (R. Descartes, Méditations
métaphysiques, Quadrige / PUF, 4e edition, 1996,
pp. 28, 29).

P
rin iipoteza vvisului, lumea, corelat al expe-
rienþei în starea de trezie, nu mai existã,
ceea ce permite interpretarea cã aceastã

ipotezã este o predispoziþie de nefiinþã; lumea care
apare în vis survine ca o posibilitate de nefiinþã, dar ºi
de „apariþie” (în „raportul de apariþie”), adicã în moda-
litatea de a fi a unei creaþii în forma „operei de artã”. 

Proust însuºi scria (Á la recherche du temps
perdu, ediþia Pléiade, 1954, vol. III, p. 912): „c’était...
par le jeu formidable qu’ils font avec le Temps que les
Rêves m’avaient fasciné”; „je m’étais rendu compte
que seule la perception grossiére et erronée place
tout dans l’objet, quand tout est dans l’esprit”.

Noua creaþie de gen trimitea mult mai aproape,
anume la fenomenologie, în care se ºi poate
recunoaºte, ca astfel sã ajungã la o mai completã
comprehensiune, la conºtiinþa de sine. Dar feno-
menologia (filosoficã), contemporanã cu creaþia
prousteanã, nu este un simplu program inerent

acestei creaþii. Niciuna nu e explicabilã prin cealaltã
ºi, cu atât mai puþin, reductibilã la ea.

Funcþioneazã în noua epocã un mod (poate
stil!) specific (poate postmodern!) de creaþie ºi
comprehensiune în domeniul de bazã al cunoaºterii,
ale acþiunii ºi creaþiei umane. ªi aceasta pe fondul
unui nou ideal (poate „neclasic”!) al omului ºi al unor
noi legitãþi ºi plusuri ale istoriei.

Tocmai aceasta face ca filosofia (într-o expunere
„modernã”) sã funcþioneze nu numai ca forma mentis,
ci ºi ca o veritabilã conºtiinþã istorico-culturalã.
Domeniile creaþiei umane (în cazul de faþã literatura

ºi filosofia) se solidarizeazã fãrã a se ames-
teca, pãstrându-ºi autonomia ºi demnitatea
valoricã. Aceastã solidaritate a lor ca valori
este aceea care permite fiecãruia ajungerea
la conºtiinþa de sine. 

P
roust îînsuºi aanunþa ideea unei con-
tinuitãþi ce nu exclude reorientarea,
dar pãstreazã esenþialul: „Cred cã

orice artã adevãratã este clasicã, dar legile
spiritului îngãduie arareori ca ea sã fie, încã
de la apariþie, recunoscutã ca atare” (M.
Proust, Eseuri, trad. de Irina Mavrodin, Editura
Univers, 1981, p. 259).

Legând creaþia artisticã de lecturã, Proust
ajunge la o altã relaþie a operei de artã, care-i
relevã ºi limitele în realizarea unei compre-
hensiuni: „Limitele rolului lecturii derivã din
însãºi natura virtuþilor ei”; „ceea ce este capãt

al înþelepciunii lor nu ne apare decât ca început al
înþelepciunii noastre, astfel încât tocmai în momentul
când ne-au spus ceea ce puteau sã ne spunã,
ne dau sentimentul cã nu ne-au spus încã nimic”
(M. Proust, Zile de lecturã, Op. cit., pp. 36, 39).

Aºa cum s-a precizat (Irina Mavrodin, Prefaþã,
Op. cit., p. 11), „edificiul poeticii proustiene se sprijinã
pe temelia unei practici de lecturã care participã
la scrierea însãºi a operei”. 

Proust însuºi scria (vol. III, p. 911): „En réalité,
chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur
de soi-même.”

Noutatea o constituie însã înþelegerea în viziune
fenomenologicã prin „încercarea de a examina
literatura pornind de la semnificaþia ei ascunsã
(Bedeutungsfähigkeit)”; „la Proust totul este cât se
poate de clar, încât ne putem pierde în lecturã, fãrã
sã fim siliþi la consideraþii ºi reflecþii, care par mai
degrabã sã-i dãuneze. De obicei, se admite cã Proust
constituie o sursã nepreþuitã pentru dezvoltarea unor
consideraþii psihologice, dar cã încercarea de a gãsi
o cale filosoficã de a accede la ea ar tulbura farmecul
povestirii. Este sesizat astfel pericolul reducerii ...
la câteva teze filosofice aride. Desigur, nu existã o
reprezentare clarã a scopurilor pe care filosofia artei
le urmãreºte” (W. Biemel, Proust. Timpul ca personaj
principal, în Expunere ºi interpretare, traducere
de G. Purdea, prefaþã de Al. Boboc, Editura Univers,
1987, p. 190). 

C
eea cce ssurprinde din capul locului în
romanul lui Proust Á la recherche du temps
perdu este faptul cã personajul principal

„apare încã din prima frazã, mai exact, povestitorul
însuºi relateazã ceva despre sine, dar ipostaza la
care se referã este una cât se poate de ciudatã:
momentul adormirii, clipa în care «eul» pe care vrem
sã-l surprindem, tocmai ne scapã” (Ibidem, p. 191).

Suntem astfel departe de personajul romanului
clasic, „antrenat într-o activitate tipicã, prin care îºi
manifestã caracterul sau spune ceva despre locul ºi
timpul acþiunii”; „în loc de a spune ceva despre
persoana povestitorului, acesta se înfãþiºeazã pe
el însuºi, se aratã pe sine, desigur, în momentul
oscilant al adormirii, când conºtiinþa de sine se scu-
fundã treptat. Ciudata înstrãinare care se petrece aici
este o ilustrare prin faptul paradoxal cã ceea ce-l
deºteaptã din somn este gândul cã trebuie sã adoar-
mã ºi sã sufle în lumânare” (Ibidem, pp. 191, 192). 

„Parfois, a peine ma bougie éteinte, mes yeux
se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de
me dire: «Je m’endors». Et, une demi-heure aprés,
la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil
m’éveillait; je voulais poser le volume que je croyais
avoir encore dans les mains et souffler ma lumiére;
je n’avais pas cessé en dormant de faire des réfle-
xions sur ce que je venais de lire; mais ces réflexions
avaient pris un tour particulier” (Vol. I, Pléiade, p. 3).

(Va urma)

M. PProust
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L
upta ppentru îînde-
plinirea vvisului de
unire într-un singur

stat naþional, al românilor
din provinciile locuite de
ei ºi aflate între vremelnice

frontiere ale altor state, a înregistrat un puternic
avânt în timpul ºi, mai ales, spre sfârºitul primei mari
conflagraþii mondiale. Intrarea României în conflictul
militar european s-a înscris în ansamblul general al
eforturilor întreprinse de aceasta, pe multiple planuri,
în scopul înfãptuirii statului naþional unitar român. În
întreaga þarã, începând în mod deosebit cu toamna
anului 1918, s-au desfãºurat ample ºi multiple
manifestaþii ºi demonstraþii organizate de diverse
asociaþii ºi societãþi cultural-naþionale. De altfel, în
întreg spaþiul european s-a înregistrat – în respectiva
perioadã – o creºtere a efervescenþei luptei naþiunilor
asuprite împotriva celor dominante. Drept urmare,
acestui context revoluþionar al luptelor pentru libertate
ºi autodeterminare a naþiunilor dominate din cuprinsul
dublei monarhii austro-ungare s-au alãturat ºi românii
din provinciile imperiale locuite majoritar de ei. 

Concomitent cu aceastã angajare în lupta pentru
libertate naþionalã ºi unire cu România, românii au
fost nevoiþi sã suporte un ºir neîntrerupt de abuzuri
din partea maghiarilor, mulþi dintre ei plãtind cu viaþa
acest curaj. În faþa ºirului nesfârºit de violenþe de tot
felul, jafuri ºi crime, românii au fost obligaþi, pentru
a-ºi apãra viaþa ºi proprietãþile, sã înfiinþeze ºi ei
Gãrzile Naþionale Române, dupã modelul celor
ungureºti deja existente. Garda Naþionalã Românã
(a mai fost numitã ºi Garda Naþionalã din Ardeal),
încã de la înfiinþare, a avut drept scop atât apãrarea
vieþii ºi bunurilor românilor, cât ºi pregãtirea
procesului unificator aflat în derulare. 

În cele ce urmeazã sunt evidenþiate câteva repere
biografice din viaþa ºi cariera militarã a generalului
de brigadã Ioan Hidu, cel care, în toamna anului
1918 (era colonel pe atunci), a înfiinþat ºi comandant
Gãrzile Naþionale Române din Cluj.

Ioan Hidu s-a nãscut în localitatea Þichindeal din
judeþul (atunci comitatul) Sibiu, la 18 ianuarie 1881,
ca fiu al lui Simion ºi Mariei. Între anii 1883-1886 îºi
face studiile liceale la Viena, finalizate cu calificativul
„cu eminenþã”, iar din toamna anului 1886 a fost elev
al ªcolii de Cadeþi din Sibiu, pe care a absolvit-o
în anul 1890 cu calificativul „foarte bine”. 

C
ariera mmilitarã, ca ofiþer în armata austro-
ungarã, a desfãºurat-o între anii 1890-1918,
ajungând la gradul de locotenent colonel

ºi activând în diferite unitãþi militare (Regimentul
64 Infanterie, Regimentul 31 Infanterie, Regimentul
44 Infanterie). 

Dupã decretarea mobilizãrii generale de la 31
iulie/13 august 1914 a armatei imperiale, urmare
a Declaraþiei de rãzboi pe care Austro-Ungaria a
notificat-o Serbiei, Ioan Hidu a luat parte, în calitate
de comandant de companie, la luptele din Serbia.
Pe front a fost recompensat, la 29 noiembrie 1914,
cu decoraþia Signum Laudis, pentru „respingerea
a cinci atacuri ale sârbilor [date] cu forþe mari”
(nota 1). Îndeplinind funcþia de comandant de bata-
lion, în anul urmãtor (1915), participã la luptele din
Galiþia (Polonia) unde a fost decorat cu Coroana
de Fier, clasa a III-a, „pentru meritele sale deosebite”,
întrucât a „cucerit în asalt o poziþie dominantã
a ruºilor, fãcând loc ºi protejând în acelaºi timp
unitatea ce înainta”.

Dupã aceastã primã campanie, Ioan Hidu
a traversat unele momente mai dificile, din cauza
îmbolnãvirii pe front, peste care a trecut cu bine,
fiind din nou trimis în luptã. 

În perioada octombrie 1916–martie 1917, a
comandat un batalion în luptele din Alpi. La 25
octombrie 1917, a primit Crucea de Merite Militare,
clasa a III-a, pentru „spargerea frontului italian
pe platoul Baiusizzo, în atacul pe frontul Isonzo”.
În etapa urmãtoare, între martie-noiembrie 1917,
tot în campania de la Isonzo, a condus în luptã

un batalion ºi, pentru scurt timp, a comandat chiar
Regimentul 31 Infanterie. Din nou a fost decorat,
primind de aceastã datã Crucea Carol, pentru
„vitejia ºi îndemânarea dovedite în luptã” ºi „pentru
participarea în prima linie”. 

Drept concluzie, este relevant cã Ioan Hidu
a participat direct la peste 20 de lupte de atac ºi
de poziþie, în timpul campaniei din Primul Rãzboi
Mondial dusã de armata austro-ungarã, în tranºee
de pe fronturile din Serbia, Galiþia, Tirolul de Sud ºi
Isonzo. Spre sfârºitul rãzboiului, I. Hidu ºi-a gãsit timp
ºi pentru împlinirea vieþii personale, cãsãtorindu-se
la Praga, la 29 iulie 1918, cu domniºoara Jaroslava
Hlonsk.

Venit în Cluj, în ultima parte a anului 1918,
conform înscrisului din Ordinul de zi nr. 7 din
17 noiembrie 1918 al
Comandamentului
General al Legiunilor
Române ºi al
Poporului Român
Înarmat din Ardeal,
a fost numit „coman-
dantul general al
Gãrzii Naþionale din
Cluj: eu, colonelul
Ioan Hidu, fiind numit
comandant general
de cãtre tribunii
poporului român din
Ardeal, cu începere
de azi preiau
comanda” (2).

În respectivul
Ordin de zi a mai
fost stipulat, de
asemenea, cã
aceastã comandã
urma sã fie
„executatã sub
îndrumarea Consiliului Naþional Român, în strânsã
legãturã cu tribunii din Ardeal” ºi la Cluj cu „tribunii
militari dr. Amos Frâncu ºi Emil Haþieganu”. Prin
acelaºi ordin s-a mai comunicat ºi locaþia sediului
avut de Comandamentul General al Legiunilor
în Cluj, pe strada Bathory, nr. 1. 

Ordinul în cauzã specifica ºi cã „colonelul Hidu
era în acelaºi timp mijlocitor între Garda Naþionalã
Românã din Ardeal ºi legiunile ei, precum ºi între
Comandamentul Suprem al Consiliului Naþional
General ºi Gardã”.

Colonelul Ioan Hidu, în calitate de comandant al
Legiunii Cluj a Gãrzii Naþionale, a dat dispoziþii pentru
„fortificarea Legiunii ºi apãrarea împotriva atacurilor
plãnuite de divizia secuiascã”, precum ºi „pentru
dislocarea batalioanelor din judeþul Cluj”.

Î
n cconformitate ccu hhotãrârea Senatului Naþional
Român din Vechiul Ardeal ºi cu aceea a
tribunului militar Amos Frâncu, colonelul I. Hidu

a luat comanda „tuturor legiunilor, oprind orice contact
sau legãturã cu comandamentul unguresc condus de
generalul Siegler [în unele relatãri apare consemnat
sub numele „Konrad Silgler”, n.a.], ca rezultat
al conflictului apãrut din cauza arderii pe rug
a 44 de moþi la Beliº”.

Prin tactul ºi priceperea de care a dat dovadã,
precum ºi prin mãsurile de ordin militar întreprinse,
colonelul Hidu a reuºit sã asigure menþinerea ordinii,
salvând viaþa ºi bunurile materiale ale românilor
din Cluj. Trebuie menþionat cã, în acea perioadã,
împotriva lui s-a întreprins ºi o tentativã de asasinat,
la Hotelul „Franz Josef”, unde locuia, din partea
unui pluton secuiesc, fiind obligat ca pânã la venirea
în ajutor a gãrzilor naþionale române sã se ascundã
în camera de baie. (3)

La 20 ianuarie 1919, colonelul Ioan Hidu, din
ordinul generalului de divizie Ioan Boeriu (ºeful
Secþiei Organizare VI – VII Sibiu), a fost numit
comandantul nou-înfiinþatului Cerc de Recrutare Cluj,
funcþie în care a acþionat pânã la 9 februarie 1919.
Apoi, de la 26 aprilie 1919, a fost numit comandantul

Cercului de Recrutare Satu Mare, nou-înfiinþat ºi
acesta, din ordinul aceluiaºi general I. Boeriu, funcþie
în care colonelul Hidu a fost apreciat de superiori,
fiind caracterizat ca „prezentabil, þinutã curatã, sãnã-
tos, ordonat ºi cu metodã. Culturã generalã bunã.
Disciplinat ºi cu simþul datoriei ºi al onoarei. Autoritar,
moral în viaþa militarã ºi în cea socialã.” (4)

Î
n aanul 11921, ccolonelul II. HHidu a fost numit
comandantul Regimentului 40 Infanterie, funcþie
pe care a îndeplinit-o cu succes. Superiorii

din respectiva perioadã afirmau cã are „o pregãtire
suficient de bunã pentru a comanda un regiment”,
punând „deosebitã grijã pentru oamenii pe care îi
conducea, pentru armament ºi efecte, pentru cai”.
De asemenea, tot aceºtia au apreciat faptul cã

„a fãcut tot posibilul ca educaþia aleasã
ºi cultura pe care o posedã sã le insufle
ºi corpului ofiþeresc din subordine”.

Din conþinutul notãrilor de serviciu pe anul
1921, reþinem urmãtoarea caracterizare: „ofiþer
cu multã voinþã la serviciu ºi bine mãsurat
în toate acþiunile sale de comandant”. (5)

Comandantul Corpului V Armatã, cu prilejul
inspecþiei efectuate în acelaºi an Regimentului
40 Infanterie, a notat urmãtoarele constatãri
referitoare la colonelul Ioan Hidu: „Posedã
cunoºtinþe tactice concrete, o dreaptã ºi maturã
judecatã ºi o bunã metodã de sistematizare
a lucrurilor. Meritã a pãºi la grade ºi comanda-
mente superioare. A dus o muncã foarte
constructivã ºi rodnicã în ce priveºte educaþia
ºi instrucþia regimentului pe care l-a condus.
În aplicaþiile pe teren ºi la exerciþiile pe hartã
rezolvã problemele cu conºtiinciozitate, price-
pere ºi rapiditate, dovedind cã este la curent
cu toate cerinþele moderne ale rãzboiului.
Cunoaºte foarte bine toate mijloacele de luptã,
precum ºi modul de utilizare al acestora”. (6)

Dupã aceastã inspecþie, colonelul Ioan Hidu
a fost numit comandantul Regimentului 4 Vânãtori.
În acest timp, regimentul comandat de el a participat
la concursurile pe Divizia 4 infanterie, obþinând primul
loc la mai multe ramuri de instrucþie. În legãturã cu
activitatea desfãºuratã pe linia aprovizionãrii ºi
administrãrii regimentului, constatãrile eºaloanelor
superioare au fost elocvente: „bine fãcute”. În acest
sens, comandantul Brigãzii 8 Infanterie, dupã
terminarea unei inspecþii efectuate Regimentului
4 Vânãtori, a notat: „Faþã de starea precarã în care
trãia trupa ºi animalele corpului, precum ºi reaua
adãpostire a materialului, colonelul Hidu s-a decis
a construi pe terenul afectat regimentului sãu o
cazarmã. A reuºit cu mijloace bãneºti foarte reduse
sã ridice o adevãratã cazarmã în care nu lipseºte
nimic.” (7)

V
asta eexperienþã, volumul cunoºtinþelor
militare ºi generale, precum ºi rezultatele
concrete ale comenzilor deþinute au

determinat eºaloanele superioare sã propunã
înaintarea la gradul urmãtor. În anul 1923, dupã
ce a participat la concursul desfãºurat în acest
sens, colonelul Ioan Hidu a fost „declarat admis
la examenul de general”, comandantul Brigãzii 8
Infanterie propunând chiar sã-i încredinþeze provizoriu
comanda brigãzii. Acest lucru a devenit realitate în
anul 1927, când a fost numit comandantul Brigãzii
14 Infanterie, pe care a condus-o „cu mult tact ºi
pricepere depunând un deosebit zel ºi devotament”. 

În perioada anilor 1927-1929, generalul de bri-
gadã Ioan Hidu a reuºit „sã îndrume îndeaproape
activitatea regimentelor din subordine din toate
punctele de vedere”, lucru apreciat ca atare ºi
de generalul Oprescu, comandantul Diviziei 14
Infanterie. Începând cu anul 1929, generalul Ioan
Hidu a îndeplinit atribuþiile specifice funcþiei de
„inspector al cercurilor de recrutare din cadrul
Comandamentului 6 Teritorial”, funcþie în care
„a excelat”. Din aceastã funcþie, la data de
1 octombrie 1930, a fost trecut în rezervã.

Generalul IIoan HHidu, ccomandantul
Gãrzilor NNaþionale RRomâne ddin CCluj

Corrnell ÞÞUCÃ
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Î
n uurma ddesãvârºirii uunificãrii politico-statale
la 1 Decembrie 1918, România Mare se
prezenta, din punct de vedere legislativ, ca

un conglomerat de reglementãri juridice. În toate
domeniile coexistau, alãturi de legiuirile Vechiului
Regat, cele ale fostelor stãpâniri strãine, austriece,
ungare, ruseºti, într-un amalgam general care
prejudicia grav ideea de unitate ºi acþiunea
de unificare a vieþii naþiunii întregite.

Depãºirea acestei situaþii, care se repercuta
negativ, ca o frânã asupra procesului de consolidare
a bazelor statului unitar român, devenea o urgenþã
ºi o prioritate naþionale. Constatarea lui Portalis,
principalul autor al Codului civil francez de la
1804, cum cã „Oamenii care depind de aceeaºi
suveranitate fãrã a fi guvernaþi de aceleaºi legi sunt
în mod necesar strãini unii faþã de alþii; ei sunt supuºi
aceleiaºi puteri, fãrã a fi membrii aceluiaºi stat; ei
formeazã atâtea naþiuni diferite, câte obiceiuri diferite
sunt; ei nu pot vorbi de o patrie comunã”, devenea
mai actualã ca oricând, ºi la fel avertismentul lui
Henri Capitant, potrivit cãruia „lipsa de unitate
a legislaþiei duce, în mod fatal, la lipsa de unitate
a statului”.

Unificarea legislativã prin realizarea unui
sistem juridic unitar ºi complet trebuia sã elimine
disparitãþile, sã rãspundã noilor nevoi ale societãþii
ºi exigenþelor concepþiilor juridice moderne, aºa încât
sã se ajungã la o reaºezare a dreptului românesc, cu
un profil distinct, în marea sa familie de apartenenþã,
cea a drepturilor neolatine. Aceasta implica, în cele
din urmã, o radicalã ºi profundã reformã, în sensul
unificãrii prin modernizare a sistemului dreptului,
ca parte inseparabilã a desãvârºirii unitãþii naþionale
în toate dimensiunile sale.

Dacã interesele superioare, de naturã politicã ºi
juridicã, reclamau o desfãºurare cât mai rapidã ºi mai
deplinã a acestui proces, dificultãþile juridice concrete
ºi realitãþile socio-economice aferente presupuneau,
însã, în funcþie de soluþiile posibile, diferite termene
de realizare.

Î
ntr-aadevãr, ccea mmai bbunã ccale de urmat era
consideratã, din punct de vedere teoretic,
revizuirea radicalã a codurilor existente, care

sã þinã seama de tradiþiile ºi moravurile deosebite
ale fiecãrei provincii, iar din aceastã „îmbinare
armonioasã” sã se nascã viitoarea legislaþie „oglin-
dind în forme superioare geniul întregului nostru
popor ºi tradiþiile lui juridice”; dar o asemenea
abordare, bazatã pe respectarea ºi luarea în
considerare a particularitãþilor juridice ale noilor
provincii alipite cerea, pentru realizarea sa în condiþii
superioare, timp îndelungat. La fel ºi în privinþa
opþiunii elaborãrii ºi adoptãrii unor coduri cu totul
noi, care sã devinã operaþionale la nivelul întregii
þãri reunite.

Evaluãrile specialiºtilor timpului estimau la 15-25
de ani perioadele necesare realizãrii unor asemenea
demersuri.

Lipsa evidentã a posibilitãþilor derulãrii unor
atari proiecte ºi presiunile de ordin politic impuneau,
mai degrabã, o unificare rapidã ºi simplificatã
ca procedurã, fie ºi ca mãsurã provizorie, pânã

la realizarea „operei de unificare”, prin extinderea
codurilor din Vechiul Regat. Era consideratã singura
soluþie capabilã sã curme rapid marile neajunsuri
care se manifestau în practica judiciarã ºi
sã pregãteascã terenul pentru marile coduri
unificatoare.

1. FFenomenul ddreptului iinterprovincial  
sau aal cconflictelor iinterprovinciale 
de llegi

În perioada tranzitorie legislativã, aferentã
anilor imediat urmãtori unirii statale, a apãrut
ºi s-a manifestat ºi în România fenomenul dreptului
interprovincial sau al conflictelor interprovinciale de
legi. El a rezultat
din coexistenþa,
cu acelaºi titlu, a
legislaþiilor diferi-
telor pãrþi istorice
intrate în alcãtui-
rea noului stat, la
care s-a adãugat
pentru Transilvania
opera Consiliului
dirigent, iar pentru
toatã þara, atât
noua legislaþie
conceputã ca
legislaþie unifica-
toare, cât ºi o
serie de legi ºi
dispoziþii care,
expres sau tacit,
au trebuit sã primeascã aceeaºi funcþiune. Astfel,
în Transilvania se aplicau: dreptul consuetudinar
maghiar, având ca punct de plecare Tripartitul lui
Werböczy din 1514, Codul general civil austriac din
1811, fãrã modificãrile ulterioare datei de 1 septem-
brie 1853, legile civile ºi ordonanþele regale ºi
ministeriale maghiare dintre 1867 ºi 1918, reglemen-
tarea Consiliului dirigent ºi legislaþia românã extinsã.
În Bucovina operau în mare parte legile austriece:
pentru dreptul civil, Codul civil austriac de la 1811,
adaptat la exigenþele moderne prin trei „Novele”
elaborate între 1914 ºi 1916; Codul de comerþ din
1862 ºi Codul falimentului, din 1881, legile de proce-
durã civilã din 1895 (procedura contencioasã), de la
1896 (executarea silitã) ºi 1854 (procedura graþioasã).

Î
n ffine, îîn BBasarabia se aplicau legile ruse
ºi, în special în materie civilã, Manualul lui
Andronache Donici (1814), vechiul Hexabiblos

al lui Harmenopol (datând din 1345), parþial Codul
rus de la 1910, precum ºi aºa-zisele „legi locale”
(reguli cutumiare).

Operând în cadrul aceluiaºi stat, conflictele care
interveneau astfel între reglementãrile din Vechiul
Regat ºi cele ale provinciilor realipite nu erau unele
între legile unor suveranitãþi diferite, ci între legile
„interne” ale aceluiaºi stat unitar. Ele rãmâneau
în vigoare în mãsura în care nu contraveneau
Constituþiei ºi ordinii publice a statului român ºi
interpretarea lor unitarã aparþinea instanþei supreme,
respectiv Înaltei Curþi de Casaþie.

În materie penalã,
aplicându-se legea locului
unde se sãvârºeºte
infracþiunea, regimul de
conflicte interprovinciale
nu dã naºtere la dificultãþi
notabile decât sub raport social, în sensul cã
persoane aflate întâmplãtor într-o altã provincie
erau supuse unei legiuiri penale pe care practic n-o
cunosc ºi în care nu sunt integrate în mod organic.

Pentru dificilele conflicte de legi civile ºi comer-
ciale s-a ivit nevoia elaborãrii unor principii uniforme
de rezolvare a lor, prin analogie cu ceea ce se
petrece în dreptul internaþional privat. Desigur,

acestea se prevedeau ºi se impuneau prin
reglementãri speciale sau prin dispoziþiile tranzitorii
ale legilor de unificare referitoare la rezolvarea
conflictelor cu dreptul local în vigoare, iar în
absenþa lor, sarcina dificilã a reconcilierii revenea
organelor jurisdicþionale, care au dezvoltat astfel
o jurisprudenþã corespunzãtoare. În orice caz,
coexistenþa legislaþiilor eterogene, pe lângã
conflictele de drept interprovincial, reprezenta
un mare rãu din toate punctele de vedere: politic,
juridic ºi social. Aceastã eterogenitate a legislaþiei
era cu atât mai mult dificilã ºi inacceptabilã
cu cât reflecta o spiritualitate profund diferitã
de spiritualitatea latinã care guverna întreaga
legislaþie româneascã.

O atare stare a legislaþiei genera situaþii
negative în practica judiciarã, care favoriza
reticenþele ºi resentimentele locale. În Bucovina,
de exemplu, se înregistra, dupã cum consemna un

magistrat român al timpului, „o atmosferã regionalistã,
uneori de indiferenþã, alteori chiar de repulsie faþã
de noua legiferare românã”, situaþie deopotrivã
condamnabilã „din punct de vedere naþional” ºi
inacceptabilã „din considerente de drept”. Or, noile
reglementãri, în frunte cu cele aplicate dupã intrarea
în vigoare a Constituþiei din 29 martie 1923, erau
legi de unificare, moderne, de tip occidental.

T
ot aaºa, oo pparte ddin jjurisprudenþa tribunalelor
bucovinene, care era „îndrumãtoare pentru
judecãtoriile provinciale”, þinea cu orice preþ

ºi nejustificat „la zestrea vechilor legi austriece” chiar
în materiile reglementate de noile legi româneºti.
Alte exemple se refereau la reprezentarea în faþa
instanþelor de cãtre avocaþi, mãsurile de accelerare
a judecãþilor º.a.

O deosebire care persista se referea la forma
de redactare a hotãrârilor judecãtoreºti: pe când
în Vechiul Regat se efectua o redactare logicã,
inductivã, motivele precedând dispozitivul, în tradiþia
austriacã instanþele bucovinene procedau invers, în
formula deductivã aprioricã, dispozitivul precedând
motivele care îi urmau ca argumentare. A fost nevoie
de o inspecþie a unui înalt magistrat de la instanþa
supremã ºi de o circularã fermã a ministrului Justiþiei
pentru ca situaþia sã se îndrepte!

Acest lucru se repercuta negativ în cadrul
procesului de verificare a aplicãrii unitare a legii la
nivelul întregii þãri, de cãtre Înalta Curte de Casaþie.

R
ecapitulând, ggeneralul dde bbrigadã IIoan HHidu a avut o carierã militarã de
excepþie, marcatã printr-o activitate extrem de bogatã, desfãºuratã atât
în armata imperialã austro-ungarã, cât ºi în armata românã, pentru care

a fost recompensat cu numeroase decoraþii de Austro-Ungaria ºi de România.
Pe lângã înaltele distincþii austro-ungare, din partea statului român a primit
Ordinele Steaua României în grad de Ofiþer, în anul 1923, ºi Steaua României
în grad de Comandor, clasa a III-a, în anul 1927. 

Generalul de brigadã Ioan Hidu a fost caracterizat de contemporani drept
o personalitate extrem de puternicã. În anul 1918 a fost unul dintre cei mai de
seamã membri ai Gãrzii Naþionale Române ºi a acþionat ca un adevãrat patriot,
în acea vreme extrem de tulbure ºi periculoasã, în slujba atingerii þelului urmãrit
de toþi românii, nu numai ardeleni ºi bucovineni – eliberare naþionalã ºi unire
într-o singurã Românie Mare. 

Note 
1. Depozitul Central de Arhivã al Ministerului Apãrãrii Naþionale Piteºti, fond

Direcþia Cadre ºi Învãþãmânt [în continuare abreviat: D.C.I.], Memorii Bãtrâni,
litera H, generali, dosar nr. 9, f. 1-5.

2. Arhivele Militare Naþionale Române, fond Marele Stat Major [în continuare
abreviat: M.St.M.], Serviciul Studii Istorice, Arhivã donatã, dosar nr. 32, f. 20-21.

3. Loc. cit., fond M.St.M., Serviciul Studii Istorice, Arhivã donatã, dosar nr. 32,
f. 42.

4. Depozitul Central de Arhivã al Ministerului Apãrãrii Naþionale Piteºti, fond
D.C.I.,1974, dosar nr. 466, f. 8-9.

5. Ibidem, f. 10-12.
6. Loc. cit., fond D.C.I., Memorii Bãtrâni, litera H, generali, dosar nr. 9, f. 11-12.
7. Ibidem, f. 20.

Unificarea llegislativã, ttemei
al uunitãþii nnaþionale ((I)
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2. ÎÎnceputurile uunificãrii ººi sspectrul 
stagnãrii 

Consideratã o laturã importantã a desãvârºirii
„unitãþii sufleteºti” a naþiunii reîntregite, unificarea
legislativã a fost promovatã, începând din 1920, în
cadrul unor comisii ºi subcomisii organizate sub egida
Ministerului Justiþiei, care a elaborat ºi primele mãsuri
în domeniu, în frunte cu cele de uniformizare a
organizãrii judiciare. Progresele au fost mai evidente
în privinþa dreptului public ºi a celui penal; în materie
civilã, jurisprudenþa a reuºit sã niveleze oarecum
contradicþiile între legislaþiile existente în multe
domenii, în timp ce în altele, precum cele aferente
materiei succesiunilor, pãreau ireductibile.

Þinând seama de complexitatea problemei ºi
nevoia unei anumite perioade de tranziþie, s-a estimat
inoportunã înlocuirea imediatã a tuturor acestor
reglementãri strãine ºi s-a optat expres pentru
pãstrarea lor pentru o anumitã perioadã: legile
ºi ordonanþele din Bucovina (prin Decretul din
17 decembrie 1918) ºi pe cele din Transilvania
(Decretul din 13 decembrie 1918); în Basarabia,
unele legiuiri importante din Vechiul Regat au fost
introduse parþial în cursul lui 1919, precum: Codul
comercial (4 mai 1919) ºi anumite dispoziþii ale
Codului civil român relative la persoane (4 iulie
ºi 19 noiembrie 1919), restul legislaþiei rãmânând
provizoriu în vigoare; constatându-se juridic
desãvârºirea procesului de constituire a statului
naþional unitar român, organizarea statului a
continuat sã funcþioneze sub Constituþia din 1866,
cu unele excepþii, pânã la adoptarea ºi intrarea
în vigoare a unei noi legi fundamentale, cea
a României reîntregite.

Prin aceste mãsuri, legislaþiile din Transilvania,
Bucovina ºi Basarabia au fost „naþionalizate”, în
sensul încorporãrii lor în sistemul juridic român,
desigur, ca legi de aplicare localã provizorie, pânã
la adoptarea de cãtre legiuitorul român a altor
reglementãri.

Constituþia României Mari din 29 martie 1923 a
stabilit prin prevederile art. 137 bazele constituþionale
ale acestui proces fundamental stabilind cã „Se vor
revizui toate codicele ºi legile existente în diferitele
pãrþi ale statului român spre a se pune în armonie
cu Constituþiunea de faþã ºi asigura unitatea legis-
lativã. Pânã atunci ele rãmân în vigoare. Din ziua
promulgãrii Constituþiunii sunt însã desfiinþate acele
dispoziþiuni din legi, decrete, regulamente ºi orice
acte contrarii celor înscrise în prezenta Constituþiune”,
iar odatã cu crearea Consiliului Legislativ (1926), ºi
în spiritul acestora, ºi-a asumat sarcina desãvârºirii
unificãrii prin recodificare, punând în lucru cele trei
coduri principale ºi procedurile aferente (civil, penal,
comercial). Într-adevãr, noua lege fundamentalã
prevedea, ca perspectivã în domeniu, revizuirea
întregii legislaþii aplicabile pe întreg teritoriul þãrii în
vederea unificãrii ei ºi punerii de acord cu dispoziþiile
constituþionale, iar pânã atunci se menþineau în
vigoare legile existente, fiind desfiinþate numai
regulile contrare noii Constituþii. Din aceastã
perspectivã, s-a considerat cã introducerea legis-
laþiei din Vechiul Regat în noile provincii nu ar fi
constituþionalã, întrucât art. 137, mai sus arãtat,
prevedea cã legile care existau în diferitele pãrþi
ale statului român rãmâneau în vigoare pânã
la revizuirea lor, pentru a fi în armonie cu legea
fundamentalã ºi a asigura unitatea legislativã.

S-a apreciat însã cã obiecþia nu era fondatã
pentru cã articolul citat nu arãta modul dupã care
sã se ajungã la unitatea legislativã ºi nu interzicea
sã se legifereze pentru numai o parte a statului
ori sã se înceapã opera de unificare într-o manierã
parþialã, cum de altfel se legiferase sub imperiul
noii Constituþii.

Î
n ffapt, uunificarea prin extinderea expresã
a unor legi a continuat totuºi ºi dupã apariþia
noii Constituþii din 1923. Astfel, Codul silvic din

8 aprilie 1910, cu modificãrile ulterioare, este extins
la 17 iunie 1923 pe întreg teritoriul þãrii prin Legea
„pentru extinderea ºi aplicarea Codului silvic în tot
cuprinsul României”. În partea finalã a articolului unic
al legii se prevedea cã „toate legile, regulamentele,
instrucþiile etc. existente în provinciile alipite sunt ºi
rãmân abrogate în întregul lor din ziua promulgãrii
acestei legi”.

O extindere a unei pãrþi dintr-o lege existentã care
se ºi modificã în acelaºi timp se face prin Legea din
11 aprilie 1928 pentru extinderea cap. VII, art. 59–69,
din Legea asupra burselor de comerþ pe întreg
teritoriul þãrii ºi modificarea unor dispoziþii privitoare
la aplicarea acestui capitol. ªi aceastã lege, dupã
ce aratã în art. 1 cã „se extind ºi se aplicã pe întreg
teritoriul þãrii” dispoziþiile din legea „asupra burselor
de comerþ” din 14 iunie 1913, cu modificãrile ulte-
rioare din 1918 ºi 1921 „cu privire la funcþionarea
oboarelor, târgurilor, pieþelor, rampelor de cereale,
mãrfuri ºi animale”, prevede în art. 3 cã „toate
dispoziþiile cuprinse în legi, regulamente, ordonanþe,
deciziuni ministeriale etc. contrare celor din prezenta
lege sunt ºi rãmân abrogate”. Formula era comodã
ºi prudentã pentru legiuitor, dar de naturã sã dea
naºtere la mari dificultãþi în aplicare.

Un alt exemplu: ca urmare a unificãrii organizãrii
judecãtoreºti (Legea din 16 iunie 1924), s-au extins
în provinciile unite parte din dispoziþiile Codului de

procedurã
penalã român.

Unificarea
organizãrii
învãþãmântului
s-a realizat ºi
ea, extinzân-
du-se în bunã
parte în teri-
toriile unite
dispoziþiile din
legile româneºti
de organizare a
învãþãmântului
secundar ºi
superior.

În alte ca-
zuri, mai ales
cele privitoare
la organizarea

statului, legile noi de unificare sunt, în realitate, cum
era ºi normal de altfel, vechile legi româneºti extinse
pe întreg teritoriul þãrii, cu anumite dispoziþii tranzitorii
pentru provinciile unite. Aºa s-a întâmplat, de
exemplu, cu Legea de organizare judecãtoreascã
din 26 iunie 1924 ºi cu Legea de organizare a Curþii
de Casaþie din 20 decembrie 1925, cu modificãrile
ulterioare. Aceasta din urmã a conþinut, în prima ei
redactare dupã Unire, dispoziþia tranzitorie cã pentru
procesele venite din provinciile foste sub suveranitate
austriacã ºi maghiarã sã se creeze complete de
judecatã dupã sistemul acelor þãri. Printr-o modificare
ulterioarã s-a dispus însã ca toate recursurile sã fie
judecate dupã aceleaºi norme ºi, ca urmare, s-au
desfiinþat completele speciale, instanþa supremã
redobândindu-ºi caracterul unitar iniþial, putându-se
astfel sã se stabileascã o unitate de jurisprudenþã.

Legea din 21 februarie 1923 unifica normele
de organizare a corpului de avocaþi, iar organizarea
administrativã a þãrii era fãcutã prin Legea din
4 iunie 1925, purtând chiar titlul „pentru unificarea
administrativã”.

D
upã iintrarea îîn vvigoare a noii Constituþii,
ºi în baza sa, au fost adoptate numeroase
legi de unificare, în diferite domenii, precum:

Legea pentru statutul funcþionarilor publici (19 iunie
1923), Legea asupra proprietãþii literare ºi artistice
(28 iunie 1923), Legea asupra persoanelor juridice
(6 februarie 1924), Legea pentru dobândirea
naþionalitãþii române (24 februarie 1924), Legea
pentru unificarea majoritãþii civile (11 aprilie 1924),
Legea apelor (27 iunie 1924), Legea minelor (4 iulie
1924, 28 martie 1929 ºi 24 martie 1933), Legea
energiei (4 iulie 1924 ºi 7 iulie 1930), Legea acce-
lerãrii judecãþilor (19 mai 1925 ºi 10 iulie 1929),
Legea contenciosului administrativ (23 decembrie
1925), Legea electoralã (27 martie 1926), Legea
asupra contractelor de muncã (28 martie 1929),
urmatã de Legea pentru asigurarea plãþii lucrului
efectuat (10 aprilie 1931) ºi Legea pentru înfiinþarea
ºi organizarea jurisdicþiei muncii (15 februarie 1933),
Legea asupra burselor (29 iulie 1929), Legea pentru
unificarea unor dispoziþii referitoare la executarea
silitã (10 iulie 1930), Legea pentru organizarea

corpului de avocaþi (22 decembrie 1931), Legea
asupra cambiei ºi biletului la ordin ºi Legea asupra
cecului (ambele din 1 mai 1934), Legea pentru
unificarea dispoziþiilor privitoare la cãrþile funciare
(27 aprilie 1938), Legea pentru dreptul de moºtenire
al soþului supravieþuitor (10 iunie 1944).

L
egea ffundamentalã ddin 11923 acorda o atenþie
deosebitã revizuirii prin unificare a marilor
coduri: penal, de procedurã penalã, civil ºi

de procedurã civilã ºi comercial, iar Consiliul Legisla-
tiv a desfãºurat o intensã ºi laborioasã activitate în
acest sens. Ca prim rezultat al acesteia, la 1 ianuarie
1937 intrau în vigoare Codul penal ºi Codul de
procedurã penalã, realizându-se unificarea legislaþiei
penale ºi abrogându-se, prin art. 597 C. pen. ºi art.
664 C. pr. pen., codurile ºi legile în materie existente
pe teritoriul þãrii ºi care sunt expres enumerate.
La 20 mai 1937 a intrat în vigoare ºi Codul justiþiei
militare unificat.

Depãºirea primei etape, cea a urgenþelor
legislative rezolvate în principal pe calea extinderii
reglementãrilor pertinente din Vechiul Regat, a fost
urmatã de o perioadã de stagnare, în absenþa unei
orientãri generale clare de desãvârºire ºi a unei
voinþe politice suficiente ºi înfãptuire pe fond a
acestei opere juridice fundamentale. Dificultãþile
înfãptuirii unei opere atât de vaste ºi de complexe
ºi sistemul defectuos de lucru adoptat au condus
la întârzieri care ameninþau cu prelungirea inadmisi-
bilã a provizoratului.

Semnalul de alarmã asupra pericolului reprezentat
de o asemenea situaþie ºi posibilele perspective de
depãºire a impasului a fost tras ºi prefigurat de acad.
Andrei Rãdulescu, într-o remarcabilã comunicare
fãcutã în cadrul Adunãrii Generale a Academiei
Române la 2 iunie 1927, cu modesta pretenþie
de a expune „câteva consideraþii generale” asupra
problemei.

Dupã o expunere a modului în care a fost
realizatã unificarea legislativã post-1859, a rezulta-
telor sale ºi învãþãmintelor care puteau fi trase din
aceastã experienþã, savantul jurist releva necesitatea
istorico-politicã, socialã ºi juridicã a acestui demers
ºi importanþa sa pentru „întãrirea unitãþii sufleteºti
ºi consolidarea statului unificat”.

Se arãta astfel, cu titlu preliminar ºi justificativ,
în privinþa unei opþiuni posibile, cã legiuirile în vigoare
în provinciile alipite nu puteau fi extinse pe tot teri-
toriul statului român pentru cã erau de esenþã strãinã,
impuse românilor, unele înapoiate ºi în cea mai
mare parte nu erau mai bune decât cele din Vechiul
Regat. Apoi, nu se puteau face legi noi pentru toate
materiile, pãrãsind astfel ceea ce exista, dupã cum
nici nu se puteau introduce în întregime legiuiri
strãine, ceea ce ar fi constituit ºi o gravã atingere
a culturii ºi dreptului românesc, care avea trecutul
lui, o evoluþie proprie, ºi care era susceptibil
de adaptare, pãstrându-ºi caracterul definitoriu.

Î
n pplus, llegiuirile rromâneºti aveau un puternic
caracter latin, erau fãcute ºi respectate de
români liberi, dupã un model juridico-cultural

neoromanic, ºi naþionalizate printr-o îndelungatã
aplicare. Cu asemenea argumente ºi þinând seama
de imperativele momentului istoric, se considera cã
pentru unificare se impunea a fi avute în vedere legile
din Vechiul Regat, într-un timp scurt, cu înlocuirea
acelor pãrþi apreciate ca necorespunzãtoare noilor
concepþii asupra dreptului ºi extinderea lor în toatã
þara. În noile teritorii alipite aveau sã mai rãmânã
în vigoare unele reglementãri care urmau sã fie
introduse ºi în vechea þarã, precum instituþia cãrþilor
funciare, dar în mod treptat ºi la timpul potrivit.
ªi aceasta cu atât mai mult cu cât cercetarea cu
nepãrtinire ºi atentã a dreptului din provincii arãta
cã nu erau deosebiri ireductibile, aºa cã nu s-ar fi
zdruncinat „temeliile societãþii, aºa cum se pretinde,
prin introducerea legilor româneºti”.

Iniþial, poziþia academicianului jurist ºi consilier
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie s-a bucurat
de reacþii „tehniciste” aprobatoare sau cel mult de
reluare a argumentelor ºi de susþinere ca soluþie
imediatã a extinderii codurilor din Vechiul Regat. 

(Va urma).
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Centenarul MMarii UUniri

B
ihoreanul AAlexandru PPopescu s-a nãscut
în anul 1883 în comuna Lãzãreni, din veci-
nãtatea Beiuºului, judeþul Bihor; face liceul

la Beiuº, apoi se înscrie la Academia Teologicã
din Sibiu, dar dupã un an ºi jumãtate este nevoit
sã renunþe la teologie, din cauza morþii tatãlui sãu.
Nu mai avea cine sã-i întreþinã pe fraþii sãi.
Se înscrie la ªcoala Specialã Administra-
tivã din Târgu Mureº, unde obþine în scurt
timp diploma de notar ºi este numit în
locul tatãlui sãu notar în comuna natalã,
Lãzãreni. În perioada 1915-1918 este
mobilizat pe front ºi face parte din armata
austro-ungarã, în Primul Rãzboi Mondial.
Obþine trei decoraþii pentru vitejie în luptã,
este luat prizonier în Italia, iar în 1918 este
lãsat la vatrã, ca invalid de rãzboi. (Mircea
Vaida-Voevod, Gelu Neamþu, 1 Decembrie
1918. Mãrturii ale participanþilor, Ed.
Academiei Române, 2008, p. 225) 

Mulþi români din Transilvania au fost
în aceeaºi situaþie, luptând pentru libertate.
Unii au scris poezii care transmit mesajul dorului
ºi jalei dupã locurile natale, familie. Poezia din care
reproducem un fragment este opera lui Martin Stan
din Zorlenþul Mare, comitatul Caraº-Severin. Soldatul
Stan Martin se afla în rãzboi la data apariþiei
poemului, pe frontul din Italia. Prin grija dr. Dimitrie
Cioloca, aceste creaþii au fost adunate într-un volum
intitulat Cântece de rãzboiu, iar lucrarea în cauzã
aparþine pãrþii a II-a, care tocmai se tipãrea la
Tipografia Diecezanã din Caransebeº la începutul
anului 1916. (Românul, an VI, nr. 9, 14/27 ianuarie,
1916, p. 6)

Doru-mmi-ii ººi jjele-mmi-ii 
de Martin Stan

Plângeþi ochi ºi lãcrimaþi,
Cã vis tare depãrtaþi,
De copii ºi de soþie
ªi de draga mea moºie; 
De pãrinþi ºi de surori,
De fraþi ºi de veriºori.
ªi vorbim cu cãrþile,
Ca luna cu soarele; 
Cartea-i albã ºi frumoasã,
Cã nis vii ºi trãim bine,
Nu dorim de-acas pe nime, 

Numai frunziþa de nuci,
Vai, Doamne, de ai mei prunci,
Cã au rãmas mititei,
Fãrã tatã, vai de ei!

(Vis, nis reg. bãnãþean pt. sunteþi ºi suntem.)

O
doinã dde jjale ddin
cãtãnie, adaptatã
condiþiilor de rãzboi,

atestând afirmaþia bardului de
la Mirceºti: Românul s-a nãscut
poet! Sentimentele alese ale
soldaþilor au un grad mare de
generalizare. Alexandru Popescu,

bihoreanul, la
doar 33 de ani
era ºi el mistuit
de acelaºi dor:
de nevastã, de
copii, de moºie,
de rude. Ajuns
acasã în primele
zile din noiembrie
1918, Alexandru Popescu, fire dârzã ºi între-
prinzãtoare de român, se implicã personal în
înfiinþarea gãrzilor naþionale în zece comune din
vecinãtatea Lãzãrenilor, depunând jurãmântul de
credinþã regelui Ferdinand ºi sfinþind drapelele pentru
fiecare comunã. Cu acestea în mânã, românii din
Bihor vor participa la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918
pentru înfãptuirea Marii Uniri. Este desemnat ca
delegat în calitate de ofiþer, cu funcþia de comandant
al gãrzilor naþionale din plasa Ceica, pentru a lua
parte la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia.
Patriot în cel mai bun sens al cuvântului, Alexandru
Popescu luptã cu însufleþire pentru înfãptuirea
idealului naþional: Marea Unire. La Alba Iulia este
repartizat în Comisia specialã pentru dezarmarea
armatei generalului Mackensen. (Mircea Vaida-
Voevod, Gelu Neamþu (dupã Ioachim Crãciun),
1 Decembrie 1918. Mãrturii ale participanþilor,

vol. II,  Ed. Academiei
Române, Bucureºti, 2005,
p. 224-225) El îi dezarmeazã
pe cei din garda germanã
(saºii), dar ºi maghiarã din
Fãgãraº; preia armamentul
acestora ºi-l expediazã la Bucureºti, conform
ordinului primit. Apoi face serviciul de curierat la
Marele Cartier General din Braºov, timp de patru
luni, când restabileºte ºi menþine ordinea în Fãgãraº.
Alungã de acolo pe jendarii unguri, rãmânând pe
post pânã la sosirea armatelor române pe teritoriul
Transilvaniei. 

La reîntoarcerea în Lãzãreni, dupã înfãptuirea
Marii Uniri ºi dupã îndeplinirea
ordinelor primite, ofiþerul Alexandru
Popescu este declarat spion de
cãtre unguri ºi condamnat la moarte.
Aflând asta, el reuºeºte sã se refu-
gieze în munþii Beliºului, de unde se
întoarce abia dupã sosirea armatelor
române. Preia notariatul Lãzãreni
din 1919, dupã ce se restabileºte
ordinea, conºtient de importanþa
faptelor sale. 

A
lexandru PPopescu
a fost membru în Uniunea
Notarilor Comunali din

România, la care în 1930 devine
preºedintele secþiei Bihor; este

membru fondator al Frãþiei Ortodoxe Române,
membru în comitetul director al Bãncii Drãganul din
Beiuº, membru în Sinodul Eparhial Oradea-Beiuº,
membru în Comitetul Camerei Agricole Bihor, nu doar
cu titlurile, ci activând eficient ºi implicat. În momentul
când profesorul Ioachim Crãciun de la Institutul de
Istorie Naþionalã Regele Ferdinand I, aflat pe atunci
la Sibiu, adunã date despre participanþi, ofiþerul
Alexandru Popescu se afla în comuna sa natalã
ºi oferã personal aceste date.

Prin întreaga sa activitate, Alexandru Popescu
a fost un model de om devotat cauzei poporului sãu:
a construit biserici, ºcoli comunale. A contribuit la
îndeplinirea prevederilor reformei agrare, aducând
îmbunãtãþiri spiritului de credinþã ºi educaþie ºi
ajutând pe românii din zonã, fapt pentru care aceºtia
îi pãstreazã veºnic respect. ªi noi, de asemenea.

Înfãptuitorii MMarii UUniri: 
Alexandru PPopescu

Marria VVAIDDA

Lacrima AAnei
Nicolae TTãutu (n. 224 nnoiembrie 11919 –– dd. 113 iiunie 11972) aa ffost pprozator, ppoet ººi jjurnalist mmilitar, ccolonel. AA ddebutat

în 11940, ccu pplacheta Tãcerii ppentru aapã vviie. AA ppublicat ccâteva zzeci dde vvolume, oo pparte ddintre eele ppostume, ccele mmai mmulte
de ppoezie, ddar ººi rromane, tteatru, ppovestiri, uumor. 

Câteva ttitluri: Furtunii dde ppriimãvarã (1954), Mândriie (1954), Puterea jjurãmântuluii (1955), De lla iiniimã lla iiniimã ((1957),
Noul ccomandant:: SSchiiþe dde aazzii ººii dde iierii (1962), Carnet dde ccazzarmã (1962), Aºa ccum aa ffost (roman, 11963), Bãiiatul ººii lluna
(1965), ÎÎmpliiniire (roman, 33 vvol., 11966), Când zzâmbesc sscriiiitoriiii ººii aartiiºtiiii (însemnãri aanecdotice, 11967), Interludiiu (1967),
Vox mmariis (1968), Eniigmatiica SSolveiig (1969), Cântarea ccântãriilor mmele (1971), Balada ccomuniistuluii ffãrã nnume (1971),
Miisiiuniile ccãpiitanuluii DDan (1972), Patriieii, ccântãriile mmele (1974), Eroiina dde ppe JJiiii (1977), Cornul dde aaur (1984).

Epilog ppeste ttreizeci dde aani: AAna

Prin vvolbura pperfidã cce vviola ccâmpia, 
prin þþipetele pploii ººi cclocotul îîn sspume 
ce-ii bbiciuia oobrajii ººi-ii ssfâºia bbãrbia, 
ea îîºi cchema bbãrbatul, bbãrbatul eei, ppe nnume.

ªi ffulgerul dde ggroazã oo-nncãrunþi ddeodatã, 
când ttunetul ddeasupra-ii sspãrgea nnegre ccupole; 
dar ddemnã pprin ffurtunã ttrece nnenduplecatã... 
Aºa vvenea pprin vvaluri ººi AAna llui MManole.

Din vvolumul Prefaþã lla iiniima mmea, Editura MMinerva,
Bucureºti, 11972 ((primele ddouã sstrofe aale uunui ppoem mmai
amplu, „„închinat ccumplitelor îînfruntãri ccu aapele llui mmai ººi
iunie 11970”).

Ca MMeºterul MManole
Mai pport îîn ssuflet pploaia ttãcutelor nnisipuri, 
când oostenit dde-nnalturi mmã oodihneam ppe pprunduri, 
simþind ccum ccreºte ffluxul –– îîn mmine ººi îîn iierburi ––
al ssevei nnesecate ddin mmitice sstrãfunduri.

Ca mmeºterul MManole –– ss-aa aavântat îîn llarguri 
al ttinereþii-mmi aastru ccu ffructul cce sse ffrânge, 
dar rrãsãri ffântâna aaridelor mmeleaguri 
ºi zzidul ccare-nn ssuflet ººi aazi ll-aaud ccum pplânge.

Strãvechea mmãnãstire aacuma-ii ccolb ººi ppiatrã;
lângã îînalte ddomuri dde aaur ssau aargilã,
eu mmai rrãmân ppe sschele, mmai ppot zzidi oo cclipã,
de uumeri ssimt zzvâcnindu-mmi llargi aaripi dde ººindrilã.

Din vvolumul Portret iinteriior, Editura ppentru LLiteraturã,
Bucureºti, 11965.
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E
venimentele
petrecute în primul
refugiu al basara-

benilor le-am aflat din po-
vestirile oamenilor ºi din
lucrarea scriitorului Constantin
Mihãescu-Gruiu, Amintiri.
Romanul începe cu atenþiona-
rea de primã orã: „Vin ruºii!

Ne ocupã! Stalin a hotãrât intrarea armatelor sale
în Basarabia!” Acesta era zvonul care învãluise
la începutul lunii iunie 1940 minþile locuitorilor din
stânga Prutului. Îngrijorare, spaimã, alertã generalã.
Mulþi dintre funcþionarii de stat aflaþi pe teritoriul
Basarabiei ºi-au cerut transferul în regat, iar
în majoritatea caselor, bagajele erau pregãtite
ºi stivuite la ieºire.

Zarva ºi aglomeraþia de pe peroanele trenurilor
supraîncãrcate au ajuns ºi la ministrul pe atunci,
Gheorghe Tãtãrãscu. Fãrã pic de chibzuinþã,
a dispus suspendarea transferului populaþiei
basarabene în alte pãrþi ale þãrii, interzicând
suplimentarea vagoanelor pentru transportul
bagajelor mari, pentru trenurile de cãlãtori greutatea
admisã fiind doar de 15 kilograme de persoanã.

În contradicþie cu aceastã stare de spirit, care
necesita sporirea capacitãþii de apãrare a regiunii,
la Bãlþi cel puþin, oraºul în care se aflau, pe atunci,
puternice regimente, cum erau 6 Vânãtori ºi unul
de artilerie grea, o bunã parte a armatei a fost
transferatã în Transilvania. În locul rãmas fãrã
apãrare, s-a adus un regiment de artilerie uºoarã,
ecvestrã, ºi un regiment de infanterie motorizatã.
În oraºul Bãlþi mai rãmãsese un regiment
de cavalerie tradiþionalã, 10 Roºiori.

Toate aceste unitãþi militare dovedeau o mare
ºubrezenie în ce priveºte capacitatea de apãrare. Se
zvonea cã în aceastã situaþie, ca de altfel în întreaga
Basarabie, erau numãrate doar câteva divizii uºoare.
Aceasta te fãcea sã crezi cã pentru conducãtorul þãrii,
regele Carol al II-lea, ºi pentru întregul Stat Major
al Armatei, încrederea într-o pace trainicã la hotarul
de rãsãrit era deplinã. Neîncrezãtor în zvonurile
strecurate în Bãlþi, procurorul-medic Dumitru
Mihãescu, tatãl autorului Amintirilor, a luat drumul
Bucureºtiului, prezentându-se la Secretariatul
General al Ministerului de Justiþie, relatând
îngrijorarea cetãþenilor basarabeni.

„Domnule doctor, cele spuse de dumneavoastrã
mã deranjeazã! Cum se poate sã ºtiþi cã ruºii
intenþioneazã sã ocupe Basarabia, iar noi sã nu
fi aflat nimic despre aceasta? Vã daþi seama cã
pentru cele afirmate puteþi fi trimis în judecatã pentru
alarmism? Vedeþi-vã de treabã! Este exclus ca ruºii
sã se gândeascã la aºa ceva! Duceþi-vã acasã ºi staþi
liniºtit, iar dacã prin absurd va fi ceva, vom avea grijã
a vã anunþa la timp.”

C
âtã nnaivitate, ccâtã ddezinformare! La numai
trei zile dupã acea întrevedere, ruºii adre-
sau guvernului român un ultimatum pentru

cedarea Basarabiei. Deºi criminalul Pact Ribbentrop-
Molotov fusese semnat încã din 23 august 1939,
guvernanþii României habar nu aveau despre situaþia
realã. „Adevãrat?” Serviciile de informaþii ale statului
îºi îndreptau atenþia cãtre alte puncte cardinale,
interesul pentru rãsãritul þãrii fiind neglijat. Noua
simpatie fascisto-comunistã dintre Germania
ºi U.R.S.S. îºi fãcea mendrele dupã bunul plac.
Biata Polonie o simþise din plin pe propria-i piele,
cu câteva luni în urmã.

Ultimatumul dat de ruºi a cutremurat majoritatea
populaþiei din Basarabia. Într-adevãr, din acel
moment a început sã se rescrie istoria, cu pagini
îndoliate, a fiecãrei familii, cu slove de amarnic
destin. Gulagul rusesc a fost înfiinþat de Lenin, aplicat
sângeros de Troþki ºi Buharin, apogeul masacrelor
fiind atins în timpul monstruosului Stalin, pe parcursul
întregului secol al XX-lea.

Consecinþele au fost dintre cele mai sinistre.
Notele adresate României de cãtre U.R.S.S.
în zilele de 26 ºi 27 iunie 1940 au pecetluit înþe-
legerea încheiatã la 23 august 1939 cu nemþii
(Pactul Ribbentrop-Molotov) asupra amestecului
lor în aceastã regiune. Declaraþia nemþilor dintr-una
din paginile protocolului, cu un act adiþional secret

al pactului de neagresiune, clarifica acþiunea pornitã
de la ruºi. De altfel, declaraþia de neagresiune a
nemþilor, prevãzutã în protocolul încheiat cu ruºii,
era o farsã. În ceea ce priveºte sud-estul Europei,
partea sovieticã sublinia interesul U.R.S.S. pentru
Basarabia, iar partea germanã îºi declara dezin-
teresul total faþã de aceastã regiune.

Comunicatul guvernului român difuzat în ziua de
28 iunie 1940 fãcea cunoscut întregii populaþii din
Basarabia, Bucovina ºi din þinutul Herþa ultimatumul
dat de Molotov. Aceastã cedare obliga guvernul
român sã evacueze în termen de patru zile trupele
române aflate pe teritoriul Basarabiei ºi al celor douã
þinuturi din nord, cu începere de la data de 28 iunie,
ora 12:00. Oraºele
Chiºinãu, Cernãuþi ºi
Cetatea Albã urmau
sã fie ocupate de
trupele sovietice.
Evenimentul era
o reeditare a celor
petrecute în anul
1775 cu Bucovina
ºi în anul 1812 cu
Basarabia, când
pentru prima datã în
istorie aceste þinuturi
pur româneºti au fost
smulse din trupul
Patriei doar de hatâ-
rul unor imperialiºti
dornici de expan-
siune teritorialã.

Am pierdut
Basarabia ºi nordul
Bucovinei, cu
500.000 de locuitori.
Urmãrind datele
statistice din trecut,
aflãm cã românii din
þinuturile cedate aveau o pondere mare, încât nu
putea fi vorba despre interesul expres al cuiva sã
apere o anumitã etnie, majoritarã. În anul 1814, în
urma numãrãtorii fãcute de cãtre oficialitãþile ruseºti,
s-a stabilit cã în Basarabia locuiau 86% moldoveni ºi
14% ruteni, evrei, lipoveni, tãtari, armeni º.a. Dupã
cercetãrile fãcute în Bucovina de austrieci, rezultatele
statistice au arãtat cã în anul 1779, populaþia acestei
provincii era alcãtuitã din 75% români ºi 25% ruteni,
huþuli, armeni, polonezi, germani ºi evrei.

A
utorul mmãrturiseºte în cartea sa, Amintiri,
cã se gãsea în acel moment din vacanþa
de varã la rudele din Macareuca, sat româ-

nesc din judeþul Soroca, situat între satul Cotova,
cu populaþie de ruteni, ºi târgul Zguriþa, cu popu-
laþie majoritarã evreiascã, filorusã. Locuitorii din
Macareuca, vreo 300 de familii de moldoveni, erau
pravoslavnici, harnici, buni gospodari ºi extrem de
comunicativi. „Prin anul 1814, teritoriul comunei
Macareuca aparþinea sfetnicului Russo, iar în anul
1821, urmaºului sãu nobil, Grigore-Ioan Russo. Din
documentele de arhivã reiese cã aceastã dinastie
a vieþuit mai mult de o sutã de ani la Macareuca
ºi în alte sate din împrejurimi. În 1900, moºia satului
Macareuca era stãpânitã de cãtre boierul Zenovie
Russo, iar Marea Unire ºi reforma agrarã din
România îl surprind ca moºier pe Nicolae Russo.
Expropriat, retras la moºia sa de la Bulboci, pe partea
sa de moºie rãmasã în stãpânire la Macareuca au
rãmas fiii acestuia, Boris ºi Zoe. De la urmaºii fraþilor
Russo, preotul Ostapov, tatãl mamei mele vitrege,
Ana Ostapov-Mihãescu, a cumpãrat o frumoasã
casã, unde petreceam în vacanþele ºcolare [deþin
actul de naºtere ºi de cãsãtorie al lui Ostap, n.a.].
În dupã-amiaza zilei de 28 iunie 1940, plouase
cumplit. Antena radioului se prãbuºise din cauza
furtunii. Adunat în casã din cauza vremii urâte,
curios sã verific starea radioului, am deschis aparatul.
În acea clipã, se transmitea comunicatul senzaþional:
«Atenþiune, atenþiune! Basarabia a fost cedatã Uniunii
Sovietice!» Potrivit ultimatului dat de cãtre ruºi,
retragerea instituþiilor ºi a populaþiei doritoare
sã se refugieze din Basarabia trebuia sã respecte
cele patru zile menþionate în apel.”

Acest comunicat, reprodus, poate, mai puþin exact,

dar care în esenþã exprima porunca infernalã a
vecinului dinspre Rãsãrit, reluat repetat, îndemna
întreaga populaþie din România sã ia notã, iar pe
cei din Basarabia sã-ºi poatã lua mãsuri rapide
de salvare. Pentru o cât mai clarã informare, prefer
sã redau în continuare trãirile autorului:

„La auzul apelului, i-am chemat în grabã pe cei ai
casei. Toþi, înspãimântaþi, deveniserã stane de piatrã.
Le era imposibil sã mai gândeascã sau sã mai scoatã
o vorbã. Privindu-mã, tremurau, cu ochii în lacrimi.
Am insistat pentru plecarea imediatã, gândindu-mã
cã pânã la prima garã, Drochia, pe linia Cernãuþi –
Bãlþi, erau doar 20 de kilometri de parcurs. În acelaºi
timp, mã îngrijora soarta pãrinþilor, mult mai expuºi

sã cadã pradã armatei sovietice.

S
-aau sstrâns îîn ggrabã câteva lucruri de
îmbrãcãminte ºi, bineînþeles, dupã cum
îi stã bine românului obsedat de zicala

«Cum îþi aºterni, aºa vei dormi», s-au fãcut douã
baloturi cu perne, cearºafuri, plãpumi ºi nimic
altceva, întreaga avuþie rãmânând pradã unor
necunoscuþi netrebnici. Spre miezul nopþii, ne
hotãrâsem ca primul eºalon, din care fãceau parte
bãtrânii ºi cu mine, sã plecãm imediat, iar în zorii
zilei, un al doilea sã ne ajungã din urmã, cu toate
calabalâcurile mai de valoare ºi absolut necesare.
Cuprinºi de nerãbdare, am pãrãsit Macareuca,
spre norocul nostru, satul fiind ocupat de ruºi doar
la câteva zeci de minute dupã noi. Pentru cei
rãmaºi, ºansele salvãrii s-au nãruit. Preotul satului,
un unchi, a reuºit sã fugã. Ajuns la Chiºinãu,
timp de un an s-a adãpostit la niºte cunoscuþi.

Cãtre orele 4 dimineaþa, am ajuns în gara
Drochia, unde la puþin timp dupã sosire, am avut
marele noroc sã prind automotorul Cernãuþi – Bãlþi.
Grãbit de situaþia gravã din Cernãuþi, automotorul
sosise la Drochia cu 3 – 4 ore mai devreme.
Era unica ºansã pentru a ajunge la Bãlþi, ceilalþi
membri ai familiei continuându-ºi drumul pe ruta

Bãlþi – Iaºi. Data comunicatului odatã încãlcatã, ruºii
au dat buzna peste graniþele þãrii, pentru a surprinde
ºi împiedica retragerea armatei, a oficialitãþilor
ºi a populaþiei nevinovate.

Dupã câteva ore de drum, am intrat în gara mare
a Bãlþiului. Pe peronul gãrii era o mare agitaþie, ca
niciodatã. Oamenii se încurcau între ei cu sau fãrã
bagaje, poliþiºtii, jandarmii, cu baioneta la armã,
întreaga atmosferã anunþa catastrofa. Pânã ºi
vremea se dãdea dupã inima românului. Era o
dimineaþã mohorâtã, întunecatã, chipurile orãºenilor
în cãutarea unui colac de salvare erau rãvãºite.
În acest decor, ici-colo, cete de indivizi cu ºepci de
apaºi pe cap, cu centiroane purtãtoare de pistoale
la brâu, pregãteau intrarea într-o veritabilã acþiune
de violenþã. Erau prosovieticii, în aºteptarea sosirii
armatei bolºevice, în majoritate evrei.

În acea vreme, oraºul Bãlþi avea o populaþie de
50.000 de locuitori, peste 25% fiind evrei. Câþiva
dintre ei, elevi în ultimele clase ale Liceului Evreiesc,
ºi alþi dugheangii de prin mahalalele Bãlþiului, purtau
însemne agãþate la brâu, potrivnice românilor.

P
ãrinþii, aalarmaþi, pplecaserã cãtre Iaºi încã
din zorii zilei, iar locuinþa am gãsit-o cu toate
lucrurile nemiºcate din locul lor. Bandele

de huligani începuserã de cu noapte sã atace casele
unor iluºtri funcþionari de stat, mulþi fiind nevoiþi sã
fugã de frica unei eventuale confruntãri cu aceºtia.
Din acelaºi motiv, ºi pãrinþii mei, tata fiind procuror,
au pãrãsit Bãlþii în grabã, fãrã sã mai ia ceva cu ei.

Da, toate obiectele rãmãseserã la locul lor,
urmând sã pribegeascã, cine ºtie pe ce meleaguri
ºi în ce case. M-am gândit sã fac douã baloturi,
având grijã sã împachetez doar câteva perne,
plãpumi ºi cearºafuri. Nici mãcar sã mã batã
gândul sã iau câteva lucruri mai valoroase!

Lãsând totul în voie, cu douã trãsuri angajate,
m-am îndreptat cu multã dificultate cãtre gara micã
a oraºului, gara Pãmânteni. Din pãcate, accesul
era interzis, gara fiind blocatã, pregãtitã pentru
îmbarcarea în vagoane a efectivelor militare din zonã.
Am fãcut cale întoarsã spre Gara Mare, unde ºeful
gãrii cu greu ne-a aprobat câþiva metri pãtraþi într-un
vagon de vite.

Primul rrefugiu: aanul 11940
Marrga-RRita PPOPELI-TTATU
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Î
nfiinþatã lla FFreiburg în Germania, în 1949,
Biblioteca Românã începe sã editeze din 1953
un buletin anual sau o datã la doi ani, astfel cã

pânã în 1993 au apãrut în douã serii 21 de volume.
Noua serie a acestui buletin debuteazã în 2014 cu
un volum jubiliar (1949-2014), deci la a 65-a aniver-
sare a bibliotecii, într-un moment în care Biblioteca
Românã din Freiburg era de multã vreme cea mai
mare bibliotecã româneascã din afara graniþelor
þãrii, numãrând peste 200.000 de volume ºi peste
1.000.000 de numere din mii de periodice
preponderent ale exilului românesc din
perioada urmãtoare celui de Al Doilea
Rãzboi Mondial. 

În acest al XXII-lea numãr al Buletinului
Bibliotecii Române din Freiburg (de 208
pagini, cu dimensiunile 17x24 cm), în care
se fac bilanþuri, problemele Basarabiei
nu sunt explicit tratate. Doar într-un
comentariu al profesorului Matei Cazacu
la cartea colonelului american David
M. Glantz, Red Storm over the Balkans.
The Failed Soviet Invasion of Romania:
Spring 1941, apare tangenþial problema
Basarabiei. Important este faptul cã
profesorul Cazacu este preºedintele
din ultimii 30 de ani al Institutului Român
din Freiburg, o personalitate importantã
a exilului românesc, atât de nemilos rãrit
în ultimele decenii de coasa morþii. Mai la
obiect este portretul pe care-l face fostul
director al Bibliotecii, Ioan Iancu Bidian, lui Constantin
Nagacevschi (Dr. C. Nagacevschi – o viaþã închinatã
exilului), cel mai de seamã vicepreºedinte al Insti-
tutului Român din Freiburg, nãscut la 21 octombrie
1916 în ªerpeni, pe malul Nistrului, în judeþul Tighina.
Institutul Român din Freiburg continuã sã funcþioneze
astãzi pentru cã Nagacevschi jertfea a treia parte
din venitul sãu de profesor universitar, cu trei copii
ºi soþie casnicã, pentru buna funcþionare a Institutului
ºi a Bibliotecii Române din Freiburg.

E
l aa pplãtit uultimele ttrei bbuletine dinainte de
1993 ºi a lãsat un fond cu care mai ieºim
la luminã cu reparaþiile la clãdire, din când

în când. A fost un savant înþelept ºi cu un suflet
nobil. Modest, curajos, harnic, el a adus cu auto-
mobilul propriu o serie de legate testamentare

care au îmbogãþit substanþial patrimoniul bibliotecii:
fondurile Gh. Racoveanu, C. Papanace-Salo, Nelo
Manzatti, C. Sasu etc. În Germania, a funcþionat
ca profesor la diferite universitãþi: Tübingen, Mainz,
Saarbrücken, München, unde a predat limba românã,
franceza veche, provensala etc., dupã ce ºi-a trecut
cu mult succes doctoratul cu Gamillscheg. Ca orice
român adevãrat, a activat în exil pe tãrâm cultural,
religios ºi politic. Desigur, detractorii n-au lipsit, dar
nu meritã popularizaþi. Fac menþiunea numai pentru
a-l feri de nemeritate invidii, pentru cã dorul de patrie

l-a chinuit mult ºi a fost
acuzat pe nedrept de
securiºti ce se credeau
nedepistaþi c-ar fi fost
securist, aºa cum s-a
întâmplat ºi cu alþi oameni
de valoare. Menþionez
cã a pãrãsit România
în 1941 ºi a murit ca ºi
pãrintele Zãpârþan într-un
accident de automobil,
posibil organizat de cãtre
cei care fuseserã dresaþi
sã ucidã naþionaliºti
români. 

Deºi la toate cele
5 numere din buletin
dimensiunile sunt
aceleaºi, numãrul
de pagini diferã. Astfel,

nr. II (XXIII) din 2015 are 478 de pagini ºi, desigur,
câteva materiale în legãturã cu Basarabia, chiar
dacã aceastã relaþie nu este explicit precizatã.
Astfel, la sãrbãtoarea Bobotezei, vocile cele mai
bune în cor, care s-au produs ºi solistic, au aparþinut
începând din acest an soþilor Maria ºi Andrei Mîþã
(numele de artiºti: Maria Tovba ºi Andrei Yvan).
Apoi, din creaþia literarã a avocatului basarabean
Vasile Moºinschi este reprodusã schiþa umoristicã
Pentru cã sunt bine crescut.

V
olumul aal IIII-llea (XXIV) din anul 2016 este
pânã în prezent cel mai amplu ca numãr
de pagini ºi informaþie. Desigur, textele care

fac referire la Basarabia nu lipsesc. Prof. Robert Belot
din Belfort a prezentat o conferinþã despre Grigore
Gafencu, ale cãrui rãdãcini basarabene sunt bine

cunoscute. Este menþionatã
ºi ilustratã printr-o fotografie
vizita efectuatã în cursul
verii anului 2015 la sediul
bibliotecii noastre de cãtre
scriitorul, politicianul ºi
patriotul Vasile ªoimaru, care ne-a îmbogãþit
biblioteca printr-o donaþie de cãrþi despre Basarabia
ºi a prezentat în cadrul unei conferinþe care s-a
bucurat de succes rãdãcinile româneºti ale Papei
Ioan Paul al II-lea, nãscut într-un sat la origine
românesc din sudul Poloniei, în cimitirul cãruia
a fotografiat cruci de piatrã vechi de peste o sutã
de ani ale strãmoºilor Papei Voitila, inscripþionaþi
pe cruci Voicilã. Se mai menþioneazã, în cadrul
activitãþii membrilor Institutului Român din Freiburg,
participarea în septembrie 2015, la Bucureºti, la un
simpozion care urma sã-l omagieze pe Paul Goma
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. A þinut
o conferinþã preºedintele Institutului, prof. Matei
Cazacu, în public aflându-se ºi directorul bibliotecii,
Mihai Neagu, care a publicat ºi el un studiu, în
acelaºi an, Goma – moralimetrul colegilor de
breaslã, considerat prea elogios de cãtre cei care
l-au sãrbãtorit la Bucureºti prin a se distanþa de
poziþia lui faþã de felul în care a relatat suferinþele
basarabenilor. Dr. Georg Mitrohin, ºeful Comisiei
de cenzori a Institutului Român din Freiburg, a
participat, de asemenea, la simpozionul respectiv. 

Î
n ccadrul rrubricii „Monumente ale exilului
cultural românesc”, am prezentat pe aproape
200 de pagini „Societatea Academicã Românã”

care a funcþionat în Italia ºi apoi în Germania ca
Academie Românã în exil ºi în libertate faþã de jugul
sovietic care urmãrea sã ne falsifice istoria naþionalã
ºi rãdãcinile limbii materne, în România, ca ºi în
Basarabia, chiar dacã la Bucureºti nu se implica
în administraþie ºi în justiþie atât de direct ºi cu tot
atâta cruzime ca la Chiºinãu. ªi totuºi, am relatat
dupã izvoare sigure, cazul unor cetãþeni români
care au primit bilet de ieºire din penitenciarele Gherla
sau Aiud, când ei, de fapt, fuseserã transportaþi
clandestin în Siberia unde munciserã ca sclavi
câte 12-15 ani. Nandriº ºi Coºeriu sunt numai
doi reprezentanþi de frunte ai Basarabiei la
congresele ºi în periodicele Societãþii Academice
Române. 

T
ransportul ccelor 880 dde vvagoane ºi susþinerea greutãþii pe drum a necesitat
alãturarea a douã locomotive. Pe drumul dintre Bãlþi ºi Iaºi, nimeni
nu scotea o vorbã, fiecare înecându-ºi mâhnirea în el, cu gândul

la necunoscutul ce trebuia învins.
Când am pornit la drum, se înserase. Din cauza înghesuielii, abia ne mai

miºcam. Povara trenului se contopea cu povara sufletelor pe care le purta. Pe
alocuri, unde calea feratã înainta în aceeaºi direcþie, convoiul de cãruþe cu þãrani
ºi intelectuali se întreceau în mers cu trenul. S-ar fi putut ca în acelaºi convoi
sã fi fost mãtuºa mea Domnichia, împreunã cu soþul, Grigore Sadovici, primarul-
adjunct din Bãlþi, pãrinþii lui, ªtefan ºi Ecaterina Sadovici. Este foarte posibil.
Rãmânerea în Basarabia era un pericol iminent; puteam fi prinºi ºi întorºi din
drum. Emoþia, nerãbdarea, teama ºi nesiguranþa ne-au pãrãsit într-un târziu,
în noapte, dupã trecerea Prutului ºi intrarea trenului în Gara Mare din Iaºi. Pe
întregul peron, îmbrãþiºãri, lacrimi, o atmosferã de doliu. Fiecare purta în sine
bucuria salvãrii ºi bucuria întâlnirii peste Prut cu pãrinþii, cu rudele, «doar pentru
o vizitã scurtã, la neamuri». Din pãcate, vizita dureazã ºi astãzi ºi cine ºtie cât
va mai dura…”

Paginile anterioare sunt reluate din cartea Meandrele unui destin, Editura
Semne, Bucureºti, 2014. Reproducem în continuare ºi Prefaþa cãrþii, semnatã
de Dan Tãrchilã.

C
ând aautoarea aacestei ccãrþi mi-a telefonat solicitându-mi o prefaþã pentru
o carte de „amintiri”, am fost puþin încurcat, fiindcã nu am o pasiune
pentru cãrþi de memorii. Totuºi, i-am promis cã i-o voi scrie. Dupã

ce, însã, mi-a adus manuscrisul, am avut o mare ºi plãcutã surprizã. Deºi era
vorba despre amintiri de o viaþã, m-am gãsit în faþa nu a unui volum de amintiri,
ci a unui autentic roman scris la persoana întâi.

Autoarea, dovedind un adevãrat talent de scriitoare, îºi povesteºte viaþa,
din copilãrie pânã la vârsta venerabilã de azi. Fugitã împreunã cu familia
din Basarabia de frica armatelor sovietice invadatoare, peregrinând cu ai sãi
ca refugiaþi prin câteva locuri din þarã, pentru a ajunge la un adãpost în care
sã supravieþuiascã, fetiþa de atunci a cunoscut locuri ºi oameni noi, a crescut
ºi a mers la ºcoalã, înfruntând un destin ostil, dar creându-ºi un drum în viaþã.
ªi a ieºit învingãtoare.

Pãrãsirea Basarabiei este descrisã cutremurãtor. Fuga de la ºcoalã la vestea
apropierii ruºilor ºi pregãtirile de plecare sunt scene impresionante. Pânã ºi natura
pãrea pãrtaºã la suferinþa celor care-ºi începeau anii lungi de pribegie, de la nucul
copilãriei, „sub care ne-am rãsfãþat pãpuºile ºi ne-am jucat de-a miresele”, pânã
la salcâmii din spatele casei, „care plângeau”.

Tabloul abandonãrii casei pãrinteºti reprezintã un exemplu de literaturã
autenticã. Simþi viitura unei istorii nedrepte smulgând în calea ei case ºi oameni.

Una dintre virtuþile acestei cãrþi este ºi forþa de portretizare a personajelor care
strãbat cartea. Duioºia caldã cu care ni se înfãþiºeazã mama, chipul preotului
Grosu sau al notarului ºi al lui Iþic, cu dugheana lui, apoi creionarea figurilor
de maici din mãnãstire, a profesorilor cãrora autoarea le aduce un pios elogiu
ºi a atâtor oameni întâlniþi într-o viaþã de luptã cu stihiile destinului, sunt pagini
admirabile. Descrierea obiceiurilor, povestirea legendelor, incursiunile în istoria
zbuciumatã a poporului român, acestea toate dau cãrþii un plus de valoare.
Sunt, în acest roman, pagini de adevãrate poeme în prozã.

Cât priveºte viaþa intimã a autoarei, ne gãsim în faþa unui veritabil ºi emo-
þionant roman de dragoste. De la primele nevinovate imbolduri sentimentale
din copilãrie ºi pânã la pasiunile femeii mature, totul formeazã o poveste,
când gingaºã, când dramaticã, dar totdeauna seducãtoare.

Cartea doamnei Margarita Popeli Tatu poate sã stea alãturi, în bibliotecã,
cu cele mai frumoase cãrþi.

Basarabia îîn sseria nnouã aa Buletinului
Bibliotecii RRomâne ddin FFreiburg

Mihai NNEAGU BASARAB



Podul dde rreviste

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul IIX ��� Nr. 77 ((92) ��� Iulie 22018 1155

Î
n ccadrul rrubricii dde rrecenzii, acest numãr
al Buletinului Bibliotecii Române din Freiburg
este destul de bogat în cãrþi având legãturã

cu Basarabia. Un volum masiv de 800 de pagini este
dedicat memoriei marelui istoric Gh. Buzatu, care
a riscat sã facã închisoare din admiraþie faþã de
dragostea domnitorului român ªtefan cel Mare pentru
Basarabia lui. Am mai recenzat ºi douã volume de
Vasile ªoimaru: Românii din jurul României ºi Cotul
Donului 1942: eroism, jertfã, trãdare. În cartea
sa Istoria ºi istoria literaturii tãtarilor crimeeni din
România, Güner Akmolla face ruºilor un portret pe
care în mod sigur cã l-ar semna orice basarabean
cinstit. Altfel, nici n-aº fi realizat aceastã recenzie.
Vasilica Mitrea din Constanþa a publicat volumul
Basarabia, pãmânt strãbun, iar Boris Vasiliev
semneazã evocarea Stalin mi-a furat copilãria,
pe care n-am putut s-o prezint în mai puþin de ºase
pagini. Urmeazã o analizã pe trei pagini a volumului
lui Anatol Petrencu Teroarea stalinistã în Basarabia.
Nu este neglijatã, din rândul cãrþilor prezentate, nici
monumentala realizare de aproape 1.000 de pagini
intitulatã Dezmembrarea României. Anexarea de
cãtre U.R.S.S. a Basarabiei, nordului Bucovinei
ºi þinutului Herþa – 1940. Studiu ºi culegere
de documente. 

În cadrul rubricii Revista revistelor, aproape
la fiecare numãr sunt menþionate articolele care
privesc Basarabia ºi care sunt destul de frecvente în
periodicele aici amintite. Astfel, în Cãminul Românesc
nr. 1 (132) martie 2015, academicianul Nicolae Dabija
semneazã articolul V.I. Lenin, un geniu monstruos,
din care aflãm, între altele, cã Troþki era nãscut la
Teleneºti, în Basarabia noastrã. În revista Memoria
nr. 89 (4/2014) este recenzatã de cãtre Codruþ
Constantinescu lucrarea memorialisticã a lui Karlo
Stajner 7.000 de zile în Siberia. Mi-a fãcut plãcere
sã recenzez mai ales numerele din ianuarie ale
revistelor care în luna respectivã îl omagiazã pe
Eminescu, poetul nepereche care ºtia, la fel ca
basarabenii cei mai pricepuþi, cât temei poþi pune
pe angajamentele ruºilor. Astfel, am recenzat primul
numãr din an, cu materiale demne de laudã despre
Eminescu, din Convorbiri literare (nr. 229, 2015),
Cronica fundaþiilor (nr. 77, 2015), Pro Saeculum
(nr. 101-102, 2015), sau numãrul 2, când continuau
acolo articole despre Eminescu începute în nr. 1
(Independenþa Românã, serie nouã, anul I, nr. 2,
martie 2015). În Curtea de la Argeº (anul VI, nr. 9,
2015), editorialul „Costurile reîntregirii” demonstreazã
cã reunirea cu Basarabia ar fi profitabilã pentru
ambele state. Tot în cadrul acestei rubrici mai sunt
prezentate douã reviste a cãror tematicã generalã
rezoneazã cu problematica actualã a Basarabiei.
Este vorba despre Surâsul Bucovinei, nr. 2 (9),
2015 ºi Glasul Bucovinei nr. 2 (86), an XXII, 2015. 

V
olumul aal IIV-llea (XXV) din Buletinul
Bibliotecii Române din Freiburg, apãrut în
martie 2017, cu ocazia centenarului bãtãliei

de la Mãrãºeºti, referindu-se mult la Primul Rãzboi
Mondial, conþine numeroase informaþii despre
Basarabia ºi stilul rusesc de a fi simultan aliat ºi
adversar, din cauza imposibilitãþii de a respecta
înþelegerile stabilite. Acesta a fost în 1916-1918
norocul nostru, pentru cã, aºa cum afirmã prof. Matei
Cazacu în conferinþa sa România în Primul Rãzboi
Mondial. Umbre ºi lumini, când Brãtianu a renunþat
la neutralitate în 1916, el ºtia cã sacrificã pentru
cel puþin o generaþie Basarabia, urmând sã primim
Ardealul ºi Bucovina de la Austria, care urma sã
fie înfrântã. Neputându-se conta pe ruºi, am alipit
ºi Basarabia, pe care n-am pierdut-o decât atunci
când ne aºteptam mai puþin la una ca asta. În confe-
rinþa mea intitulatã Martori oculari despre intrarea
României în Primul Rãzboi Mondial, referindu-mã
la cartea lui Petrescu-Comnéne, Notes sur la guerre
roumaine 1916-1917, arãt cã la vremea respectivã
ruºii nu uciseserã încã, în Siberia mai ales, milionul
de basarabeni ºi bucovineni fãrã de care nu mai
suntem majoritari în mod absolut în þinuturile rãpite
ºi supuse apoi, în stil sovietic, unui adevãrat genocid.
ªi în legãturã cu alþi martori oculari fac trimiteri inci-
sive la adresa politicii sovietice în teritoriile cotropite,
pe care nu-mi permit sã le reproduc în afara paginilor
pe care le editez personal. În rubrica Pagini scoase…
la luminã! (IV) închei publicarea celor 171 de scrisori
adresate de Horia Stamatu Sandei Stolojan. Multe

dintre acestea criticã bolºevismul instalat în România
de ruºi, precum ºi pe ruºi, inclusiv pentru cotropirea
Basarabiei. În aceeaºi rubricã, în Repertorul Mariei
Golescu, existã un text care se referã la activitatea
autoarei în cadrul Crucii Roºii Române în cel de-Al
Doilea Rãzboi Mondial, în care Maria Golescu a
activat ºi În Transnistria ºi dincolo de Bug, unde
a gãsit numeroase sate româneºti, astãzi probabil
rusificate sau desfiinþate genocidal, cum s-a întâmplat
ºi cu Republica Sovieticã Socialistã Germanã, cu
capitala la Engels, din care n-a mai rãmas la sfârºitul
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial niciun supra-
vieþuitor. Urmãtorul text al Mariei Golescu este
Colonelul Burlan, de fapt Brezeanu, care în anii
studenþiei în Bucureºti îl audiase pe revoluþionarul
profet comunist Cristian Rakovski, pe care Serviciul
Secret Român îl expulza din când în când în
Bulgaria, cu o inconºtienþã la fel de criminalã ca
a gurului comunist. ªi aici e vorba despre Odessa
ºi Nicolaev, despre farmecul basarabenilor, ca
reprezentanþi ai românilor la porþile suferinþei cauzate
de ruºii þariºti, sovietici ºi-acum putiniºti. 

La rubrica Din viaþa asociaþiei este menþionat
Recitalul de lieduri româneºti ºi germane prezentat
de patru soliºti ai operei din Freiburg, toþi patru
basarabeni: Maria Tovba, sopranã, Zela Saita,
mezzosopranã, Florin Emilian Caliþa, tenor ºi Andrei
Yvan, bass-bariton. 

Am participat ºi în acest an la Simpozionul
Internaþional „Experimentul Piteºti – Reeducarea
prin torturã”, ca de obicei cu o conferinþã în care
am demascat stilul criminal sovietic de exterminare
a celor care aparþin altor popoare sau gândesc
autonom, chiar în rândurile poporului rus. Conferinþa
din acest an s-a intitulat Despre perfecþionarea
închisorilor þariste în orânduirea socialistã. 

ªi în acest numãr al Buletinului Bibliotecii Române
din Freiburg, un numãr important de recenzii au avut
în vedere evidenþierea ghinionului de a fi vecini pe
hartã cu ruºii. Faptul este elocvent încã din prima
carte prezentatã, Ruºii, masonii, mareºalul ºi alte
rãspântii ale istoriografiei româneºti de Mihai Dimitrie
Sturdza. Talentatul poet Veaceslav Samoºkin regretã
într-un volum de versuri prezentat elogios ce-au fãcut
sovieticii din ruºi. Din cartea lui Adalbert Przibram
Biblioteca Britanicã din Timiºoara ºi viaþa mea rezultã
foarte clar cã ruºii au condamnat cu egalã cruzime
la moarte sau la închisoare exterminatoare pe
toþi simpatizanþii englezilor ºi americanilor, aliaþi
ai sovieticilor, ca ºi când ar fi fost spioni hitleriºti,
adversari de moarte ai ruºilor, dupã ce-au fost
complici ai lor la împãrþirea Poloniei. 

Î
n ccontinuare, voi menþiona doar titlurile ºi autorii
unor cãrþi al cãror subiect se subînþelege, ca ºi
atitudinea autorilor faþã de schingiuirile la care

au fost supuºi. Anii pierduþi. Amintirile unui arhitect
deportat în U.R.S.S. de Jean Schafhütl; Crimeea
schimbã lumea de Corneliu Vlad; Aspecte româneºti
reflectate în articole publicate în exil, vol. I, de Aurel
Sergiu Marinescu; Antologia liricii de detenþie
anticomunistã din spaþiul românesc de Ilie Popa;
Escadrila albã. O istorie subiectivã de Daniel Focºa;
Grigore Gafencu ºi moºtenirea sa. Documente din
Arhivele Securitãþii (1946-1957; 1966-1970), ediþie
îngrijitã de Florica ºi Dumitru Dobre; Din istoria veche
a Basarabiei, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã,
de Eugen Statnic; Dezrobirea Basarabiei: 22 iunie
1941 – 23 august 1944, sub redacþia lui Mihai Taºcã;

Pantelimon Halippa, Apostol al Basarabiei
de Ion Constantin ºi Ion Negrei. 

ªi în rubrica Revista revistelor avem menþionate
în diferite periodice articole despre Basarabia ºi jugul
criminal rusesc, sovietic ºi postsovietic. Numãrul
4 (65) din aprilie 2016 al revistei Curtea de la Argeº
publicã de-acum celebrul articol al academicianului
Ioan-Aurel Pop intitulat Eminescu ºi strãinii, în
care se aratã cât de ºovini sunt Petöfi ºi Puºkin,
în comparaþie cu tristul Eminescu. Nr. 1-12, ianuarie-
iunie 2016 din Jurnalul literar are marele merit de
a publica Istoria ca viitor, discursul Anei Blandiana
la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa de
cãtre Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.
În Independenþa Românã nr. 14 din martie 2016,
Ion Petrescu semneazã editorialul Guvernul fantomã
de la Chiºinãu, atestând astfel cã din punct de vedere
cultural, Basarabia s-a reunit cu Þara. Acelaºi col (r)
dr. Ion Petrescu semneazã în Cronica Timpului
nr. 14, martie 2016, la pagina 5, articolul Visul de aur
al românilor: Reîntregirea naþionalã. Este îmbucurãtor
faptul cã numeroºi autori în diferite reviste cum sunt
Vocea ta, Cãminul românesc, Meridianul cultural
românesc, Arcade, Oraºul, InterArtes, Emel/Ideal,
Clepsidra de cristal, ProSeculum, UZP, Revista
românã militeazã pentru latinitatea limbii române ºi
romanitatea poporului român, demascã dimensiunea
criminalã a comunismului, în ciuda faptului cã
ar putea, în vecinãtatea creºtinismului, sã aibã
mai multe aspecte pozitive.

P
rin pprofesoara AAreta MMoºu, Revista românã
ºi Despãrþãmântul ieºean al Astrei este
mai aproape de Basarabia decât restul

României. Sã þinem aproape de acest batalion
cultural, ca sã devinã regiment, brigadã, divizie, corp
de armatã ºi chiar armatã întreagã! ªi în acest numãr
al Buletinului... am recenzat nr. 1/2016 din Glasul
Bucovinei ºi nr. 2 din iulie 2016 din Surâsul
Bucovinei.

Volumul V (XXVI) din 2018 este acum la tipar.
Nu voi aminti aici decât cã apar în acest numãr
lucrãrile a douã sesiuni ºtiinþifice din martie 2018
dedicate reîntregirii, în afara lucrãrilor din sesiunea
din 14 octombrie 2017. De asemenea, apar ºi
unele recenzii de cãrþi în legãturã cu relaþiile frãþeºti
româno-basarabene. În volumul Detenþie ºi iertare,
Vasilica Mitrea prezintã destul de amãnunþit, în
capitolul al II-lea, Calvarul deportãrilor comuniste,
cazul Eufrosinei Sârbu, deportatã din Basarabia în
Siberia, al lui Hrant-Baruir Sarchizian, care, împreunã
cu alþi patru armeni, au fost deportaþi în iulie 1945 în
Siberia, ºi al lui Mihai Enescu, deportat din Basarabia
în Bãrãgan. Primul volum din Vocaþia mãrturisirii
de Anastasia Dumitru, intitulat Lumina dintre gratii,
beneficiazã de o prefaþã de prof. dr. Ilie Popa ºi
prezintã cazurile a 350 de scriitori români deportaþi în
Gulag, în cadrul capitolului Exilul siberian. Cunoscutul
inventator de faimã mondialã Eugen Statnic, în Istorie
ºi adevãr, face o analizã aprofundatã asupra modului
în care învingãtorii din rãzboaie falsificã istoria ºi
pun bazele viitoarei conflagraþii. Totul în legãturã
cu Basarabia, dupã cum rezultã ºi din dedicaþia
de pe pagina 1: „Aceastã carte e un omagiu
pe care-l aduc Basarabiei natale la Centenarul
Unirii ei cu Patria Mamã România”. 

U
rmãtoarea rrecenzie priveºte excelentul
roman Ninge aspru la Cotul Donului de Ion
Iachim. E prezentat în continuare volumul

Urmaºii lui Felix Dzerjinski. Organele securitãþii
statului în R.S.S. Moldoveneascã de Pavel Moraru.
Urmãtoarea recenzie priveºte cartea Dezmembrarea
României. Exodul din Basarabia, nordul Bucovinei ºi
þinutul Herþa: 28 iunie 1940-22 iunie 1941 (studiu ºi
culegere de documente), sub redacþia lui Mihai Taºcã
ºi Wolfram Nieß. Dintr-o serie coordonatã de Vasile
ªoimaru mai este recenzat primul volum din antologia
intitulatã Basarabia pãmânt românesc.

Academia Românã, prin Institutul de Arheologie
din Iaºi ºi Muzeul Brãilei, respectiv academicienii
Victor Spinei ºi Ionel Cândea, au lansat primele
douã volume din colecþia Basarabica: Constituþia
la rãscruce de mileniu de Ion Guceac ºi Geneza
problemei basarabene – 1812 de Vlad Mischevca.
Mai sunt ºi alte surprize (cãrþi ºi reviste) plãcute
pentru unioniºti în acest numãr aflat sub tipar. 
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Acad. EEmil BBurzo s-aa nnãscut lla 330 iiulie 11935, lla MMoreni, jjudeþul
Dâmboviþa.

Urmeazã FFacultatea dde FFizicã aa UUniversitãþii „„Babeº-BBolyai” ((1969) ººi
Facultatea dde MMecanicã aa UUniversitãþii TTehnice ddin CCluj ((1958). DDoctorat îîn ffizicã
la UUniversitatea ddin TTimiºoara ((1970). IInginer lla uuzinele „„Carbochim” ddin CCluj
(1958-11963); iinginer lla sserviciul ttehnic ººi llector aasociat lla UUniversitatea „„Babeº-
Bolyai” ddin CCluj; ccercetãtor ººtiinþific lla IInstitutul dde FFizicã AAtomicã ººi lla IInstitutul
de FFizicã ººi TTehnologia MMaterialelor ddin BBucureºti ((1969-11990); pprofesor lla
Facultatea dde FFizicã aa UUniversitãþi „„Babeº-BBolyai” ((din 11990) ººi ddecan aal FFacultãþii
de FFizicã ((1992-22000). EEste ddirector aal CCentrului dde EExcelenþã „„Fizica CCorpului
Solid” ddin ccadrul uuniversitãþii cclujene. SSub îîndrumarea ssa ss-aau ssusþinut 335 dde tteze
de ddoctorat, ddintre ccare ººase îîn rregim dde ccotutelã ccu uuniversitãþi ddin GGrenoble
ºi SStrasbourg. PProfesor iinvitat lla UUniversitatea „„J. FFourier” ddin GGrenoble ººi lla
Universitatea „„Carnegie-MMellon” ddin PPittsburg. PPrelegeri lla uuniversitãþi ddin AAustria,
China, FFranþa, GGermania, OOlanda, PPolonia, RRusia, SSpania, SS.U.A. eetc., pprecum
ºi pprelegeri iinvitate lla cconferinþe iinternaþionale. NNumeroase rrezultate ccu ccaracter
prioritar ppe pplan iinternaþional, pprintre ccare mmenþionãm: eevidenþierea eefectelor
vecinãtãþii aatomice llocale aasupra mmomentelor mmagnetice 33d, eelaborarea uunui
model aal mmagnetismului iindus pprin ccâmpul dde sschimb, eevidenþierea mmomentelor
efective iinduse dde ttemperaturã îîn ccazul mmetalelor 33d, pprecum ººi eefecte dde bblocare
a ffluctuaþiilor dde sspin dde ccãtre ccâmpul iintern, eevidenþierea rrolului iinteracþiunilor
de sschimb aasupra ggradului dde iitineranþã aa mmetalelor 33d eetc. AA sstudiat sstructurile
electronice aale ccompuºilor ppãmânturilor rrare ccu mmetale ddin ggrupa 33d ººi aa jjustificat
polarizãrile nnegative aale sstãrilor ddelocalizate 44d ººi 55d eetc. AA sstudiat nnoi ttipuri dde
materiale ffolosite cca eelemente dde mmemorie. AA eelaborat ººi aa sstudiat pproprietãþile
fizice aa ppeste 1150 dde nnoi ssisteme dde aaliaje, ccompuºi iintermetalici ssau mmateriale
supraconductoare ººi aa ddezvoltat mmodele ccare ssã jjustifice ccomportãrile ffizice aale
acestora. RRezultatele ccercetãrilor sse rregãsesc îîn ppeste 5520 dde llucrãri ººtiinþifice,
majoritatea aapãrute îîn rreviste iinternaþionale. AA ppublicat 224 dde ccãrþi lla eedituri dde
prestigiu ddin þþarã ((ºase vvolume îîn EEditura AAcademiei RRomâne) ººi 118 îîn sstrãinãtate
(North HHolland, SSpringer-VVerlag). LLucrãrile ººtiinþifice eelaborate ssunt ffrecvent ccitate
în lliteratura ººtiinþificã, iiar rrezultatele ccercetãrilor ssunt rreproduse îîn mmanuale ººi
volume dde sspecialitate. PPreºedinte aal CComisiei dde ªªtiinþa MMaterialelor aa AAcademiei
Române, ppreºedinte aal AAsociaþiei RRomâne dde ªªtiinþa MMaterialelor, aal SSocietãþii

Române dde MMateriale MMagnetice,
vicepreºedinte aal SSocietãþii RRomâne
de FFizicã, mmembru îîn CConsiliul UUniunii
Balcanice dde FFizicã, FFellow aal
Institute oof PPhysics ((Marea BBritanie);
editor lla SSpringer-VVerlag ((Germania).
Face pparte ddin ccomitete dde rredacþie
ale uunor rreviste iinternaþionale. DDoctor
honoris ccausa aal UUniversitãþii dde VVest
din TTimiºoara ((2004), UUniversitãþii
„Ovidius” ddin CConstanþa ((2005),
Universitãþii TTehnice ddin CCluj-NNapoca
(2006), UUniversitãþii „„Valahia” ddin
Târgoviºte ((2008), UUniversitãþii ddin
Oradea ((2011), UUniversitãþii „„Petru
Maior” ddin TTârgu MMureº ((2013). EEste
Fellow aal IInstitutului dde FFizicã ddin MMarea BBritanie ((1994). AA ffost ddistins ccu PPremiul
„Dragomir HHurmuzescu” aal AAcademiei RRomâne ((1971), PPremiul dde EExcelenþã
„Opera OOmnia" aal MMinisterului EEducaþiei ººi CCercetãrii ((2000), PPremiul AAcademiei
Maghiare ((2001), PPremiul „„Grigore MMoisil” ppentru ººtiinþe eexacte aacordat dde MMLNR
(2013), OOrdinul NNaþional „„Serviciul CCredincios” îîn ggrad dde CComandor ((2000),
Ordinul ppontifical „„San GGregorius MMagni” îîn ggrad dde CCavaler aacordat dde PPapa
Francisc ((2012), „„Crucea TTransilvanã” cconferitã dde MMitropolia CClujului, MMaramu-
reºului ººi SSãlajului ((2015), OOrdinul NNaþional „„Steaua RRomâniei” îîn ggrad dde CCavaler
(2015). EEste „„Senior aal ccetãþii” ººi ccetãþean dde oonoare aal mmunicipiului CCluj-NNapoca
ºi ccetãþean dde oonoare aal ccomunei TTârliºua ((Bistriþa-NNãsãud).

(Dupã DDorina NN. RRusu, Membriiii AAcademiieii RRomâne. DDiicþiionar 1186666-2200166,
Editura AAcademiei RRomâne, BBucureºti, 22016)

În  22015, lla EEditura NNapoca NNova ddin CCluj-NNapoca aa ffost ppublicat vvolumul
Fiile dde iistoriie. AAcademiiciianuluii EEmiil BBurzzo ccu ppriilejul aaniiversãriiii aa 8800 dde aanii,
realizat dde OOnufrie VVinþeler, ddin pprefaþa ccãruia rreluãm ((cu mmici oomisiuni) ccâteva
pagini rreferitoare lla sstrãmoºii aacademicianului EEmil BBurzo, vveche ffamilie
de nnobili ttransilvãneni.

Un nnobil aacademician
Onufrrie VVINÞELER

Acad. EEmil BBurzo

L
ucrarea dde ffaþã,
dedicatã aniversãrii
a 80 ani de cãtre

acad. prof. Emil Burzo, îºi
propune a prezenta pentru
început documente sau
înscrisuri istorice privind
oamenii ºi viaþa lor în acest
areal unde se îngemãneazã

judeþele Maramureº ºi Bistriþa-Nãsãud. Locul de
obârºie a familiei tatãlui ºi, respectiv, al familiei
mamei academicianului este despãrþit doar de
un deal, Dealul Mãgura, ºi de aici rezultã multe
asemãnãri ale locuitorilor. ªi distanþa dintre localitãþile
Suciul de Sus ºi, respectiv, Târliºua (Agrieº), de doar
15 kilometri, a fãcut ca populaþia celor douã localitãþi
sã se amestece. Numele de familie Burzo poate
fi întâlnit atât de o parte, cât ºi de cealaltã parte
a Dealului Mãgura. Locuitorii acestui colþ de þarã
au fost atât de bine caracterizaþi de episcopul Iuliu
Hossu cu prilejul sfinþirii bisericii din Târliºua: „Dacã
Christos ar fi fost între asemenea oameni, nimeni
nu l-ar fi putut rãstigni”. ªi asta spune totul.

Lucrarea este structuratã în patru capitole, care
îºi propun sã analizeze istoria familiilor paternã ºi
maternã, respectiv Burzo ºi Sigarteu, zãbovind mai
mult asupra tatãlui acad. Emil Burzo. Ultimul capitol
este dedicat valorosului om de ºtiinþã Emil Burzo,
apreciat prin realizãrile sale de cãtre comunitatea
ºtiinþificã internaþionalã.

P
rivitor lla iistoria ffamiliei BBurzo, prezentatã
în primul capitol al acestei cãrþi, deosebit
de interesant se relevã studiul acad. Ioan-

Aurel Pop, care se referã în principal la perioada
petrecutã de aceastã familie în Maramureºul istoric.
În lucrarea Genealogii Maramureºene medievale,
exemplul familiei Gorzo (Gurzãu de Ieud), apãrutã
în revista Transylvania Review, pe baza unei
riguroase documentaþii, se analizeazã viaþa socialã
ºi politicã din acest colþ de þarã în contextul evoluþiei
familiilor din Ieud. În secolele al XI-lea – al XIV-lea,
Maramureºul s-a transformat integral din voievodat
românesc în comitat, elita sa nobiliarã provenind
în întregime din cnezimea româneascã veche.
Pânã la anul 1400, în lumea ruralã româneascã

maramureºeanã nu a reuºit sã pãtrundã niciun
stãpân alogen, fapt deosebit de important pentru
pãstrarea ºi cultivarea limbii române. Înnobilarea
cnezilor locali, reflectatã în actele scrise ale vremii,
evidenþiazã o „viguroasã lume de stãpâni, care
s-a menþinut în tot Evul Mediu ºi în epoca modernã”.
S-a dezvoltat în rândul acestei populaþii o „mentalitate
nobiliarã care implicã printre altele ideea proprietãþii
funciare ºi conºtiinþa rolului militar, cultul documen-
telor de danie ºi proprietate, transmiterea titlului din
moºi-strãmoºi urmaºilor etc.” În aceste condiþii, multe
familii maramureºene îºi pot urmãri ascendenþii încã
din secolul al XIV–lea. 

U
na ddintre aaceste ffamilii este Gorzo (Gurzo)
sau Burzo de Ieud ºi de Suciul de Sus.
Acest nume de familie se întâlneºte mai rar

la români. Probabil provine dintr-o formã maghiarizatã
a numelui George, prin forme precum Georgi, Giurgi,
Giorz. Problema onomasticii din textele privitoare la
Gorzo, Gurzo sau Burzo, dar ºi la alte persoane din
spaþiul transilvan sunt interesante ºi asupra lor ar
trebui sã se aplece onomaºtii ºi nu numai ei. Este
de menþionat faptul cã numele de familie Burzo
este întâlnit în Italia încã din secolul al XII–lea.

Sorgintea familiei Gorzo (Gurzo) coboarã, cel
puþin prin intermediul moºiei de baºtinã, pânã la
voievodul Dragoº, întemeietorul Moldovei. Urmaºii
acestuia, Balc ºi Drag, dupã revenirea în Maramureº,
au primit bunurile confiscate de la infidelul Bogdan
de Cuhea, inclusiv moºia Cuhea cu unele sate,
printre care ºi Ieud. Limitarea puterii descendenþilor
lui Dragoº, urmare a aderãrii lui Balc la revolta
magnaþilor îndreptatã contra regelui Sigismund de
Luxemburg, a fãcut ca aceºtia sã revinã la situaþia
feudalilor locali maramureºeni. Domeniul Ieud se
afla la începutul secolului al XV-lea în stãpânirea
lui Valentin (Balea), fiul lui Tudor. Nu este însã
menþionatã în mod direct filiaþia acestuia, din Dumitru,
fiul lui Balc. Argumente în defavoarea sau favoarea
acestei filiaþii se gãsesc în documentele istorice. (…)

Un element interesant istoric este sfârºitul
disputelor politice ºi militare dintre descendenþii
familiilor voievodale Dragoº ºi Bogdan, fapt reliefat
prin cãsãtoria strãnepoatei lui Drag cu Alexandru,
fiul lui ªtefan cel Mare, totodatã asociat la domnie.

A
ndrei GGorzo ssau GGurzo, descendent al
familiei Balea de Ieud, s-a pus în slujba
lui ªtefan Báthory, voievod ºi principe al

Transilvaniei, devenit rege al Poloniei. În anii 1574-
1575, primeºte de la acesta, drept danie, o posesiune
în Suciul de Sus, localitate relativ aproape de Ieud,
dar în afara graniþelor Maramureºului istoric. Aceastã
donaþie este evocatã în anul 1592, când principele
Transilvaniei, Sigismund Báthory, conferã lui Andrei
Gurzo de Suciul de Sus, precum ºi urmaºilor acestuia
de parte bãrbãteascã ºi femeiascã un privilegiu de
înnoire a nobilitãtii, imunitate fiscalã ºi blazonul de
nobil, ca urmare a „credincioaselor slujbe pe care
el le-a sãvârºit pentru noi ºi pentru aceastã þarã”.
În acest document, se menþioneazã calitatea de
voievod a lui Andrei Gurzo, precum ºi obligaþiile
ce îi revin „a împlini dupã obiceiul celorlalþi voievozi
slujbele cuvenite pentru cetatea noastrã Vyrvar”
(Gherla). Atributele de voievod erau limitate la
un numãr de sate, conduse de cnezi locali. De
menþionat este faptul cã, dupã demolarea cetãþii
Ciceu, voievodatul, într-o componentã mai redusã,
a fost inclus în domeniul cetãþii Gherla.

Principele Gabriel Bethlen, în anul 1617, oferã
aceluiaºi Andrei Gurzo de Suciul de Sus o nouã
donaþie cu imunitate fiscalã ca aceea anterioarã.
În aceastã diplomã nu mai sunt menþionate atribuþii
voievodale, ceea ce sugereazã cã în intervalul 1592-
1617 aceastã instituþie a dispãrut complet, rãmânând
doar organizarea principatului în comitate.

M
utarea îîn llocalitatea SSuciul dde SSus a
familiei Gurzo (Burzo) marcheazã începutul
unei noi perioade, contextul fiind total diferit

de cel din Maramureºul istoric. Spre deosebire de
Maramureº, unde predomina nobilimea autohtonã
româneascã, uºor infiltratã cu elemente alogene,
viaþa socialã ºi politicã în comitatul Solnocul Interior
era dominatã de magnaþii maghiari, posesori de
mari domenii. Acest fapt a îngreunat mult sau chiar
eliminat implicarea nobilimii româneºti (mici sau
mijlocii) în deciziile luate la nivelul comitatului,
cu toate cã numãrul acestora în comitat era destul
de însemnat.
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Î
n aanul 11654, aapare pprima mmenþiune în care
familia este înregistratã cu denumirea de Burzo.
Astfel, la data 25 iunie 1654, în Adunarea

Nobililor din Comitatul Solnocul Interior, familia este
înscrisã drept Gurzo de Suciul de Sus, dar la data de
15 august a aceluiaºi an apare cu numele de Burzo
de Suciul de Sus. Dupã acad. Ioan-Aurel Pop, forma
Burzo pare pur ºi simplu o coruptelã de la Gurzo,
în condiþiile în care în scrierea medievalã târzie
umanistã, majuscula G era, pentru necunoscãtori,
foarte uºor de confundat cu B. Genealogia familiei
Burzo de Suciul de Sus între anii 1577-1728 este
înscrisã în documentele vremii.

Este interesant de notat cã în localitatea Suciul
de Sus, pe parcursul secolelor al XVI-lea – al
XVIII-lea s-au stabilit mai multe familii din
mica nobilime româneascã, imigrând din
Maramureºul istoric. Acest fapt, în multe
cazuri, este o urmare a cãsãtoriilor cu fete din
familia Burzo, încurajaþi fiind de dotele primite
cu acest prilej, precum ºi de alte beneficii,
cum ar fi imunitatea fiscalã. Spre exemplu,
Simion Bizo de Cuhea, prin cãsãtoria cu
nepoata lui Andrei Gurzo de Suciul de Sus,
s-a stabilit în aceastã localitate ºi a primit în
anul 1603 acelaºi blazon ca acela al familiei
Gurzo. În secolul al XVIII-lea, toate aceste
familii stabilite în comunã îºi revendicã
nobilitatea prin diplomele acordate lui Andrei
Gurzo de Suciul de Sus.

Legãtura de sânge între Andrei Gurzo
de Suciul de Sus ºi familia Gurzo de Ieud,
în afarã de documentele vremii, este întãritã
ºi de blazon. În ambele cazuri, figureazã un
om „înveºmântat purpuriu, þinând în mânã
o sabie încovoiatã scoasã din teacã”. Odatã
cu reînnoirea blazonului familiei Balea (Gorzo)
de Ieud, în anul 1756, s-au modificat câmpu-
rile de pe scut, omul înveºmântat purpuriu fiind situat
deasupra coroanei, conform cu datinile acelor timpuri.

Începând cu anul 1750, familia Burzo de Suciul
de Sus, împreunã cu familiile înrudite prin cãsãtorii,
este implicatã într-o luptã acerbã pentru pãstrarea
proprietãþilor primite drept donaþii de la principii
Transilvaniei. Instituþiile comitatului Solnocul Interior
erau în majoritate conduse de marii magnaþi unguri,
printre care ºi familia Teleki, care deþinea 37% din
suprafaþa comunei Suciul de Sus. Acest teren
aparþinea însã domeniului fiscal. Ca atare, a cãutat,
prin intermediul fiscului regal, sã confiºte proprietãþile
deþinute de familia Burzo de Suciul de Sus ºi care
beneficiau de scutiri de impozite. Aceastã acþiune s-a
desfãºurat în paralel cu verificarea titlurilor nobiliare
ºi a imunitãþilor fiscale dispuse de Maria Tereza,
care au avut loc în perioada 1749-1769. Deºi familia
Burzo de Suciul de Sus beneficia de imunitate fiscalã,
fiscul regesc a cãutat sã le confiºte proprietãþile,
sub pretextul cã nu au plãtit impozitele. Acþiunile
în justiþie, înaintate de fiscul regal, s-au extins pe
parcursul a peste 70 de ani, cu decizii controversate
pentru ambele pãrþi, fiind astfel interesant de urmãrit
evoluþia lor istoricã. În anul 1757, fiscul regal se
adreseazã Guberniului regesc, solicitând confis-
carea proprietãþilor familiei Burzo, pentru cã nu
a demonstrat ascendenþa familiei, precum ºi faptul
cã beneficiazã de imunitãþi fiscale. Guberniul regesc
decide în anul 1758 cã aceia care poartã numele
Burzo (Gurzo) sunt recunoscuþi ca adevãraþi nobili.
Nu se ia nicio decizie cu privire la imunitatea fiscalã ºi
ca atare fiscul regal dispune confiscarea proprietãþilor. 

C
a uurmare aa aapelului adresat împãrãtesei
Maria Tereza, aceasta hotãrãºte, la data
de 18 ianuarie 1760, o cercetare la faþa

locului. Pe baza analizei înscrierilor ºi a declaraþiilor
de martori, Guberniul regesc, la data de 22 septem-
brie 1760, reafirmã nobleþea familiei, însã nu se
pronunþã cu privire la imunitatea fiscalã. Fiscul
regesc, în anul 1762, confiscã bunurile familiei Burzo
de Suciul de Sus (aproximativ jumãtate din comunã)
ºi le trece în folosinþa familiei Teleki. Acelaºi fisc regal
cautã însã sã cumpere proprietãþile familiei Burzo în
anul 1767, dar sunt refuzaþi. În anul 1770, fiscul regal
câºtigã procesul cu familia Burzo de Suciul de Sus
per non venientem. Faþã de aceste samavolnicii,
familia Burzo de Suciul de Sus apeleazã la judecata
împãrãtesei Maria Tereza. Aceasta decide, la data
de 3 decembrie 1776, rejudecarea procesului. Prin
decesul Mariei Tereza, procesul este soluþionat de
împãratul Iosif al II-lea, hotãrârea fiind comunicatã
la data de 7 mai 1784. Acesta dispune ca familia

Burzo „sã fie lãsatã în posesia bunurilor în litigiu,
bunurile sã le fie restituite, iarã ei sã fie absolviþi
de orice învinuire ulterioarã a pârâtului”.

Dupã decesul împãratului Iosif al II-lea, fiscul
regesc, împreunã cu familia Teleki, a intentat un nou
proces familiei Burzo de Suciul de Sus, cu aceleaºi
cerinþe ca cele anterioare. Tabla regeascã confirmã
însã, în anul 1829, hotãrârea datã de împãratul Iosif
al II-lea. Toate aceste evenimente aratã tenacitatea
micii nobilimi române de a-ºi apãra drepturile într-o
societate în care instituþiile statului erau dominate
de marii magnaþi. Pe de altã parte, vin sã confirme
corectitudinea hotãrârilor luate de împãraþii Austriei.
Documentele aflate la arhivele statului, atât înscrisuri
oficiale, cât ºi mãrturiile depuse pe durata proceselor,

au permis reconstitui-
rea genealogiei
familiei Burzo de
Suciul de Sus, pe
perioada 1575-1829.

În secolele al
XVIII-lea – al XIX-lea,
membrii familiei Burzo
au ocupat diferite
funcþii în administra-
þie, precum ductor
nobilis, juzi sau notari.

Dârzenia familiei
Burzo în apãrarea
drepturilor sale a fost
înfrântã odatã cu
acþiunile de comasare
ºi proporþionare a
terenurilor din a doua
jumãtate a secolului
al XIX-lea. Audienþele
la împãratul Francisc
au rãmas fãrã

rezultat. Nedreptãþile suferite sunt evocate de familie
în epistola deschisã adresatã contelui Teleki ºi
publicatã în ziarul Federaþiunea, în anul 1870.

În aceastã scurtã expunere, am schiþat doar
unele aspecte pe care le-am apreciat drept impor-
tante din istoria familiei Burzo de Suciul de Sus.
Rãmâne la latitudinea cititorului sã le aprofundeze.
Ca o caracteristicã generalã a micii nobilimi
româneºti, începând cu secolul XVIII-lea, poate
fi menþionatã lupta permanentã pentru apãrarea
proprietãþilor donate de principii Transilvaniei pentru
fapte de vitejie, pentru sângele vãrsat în numeroasele
acþiuni militare duse pentru apãrarea acestui þinut.

A
taºamentul ppentru gglia sstrãmoºeascã,
manifestat de-a lungul istoriei de cãtre multe
familii din arealul transilvan s-a evidenþiat

puternic ºi în cazul familiei Burzo. Pentru bunurile
primite s-au jertfit ºi ºi-au vãrsat sângele. Au suferit
pentru þara lor, dar niciodatã nu au regretat faptele
bune înfãptuite, chiar dacã pentru acestea au fost
oprimaþi ºi au avut de suferit. În acest context, ne
permitem sã insistãm puþin asupra vieþii ºi activitãþii
desfãºurate de tatãl lui Emil Burzo, Teodor Burzo,
apreciat drept luptãtor pentru drepturile omului
ºi demnitate naþionalã.

Teodor Burzo a vãzut lumina zilei la 25 august
1890, în localitatea Suciul de Sus, din pãrinþii Gavril
Burzo ºi Maria, nãscutã Bud. Ambii pãrinþi au decedat
de timpuriu, astfel cã bãiatul a fost crescut de bunici.
Dupã terminarea ºcolii primare în satul natal,
urmeazã Liceul Grãniceresc din Nãsãud. În „oraºul
academicienilor” se întâlneºte frecvent cu intelectu-
alitatea localã româneascã. Îºi aminteºte de balurile
organizate, de tinerele din acea vreme, printre care
surorile lui Liviu Rebreanu, poreclite „cãpriþele”.
A urmat apoi cursurile Academiei de Mine Pribram.
A fost încorporat în armatã, în 1915, ºi trimis la
ªcoala de Ofiþeri de Rezervã din Sibiu. Este încadrat
în Regimentul 63 Bistriþa, pe frontul din Italia. Este
avansat pânã la gradul de locotenent major ºi decorat
de imperiali. În anul 1918, este trecut în rezervã.
Reîntors în Transilvania, ia parte la organizarea
Gãrzilor Naþionale. Este cooptat în Consiliul Dirigent
ºi lucreazã în cadrul Comisiei de Transporturi.
Dupã desãvârºirea Marii Uniri, îºi desfãºoarã
activitatea ca inspector de mine la Baia Mare ºi apoi
la Societatea Creditul Minier din Moreni. Lucreazã
un an în Statele Unite la exploatãrile petrolifere
din Texas. Chiar departe de satul natal, nu a uitat
de acesta, contribuind spre exemplu la repararea
bisericii sau la ridicarea Monumentului Eroilor
din localitate.

S
e ccãsãtoreºte îîn aanul 11934 cu Maria
Sigarteu, fiica protopopului greco-catolic
Emil Sigarteu din comuna Târliºua (Agrieº),

localitate vecinã cu Suciul de Sus. Se reîntoarce
la Cluj în anul 1936. Între anii 1938-1939, este
concentrat ºi avansat la gradul de cãpitan. În aceastã
calitate, conduce mai multe ºantiere pentru realizarea
de obiective militare sau strategice, printre care
podul „Constanþa” din Bucureºti. A rãmas în Nordul
Ardealului ocupat de Ungaria, ca urmare a Dictatului
de la Viena, fãcând parte din conducerea Comunitãþii
Naþionale a Românilor din Nordul Transilvaniei.
Aceastã organizaþie a militat pentru ocrotirea
poporului român oprimat, desfãºurând activitãþi
complexe pe linie cooperatistã, culturalã, precum ºi
pe linie confesionalã. Dupã eliberarea pãrþii de Nord
a Transilvaniei, face parte din conducerea Uniunii
Democrate Române (UDR) ºi este preºedinte al
Comisiei de Muncã ºi Transport. Despre unele acþiuni
ale UDR am scris în volumul Portrete ºi cãrþi (vol. II),
unde am evocat viaþa ºi activitatea lui Raoul ªorban,
cu care am avut mai multe întâlniri. Preºedinþi de
onoare ai UDR au fost episcopii Nicolae Colan, Iuliu
Hossu ºi Emil Haþieganu. Pentru mai multe detalii
legate de UDR am reprodus, în volum, textele
publicate de prof. Virgil Þârãu, precum ºi dr. Vasile
Lechinþan. Spre exemplu, în raportul prezentat de
Comisia de Muncã ºi Transporturi a UDR se subli-
niazã lipsa resurselor financiare pentru efectuarea
plãþilor, a materiilor prime etc., propunând mãsuri
adecvate. În UDR se discutã problemele de
colaborare cu organizaþia comunistã Frontul Naþional
Democrat (FND). De remarcat cã, în ceea ce priveºte
Ardealul de Nord, aceastã organizaþie dã dovadã
de o atitudine separatistã ºi ºovinã. FND a contribuit
ºi la suprimarea singurului ziar românesc din acest
colþ de þarã, ºi anume Tribuna Ardealului. Uniunea
Democratã Românã a militat cu consecvenþã pentru
reîntregirea þãrii. Nu puþine ºi nu uºoare au fost
problemele colaborãrii cu autoritãþile locale din
Ardealul de Nord instalate de Comandamentul
Sovietic.

Drept „gratitudine” pentru contribuþia adusã
la apãrarea identitãþii naþionale a poporului român
în perioada 1940-1944, precum ºi pentru contribuþia
adusã la refacerea ºi reîntregirea þãrii imediat dupã
rãzboi, prin Decizia 629/1959, lui Teodor Burzo
nu i se recunoaºte vechimea în muncã de dinainte
de 23 august 1944. În acest document se subliniazã
cã „numitul Burzo Teodor a îndeplinit funcþia de
inginer, a fost membru în Comitetul Judeþean al
Partidului National Þãrãnesc între anii 1920-1946
ºi a desfãºurat o activitate potrivnicã regimului
de democraþie popularã”. Decizia este semnatã
de preºedintele Sfatului Popular al oraºului Cluj,
Gheorghe Duca, ºi de secretarul Fogoroºi Iosif,
a cãrui soþie a fost lector la catedra de Limba rusã
în Facultatea de Filologie clujeanã. În anul 1974,
Burzo Teodor este caracterizat de acelaºi regim
drept democrat ºi patriot.

În anul 1950, casa, proprietate personalã, în care
locuieºte, este naþionalizatã, iar în 1952 este internat
la Penitenciarul de maximã securitate din Piteºti, pe
o perioadã de 60 de luni. Internarea s-a fãcut doar
în baza unui proces-verbal încheiat de Securitate.
În perioada detenþiei, terenul deþinut de Teodor Burzo
este trecut în proprietatea statului român, la „cererea”
unei persoane inexistente în familie, Burzo T. Mihai.

S
ecuritatea îîi ddeschide llui BBurzo TTeodor
un dosar de urmãrire informativã. Acesta
cuprinde peste 800 pagini ºi este rezultatul

activitãþii desfãºurate de 23 de informatori ºi 21
de ofiþeri de Securitate. Citirea acestuia furnizeazã
informaþii interesante cu privire la comportarea
intelectualitãþii implicate în reîntregirea þãrii, atât
în 1918, cât ºi în anii 1940-1945, aºteptãrile privind
revenirea la o societate democraticã, viaþa de zi cu
zi în aceastã perioadã, dar ºi la prezenþa în rândul
acestei comunitãþi a unor informatori. Dupã eliberarea
din închisoare, Teodor Burzo nu mai poate ocupa
funcþii în conformitate cu pregãtirea sa ca inginer,
fiind încadrat ca tehnician sau magazioner. Se
întâlneºte frecvent cu prietenii din tinereþe, printre
care se numãrã Vasile Hossu, Ilie Lazãr, Silviu
Dragomir etc. 

Burzo Teodor a decedat la data de 31 august
1976 ºi este înmormântat în Cimitirul Central din Cluj-
Napoca. În anul 2000, i se recunoaºte post-mortem
calitatea de „luptãtor în rezistenþa anticomunistã”.
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ª
coala, cclãdire cconstruitã îîn 11896
la iniþiativa Regelui Carol I, pe
Bulevardul Tomis (fost Carol)

adãposteºte astãzi Muzeul de Artã al
Constanþei, muzeu creat ºi îmbogãþit prin
strãdania ºi competenþa profesionalã a
directorului, prof. univ. Doina Pãuleanu. 

În ciuda anilor ºi deceniilor ce au trecut,
ne amintim nu doar înfãþiºarea dascãlului
nostru, ci ºi atmosfera creatã de el în clasã.
Era, devenise pentru noi, un membru al
familiei. Cãldura cu care ne înconjura,
dojana blândã, rareori mai durã, avea un
efect pe care nu l-ar fi avut dacã ne-ar fi
pãlmuit pentru nãzbâtiile pe care le fãceam,
uneori în clasã, dar mai ales în curtea
ºcolii. Nu ne bãtea la palmã, cu o nuia
sau o riglã, cum fãcea directorul ºcolii, care
l-a înlocuit o perioadã pe învãþãtorul nostru,
atunci când depãºeam limitele jocurilor din
recreaþie (cap-cap, cãlãrita etc.), jocuri ce
puteau duce la accidentãri, aºa cum a pãþit
unul dintre noi, scrântindu-ºi piciorul. S-a târât pur ºi
simplu, ºontâc-ºontâc, pe stradã, circa 100 de metri,
ºi, neputând sã mai meargã, s-a aºezat pe scara
unui bloc, ocupat de trupele germane. Cãnd l-a vãzut,
ofiþerul de serviciu a chemat o maºinã care l-a dus
acasã! Dar curtea ºcolii devenea un adevãrat „teatru
de operaþiuni” în timpul iernii. Un ºanþ adânc folosit
ca adãpost antiaerian despãrþea curtea în douã,
iar pãmântul scos din acest ºanþ devenise pentru
noi un fel de parapet folosit în „bãtãliile” cu bulgãri
de zãpadã, care se încingeau în recreaþia mare.
Când suna, intram în clasã cu hainele umede ºi
ne propteam, rebegiþi, de soba de teracotã. Domnul
Enãchescu ne ºtia obiceiul ºi întârzia câteva minute,
deºi în restul timpului era de o punctualitate
exemplarã. Tot în vreme de iarnã se crãpau ºi se
spãrgeau tãbliþele de ardezie pe care am învãþat
sã scriem în clasa I. Când plecam de la ºcoalã ºi
întâlneam un gheþuº în drum, foloseam ghiozdanul
în loc de sanie... Din fericire, în iarna urmãtoare am
abandonat tãbliþa în favoarea creionului ºi a caietului
special liniat, pentru un scris caligrafic. Aceasta era
etapa a doua a „emanicipãrii” noastre, a treia fiind
ºi cea mai… dramaticã: scrierea cu toc, peniþã ºi
cernealã. Erau celebre pe atunci peniþele klaps,
apreciate de noi, dar nu prea uºor de folosit. Când
greºeam, ºtergeam cu o gumã primitivã, hârtia se
subþia, la rescriere se gãurea, mama rupea pagina,
acompaniatã de dureroasele noastre proteste
ºi disperãri, iar caietul se subþia de la o zi la alta.

Î
nvãþãtorul nnostru eera uun eexcelent ppedagog.
Folosea o metodã care azi s-ar putea numi
multi-media. Lecþiile sale erau ilustrate cu

planºe colorate, cu hãrþi ºi alte mijloace care ne
fãceau sã înþelegem lucruri ºi chiar idei neobiºnuite
la vârsta noastrã. Ne amintim, de pildã, cã în clasa
a IV-a a adus o busolã. Am aflat astfel de punctele
cardinale ºi de magnetismul pãmântului. Dar, evident,
scrisul, cititul, primele operaþii aritmetice erau preo-
cuparea sa principalã. În clasa a II-a ne-a ameninþat
cã fãrã tabla înmulþirii ºtiutã „ca pe apã” rãmânem
repetenþi. Aºa cã o ºtim ºi azi, tot „ca pe apã”! Sau,
iatã un amãnunt pitoresc: într-una din zile îl întreabã
pe un coleg: „Ce eºti tu, mãi Jecov? – Zuguuþ,
domnule învãþãtor. – Nu zuguuþ, mã, ci gãgãuþ.”

Dupã care ne-a
explicat cine sunt
gãgãuþii, de unde
au venit, unde s-au
stabilit etc. Da,
eram o clasã multi-
etnicã, cum s-ar
numi azi, o clasã
care ilustra perfect
diversitatea
populaþiei oraºului
ºi a Dobrogei, dar
nouã ni se pãrea
absolut normal sã
stãm în aceeaºi
bancã cu colegi
care aveau altã
limbã maternã, altã
religie, iar domnul
Enãchescu ne
trata pe toþi la fel.

Învãþãtorul
nostru a fost concentrat în timpul rãzboiului (1941)
noi eram în clasa a II-a ºi, la reîntoarcere, când a
intrat în clasã, toþi elevii ne-am ridicat în picioare
ºi-am þipat de bucuria revederii. A fost o manifestare
spontanã, de ataºament sincer, din inimã, de neuitat.
Ne insufla sentimente patriotice: dimineaþa, la prima
orã, cu toatã clasa în picioare, învãþãtorul Enãchescu
pomenea grav numele ofiþerilor ºi trupei (sergenþi ºi
soldaþi), toþi de marinã, ale cãror tablouri cu portretele
lor se gãseau atârnate de pereþii clasei, iar noi, dupã
menþionarea fiecãrui nume, rosteam, grav, mort
pentru Patrie, dupã care toatã clasa rostea rugã-
ciunea Tatãl Nostru. Evident, elevii de alte confesiuni
(catolicã, protestantã, iudaicã, mahomedanã) nu
spuneau rugãciunea, dar stãteau în picioare, solidari
cu noi. Þara era în rãzboi, noi eram seria 1940-1944
ºi luptele de pe mare erau la ordinea zilei. ªi nimeni
nu putea fi indiferent.

Î
n uultimii aani, am aflat amãnunte despre viaþa
ºi activitatea învãþãtorului nostru. S-a nãscut
în 1896, în localitatea Baeram Dede (Inde-

pendenþa), raionul Caraomer (Negru Vodã). Tatãl
sãu, Ilie Enãchescu, era din localitatea Ostrov, judeþul
Constanþa, unde a îndeplinit funcþia de secretar al
primãriei, apoi a avut aceeaºi activitate la primãria
din Independenþa. Mama, Anna Ghezzo, se nãscuse
la Veneþia, Italia. Tatãl ei, inginer naval, Luigi Ghezzo,
a fost adus în România la cererea domnitorului Carol
I ºi instalat inginer-ºef, apoi director, la ªantierul
Naval Turnu-Severin. Învãþãtorul nostru a urmat
ªcoala Pedagogicã din Galaþi ºi ªcoala de ofiþeri
de infanterie Focºani (ofiþeri de rezervã). A luptat la
Mãrãºeºti, Mãrãºti, Oituz ºi, fiind cunoscãtor al limbii
franceze, a fost încadrat la Misiunea francezã de
instructori militari sub comanda generalului Berthelot.
În 1927 a fost promovat de la ºcoala din Plopeni
(14 km de Negru Vodã) la Constanþa, ca învãþãtor
ºi, ulterior, directorul ªcolii Primare Nr. 1 din
Constanþa. Pensionat (1961), a decedat
la Constanþa (1965), la vârsta de 69 de ani.

Acesta a fost învãþãtorul Gheorghe Enãchescu,
care, cu rãbdare ºi pricepere, cu o realã vocaþie
de pedagog, ne-a insuflat, ne-a educat o calitate
esenþialã: curiozitatea. ªi, poate chiar mai mult
decât atât, ne-a învãþat sã iubim învãþãtura. Având

o temeinicã ºi vastã culturã generalã, orele sale erau
un fel de dialog cu noi, la nivelul nostru, dar plin de
învãþãminte din diverse domenii. Nu era zi în care
sã nu aflãm câte ceva, fie despre antichitatea greco-
romanã, fie despre geologie, despre istoria noastrã
sau a lumii, despre geografie etc. prin trimiteri
ce s-ar putea numi azi hypertext.

D
escopeream aastfel ggustul dde aa cciti
ºi de a afla lucruri noi despre lumea în care
ne începeam viaþa. Ne amintim cu multã

plãcere ºi de cãrþile de citire care, de la an la an,
ne familiarizau cu numele unor clasici ai literaturii
noastre, de la Eminescu ºi Creangã la Coºbuc ºi
Sadoveanu. ªi, vrând-nevrând, gândul ne duce la
nepoþii noºtri, copiii de azi, cei care urmeazã cursu-
rile ºcolii primare, elementare. Sunt, în general,
cunoscute problemele învãþãmântului de toate
gradele în þara noastrã. Dar exemplele concrete
depãºesc de multe ori nu numai ce ºtim, ci, chiar,
ºi ceea ce ne-am putea imagina. Ca în acest caz,
aflat de unul dintre semnatarii textului de faþã: într-o
comunã situatã doar la 20 km de Bucureºti, copiii
din clasa a IV-a „învaþã” limba englezã de la o
învãþãtoare care nu ºtie o boabã de englezã!
Predarea unor cursuri de cãtre învãþãtori, profesori
care n-au nicio calificare pentru materiile respective
a devenit, din pãcate, monedã curentã în multe
ºcoli. Iar în ceea ce priveºte manualele... Un articol
din volumul Educaþia ºi Cercetarea Româneascã,
apãrut la începutul acestui an sub egida Universitãþii
Bucureºti, pune în evidenþã inadecvarea, caracterul
caduc, orientarea spre trecut a cãrþilor pentru
învãþãmântul primar.

Ajunºi aici, preferãm sã ne amintim maxima
latineascã citatã de învãþãtorul nostru ori de câte
ori i se oferea ocazia: Dacã tãceai, filosof rãmâneai.
ªi cum ocazii avea destule, maxima ni s-a întipãrit
în minte pentru totdeauna. Respectul faþã de cuvân-
tul rostit sau scris, din copilãrie ni l-am însuºit. Avea
domnul Enãchescu oroare de vorbele aruncate în
vânt, pretindea din partea noastrã, niºte copii, o
rigoare, o sobrietate a exprimãrii care ne-a ferit mai
târziu de stilul pompos, umflat, chiar ºi atunci când
devenise folosit pe scarã largã. Echilibrul, calmul,
discernãmântul erau calitãþile sale din care, sperãm,
am pãstrat ºi noi câte ceva. Cel ce þi-a îndrumat
primii paºi în viaþã nu poate fi uitat. În memoria lui,
dar ºi cu nostalgia acelei ºcoli de calitate în care
spiritul universal ºi european se împletea în mod
firesc cu cel mai autentic patriotism, am scris
ºi semnãm acum aceste rânduri,

Paul Diaconescu, profesor de literaturã, scriitor,
Stockholm, Suedia.

Petre Frangopol, prof. univ., ing. de chimie
biofizicã, membru de onoare al Academiei Române,
Bucureºti.

Dragoº Vaida, matematician, prof. univ. de
matematicã, fost director al Centrului Universitar
UNESCO de la Bucureºti. 

Post SScriptum
Mulþumim ºi pe aceastã cale domnului contra-

amiral (în rezervã) Corneliu Enãchescu, din
Constanþa, fiul primului nostru dascãl, care ne-a oferit
portretul tatãlui sãu, precum ºi datele biografice
relatate în acest text.

Primul nnostru ddascãl
Paull DDIACONESCU, PPetrre FFRANGOPOL, DDrragoº VVAIDDA

EEgreu dde ccrezut, ddar aau ttrecut dde aatunci 774 dde aani! RRãzboiul eera
pe ssfârºite, ººcolile ººi-aau îîncheiat ccursurile mmai ddevreme ddin ccauza
bombardamentelor ttot mmai aameninþãtoare. AAºadar, lla ssfârºitul llunii mmai

1944 nne-aam lluat rrãmas bbun dde lla îînvãþãtorul nnostru, DDomnul EEnãchescu, ººi dde
la ªªcoala PPrimarã NNr. 11 ddin CConstanþa. NNe-aam ccontinuat ffiecare ddintre nnoi ddrumul
propriu, uurmând lliceul, ffacultatea, ddevenind lla rrândul nnostru aadulþi ººi iintrând, ccum
se sspune, „„în rrândul ooamenilor”. AAtunci aam îînþeles ccu aadevãrat mmarele rrol jjucat
de îînvãþãtorul nnostru, dde lla ccare aam îînvãþat nnu ddoar ccititul ººi sscrisul, nnu nnumai
adunarea ººi ttabla îînmulþirii, cci, mmai aales, ccorectitudinea, ddisciplina, ccivilitatea îîn
relaþiile ccu ooamenii ººi ccu llumea. PPrin vvrerea DDomnului, ssuntem îîn vviaþã ttoþi ttrei,
am rrãmas pprieteni ººi aam ssimþit aacum nnevoia ssã nne aamintim cce aanume ddatorãm
primului nnostru ddascãl. IIdeea aa ppornit dde lla sscrisoarea pprimitã dde PPetre FFrangopol,
în iianuarie 11960, dde lla îînvãþãtorul nnostru
Gheorghe EEnãchescu, rrãspuns lla uurãrile
noastre dde CCrãciun ººi AAnul NNou: 

„Dragã FFrangopol, SScriisoarea
voastrã sscriisã îîn aajunul AAnuluii
Nou mm-aa mmiiºcat ffoarte mmult. MMii-aam
spus ccã, ddeºii aacum ssunt uun bbãtrân
de 6644 dde aanii uuiitat dde ssociietate,
totuºii mmaii ttrãiiesc îîncã îîn ssufletul
ºii mmiinþiile eeleviilor mmeii, ccãrora
le-aam ddat ººii eeu cce aam aavut mmaii
scump, ssufletul mmeu. ((...)) SSã ffiiþii
întotdeauna cce vv-aam îînvãþat, ccorecþii îîn ttotul ººii îîn ttoate, mmunciitorii ººii aaltruiiºtii.
Mii-aaduc aamiinte dde DDragoº VVaiida. TTot aaºa ddrãguþ ccred ccã aa rrãmas, ccu aacelaºii
zzâmbet cce-ii aarãta ppe ffaþã ssiinceriitate ººii ccurãþeniie ssufleteascã. DDe aasemenii,

de DDiiaconescu, mmaii ttãcut ººii mmaii llãuntriic. MMii-aamiintesc, ddesiigur, ººii dde ttiine,
dragã PPetriicã, bblond, ccu ººorþul îîn ddungii, ccu ssiiguranþã îîn rrãspunsurii
ºii, ppentru ccã eeraii mmaii vvoiiniic, sstãteaii îîn bbanca ddiin ffund.”
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I
on PPogorilovschi
(18 februarie 1938,
Rãdãuþi-Prut – 6 iulie

2009, Bucureºti) a fost,
incontestabil, cel mai
important filosof al creaþiei
brâncuºiene. Acum, la 80 de

ani de la naºterea sa, se cuvine sã facem o scurtã
retrospectivã asupra vieþii ºi operei sale, care, prin
puterea lor exemplarã, credem cã sunt susceptibile
de a da un imbold continuãrii cercetãrii în exegeza
brâncuºianã.

Ion Pogorilovschi a absolvit Liceul de Bãieþi
„Grigore Ghica Voievod” din Dorohoi ºi Facultatea de
Istorie-Filosofie (specialitatea Filosofie) a Universitãþii
„Al.I. Cuza” din Iaºi (în 1962, ca ºef de promoþie).
A înfiinþat ºi condus Cenaclul literar „Nicolae Labiº”
al facultãþii ºi a colaborat la revista (samizdat)
Cuvântul nostru, editatã de un grup de colegi
de la Facultatea de Filologie (Mihai Drãgan,
Dan Mãnucã, Marin Sorescu). 

A devenit apoi asistent la Catedra de Filosofie
a Universitãþii „Al.I. Cuza” (cu seminarii de esteticã
ºi filosofie, în perioada 1963–1968), cercetãtor
ºtiinþific la Institutul de Cercetãri Pedagogice ºi
Psihologice din Bucureºti (1968–1982) ºi doctor
în filosofie la Universitatea din Bucureºti, cu o tezã
despre Brâncuºi (1975). Din 1982 ºi pânã la Revolu-
þie, activitatea sa a intrat într-un con de umbrã ºi a
avut interdicþie de publicare (pe motivul „meditaþiei
transcendentale”). Dupã Revoluþie, a funcþionat
ca cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Etnografie ºi
Folclor al Academiei, Secþia Antropologie Culturalã
(1991–1999), apoi ca cercetãtor principal gr. I
la Institutul de Filosofie ºi Psihologie al Academiei
Române, ca ºef al Sectorului de Istoria Filosofiei
Româneºti (1999–2009). Din anul 1990, a fost
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Î
ºi fface ddebutul ppublicistic în Revista de filosofie
a Academiei Române, cu un studiu despre
poezia lui Eminescu (1965), iar în 1966 publicã

primul articol despre Brâncuºi. A avut colaborãri cu
numeroase publicaþii periodice: Academica, Astra,
Ateneu, Cronica, Contemporanul, Dacia literarã,
Hyperion, Luceafãrul, Brâncuºi, Lumea Gorjeneascã,
Portal – Mãiastra, Rãstimp, Revista de filosofie,
Studii ºi cercetãri de istoria artei º.a.

Ion Pogorilovschi s-a specializat de-a lungul
timpului în exegeza operei lui C. Brâncuºi, atingând
excelenþa în domeniu. Încã din perioada ieºeanã
a profesãrii la Catedra de Filosofie, el a început o
susþinutã activitate publicisticã de abordare filosoficã
a creaþiei înnoitorului sculpturii mondiale, artist
dezavuat de ideologia oficialã româneascã de dupã
rãzboi. Titluri grãitoare pentru unghiul propriu de
abordare al filosofului sunt: Brâncuºi, fratele lui
Socrate, Idolii baconieni ai brâncuºiologiei, Artã
ºi logos, Artistul-filosof º.a.m.d. (lista lucrãrilor
personale în domeniu este de circa 120 de titluri).
O împlinire a activitãþii în acest sens poate fi socotitã
organizarea, peste ani, în Institutul de Filosofie, a
Simpozionului „Brâncuºi, artist-filosof”, cu participa-
rea unor membri ai Academiei Române ºi publicarea

în acelaºi an (2001), a unui volum cuprinzând
comunicãrile simpozionului, urmate de o antologie
a altor contribuþii la temã (de la Lucian Blaga la
Gabriel Liiceanu). De asemenea, a iniþiat ºi coordonat
colecþia de carte „Brâncuºiana”, a susþinut comunicãri
ºi conferinþe despre Brâncuºi, în România ºi în
strãinãtate, ºi a fost redactorul-ºef al publicaþiei
trimestriale de specialitate Brâncuºi (1995–2000).

O
pera ssa eeste iimpresionantã: Comentarea
capodoperei. Ansamblul sculptural Brâncuºi
de la Târgu-Jiu (Iaºi, Editura Junimea,

1976); A Commentary on the Masterpiece of
Brâncuºi. The Road of the Heroes’ Souls (Iaºi,
Editura Junimea, 1987); Arhetipul expresiei lirice
româneºti (Bucureºti, Editura Cartea Româneascã,
1987); Pasãrea Mãiastrã ºi sursele (Târgu-Jiu,
Editura Fundaþiei „Constantin Brâncuºi”, 1995);
Miracolul Eminescu: trei abordãri generative
(Botoºani, Editura Axa, 1999); Brâncuºi, apogeul
imaginarului: comentarea capodoperei de la
Târgu-Jiu (Târgu-Jiu, Editura Fundaþiei „Constantin
Brâncuºi”, 2000); Brâncuºiana & Brâncuºiada
(Bucureºti, Editura Eminescu, 2000); Viziunea axialã
a lumii (Bucureºti, Editura Vremea, 2001); Cele din
urmã ºi cele dintâi (texte despre Brâncuºi, Târgu-Jiu,
Editura Fundaþiei „Constantin Brâncuºi”, 2002);
Cele dintâi ºi cele de pe urmã (Târgu-Jiu, Editura
Fundaþiei „Constantin Brâncuºi”, 2004); Brâncuºi –
Sophrosyne sau Cuminþenia pãmântului (New York,
Universalia Publishers, 2005) – Premiul „Mircea
Florian”, acordat de Academia Românã; Polemice
Brâncuºi (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006);
Brâncuºi. Geneza: 1905–1910 (Bucureºti, Editura
Universalia, 2007); Tãcerea Mesei Tãcerii / The
Silence of The Table of Silence (Bucureºti, Criterion
Publishing, 2010); Cel de-al treilea destin al casei
lui Brâncuºi – în colaborare (Târgu-Jiu, Editura
Fundaþiei „Constantin Brâncuºi”, 2002); Enciclopedia
virtualã Constantin Brâncuºi / Virtual Encyclopedia.
Constantin Brâncuºi – îngrijitã de Barbu Brezianu
(Noesis Cultural Society, 2002).

Figureazã, de asemenea, în volume colective ºi
culegeri: Omagiu lui Brâncuºi (Cluj, Editura Dacia,
1976), Carte de inimã pentru Brâncuºi (Bucureºti,

Editura Albatros,
1976); Omagiu
100 Brâncuºi
(Târgu-Jiu,
Editura Fundaþiei
„Constantin
Brâncuºi”, 1976);
Brâncuºi, acum
(Târgu-Jiu,
Editura Fundaþiei
„Constantin
Brâncuºi”, 1976);
Basarabia în
Gulag (Chiºinãu,
Editura Uniunii
Scriitorilor, 1995);
Prima carte
albã asupra

capodoperei (Târgu-Jiu, Editura Fundaþiei „Constantin
Brâncuºi”, 1997), Brâncuºi, artist-filosof (comunicãri
ºi antologie de texte, Târgu-Jiu, Editura Fundaþiei
„Constantin Brâncuºi”, 2001), Studii de istorie
a filosofiei româneºti (coordonatorul volumului I
apãrut la Ed. Academiei Române în anul 2006).

Postum, s-au mai putut reconstitui pe baza
manuscriselor sale urmãtoarele volume: Tãcerea
Mesei Tãcerii – comentarii la opera unui artist filosof
(Criterion Publishing, 2010) ºi Noica & Brâncuºi –
deschideri în seninãtatea fiinþei (Ed. Academiei
Române, 2016).

Personalitatea complexã a lui Ion Pogorilovschi
este revelatã de multitudinea domeniilor cunoaºterii
pe care le-a abordat ºi în care, prin creaþiile sale
autentice, ºi-a adus contribuþii serioase (datoritã
cunoºtinþelor sale pluridisciplinare, vaste ºi apro-
fundate, i-am putea ataºa cu uºurinþã titulatura de
„savant”): geneza logico-istoricã a figurilor de stil,
fenomenele generative ale culturii, antropologie
culturalã, determinaþiile etnopsihologice ale umanului
(act de mare curaj în timpurile comuniste, deoarece
abordarea acestei teme i-a periclitat situaþia, fiind
suspectat de „naþionalism” ºi „gândirism”), educaþia
esteticã, formarea gândirii logico-tehnologice în
procesul învãþãmântului superior (prin activitãþile de
cercetare ºtiinþificã) ºi abordarea filosoficã a creaþiei
brâncuºiene care a condus la prima tezã de doctorat
în exegeza brâncuºianã („brâncuºiologie”). 

L
ucrarea ssa dde ddoctorat, revãzutã ºi ampli-
ficatã, a devenit carte ºi a cunoscut, pe
parcursul unui sfert de veac, trei ediþii (1976,

1987, 2000), dintre care una în limba englezã (1987
– un pariu cu sine al autorului în perioada în care,
persecutat politic, ajunsese „la munca de jos”). În
România, cartea s-a impus, stimulând abordãrile
teoretice ale culturii naþionale pe seama „pretextului”
Brâncuºi. În strãinãtate, volumul a devenit ºi a
rãmas de referinþã în domeniu, fiind utilizat ºi citat în
numeroase cãrþi ºi studii din Franþa, SUA, Germania,
Anglia, Italia, de asemenea, în dizertaþii de doctorat
susþinute în Europa ºi America. 

Una dintre satisfacþiile deosebite ale autorului
era aceea de a-ºi vedea monumentala lucrare
analizatã atât în teze de doctorat în filosofie, cât
ºi în filologie, studii transformate apoi în cãrþi. Opera
eseistului, criticului de artã ºi brâncuºiologului Ion
Pogorilovschi a fost apreciatã de-a lungul timpului
de numeroase personalitãþi din þarã ºi din strãinãtate
(astfel de aprecieri elogioase pot fi vãzute, de altfel,
ºi pe supracoperta volumului Brâncuºi. Geneza:
1905–1910). 

În ceea ce mã priveºte, am admirat întotdeauna
profesionalismul, acribia ºi obsesia pentru perfecþiune
exemplare cu care îºi desfãºura munca de cercetare,
fapt care m-a influenþat în cel mai înalt grad în modul
de abordare ºtiinþificã a operei marelui sculptor
ºi mi-a insuflat dorinþa de a mã forma ca specialist
în exegeza brâncuºianã în cadrul Centrului de
Cercetare, Documentare ºi Promovare „Constantin
Brâncuºi”. De asemenea, pot spune cã-i rãmân
dator lui Ion Pogorilovschi (chiar dincolo de moarte)
pentru prietenia cu care m-a onorat ºi pentru modul
în care m-a sprijinit constant în menirea mea de
„brâncuºiolog”, incluzând aici recomandãrile de-a
ocupa funcþia de director al Centrului de Culturã ºi
Artã „Constantin Brâncuºi” sau pentru înscrierea mea
la doctorat în domeniul esteticii operei lui Brâncuºi.

Þ
in ssã aamintesc, în final, o motivaþie puþin
cunoscutã a lui Ion Pogorilovschi (pe care
mi-a revelat-o într-una dintre lungile noastre

discuþii), care a stat la baza cercetãrilor sale în sfera
brâncuºiologiei: preocuparea sa pentru misterul
morþii. Îmi spunea, de asemenea, cã l-a descoperit
pe Brâncuºi „venind dinspre lemn”, prin comparaþie
cu mine care, datoritã primei mele profesii (de
geolog), îl descoperisem pe marele artist venind
dinspre piatrã.

Ion PPogorilovschi, 
o vviaþã ddedicatã llui BBrâncuºi

Sorrin LLorry BBULIGA
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U
n sscriitor ttalentat poate aspira oricând la
multiple procedee de exprimare – prin opera
sa ori prin operele altora – supravieþuind

astfel mai captivant, incomparabil cu bãnuitoarea
viaþã: aºa se insinueazã criticul literar, ceea ce
este Ion C. ªtefan, într-o experienþã dominatã
de luciditate.

ªtiu cã, în anii tinereþii, el publicase studii critice:
Literatura românã în liceu, Contribuþia lui
I.L. Caragiale la dezvoltarea limbii române
literare, Eseu despre existenþa umanã
(în douã ediþii), ceea ce ne îndreptãþeºte
sã afirmãm cã lucrarea de acum, Cãlãtorie
în lumea cãrþilor (Editura Arefeana, 2017)
nu-i o noutate, plasându-se firesc în preo-
cupãrile sale multiple ºi periodice –
observând cu interes, fãrã dubii, cã se
bazeazã pe principiile receptãrii moderne
a textelor, dar ºi memorialistic ºi comparativ.

Volumul este, deopotrivã, de analizã,
dar ºi o scriere de sistem, determinatã sub
semnul viziunii unor personalitãþi ale culturii,
evidenþiind spiritul liber de selecþie
ºi exprimare.

Raþiunea publicãrii unei astfel de lucrãri
stã în prezentarea sinteticã a unor opere de
referinþã ºi aprecierea mecanismelor combi-
natorii rafinate, prin ilustrarea expresivitãþii
limbajului, plãcerea esteticului, metoda
descifrãrii artistice.

Ion C. ªtefan este un dovedit plãsmuitor de opere
literare ºi de investigare în domeniul beletristic.

C
um llesne sse ppoate oobserva din aceastã
culegere de articole critice, publicate mai
întâi în diverse reviste culturale, el trateazã

relaþia text-limbaj, pe temeiul operei interpretate direct
pe pagina scrisã, cu diferite determinãri tematice în
literatura de orice grad ºi diversitate, de la naraþiune
ºi criticã literarã la psihologie ºi liricã. Aºa cã vom
zice cã autorul nu socoteºte cu rigiditatea situãrii
pe genuri ºi domenii ca atare, ci le evidenþiazã cu
subtilitate proprietãþile, fiind un destoinic diagnostician
cu pravila axiologiei la îndemânã.

Ion C. ªtefan are metodã deopotrivã de critic
ºi de istoric literar, plasându-le în echilibru, iscând
un dialog interesant cu cititorii ºi cu operele de
care depind identitãþile realizatorilor prezentaþi.

Existã în Cãlãtorie în lumea cãrþilor o nuanþã
dualã a claritãþii asimilãrii textului ºi a precizãrii
structurii în ansamblul operei, ceea ce îndeamnã la
lecturã, la preþuirea cuvenitã a volumelor menþionate.

El este un critic pertinent,
fãrã obsesia exprimãrii
preþioase, manifestã deplinã
obiectivitate, ºtie sã remarce
partea cea mai interesantã
a operei în studiu, îi argu-
menteazã originalitatea ºi
puncteazã informaþiile de reþinut,
pune în corespondenþã motive
din epoci diferite.

C
ititul pprintre rrânduri,
perspectiva cunoaº-
terii, delectarea

analizei precise, pendularea
între exigenþã ºi finã ironie
stabilesc proprietãþile textului,
autorul sugerând cã lectura se
face în real, iar ecoul acesteia
se percepe în gândire, prin
simbolurile diferite ale lucrãrilor.

Ion C. ªtefan s-a acordat cu
inspiraþia autorilor cu care a împãrtãºit bucuria crea-
þiei – creaþia fiind una dintre mãrturisirile credinþei,
pãstrând nealterate legile vestirii, fãrã sã piardã din
vedere cã fiecare cuvânt este o deschidere spre viitor.

Scopul acestui volum de criticã literarã este
de a lumina valoarea artisticã a unor opere de bunã
seamã exemplare, iar autorul se aratã apologetul
minunilor din minþile pãmântenilor, proiectate în cãrþi
cu virtuþi cosmice, prin elixirul mesajelor deschise;
ceea ce nu se subliniazã aici este cã totdeauna
cãrþile ne ajutã sã îmbinãm realitatea noastrã cu
ficþiunea – o posibilã realitate, dar, simultan, ne
definim mai pregnant în concretul propriu, printre
cetãþenii elevaþi.

Autorul elucideazã: orice
operã are virtuþile creatorului
în completare cu imaginaþia
cititorului, prin drumul de
descoperire a izvorului de
gândire, iar închipuirile le
înglobeazã convingerile cã, prin cãrþi, devenim forma
unicã a nemuririi. Ca ºi în Eseu despre existenþa
umanã, el crede cã ajutorul criticului duce la îmbo-
gãþirea operelor altora, pe care le reîntoarcem în
prezentul creator permanent.

Înþelegem bine: sfatul criticului este de a ne situa
în ficþiunea autorilor, ca sã descoperim lumea prin
prezentãri, cu iuþeala ºi în succesiunea simþurilor
ºi ideilor.

Volumul de acum – cu peste cincizeci de titluri
interpretate – presupune cã alcãtuiesc o proprie
bibliotecã (în genul lui J.L. Borges cu a sa Bibliotecã
personalã), într-o desfãºurare esteticã ºi o fericire
a memoriei, de la acestea preluând idei, trimiteri,
evaluãri, judecãþi.

S
crie cclar ccã ffiinþa este mai mult decât tâlcul,
cã acesta este doar o proiecþie, pe când
omul trãieºte fapte, le provoacã ºi aºa apare

istoria, arta ºi miºcarea neîntreruptã a creaþiei ºi
credinþei în frumuseþea cuvântului; autorul nu ne
prezintã cãrþile dintr-o sublimã curiozitate, ci pentru
cã nu se poate trãi aievea, depãrtându-ne de frumos:
în teritoriul timpului etern, alunecãm alãturi de cãrþile
noastre.

Evident cã operele din cuprinsul lucrãrii i-au
suscitat interesul ºi i-au dat mãsura admiraþiei
active prin recunoºtinþa pentru autorii care i-au
înlesnit ºansa de a avea memoria în stare de veghe
a valorilor, printr-o utilã ºi durabilã lecturã, în urma
cãreia mãrturiseºte bucuriile sale ºi celorlalþi.

Lecturarea acestui volum procura o mare bucurie;
sunt alese lecturi preferate de autor, ceea  ce atestã
o profesionalizare acceptatã, iar verdictul dat
fiecãreia este în necontenitã analogie cu admiraþia;
veþi fi martorul unei riguroase investigãri, printr-o
spontaneitate analiticã, într-o lucrare de aleasã
intuiþie a unui critic avizat, documentat, exigent. 

Interpretarea ccriticã
în ttemeiul uunei lliteraturi aautentice

Pavell PPEREª

Când ppiatra ee aatinsã
de „„degetul llui HHermes”...

Marrian NNENCESCU

C
onstantin BBrâncuºi s-a nãscut pe
19 februarie 1876, la Hobiþa, Gorj, ºi a
murit la Paris, la 16 martie 1957. Judecând

în stil sociologizant, creaþia sa plasticã, încadratã
între neoclasicism ºi modernismul artistic, ar trebui
sã reflecte specificul naþional. Cu alte cuvinte, cum
ar fi spus Hypolite Taine, creaþia sa ar fi mai degrabã
„un probléme de psychologie d’art”, decât o expresie
individualã a creativitãþii originale. Cum însã Brâncuºi
nu a preluat nici „sociologia clasei” ºi nici „psihologia
momentului istoric”, arta sa fiind mai degrabã o
expresie a reflexiei culturale, altoitã  pe un puternic
sentiment al moralei ºi justiþiei sociale, rezultã cã
opþiunea sa fundamentalã („sa qualité maitresse”)
rãmâne „cauza” cãutãrilor sale artistice,
iar nu influenþa exterioarã.

Din acest punct de vedere, mai presus decât
conþinutul operei se situeazã tipologia brâncuºianã,
amestec de moralã socialã, filosofie umanitarã
ºi hieratism plastic devenit rit. Gorjean, oltean,
brâncuºian reprezintã, dupã caz, un tip uman iute,
energic, curios ºi întreprinzãtor, deopotrivã lider ºi
profet, vizionar ºi spirit practic, filosof solitar, autor
de geniale proclamaþii estetice. „Apostol al bucuriei,
al vieþii genuine ºi nefalsificate de metamorfozele
vieþii citadine” (Petre Pandrea, Brâncuºi. Amintiri
ºi exegeze, Tg. Jiu, Editura Fundaþiei C. Brâncuºi,
2000, p. 39) omul ºi, deopotrivã, artistul român
C. Brâncuºi, trãitor, în anii maturitãþii creatoare,
în „vintrele” Parisului, a slujit Binele, Frumosul

ºi Adevãrul în spiritul propriei învãþãturi „þãrãneºti”,
distinctã de orice determinare socialã.

D
in ffericire, BBrâncuºi nu a fost ºi nu este un
fenomen cultural izolat. El este o verigã din
lanþul uman ce-i leagã pe „ciobanul” mioritic

de Eminescu, Enescu, Pârvan sau Bãlcescu, ºi pe
mulþi alþi creatori de geniu nãscuþi în arcul carpatic,
de umanismul antic ºi de enciclopedismul fondator
al Europei unite. Aceastã realitate infirmã funda-
mental „teza” lui Jean Cassou (1897-1986) dupã
care Brâncuºi n-ar fi decât un „ciobãnel” din Carpaþi,
semianalfabet, dar talentat, care, la 22 de ani, ar
fi pãrãsit negustoria craioveanã, ca sã se dedice,
la Paris, sculpturii, ºi care a continuat toatã viaþa
sã ciopleascã stâlpi de pridvor, sori stilizaþi ºi chipuri
antropomorfe. Faptul cã aceastã opinie a fost
„promovatã” ca Prefaþã la o monografie cu pretenþii,
apãrutã în 1962, la Paris, ºi elaboratã de un com-
patriot de-al nostru, Ionel Jianu (1905-1993), nu
justificã afrontul: „Il n-á pas besoin ni d’etude, ni de
lectures pour y acceder (á la philosophie – n.n.) et ni
d’ecriture pour le transmettre”. E adevãrat, Brâncuºi
nu a lãsat, dincolo de operã, decât însemnãri fugare,
frânturi de gând, exclamaþii. Dar câtã profunzime
ascund ele în simplitatea de cristal a expresiei! 

Cert este cã nici Jean Cassou, al cãrui merit
privind reconstituirea, la Muzeul de Artã Modernã din
Paris, a atelierului lui Brâncuºi, rãmâne incontestabil,
ºi nici cei mai mulþi dintre contemporani nu l-au

înþeles pe Brâncuºi, în
ansamblul diversitãþii lui
creatoare. Departe de a fi
„mioriticul” carpatin, naiv ºi
intuitiv, cu un orizont cultural
limitat, dar sedus de „spectacolul naturii”, cu care
a vrãjit, de altfel, Parisul elitist ºi mercantil, românul
C. Brâncuºi rãmâne pentru mulþi un umanist poliva-
lent, un intelectual rafinat, deopotrivã creator ºi filosof
al culturii, un spirit esopic grefat pe un filon sublim de
filosofare tradiþionalã. În acest context, afirmaþiile de
genul: „Il ne connnaisait pas les livres” nu fac decât
sã ne indice limitele ideatice ale unor interpretãri, al
cãror halou zgomotos se suprapune zadarnic peste
simfonia tãcerii, care este marea Creaþie brâncuºianã.

D
ornic pparcã ssã nne rreaminteascã aceste
adevãruri ºi sã ne dezvãluie „farmecul
reîmpãcãrii” noastre cu Brâncuºi, sub

semnul unei translãri de la agregarea de vocabule,
la un adevãrat „ceremonial hermeneutic”, este
poetul ºi eseistul Petru Solonaru (nãscut, prin forþa
destinului, la 20 iunie 1950, în localitatea bãnãþeanã
Câmpul lui Iohann, ºi strãmutat, de la vârsta de
un an, cu toatã familia sa cu rãdãcini basarabene,
în Bãrãgan, spaþiu de recluziune, dar ºi de fertile
solilocvii cu Eternitatea), în cea mai recentã carte
a sa, Spre simfonia brâncuºianã, prezentatã în
premierã, de Ziua Naþionalã Brâncuºi, la Biblioteca
Naþionalã a României.
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C
onºtiinþa iistoricã
a uunui ppopor
este tributarã,

într-adevãr, atât modului
destrucþionist de filosofare
despre intersubiectivitatea
de tip husserlianã (cãreia
îi datorãm raportul gnoseo-
logic dintre Eu ºi Lume), cât

ºi raþionalismului care delimiteazã tranºant, episte-
mologic, realitatea de ficþiune. Existã o întreagã teorie
referitoare la relativismul adevãrului istoric, în multe
cazuri sacrificat/falsificat, ori pentru impunerea unei
ideologii, ori pentru distrugerea idolilor ºi a idealurilor
colective. Ideile extremiste devin, într-o societate
de consum, destul de atractive ºi mai speculative,
fireºte, decât legile valabile ale cunoaºterii/cercetãrii
ºtiinþifice, marcând astfel obligaþia istoricului de
profesie de a fi în permanentã/organicã relaþie
cu antropologia existenþialã a fiinþei umane ºi
a „structurii intraatomice” (M. Heidegger, Sein
und Zeit/Fiinþã ºi timp) a trecutului sãu.

Evident, într-o astfel de poziþie, conºtiinþa
indivizilor suferã o dedublare interioarã, împrejurare
în care sensul istoric, ca produs al obiectualizãrii,
dezvoltã o traumã în stare sã influenþeze în totalitate,
stereotipic, noþiunea de adevãr în istorie. În felul
acesta, identitatea este pusã în pericol, iar realitatea
se goleºte de conþinutul ei exclusiv obiectiv, dând
o altã înfãþiºare alteritãþii individualitãþii umane.
Or, rolul, sensul istoriei, aceasta din urmã, uneori,
destul de enigmaticã ºi dilematicã, nu pot fi mini-
malizate. Nicolae Iorga în Generalitãþi cu privire
la studiile istorice (Iaºi, 1999, p. 343) avea sã
stabileascã: „Adevãrurile istorice sunt de discer-
nãmânt, nu de simplã constatare ºi reproducere.
Pentru a le prinde, se cere tot ce cunoºtinþa adâncã
a limbii, tot ce fantezia creatoare de definiþii poate
gãsi mai fin ºi mai delicat. A vorbi despre oamenii
ºi lucrurile trecutului în vocabularul curent e a greºi
de la un capãt la altul. Aº fi vrut, din partea mea,
sã am mai mult talent poetic, pentru a fi mai
aproape de adevãr.”

Carevasãzicã, adevãrul ca instanþã necesarã
în descifrarea trecutului istoric nu poate fi redus,
sub nicio formã, nici chiar privit în plan diacronic,

la tratarea superficialã a fenomenelor culturologice
generate de necunoaºterea unor adevãruri ascunse/
tãinuite, devenite þintã predilectã a scopurilor
de dominare/contaminare a memoriei ontologice
a semenilor.

În spiritul esenþial al necesitãþii de a respecta
veridicitatea evenimentelor istorice ºi nu de a recrea
o lume paralelã, se înscrie fundamentala lucrare
Istoria, adevãrul ºi miturile (Ed. ªcoala Ardeleanã,
Cluj-Napoca, 2018) a istoricului Ioan-Aurel Pop.
Aceasta, dincolo de mesajul ei electiv proromânesc,
vine sã proiecteze, dialogic (ºi nu polemic!), exis-
tenþial (ºi nu ficþional!), curajos (ºi nu subtil!), adevãrul
între coordonatele cronotopice ale timpului real.

Istoricul a simþit nevoia acutã de a interveni
prompt în dezavuarea tezei lui Lucian Boia avansatã
în cartea Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã,
unde, în numeroase pagini, faptul istoric este
rãstãlmãcit, ºi sunt formulate, axiomatic, idei al
cãror rezultat, dacã va exista acesta, nu pot produce
altceva, în viitor, decât un perfid ºi dãunãtor proces
de punere sub semnul întrebãrii, mai rãu, de negare
a valorilor naþionale româneºti.

A
ngajarea
universitarului
Ioan-AAurel PPop

în detabuizarea perspec-
tivelor consacrate de
interpretare ºtiinþificã
este nu numai bine-
venitã, dar ºi necesarã,
aceasta excluzând/
respingând, prin
utilizarea metodelor
comparatiste, orice
experiment provocat/
derulat în deconstruirea
istoriei, orice sincronizare
cu modelele utopice
actuale, antiromâneºti,
ale postmodernismului.
Istoricul clarificã laturile, am îndrãzni sã le numim,
nocive, ale exegezei în discuþie, a cãrei temã
principalã este construcþia ºi deconstrucþia miturilor
istorice româneºti ale controversatului Lucian Boia.

Este un demers ºtiinþific fundamental, paradigmatic,
în mãsurã sã obiectivizeze/conserve/apere trecutul
istoric (considerat eronat mort!) al neamului
românesc, confruntat cu diverse curente ºi miºcãri
diversioniste, venite dinspre Occident, purtãtoare
ale altor gândiri/concepþii, promovate de „corifeii”
Noii Ordini Mondiale, privind naþionalismul fiinþial
al popoarelor categorisite de mâna a doua, aflate
în zona gri a Europei.

Hermeneutica acad. Ioan-Aurel Pop, bazându-se,
cum am mai precizat, pe munca ºi metodele de
cercetare obiectivã, care „pornesc de la analiza
izvoarelor”, vine sã menþinã/reaºeze, nietzschean
vorbind, valorile în matca lor tradiþionalã. Acþiunea
de „reconstituire a trecutului” capãtã, în consecinþã,
o funcþie catharticã, capabilã sã pãtrundã genetic
în actul „asimptotic” de regenerare logicã a istoriei
României.

U
na ddintre „„contradicþiile” care au generat,
presupunem, naºterea cãrþii istoricului Ioan-
Aurel Pop – Istoria, adevãrul ºi miturile, este

motivat astfel de acesta: „Este vorba despre afirmaþia
gravã (a lui Lucian Boia – n.n.)
cã românii transilvãneni nu doreau
Unirea (din 1918 – n.n.) cu
România”. În contrast cu punctele
de vedere exprimate tezist despre
istoria românilor ale lui Lucian
Boia, comprimate în lucrarea Istorie
ºi mit în conºtiinþa româneascã,
doveditã a fi o lecþie impertinentã
de rãsturnare a valorilor perene
(care ne amintesc exact de
ipotezele teribilistului Robert
Röesler), exegeza acad. Ioan-Aurel
Pop reprezintã, în adevãratul sens
al cuvântului, un autentic, fascinant
manual de istorie, care, neaban-
donând „cãutarea adevãrului lumilor
trecute” (p. 11), „are rolul de a

legitima un anumit tip ideal de lume, de comunitate,
ºi de a forma societatea (pe tineri, mai ales)
în funcþie de acest ideal” (p. 10).

N
outatea ddemersului llui PPetru SSolonaru constã în „decriptarea semni-
ficaþiei aºezãmântului sculptural-arhitectural” de la Târgu-Jiu, scoaterea
lui din contingent ºi situarea mai degrabã pe traiectoria unei cãlãtorii

hermesiene a Logosului Frumosului: „Brâncuºi ne-a înzestrat cu o veºmintãrie
hieraticã sãlãºuitoare a legãmântului Omului cu Dumnezeu, fiind atât extaticã,
cât ºi instaticã, deoarece, prin osialitate, ne întoarcem lãuntrului reprezentat
de armonie” (op. cit., p. 5). Desigur, acest tip de abordare este, dincolo de
ceremonialul inedit al frazei solonariene, concordantã întrutotul apelativului
de Erasmus din Montparnasse, atribuit de Petre Neagoe stãruitorului cititor
al lui Milarepa, din Tibet, ajuns la el prin filierã eminescianã ºi maiorescianã,
dar ºi al lui Platon, Montesquieu ori Shopenhauer, a cãrui ediþie de Opere
complete o consulta adesea. Portretul de artist cãrturar contravine ideii
de creator nativ ºi inspirat folcloric.

Fãcând apel la „formule, concordanþe, principii ºi proporþii mistice ale
geometriei ºi matematicii sacre”, Petru Solonaru ne îndeamnã sã ne re/iniþiem,
odatã cu Brâncuºi, pe calea „amintirii”, pãtrunzând cu evlavie în Casa Tãcerii,
„Cetatea Soarelui care are ca centru Secretul zilei, Lumina” (Ibidem, p. 1).
Cu siguranþã, astfel de preocupãri vin din antichitate ºi chiar din preistorie, cãci,
ne asigurã Mircea Eliade, în Sacrul ºi profanul, „Fortificaþiile aºezãrilor ºi cetãþilor
erau, la început, mijloace sacre de apãrare... Ele erau concepute mai degrabã
pentru apãrarea de nãvãlirea demonilor ºi a sufletelor morþilor, decât a oamenilor.”
Similar acestor construcþii cu caracter magic ºi simbolic, sunt ºi marile sanctuare
a cãror arhitecturã respectã geometria sacrã, o ºtiinþã ce repetã ordinea univer-
sului, prin reproducerea, într-o succesiune geometricã, a unor figuri ºi ordine
numerice stricte. ªtiinþa modernã a evitat adesea sã suprapunã unui studiu
ºtiinþific riguros a acestui principiu de construcþie ºi arhitecturã, pe motiv cã
ar fi... iraþionale. Termenul însuºi ne duce cu gândul la legendarul Pitagora, cel
care a afirmat chiar despre numãrul phi, aflat la baza calculelor multor construcþii
ºi forme geometrice, cum cã ar fi iraþional ºi cã scopul vechilor geometri era acela
de a construi, într-un mod rezonabil un sistem în care toate numerele ºi proporþiile
sã coexiste ºi sã funcþioneze în armonie, demers, desigur, utopic. De aici s-a
nãscut, însã, ideea cã o construcþie divinã sau civilã are scopul de a reda, cât
mai corect cu putinþã, imaginea Cosmosului, proiect similar intenþiei lui Platon
de a reproduce Cetatea idealã, dar care „se aflã doar pe locul doi faþã de ideal”.

De aici ºi precauþiile lui Petru Solonaru care afirmã repetat cã Facerea
sculpturalã brâncuºianã nu e decât o „metaforã glipticã”, un „repaos al Chipului”,
o „asemãnare” ca o „ofrandã hieroglificã”, un „neastâmpãr al iluziei”.

Pe urmele pitagoreicilor, autorul Simfoniei brâncuºiene ne relevã „cele nouã
numere sacre” ale Geometriei eidetice, începând cu phy, Sectio aureea, ºi
sfârºind cu icosaedrul, sau „degetul hermesian”. Între ele, întâlnim Sphinx-ianul
eneadic, Numãrul secret al lui Dumnezeu, constanta lui Euler etc., elemente
identificate ºi explicate de autor în cadrul Misticii brâncuºiene ºi care reprezintã,
în opinia sa, „Cheia brâncuºianã, desprinsã din Tradiþia divinã” (op. cit., p. 4).

D
eparte dde aa ppune lla îîndoialã aastfel dde rrevelaþii ºi calcule, vom semnala,
în buna tradiþie raþionalistã, cã ºtiinþa interpretãrilor proprietãþilor
matematice ale universului, dar ºi a limbajului artelor este nesfârºitã.

Motivul pentru care unii autori s-au îndreptat spre astfel de regularitãþi matematice
þine de subiectivismul creaþiei. La o vedere lucidã, folosirea, în scop determinant,
a proprietãþilor materiei reprezintã deopotrivã rezultatul studiului, dar ºi al intuiþiei.
Este ºi motivul pentru care, într-o lucrare fundamentalã dedicatã Semioticii
matematice a artelor vizuale (Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1982), acade-
micianul profesor Solomon Marcus pleda pentru instituirea unui statut distinct
al ºtiinþei faþã de cel al artei, aceasta deºi graniþa dintre ºtiinþã ºi artã „nu e atât
de clarã cum ni s-a putut pãrea într-o reprezentare idealizatã” (op. cit., p. 6).
În consecinþã, artistul lucreazã cu un material incomparabil mai complex ºi
mai profund, urmãrind „transformarea materiei în limbaj, prin proiectarea asupra
sa a funcþiunilor fundamentale ale limbajului articulat”.

Cu precizarea cã modelul semiotic al interpretãrii artelor vizuale propus de
profesorul Marcus ºi exemplificat de unii dintre participanþii la primul Seminar
de gramatici generative, derulat la noi în anii 1976-77, a cuprins inclusiv un studiu
privind Cuantificarea mecanismelor generative ale operelor lui Brâncuºi, datorat
doamnei Anca Manolescu, vom menþiona cã proiectul respectiv nu a mulþumit-o
„nici chiar pe autoare”. În acest sens, studiul lui Petru Solonaru este un pas
înainte, fiind vorba de o analizã multidisciplinarã ºi empaticã a Canonului triadic
de la Târgu-Jiu. În ultimii ani, astfel de preocupãri au mai apãrut în spaþiul public,
unul dintre promotori fiind chiar Pavel Floresco (Brâncuºi, enigma, Taina lumii
ºi secretul vieþii, Craiova, Sitech, 2013), lucrare scrisã însã într-o altã „cheie”
semioticã.

Autor solitar ºi inspirat, adânc pãtruns de adevãrurile fundamentale ale operei
studiate, pe care le-a exersat îndelung cu maestrul sau, regretatul Radu Cârneci,
Petru Solonaru rãmâne, în câmpul interpretãrilor brâncuºiene, scriitorul unor
întrebãri ºi mirãri fundamentale. El este contemplatorul propriei combustii,
convins cã „ce se pierde prin minte se câºtigã prin inimã”.

Discursul iistoric, îîntre aadevãr ººi mmit
Fllorrian CCOPCEA
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I
storia rromânilor, dupã opiniile inacceptabile ale
lui Lucian Boia, „care tind sã reducã istoriografia
româneascã la statutul de poveste plinã de

mituri” (p. 21), este viciatã de nostalgii, verdicte
ºi concluzii exagerate. 

Iatã cum vede Ioan-Aurel Pop axiomele lui Lucian
Boia: „Selectând de regulã doar un singur set de
trãsãturi, Boia coloreazã în negru ºi adesea fãrã
nuanþe portretul istoric, social, politic sau moral al
României. De aici provine ispita excepþiei, a lui altfel.
Când am comentat cartea despre elitele intelectuale,
am semnalat faptul cã Boia ºi-a ales personajele, aºa
zicând, pe sprânceanã, adicã exclusiv dintre acelea
care slujeau ideea oportunismului politic caracteristic
intelectualului interbelic ºi de imediat dupã Al Doilea
Rãzboi” (p. 24). Ioan-Aurel Pop nu numai cã pune în
paralel textele lui L. Boia cu evenimentele care s-au
succedat de-a lungul istoriei României, ci disecã, cu
argumente solide, ºtiinþifice, în consens cu concepþia
antropologicã a adevãrului, mecanismele, destul de
vulnerabile, folosite de acesta, în „fundamentarea”
(premeditatã?) a unor teorii menite sã instaureze, în
stil postmodernist, haosul într-o ºtiinþã care studiazã
diversitatea izvoarelor documentare ºi elaboreazã
metodologia cercetãrii/interpretãrii lor.

Mitul sfârºitului istoriei propovãduit de contestatarii
realitãþilor-semnificaþie ale românilor nu poate fi,
în perspectivã antropologicã, un vector, nici mãcar
simbolic, al tendinþei de distorsionare, nejustificatã,
a adevãrului. Îndeobºte, miturile unei naþii nu sunt
altceva, în aceastã perioadã criticã prin care trece
Europa, decât niºte fenomene ºi dezechilibre „impor-
tate” din realitãþi caleidoscopico-istorice fracturate
din Occident (entitãþi din aceastã parte a lumii
putând avea interesul sã opteze pentru o identitate
compromisã doar pentru a-ºi legitima „statutul”
de furnizor de un altfel de cod al valorilor spirituale,
civilizatoare, cvasi-biologice ale unui popor).

Evidenþiind adevãrul dogmatic ce ne este propus
de autorul cãrþii Istorie ºi mit în conºtiinþa româ-
neascã, profesorul Ioan-Aurel Pop, cu autoritate
ºtiinþificã, pune lucrurile la punct, stigmatizând
discursul obscur al confratelui sãu schimbat la faþã,
cu spiritul rãtãcit, în parte, printre ficþiunile inutile ale
unei construcþii imaginare, capabilã sã perturbeze
serios, la urma urmei, existenþa româneascã.

Destrucþia epistemologicã a logosului lui Lucian
Boia, din cauza „empirismului” cu care au fost tratate,
stricto sensu, miturile, a dat naºtere la excese con-
fuze, apocaliptice, unul dintre acestea referindu-se
expres la calchierea „mitului lui Mihai Viteazul”.
Iatã cum îl combate pe exeget, ºi pe bunã dreptate,
Ioan-Aurel Pop: „Domnia sa (Lucian Boia – n.n.),
decodificându-ne mitul lui Mihai Viteazul, aratã cã
principele român apare ca fãuritor al unitãþii naþionale
prin mistificare, deoarece asupra faptei sale se
proiecteazã ideologia statului naþional a ultimelor
douã secole, inexistentã la 1600. Prin urmare, esenþa
mitului lui Mihai Viteazul ar fi ideea unitãþii naþionale,
translatatã dinspre secolele al XIX-lea ºi al XX-lea
spre anii 1600, când ea de fapt nu exista. Iatã cum,
prin aceastã simplã explicaþie, autorul procedeazã
de fapt la o demitificare, din moment ce evidenþiazã
deformarea, falsul, irealul, exagerarea: la 1600 –
spune domnul Boia – nu exista unitate naþionalã, dar
mitul o presupune, o exaltã, o preamãreºte” (p. 53).

O
altã oobiecþie adusã istoriei aparþinând
domnului Boia este în legãturã cu propria
sa viziune, adesea speculativã, asupra

felului în care interpreteazã teoria imigraþionistã ºi
geneza românitãþii sud-dunãreanã. Inserþiile textuale
operate de profesorul în cauzã se rezumã, pe de
o parte, la punerea la zid a unor istorici de marcã,
printre aceºtia – Gheorghe Asachi, Constantin Sion,
Ion Heliade Rãdulescu, Nicolae Bãlcescu, Mihail
Kogãlniceanu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, acuzaþi de
„amplificarea naþionalistã a istoriei”, dar ºi pe marile
embleme ale europenitãþii, ªtefan cel Mare ºi Mihai
Viteazul, „reduºi – constatã Ioan-Aurel Pop – la 3, 4
rânduri, sub pretext cã sunt uzaþi sau cã s-a abuzat
de ei” (p. 78).

Ioan-Aurel Pop apreciazã cã „obligaþia dlui Boia”,
desigur, mai întâi ca român ºi mai apoi ca profesor
de istorie, cu origini, presupunem, romano-dace ºi
nu slave, ar fi trebuit sã fie, în chestiunea menþio-
natã, aceea de a spune „dacã, servind interesele
româneºti, romanitatea românilor este mit, deformare,
exagerare, fals, realitate, cvasi-realitate etc. ºi sã
ne lãmureascã, prin comparaþie, ce este cu aceste
origini. Altfel, în ochii profanilor, istoricii români apar

mincinoºi cu intenþie ºi unici în minciuna lor” (p. 76).
Dar istoria lui Lucian Boia e orientatã cu totul spre

alte direcþii: antiromâneºti, propagandistice. Operaþia
dihotomicã întreprinsã de profesorul Ioan-Aurel Pop,
fãrã îndoialã, esenþialã ºi contrapuncticã, are o
finalitate obiectivã ºi absolutã: istoria românilor nu
trebuie, sub nicio formã, mistificatã de un istoric care
se respectã, profesionist adicã, nici la sugestia cuiva,
nici din dorinþa de a intra în posesia unei celebritãþi
provizorii. Argumenteazã Ioan-Aurel Pop: „Ideea cã
românii nu au istorie, cã trecutul lor nu reprezintã
nimic, din opinie izolatã, devenise cliºeu, se repeta
obsedant în multe medii strãine sau cosmopolite.
Pentru unii, ea putea sã fie un imbold în scopul ieºirii
din acest nimic prin imitarea Occidentului, dar pentru
mulþi intelectuali oneºti pretinsa noastrã barbarie era
o nemeritatã deformare a trecutului nostru, fãrã sã
mai vorbim de interesele care stãteau în spatele ei.
De aceea, nu trebuie sã ne mire replicile lui Bãlcescu
ºi Kogãlniceanu,
cu toate exagerãrile
lor. Dl. Boia pare
sã înþeleagã toate
acestea ºi sã
le cunoascã ºi
cauzele, adicã
explicã ºi justificã,
dar, implicit, bla-
meazã ºi plaseazã
totul sub ceea ce
numeºte cu dispreþ
discurs naþionalist.
Or, naþionalismul
este, în accepþiune
actualã, exage-
rarea a tot ceea
ce aparþine propriei
naþiuni ºi dispreþu-
irea altor naþiuni, ceea ce nici Bãlcescu, nici
Kogãlniceanu nu au fãcut programatic” (p. 80).

O altã fantezie absurdã, cu impact în istoriografia
româneascã, a domnului Lucian Boia, pentru care,
totuºi, „adevãrul nu existã”, infirmã contribuþia Junimii
(constituitã la Iaºi în perioada 1863-1864 ºi mutatã la
Bucureºti în 1885) la consolidarea „culturii româneºti
în acord cu exigenþele societãþii occidentale” (p. 84),
realitate respinsã, în concepþia sa, „raportarea la
trecut” fiind numitã o „iluzie scientistã”. Intrigat de
aceastã falsã judecatã, sã recunoaºtem, destul de
aberantã, a domnului Boia, autorul cãrþii de excepþie
care este Istoria, adevãrul ºi miturile, dezvoltã,
în context, aceastã aserþiune: „Profesorul Boia,
acceptând pânã la urmã cã ºi Maiorescu, Junimea
sau Onciul au mai greºit, înclinã iarãºi spre un
relativism total ºi afirmã cã rãspunsul la întrebarea
cine a fãcut România nu poate fi decât o alune-
care spre mit. Mitul este panaceul tuturor erorilor,
al deformãrilor, al falsurilor etc. din scrisul istoric.
Ne putem îndoi cã întrebarea astfel formulatã este
corectã. Dacã este, atunci cum se poate admite cã
orice rãspuns ar tinde spre mit? Dacã istoricul sau
istoricii cautã asiduu ºi onest un rãspuns complex, cu
multiple componente, bazat pe cât mai multe izvoare,
atunci el nu poate tinde decât spre adevãr, nu spre
mit. Junimea este nu momentul european al culturii
române, ci unul dintre ele, poate cel mai spectacular.
El vine în continuarea preiluminismului cantemirian,
a iluminismului ªcolii Ardelene, a ºcolii noastre
romantice etc. Nimic nu se naºte din nimic” (p. 89).

R
aportându-sse, îîn ggeneral, la toate
exagerãrile tendenþioase, inepte, ale lui
Lucian Boia, referitoare ºi la alte evenimente

istorice care au marcat decisiv istoria României,
tratate cu o ironicã perfidie, domnul Ioan-Aurel
Pop, pe bunã dreptate, nu evitã sã îºi arate revolta:
„Dl. Boia amalgameazã aici datele istoriografiei,
ale literaturii ºi ale picturii, sub cuvânt cã imaginea
personalitãþilor în conºtiinþa publicã este rezultatul
conjugat al mai multor domenii de creaþie. Numai
cã tot mai mulþi oameni fac deosebire între realitate
ºi ficþiune, iar manualele se strãduiesc, cel puþin în
textele lor, dacã nu ºi în ilustraþii, sã reflecte imagini
rezultate din cercetarea istoricã, ºi nu din ficþiunea
artisticã. (…) Oricum, în ciuda a ceea ce reiese
din textul lucrãrii dlui Boia, istoricii profesioniºti nu
concurã în mod conºtient la mitizarea voievozilor ºi a
altor personalitãþi. Arta, ºi nu istoria, are drept raþiune
de a fi tocmai imaginarul, adicã ficþiunea” (p. 237).

Maniera dogmaticã, ostilã adevãrului suveran,
în care dl Boia înþelege sã defineascã mitul istoric,

apelând la artificii narative arhetipale, fãrã reflecþii
revelatoare, este mai mult decât supãrãtoare. Domnia
sa contestã pe bandã rulantã adevãruri confirmate/
dovedite cu izvoare ºi documente arhivistice certe,
ºi nu numai, probabil, bãnuim, pentru a rãspunde,
punând accent pe negativism, unor „comenzi” venite
dinspre adversarii cunoscuþi ºi necunoscuþi, vãzuþi
ºi nevãzuþi, din cancelariile occidentale, suspectate
cã intenþioneazã sã monopolizeze/confiºte/distrugã
istoria realã a României.

I
nteracþiunea cconversaþionalã practicatã/propusã
de istoricul Ioan-Aurel Pop vizavi de unele
din aberaþiile dlui Boia vine sã stabileascã o

corespondenþã univocã între forma ºi fondul chesti-
unilor capitale legate de miturile istoriei româneºti
(trimise în derizoriu de acesta din urmã), pe care
a reuºit sã le elucideze/combatã cu tact ºi ºtiinþã.
Claude Lévi-Strauss, în Gândirea sãlbaticã. Totemis-

mul azi (Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1970),
trage concluzia cã originea mitului
poate fi aflatã „în nevoia primitivului
de a-ºi explica fenomenele din jur”.
Noþiunea de mit – sublinia el – este
o categorie a gândirii noastre, pe
care o folosim în chip arbitrar pentru a
cuprinde în aceiaºi termeni tentativele
de a explica fenomene naturale, opere
de literaturã oralã, speculaþii filosofice
ºi cazuri de apariþie a unor procese
lingvistice în conºtiinþa subiectivã. Mã
îndoiesc cã dl Boia n-ar fi auzit de Lévi-
Strauss. De ce însã îºi îndreaptã discur-
sul într-o direcþie care nu duce nicãieri,
este greu de explicat. În consecinþã,
miturile românilor, ºi combinaþii de
arhetipuri fiind, nu sunt interpretate
altcumva decât alegoric de Lucian Boia.

Ideologia mitului – sã-l numim, nu fãrã aluzie,
etnocentric – propagatã cu acribie, refuz sã cred
cã ºi cu cinism, de Lucian Boia în Istorie ºi mit
în conºtiinþa româneascã, ne dezvãluie, cum bine
remarca Ioan-Aurel Pop, „o construcþie imaginarã”
care „pretinde prevalenþa mitului istoric, în locul
reconstituirii veridice a trecutului” (p. 322).

Contrar rezultatelor cercetãrilor recunoscute de
cercurile academice, dl Boia insistã, manifestând o
ignoranþã crasã, doar asupra caracterului efemer al
miturilor, împrejurare în care emite teoria cã miturile
istoriei sunt „revelaþii de mistere” ale cãror scopuri
nu pot fi altele decât acelea de a nega trecutul,
iar acolo unde nu este posibil, de a-l cosmetiza
cu ficþiuni, bineînþeles, fãrã vreun recurs la metodã.

Tocmai de aceea putem socoti istoria – cum ne
recomandã ºi Ioan-Aurel Pop – „o ºtiinþã vie” (p. 332),
aºa cum, cândva, ºi Lucian Boia o considera. Istoria
empiricã, mitico-fictivã, pe care ne-o sugereazã cel
din urmã, nu numai cã suspendã, anuleazã chiar,
conceptul de post-adevãr, dar ºi influenþeazã dis-
tructiv conºtiinþa spiritualã, tradiþionalã a românilor,
care cu greu fac faþã relativismului altei existenþe.

Naþiunea ºi naþionalismul, românii ºi adevãrul,
mitul ºi ficþiunea, sunt noþiuni care, departe de a
fi abstracþiuni, îi oferã istoricului Boia pretextul de
a jongla cu stereotipii pe seama toleranþei noastre
ancestrale, evident, pentru a ne îndoctrina cu idei în
aparenþã inofensive, care, omologând dezinformarea
drept ºtiinþã, pot deconstrui, fãrã somaþie, trecutul
unui popor glorios.

V
om îîncheia aacest eexcurs preluând un
fragment din Istoria, adevãrul ºi miturile
a istoricului Ioan-Aurel Pop conform cãruia

miturile „absolutizeazã sensul mitomorfic al istoriei
în favoarea unor judecãþi mistificatoare”: „Miturile
naþionale sunt o realitate în trecutul ºi prezentul
oricãrei naþiuni; ele sunt o marcã extrem de preþuitã
a spiritualitãþii popoarelor, un sigiliu inconfundabil
ºi o sursã de creaþie pentru variate ramuri ale artei.
Miturile istorice, câte existã, se cuvin studiate,
cunoscute ºi caracterizate ca atare. Ele nu trebuie
nici supraestimate, nici neglijate, nici suprimate.
Istoriografia nu trebuie primenitã de mituri, dacã
acestea se cunosc ºi sunt conºtientizate, ci trebuie
permanent înnoitã ca mod de abordare, adaptatã
noilor descoperiri, epuratã de erori, falsuri, interpre-
tãri greºite, cliºee, deformãri, sloganuri, obsesii,
prejudecãþi etc. Iar intruziunea (inevitabilã) a
elementelor perturbatoare (educaþie, familie, mediu
social ºi naþional, opinii politice etc.) trebuie drastic
limitatã, în funcþie de rigorile disciplinei” (p. 364). 
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E
xistã oo llegãturã
indestructibilã între
zona geograficã

(„de unde eºti de pãmânt?”,
se întreba odatã în satul
meu mehedinþean) ºi apariþia
unor personalitãþi marcante.
Bucovina a dat, poate, cei

mai iluºtri creatori în mai toate domeniile, Rãºinarii
Sibiului a dat þãrii mulþi academicieni. Observaþia
este valabilã ºi pentru localitatea Chiojdeanca
din Prahova, care a inclus în pantheonul ºtiinþific
ºi cultural douã nume: juristul ºi istoricul Andrei
Rãdulescu (1880-1959), fost vicepreºedinte ºi apoi
preºedinte al Academiei Române (1946-1948), ºi
pe criticul ºi istoricul literar, eseistul, editorul, omul
de bine ºi managerul (în termeni moderni, chiver-
nisitorul de altãdatã) de excepþie, Eugen Simion.

Deºi biografia ºi întreaga sa activitate ºtiinþificã
ºi culturalã sunt binecunoscute, vom semnala
câteva repere, ghidându-ne, îndeosebi, dupã fiºa
întocmitã de Mircea Zaciu ºi Nicolae Bârna pentru
Dicþionarul General al Literaturii Române (iniþiat
ºi coordonat de însuºi Eugen Simion), vol. S/T
(Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 2007), din
eseul lui Mihai Cimpoi, Modul de existenþã: Eugen
Simion (Bucureºti, Editura Semne, 2013), precum
ºi din cartea lui Marin Diaconu, Eugen Simion.
Profil spiritual (Bucureºti, Tracus Arte, 2015).

Eugen Simion s-a nãscut în familia Sultanei
(n. Moise) ºi a lui Dragomir Simion, la 25 mai 1933
(„data nu este riguros exactã”, spune fiica sa, Mihaela
Constantinescu, profesor universitar, traducãtoare
ºi eseistã, naºterea fiind înregistratã „cu douã zile
mai târziu dintr-o eroare de transcriere”). Pãrinþii
sãi au trecut la cele veºnice la o vârstã respectabilã
(tatãl, la 92 de ani, mama, la 94 de ani), longevitate
creatoare pe care i-au transmis-o ºi fiului lor. ªcoala
primarã o face în satul natal (1940-1944), liceul la
Ploieºti (1944-1952), dimpreunã cu Nichita Stãnescu,
iar facultatea la Bucureºti (1952-1957), având
profesori de seamã: Tudor Vianu, Al. Rosetti, Iorgu
Iordan, J. Byck. Admiterea la facultate a fost cu
peripeþii, fiind respins, pe bazã de dosar, de Petru
Creþia, admis doar la intervenþia lui Ghiþã Florea.

Î
n aanul aal VV-llea aal FFacultãþii dde FFilologie
(1956-1957) a fost cooptat colaborator
extern în colectivul „Eminescu”, coordonat

de Perpessicius, spre a continua ediþia academicã
inauguratã în 1933 („A fost pentru mine, june student
filolog, în pragul absolvirii, o ºansã enormã de a citi
manuscrisele lui Eminescu ºi de a mã iniþia într-o
disciplinã extrem de dificilã ºi, în acelaºi timp, foarte
onorantã pentru un intelectual român: editarea
textelor eminesciene. Aceastã experienþã a durat,
cu intermitenþã, pânã în 1964, când am publicat
prima carte Proza lui Eminescu.” Vezi Pavel Þugui,
File de istorie culturalã, Bucureºti, Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã, 2009, pp. 407-436).

Dar, aºa cum avea sã i se întâmple ºi mai
târziu, conform zicalei „nicio faptã bunã nu rãmâne
nepedepsitã”, a fost „implicat” în „contrarevoluþia de
la Budapesta” din 1956, ca participant la o adunare
studenþeascã, alãturi de D.D. Panaitescu, ultimul
arestat pentru „omisiune de denunþ” (precum
I.D. Sîrbu). Spunând adevãrul (ºi nu „adevãrul lor”),
ca martor al apãrãrii, Eugen Simion a fost exclus
din UTM, repartizat într-un sat izolat de lângã Mãcin
(deºi era ºef de promoþie). Neacceptând postul, a fost
ºomer timp de cinci ani, dar a continuat transcrierea
Aventurilor Faraonului Tla ºi Dicþionarului de rime.
În 1962, este redactor la Gazeta literarã, iar din
1964 revine la facultate, ca asistent, lector în 1967,
conferenþiar în 1971 ºi profesor în 1990. 

Referitor la persecuþia politicã împotriva sa,
Eugen Simion n-a fãcut un caz de dizidenþã, cum
au fãcut acei scriitoraºi care i-au trimis o scrisoare
preºedintelui Uniunii Scriitorilor, D.R. Popescu
(„au vrut sã-i dea o palmã lui Ceauºescu pe obrazul
lui D.R. Popescu”, comenta maliþios-realist Fãnuº
Neagu). „Vreau sã spun cã nu solicit rãsplata jertfei
patriotice ºi nici n-am de gând s-o fac vreodatã.

Consider doar cã istoria din 1956-1957 (prelungitã
pânã în 1962) face parte din existenþa mea. Mi-o
asum ºi sunt mulþumit cã tânãrul de 23 de ani a
reuºit, fãrã sã facã vreun compromis major, sã-ºi
salveze ºira spinãrii. [...] Atunci am descoperit, pe
propria piele, ce înseamnã nemernicia, laºitatea ºi,
pur ºi simplu, ura abisalã a rãului, a abominabilei
injustiþii”, mãrturiseºte Eugen Simion (Pavel Þugui,
op. cit, p. 436).

Sub conducerea ºtiinþificã a lui ªerban Cioculescu,
obþine titlul de doctor în filologie, în 1969, cu o tezã
despre Eugen Lovinescu (tipãritã în 1971, sub titlul
Eugen Lovinescu, scepticul mântuit). Între 1970-1973
este lector la Universitatea Paris IV, Sorbonne,
perioadã evocatã în Timpul trãirii, timpul mãrturisirii
(1977). În 1974 obþine o bursã de studii în R.F.
Germania, scriind un
jurnal german, Sfida-
rea retoricii (1985).

Debuteazã
revuistic în Tribuna
(1958), cu un studiu
despre Caietele
Eminescu, ºi edi-
torial cu Proza lui
Eminescu (1964).

Dupã 1989, refuzã
sã intre în politicã,
militeazã doar pentru
„incitarea la toleranþã”.
Înfiinþeazã sau devine
membru doar la unele
instituþii sau asociaþii
nonpolitice: Grupul
Interdisciplinar de
Reflecþie (1990),
preºedintele
Comitetului Naþional Român UNESCO pentru
Deceniul Mondial al Dezvoltãrii Culturale (1990),
membru al Asociaþiei Internaþionale a Criticilor Literari
de la Paris (1992), membru de onoare al Academiei
de ªtiinþe a Moldovei (1999), al Academiei de ªtiinþe
Morale ºi Politice a Franþei (2004), al Academiei
Greciei (2005, singurul român!), al Academiei Regale
a Doctorilor din Barcelona, al Academiei Europene
(Londra), al Academiei Regale de ªtiinþe din
Danemarca etc., doctor honoris causa al mai
multor universitãþi din þarã ºi strãinãtate, director al
Institutului de Istorie ºi Teorie Literarã „G. Cãlinescu”,
preºedintele executiv al Fundaþiei Naþionale pentru
ªtiinþã ºi Artã (înfiinþatã în 1991, alãturi de acad.
Maya Simionescu), directorul revistei Caiete critice.

A
primit dde ccinci oori PPremiul Uniunii Scriitorilor
în 1965, 1976, 1980, 1984, 1985 (în prezent,
exclus din obºtea scriitoriceascã), Premiul

Academiei (1977), Premiul „Omnia” al Uniunii
Scriitorilor din Moldova, este cetãþean de onoare
al Craiovei ºi al altor oraºe din þarã.

I s-a acordat Ordinul Naþional „Steaua României”
în grad de Mare Cruce, Ordinul brazilian „Crucea
Sudului”, Ordinul ºi Diploma danezã „Comandor
de gr. I al Ordinului Danebrog”, Legiunea de Onoare
a Franþei (în 2002) etc.

La 9 martie 1991 este ales membru corespondent
al Academiei Române, iar membru titular la 12 martie
1992, discursul de recepþie fiind Laudã criticului
român. În acest înalt for ºtiinþific, Eugen Simion a
îndeplinit funcþia de vicepreºedinte (1 februarie 1994-
16 ianuarie 1998), preºedinte interimar (15 octombrie
1997-16 ianuarie 1998) ºi preºedinte (16 ianuarie
1998-4 aprilie 2006), preºedinte al Secþiei de Filologie
ºi Literaturã (din 2006), fiind considerat unul dintre
cei mai apreciaþi preºedinþi ai Academiei Române.
În aceastã calitate, dovedind competenþã mana-
gerialã de excepþie, Eugen Simion a iniþiat ºi finalizat
proiecte naþionale de anvergurã ºi de maximã
necesitate: Dicþionarul General al Literaturii Române
(în anul centenar va apãrea ediþia a II-a, în zece
volume), Dicþionarul General al Limbii române, un
dicþionar etnologic, Tratatul de istorie a românilor
(în zece volume, înlocuindu-l pe cel al lui M. Roller),
atlase lingvistice, etnofolclorice etc.

Pentru literatura românã, a editat colecþia Opere
fundamentale (a doua colecþie europeanã dupã
Pléiade), în care a clasicizat, pe criterii axiologice,
scriitorii români ºi universali, în peste 200 de volume,
fiecare volum fiind prefaþat de un studiu pertinent
al sãu.

A
materializat ggândul llui CC. NNoica de facsimi-
lare a manuscriselor eminesciene, în 38
de volume, pe care le-a dãruit principalelor

biblioteci publice din þarã, din Basarabia, Bucovina
sau din strãinãtate. La ora de faþã, întreaga creaþie
eminescianã este editatã ºtiinþific ºi facsimilatã.

Eugen Simion a luat apãrarea unor scriitori atacaþi
pe nedrept (Nichita Stãnescu, Marin Preda, Marin
Sorescu, de pildã), a respins atacurile murdare la

adresa lui Eminescu, a prezidat congrese ºi
festivaluri naþionale dedicate marilor scriitori
la Bucureºti, Chiºinãu, Craiova, Ploieºti,
Dumbrãveni (Suceava) etc.

Eugen Simion este autorul unor lucrãri
fundamentale ºi necesare pentru cultura
românã: Orientãri în literatura contemporanã
(1965), Scriitori români de azi, vol. 1-4 (1974,
1977, 1983, 1989), Dimineaþa poeþilor (1980),
Întoarcerea autorului (1981), Moartea lui
Mercuþio (1993), Convorbiri cu Petru Dumitriu
(1994), Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii
(1995), Fragmente critice, I-VI (1997, 1998,
1999, 2000, 2007, 2009), Ficþiunea jurnalului
intim, I-III (2001), Genurile biograficului (2008),
Mircea Eliade, nodurile ºi semnele prozei (2006),
Tânãrul Eugen Ionescu (2006), Ion Creangã;
cruzimile unui moralist jovial (2011), În ariergar-
da avangardei (2012) etc. Bineînþeles, majorita-
tea acestor cãrþi au fost reeditate ºi augmenta-
te, atât în þarã, la Chiºinãu sau în alte þãri.

Eugen Simion este un spiritus rectus al vremurilor
noastre, precum altãdatã Titu Maiorescu (pentru
epoca marilor clasici) sau G. Cãlinescu (pentru
perioada interbelicã). El s-a impus ºi a impus
discipolilor sãi (care nu l-au trãdat) studierea criticã
a fenomenului literar doar pe criterii estetice, fãrã
prejudecãþi sau implicare politicã, dupã o docu-
mentare riguroasã, cu pertinente comentarii pe text
ºi în context. „Sã fim naþionali cu faþa spre universali-
tate”, ne îndeamnã Profesorul. Precum o cumpãnã
cu douã ciuturi, Eugen Simion ne mai îndeamnã
sã-i urmãm modelul (el însuºi având cultul prieteniei).
„Îi sfãtuiesc pe tinerii mei prieteni sã mizeze pe el
[adicã pe modelul Eugen Simion, cum îi mãrturiseºte
lui Andrei Grigor]. Nu vor avea motive, îi asigur,
sã regrete. Mai ales cã nu le cer nimic în schimb.
Le sugerez doar sã creadã în adevãr. ªi le cer
sã nu triºeze cu ideile. Nu-i deloc rentabil.”

Î
n „„cuvânt îînainte” la excelenta carte a lui Mihai
Cimpoi, Mihai Eminescu. Dicþionar enciclopedic
(Chiºinãu, Editura Guvinas, 2012), Eugen

Simion îl comparã pe criticul basarabean cu un rãzeº
din timpul ªtefan cel Mare, adicã „voinic, þeapãn,
niciodatã grãbit, cu vorba domoalã. [...] Þine drumul
drept, pe la mijloc, ºi, de-i pornit într-o direcþie,
n-o schimbã pânã nu ajunge la locul cuvenit.”
O caracterizare asemãnãtoare celei fãcute
de G. Cãlinescu lui N. Iorga.

La rândul sãu, confratele ºi prietenul sãu de
la Chiºinãu, Mihai Cimpoi, îl descrie, în opinia
noastrã, complet ºi excelent: „Ceea ce impresionea-
zã, în primul rând, în cazul lui Eugen Simion este
spectacolul intelectual excepþional pe care îl dã an
de an ºi zi de zi, cu o consecvenþã ºi verticalitate
statornicã, pe care nu i le-au surpat fazele de tranziþie
– or, ele au fost multe pe parcursul activitãþii sale! – ºi
facticitãþile conjuncturale presante. Îl caracterizeazã o
rezistenþã lãuntricã faþã de tot ce contravine statutului
ontologic ºi deontologic al literaturii ºi criticii literare,
al omului de culturã, care este un însemn clar al
personalitãþii sale. Cãci numai o personalitate poate
rezista cu adevãrat presiunilor, certurilor, confuziilor
de planuri, derutei generale, negativismului resus-
citant ºi poate impune un echilibru al judecãþilor
de valoare ºi al demersului intelectual.”

UUnn ssaavvaanntt ccuu nnuummee ººii rreennuummee::
aaccaadd.. EEuuggeenn SSiimmiioonn,, 8855
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I
storia ppãstreazã ppovestea micii republici San
Marino (61 km.p.), unul dintre cele mai vechi
state din Europa, fondat în veacul al XIII-lea pe

teritoriul Italiei, la sud de Rimini, cu oameni paºnici
care-ºi cultivau pãmântul cu grâne ºi, mai cu seamã,
ºtiau sã producã vinul cel mai bun din soiurile de vie
rãsfãþatã de sãrutul soarelui, pe care puseserã ochii
cei din prea puternica familie Borgia, cu papii
lor desfrânaþi cu tot. 

Numai cã stãpânii de la Rimini, Malatesta,
vecinii din coasta acestei republicii, erau
puternici ºi ei ºi n-ar fi vrut sã le scape…
cupa cu vin din cramele de la San Marino. 

Dar nici cei din Ravenna nu stãteau gurã-
cascã sã le pice para mãlãiaþã fãcutã scãpatã
din gheara Malateºtilor cu care erau în
permanent rãzboi. 

Preaputernicul stãpân al þinutului, ducele
Verucchio da Rimini, avea doi fii care fuseserã
parcã meniþi sã reediteze istoria lui Cain ºi
Abel. Fiul cel mare, Gianciotto, alcãtuit poate
din resturile aruncate de Creator dupã facerea
lumii, ºi Paolo – frumos ca un Apollo.
Gianciotto era de o urâþenie pe care doar
rãutatea ºi invidia sa o puteau egala. ªi cum
sã nu fie invidios pe toþi fanþii dupã care se
topeau de drag frumoasele cetãþii, în vreme
ce el le stârnea acestora doar repulsie! ªi totuºi
lui i-a fost datã bucuria sã se cãsãtoreascã, din
raþiuni înalte, desigur, dictate de interese mult
prea large întru întãrirea relaþiilor cu… duºmanii
da Polenta din Ravenna întru încheierea rãzboiului
dintre clanurile combatante, în anul 1285, an
de bogatã recoltã de struguri, cu preafrumoasa
Francesca da Polenta, cea care avea sã fie nemuritã
de Dante sub numele de Francesca da Rimini în
Infernul din Divina Commedia – epopee dramaticã
în care se cântã / se deplânge condiþia de fiinþã
umanã mereu în cãutarea fericirii pre pãmânt
ºi dincolo de vama marii treceri.

Pe Francesca, adolescenta abia ieºitã din
pubertate, n-a întrebat-o nimeni dacã l-ar vrea de
soþ pe mai vârstnicul Gianciotto. Mireasa pãrea lângã
monstruosul ei mire o crãiasã din poveºti alãturi
de o gorilã. Nici nu-l putea privi fãrã sã se înfioare.
Þinea ochii în jos, iar când a cutezat sã-i ridice,
prin perdeaua genelor inundate de apele lacrimilor
(de fericire?!), l-a vãzut pe Paolo surâzându-i ºi
atunci a înþeles ce gust are / ar putea avea fericirea.

Î
ntre FFrancesca, ssoþia nnefericitã a dizgraþiosului
Gianciotto, ºi cumnatul ei, frumosul Paolo
Malatesta, s-a nãscut periculos ºi temeinic o

iubire devastatoare ºi castã, într-atât de întregitoare
de suflet încât la un moment dat femeia care
devenise între timp ºi mamã a doi copii, n-a gãsit
ceva mai bun de fãcut decât sã-ºi spunã cã, dacã,
aºa cum cânta poetul, „iubirea poate sã miºte-n ceruri
aºtri”, ea n-ar avea de dat socotealã nimãnui pentru
cã este îndrãgostitã ºi cã poate chiar sã schimbe
mersul stelei care-i va fi însemnat destinul...

Cu Paolo, avea sã-i povesteascã ea mai târziu
lui Dante (într-un târziu care e sinonim cu veºnicia
ºi, trebuie sã-l credem pe poet, fiindcã el este de-al
veºniciei!), tot citea ea din poveºtile despre Cavalerii
Mesei Rotunde (Gianciotto n-o fi ºtiut sã citeascã?)
ºi cã, ajungând la versurile prin care Lancelot îi
mãrturiseºte Ginevrei (soþia regelui Arthur), iubirea,
se-ntâmplã ca… „Pe când tihniþi citeam ca-n alte
rânduri/ de Lancelot ºi vraja ce-l cuprinse,/ singuri
eram ºi fãrã alte gânduri./ Cititu-ades’ obrajii ni-i
aprinse/ ºi ochii se-ntâlnirã-n cãutare,/ dar un pasaj
anume ne învinse./ Citind despre râvnita sãrutare/
ce-ndrãgostiþii-n zâmbet ºi-o dãdurã,/ el, ce pe veci
cu mine-o soartã are,/ de freamãt plin mã sãrutã

pe gurã…/ ªi n-a mai fost nici zi, ºi nici lecturã”… 
Astfel i-a surprins Gianciotto, iar ei i s-a pãrut

firesc, ºi decent, ºi drept, ºi nobil, sã-i mãrturiseascã
neiubitului ei soþ pe care nu ea ºi-l alesese, cã puþin
îi pasã de raþiunile politice ale celor care au convenit
sã semneze „armistiþiul” de înrudire interrepublicanã
ºi cã, da!, îl iubeºte pe Paolo, cã el îi este mai drag
decât orice pe lume ºi cã mai de preþ decât toate
bogãþiile lumii sunt pentru ea ochii lui minunaþi...
Paolo a fãcut ochii mari cât gura sperietorii din Þipãtul

de peste veacuri al
pictorului norvegian
Edvard Munch.

Atât i-a trebuit lui
Gianciotto! Cavaler
fãrã prihanã (!),
gata sã împlineascã
fãrã zãbavã ori
cârtire orice
dorinþã a doamnei
sale, Gianciotto
Malatesta avea sã-i
serveascã acesteia
a doua zi la micul
dejun, pe o tavã
de argint, ochii
iubitului ei Paolo… 

Pe nefericitul
Paolo îl aruncase
într-un hrubã a
temutelor temniþe

ale palatului seniorial, ca pe un lest inutil din care
fusese reþinut esenþialul, ca pe o scoicã goalã din
care fuseserã scoase douã perle negre cu sclipiri
de soare – ochii lui.

Dacã Francesca nu va fi apreciat „nobilul” gest
al soþului sãu, o fi chiar de mirare?

Gianciotto a ucis-o ºi pe ea. Ca sã n-o mai vadã
suferind, desigur...

Ce s-a mai întâmplat dupã, cãutaþi în Infernul!
Luaþi însã un ghid genial ºi veþi traversa infernul
cu numele de viaþã ascultând o poveste de iubire
dintre cele care nu apun niciodatã.

Cum care infern? Cel al lui Dante, fireºte!
Nu cumva sã vã treacã prin minte sã vã aventuraþi
pe cont propriu prin acele tãrâmuri din care nimeni
nu s-a mai întors vreodatã sã ne spunã ce ºi cum!

„Aºteaptã-þi rândul tãu, cã vine!” (Plecãciune,
Arghezi!)

Istoria de iubire dintre Francesca de Rimini
ºi Paolo Malatesta a fost repovestitã în multe chipuri
de-a lungul timpului.

T
recuserã 6600 dde aani de la tragica poveste
de iubire de la Rimini când, în anul 1876,
dupã o vizitã în cetatea muzicii lui Wagner,

la Bayreuth, Piotr Ilici Ceaikovski avea sã compunã,
la întoarcerea lui în Moscova, în rãstimp de trei
sãptãmâni, Francesca da Rimini, Poem simfonic
dupã Dante ºi sã-l dedice tânãrului sãu prieten ºi elev
Serghei Taneyev (altã poveste ºi aici, de care Dante
nu avea cum sã ºtie, iar noi nu vrem, nici nu putem
s-o înþelegem, deºi, cu toatã lumina corectitudinii
politice, mintea noastrã îndãrãtnicã tot prin noaptea
gândului bâjbâie!) care avea sã-l interpreteze în 1877
sub bagheta lui Nicolai Rubinstein. Adieri melodice
din acest poem simfonic, adevãrate tânguiri ale
unui suflet, vreasc pe rugul iubirii, aveau sã rãzbatã
ºi în alte creaþii ale marelui compozitor rus – Lacul
Lebedelor, Romeo ºi Julieta.

Tot pe atunci, în vreme ce la Moscova, sub
bagheta lui Rubinstein, Serghei Taneyev interpreta
poemul lui Ceaikovski, în vastele apartamente
din Micul Paris ale Mitei Kremnitz, cumnata lui Titu
Maiorescu, cea mult îndrãgitã de acesta (!), era

primit ºi un poet pe care-l
descrie ea cum cã era
„cam prea cãrnos la faþã,
nebãrbierit, cu dinþii mari,
galbeni, murdar pe haine ºi
îmbrãcat fãrã nicio îngrijire”.
O credem. Doar venea de
la redacþia jurnalului Timpul,
unde scria pânã la epuizare,
ca un condamnat la galere. Se numea Mihai
Eminescu ºi se prezenta la simandicoasa reºedinþã
a Kremnitzilor / Maiorescu, sã-i dea lecþii deºteptei
neºtiutoare de limbã românã care-ºi pusese în gând
sã alcãtuiascã (împreunã cu poetul, deh, cum altfel!)
un dicþionar al limbii române. Aveam noi sã aflãm
din scripta ei manent pe hârtie cã „pe neaºteptate,
nu însã într-o pasiune de moment, ci pe când eu,
întoarsã spre el, vorbeam cu vioiciune, el mã sãrutã,
ºi eu îl lãsai fãrã sã mã opun… El mã întreabã dacã
am un Dante, apoi se ridicã, îl cautã, ºi-mi citi vesel
celebrul pasaj din Infernul…” 

C
hiar ssã nnu ffi ººtiut tteutona povestea cu
pricina din infernul iubirii? Sã se fi îndoit
Eminescu de vastele ei lecturi? Sã fi vrut

el s-o facã sã priceapã cum e cu iubirea… lui pentru
Veronica ºi cu pasiunile de moment? Oricum, noi
reþinem cã dupã sãrutul acela, la care ea nu s-a opus
deloc, Poetul ºi-a continuat ca un profesor genial
lecþia de… culturalizare literarã pentru care era
remunerat (ºi în naturã!) de darnica lui elevã
silitoare foarte.

Ce paradis trebuie sã fi fost în sufletul orgolioasei
Mite sã se ºtie obiect al pasiunii Luceafãrului! Ce
infern trebuie sã fi fost în sufletul scorþosului critic,
care nu avusese niciodatã parte de ilustrarea
paragrafului dantesc alãturi de cumnãþicã, deºi
ºi-ar fi vrut ºi el o clipã în care sã simtã cã dupã…
„N-a mai fost nici zi ºi nici lecturã”…

Compozitorul italian Riccardo Zandonai a compus
la rândul sãu opera în patru acte Francesca da
Rimini (1913), pe un libret de Tito Riccordi dupã piesa
cu acelaºi titlu de Gabriele d’Annunzio (1863-1938),
operã a cãrei premierã a avut loc la Teatrul Regio
din Torino, în 19 februarie 1914. 

N-am fost prezentã. În anul acela, de ziua Sfintei
Marii, abia se nãºtea neuitata mea mamã – Maria.

Rãzboiul Mondial cu numãrul Unu nu-ºi des-
chisese încã spre lume porþile infernului.

Avea s-o facã în curând. Dante nu mai era
sã rescrie Diabolica tragedia. A lãsat-o în seama
bunicului meu Gicã Predescu din Boþeºtii cu livezi
de meri din Argeº, care ºi-a jucat cu arma în mânã
rolul de-a moartea pentru întregirea neamului, în
„teatrele” de la Mãrãºti-Mãrãºeºti-Oituz ºi, mai apoi,
peste Carpaþi, pânã la Ziua Sfântã a Marii Uniri
de la 1 Decembrie, la Alba, pânã la înãlþarea opincii
româneºti pe un Parlament, pânã la potopul ciumei
roºii de dupã Al Doilea Mondial al ororii. 

R
epublica SSan MMarino ºi-a apãrat pãmântul
ei cu vii ºi alte comori ºi i-a înfruntat cu
eroism semãnat cu multe jertfe pe râvnitorii

de bogãþii, pãstrându-ºi independenþa pânã prin
veacul al XVI-lea. 

Însuºi Bonaparte împãratul i-a respectat-o,
Congresul de la Viena din 1815 recunoscându-i-o,
dupã care va fi pus de un bal cu învolburãri de
Dunãre albastrã. 

În 1988, San Marino a aderat la Consiliul Europei.
Ura! Ura!

Dar asta e altã poveste. Se înscrie în politica
de corectitudine mondializatoare. ªi povestea
aceasta e fãrã poezie ºi fãrã muzicã...

U
ltimul ccuvânt îîl aare, iindiscutabil, EEugen SSimion. „Mai toþi comentatorii
mei spun cã sunt un munte de calm ºi echilibru, lin ºi statornic ca un
drum în câmpie. Nu-i adevãrat, sunt un vârtej de neliniºti, trãiesc în gura

unui vulcan, viaþa mea interioarã este uneori un coºmar... Am încercat în mai
multe rânduri sã contest fantasma echilibrului meu imperturbabil, dar n-am reuºit.
Când cineva, un tânãr, încearcã sã-mi facã un portret, începe invariabil cu ideea
calmului ºi a echilibrului meu interior, fãrã sã-ºi dea seama ce rãzboi duc cu mine

pentru a ieºi în lume cu o faþã liniºtitã ºi cu un mers regulat...
Critica literarã, pe care o exercit de 40 de ani, m-a obligat sã-mi stãpânesc

instinctele de rãzvrãtire. Strigãtele mele de entuziasm sau de indignare în faþa
operei se potolesc (trebuie sã se potoleascã) atunci când le trec prin încãperile
scriitorului.”

Urãm academicianului Eugen Simion ani mulþi cu sãnãtate, întru folosul culturii
naþionale ºi spre binele nostru, al tuturor care mai vibrãm cu aceastã Þarã!

Francesca dda RRimini îîn iinfernul iiubirii
Paulla RROMANESCU
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E
ste oo îîntrebare al
cãrei rãspuns se
poate extrage din

componentele actuale ale vieþii
continentului. În prezent, Africa
are o populaþie de peste un
miliard douã sute de milioane
de oameni, cu posibilitatea
dublãrii ei pânã în 2050. Sporul

demografic este susþinut de tinereþea locuitorilor sãi,
cu o medie de vârstã curentã de ceva mai mult de
17 ani. Creºterea duratei medii de viaþã de la 35–37
de ani la 43–46 de ani este premisa unei dezvoltãri
dinamice pe mãsurã ce tot mai multe þãri ies de sub
povara copleºitoare a dictaturilor, a poliþiilor secrete
ºi a paternalismului tribal. 

Ceea ce a fost, în fapt, pe durata post-colonialã
o amalgamare aleatorie a unor etnii, clanuri sau
populaþii în interiorul unor entitãþi teritoriale inde-
pendente a început sã devinã în ultimele douã
decenii un proces de construire a statului ºi de
formare a identitãþii naþionale prin consolidarea
elementelor particulare ale fiecãrei þãri în parte. 

Un exemplu îl oferã micuþa Rwanda. Dupã
genocidul din 1994, când locuitorii de etnie hutu
au mãcelãrit 800.000 de oameni, cei mai mulþi din
minoritatea tutsi, noul conducãtor, Paul Kagame,
a dispus ca pe noile cãrþi de identitate sã se scrie
„rwandez” ºi sã fie eliminatã indicaþia tribalã sau
etnicã, tocmai ca sã stimuleze ideea de unitate
naþionalã. Decizia a fost consideratã de mulþi drept
minorã, o simplã cosmetizare politicianistã care
nu poate sã ºteargã traumele uriaºe provocate
de uciderea în masã, dar ea rãmâne un indicator
al noii direcþii de acþiune pe care o urmeazã guvernul
de la Kigali. 

Asemenea corecþii nu eliminã, însã, fenomene
negative care þin captivã societatea africanã. Din cele
48 de state subsahariene, 35 au început renovarea
regimului politic intern, proces ale cãrei consecinþe
apar ºi în plan economic ºi social.

Trei fantome ameninþãtoare încã mai bântuie
Africa. Prima este migraþia ilegalã internã ºi extra
continentalã (în principal spre Europa bogatã). Îi
urmeazã terorismul islamist sau extremismul violent,
cum îl denumeºte exclusiv argoul ONU, ºi menþinerea
la putere a 13 preºedinþi care au depãºit demult
norma constituþionalã de douã mandate ca sã-ºi
conducã þara discreþionar, ajutaþi de afacerile cu mari
corporaþii, beneficiare ale unor privilegii monopoliste.

Aceastã stare de fapt îi preocupã pe decidenþii
politici, pe tehnicienii relaþiilor internaþionale ºi pe cei
din mediul academic, profesori ºi studenþi, deopotrivã.
M-am bucurat când am fost invitat de Colegiul
European de Securitate ºi Apãrare, cu sprijinul
entuziast, competent ºi profesionist al lui Ovidiu
Simina, training manager, sã vorbesc despre Africa
în faþa unor participanþi la ultimul modul al celui
de-al 13-lea Curs de Nivel Superior în domeniul
Politicii de Securitate ºi Apãrare Comunã (PSAC),
2017-2018, „John Willem Beyen”, desfãºurat
la Larnaca, Cipru, între 14 ºi 18 mai 2018.

B
ucuria ggeneratã de aceastã ocazie s-a
regãsit în faptul cã am avut ocazia ºi
onoarea sã vorbesc despre Africa într-un

cadru în care atât cursanþii – specialiºti cu funcþii
de rãspundere în organismele de apãrare, ordine
publicã, intelligence din þãri membre ale U.E. –
deschiºi cãtre îmbogãþirea culturii profesionale,
gata sã analizeze ºi sã comenteze prezentãrile
unor vorbitori de marcã, cât ºi lectorii precum
dr. Constantin Adamides, directorul Academiei
Diplomatice Nicosia, dr. Florence Gaub, director
adjunct al Institutului pentru Studii de Securitate
al Uniunii Europene, dr. Samuel Mullins de la
Centrul European pentru Studii de Securitate
George C. Marshall, prof. Martin Baldwin-Edwards
de la Universitatea Middlesex, Londra, ca sã-i
menþionez pe câþiva, doar.

Cu bucurie i-am descoperit între cursanþi pe
compatrioþii mei Simona Cojocaru, director în
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Sorinel Preda, analist

al Misiunii de Securitate EUCAP Sahel Niger, ºi pe
Sorin Gabriel Hazu, ºef resurse umane în Misiunea
Consultativã a Uniunii Europene din Ucraina. Toþi
fac parte din proiecte naþionale sau multinaþionale
majore, sunt competenþi, au experienþã bogatã
în domeniul propriu, dar dispun ºi de flexibilitatea
intelectualã care-i îndeamnã sã cunoascã ºi mai mult
prin interacþiunea cu omologi din alte zone. M-a atras
interesul lor atât pentru prezentarea mea africanã la
curs, dar ºi pentru discuþiile neoficiale din pauze sau
de la încheierea zilei de studiu. Am admirat aceastã
curiozitate pentru cã, în România, Africa este privitã
de cãtre oficiali ca un tãrâm de pe altã planetã, faþã
de care nu manifestã niciun interes, fãrã sã cunoascã
prea multe despre ea. Cursul la care am fost invitat
mi-a redat încrederea cã studierea Africii nu este
o extravaganþã, nu este un exerciþiu de originalitate,
ci se înscrie în preocuparea generalã de a cunoaºte
lumea în toatã complexitatea ºi diversitatea ei. 

Din aceastã perspectivã, analiza proceselor

de pe continentul negru, mai ales din zonele sub-
sahariene, este un demers pentru îmbogãþirea
epistemologicã în sfera publicã. 

Ca ºi în alte zone dominate de „pãrinþii naþiunii”,
în Africa, sistemul partidului unic, al partidului-stat,
a intrat într-un proces rapid de eroziune din cauza
modificãrii nivelului general de cunoºtinþe ºi
maturizãrii decidenþilor prin accesul la rezultatele
benefice ale celei de-a patra revoluþii industriale,
acceleratã de digitalizare ºi de comunicarea globalã.
În paralel, lumea africanã trãieºte ceea ce dr.
Florence Gaub a numit în prezentarea ei la cursul
din Cipru „criza existenþialã” provocatã de evenimente
externe cu rezonanþã în viaþa tuturor naþiunilor,
cum au fost cele din perioada recentã, marcatã de
alegerea lui Donald Trump ca preºedinte al SUA,
posibila implicare a Rusiei în scrutin, ieºirea SUA
din acordul hexagonal cu Iranul, abandonarea
Acordului de la Paris de cãtre administraþia
americanã, scãderea numãrului atacurilor teroriste
cu 22 la sutã, eºecul populismului în Europa, pre-
venirea conflictelor printr-o nouã ordine regionalã
ca modalitate de depãºire a blocajelor sau crizelor. 

D
eþinãtorii rrecordurilor de longevitate
prezidenþialã se înºirã de la „juniorul”
burundez Pierre Nkurunziza (12 ani de

domnie) pânã la veteranul Nguema Mbassogo, care
s-a instalat la conducerea Guineei Ecuatoriale în
1979 ºi de atunci i-a rãmas fidel. Aceºtia ºi încã
11 ca ei sunt în viaþã ºi în exerciþiu. Lor li se adaugã
tiranii de carierã cu peste 30 de ani de prezidenþiat,
cum au fost zairezul Mobutu ºi zimbabwianul
Mugabe. O parte dintre cei plecaþi sau rãmaºi au
recurs la mecanismele democratice pe care le-au
schimonosit în alegeri libere sau sisteme multipartid
ca sã-i amãgeascã pe donatori ºi sã-ºi asigure fluxul
financiar din exterior, mobilizat, teoretic ºi ipocrit, de
criterii umanitare. Asemenea manevre înºelãtoare au
fãcut din regimurile respective anocraþii descendente
ºi au compromis ideea bunei guvernanþe. „În timp
ce democraþiile electorale au devenit din ce în ce
mai obiºnuite pe continent, calitatea lor a devenit tot
mai inegalã. Freedom House calificã 44 la sutã dintre
þãrile africane drept «lipsite de libertate» ºi 45 la
sutã dintre ele «parþial libere», în timp ce Economist
Intelligence Unit nu considerã niciuna dintre þãrile
Africii subsahariene o democraþie completã. Polity IV

clasificã 61 la sutã dintre regimurile continentului
drept anocraþii (sisteme politice în care sunt
combinate practici ºi tendinþe democratice cu
unele autoritariste).” (Valerie Arnoud and Francesco
Strazzari (raporteurs), „The dissapearance of long-
standing rulers” în African futures: Horizon 2025,
ISSUE Report No. 37, September 2017)

U
na ddintre mmanevrele celor adormiþi peste ani
în scaunele puterii absolute sunt alegerile,
golite de conþinutul ºi de valoarea lor ºi

transformate în caricaturi populiste cu un singur
rezultat: legitimarea formalã a preºedintelui în
exerciþiu. Ciadianul Iddris Deby, în funcþie de 26
de ani, a rãmas preºedinte dupã alegerile din 1996,
2005, 2011 ºi 2016. Falsificarea voturilor, intimidarea
sau oprimarea opozanþilor, manipularea electoratului,
violenþa ºi terorizarea populaþiei sunt manevre care
pun sub semnul întrebãrii calitatea ºi veridicitatea
procesului electoral în multe þãri subsahariene.
Menþinerea la putere a conducãtorilor pe viaþã a dus
la slãbirea instituþiilor statului, la concentrarea puterii
decizionale în mâna unui singur om, asistat de poliþia
politicã, de serviciile secrete ºi de grupul de control
financiar-bancar, toþi sub înaltul patronaj al fostelor
metropole coloniale în zonã. Separarea puterilor în
stat dispare în beneficiul unei centralizãri absolute, se
extinde sistemul tot mai dur de impunere ºi colectare
a taxelor, iar asistenþa externã, destinatã prioritar
pentru populaþia defavorizatã, este orientatã spre
grupul paternalist din anturajul „ªefului cel Mare”.
Carta Uniunii Africane pentru Democraþie, Alegeri ºi
Guvernanþã a stimulat adoptarea unor constituþii noi
în care a fost introdus numãrul maxim de mandate
pentru acelaºi candidat – douã, pentru a se limita
puterea executivã ºi ca sã fie abolitã definitiv practica
preºedintelui etern. „În prezent, doar 11 þãri sub-
sahariene (dintre care douã sunt monarhii) nu au
limitat numãrul mandatelor, o singurã þarã (Capul
Verde) acceptã trei mandate în loc de douã. Dincolo
de aceste prevederi, observaþiile Afrobarometrului
aratã cã 74,8 la sutã dintre africani susþin limitarea
numãrului de mandate prezidenþiale.” (Idem)

Presiunile interne asupra „nemuritorilor”,
degradarea lor fizicã odatã cu înaintarea în vârstã,
dar ºi condiþionãrile externe impuse de þãrile
donatoare bogate reduc treptat componenþa clu-
bului dictatorilor. O privire în viitor susþine aceastã
reducere, dar nu alimenteazã speranþa cã ei vor
dispãrea în totalitate pe durata generaþiei actuale,
deoarece preºedinþii din Camerun, Ciad, Djibouti,
Gabon, Togo sau Republica Democratã Congo
au mutilat sau au ignorat prevederile constituþionale
ca sã rãmânã la conducere pe termen nelimitat.

Pentru anii ce vin, transformãrile actuale, unele
mai evidente, altele mai incerte, vor aduce cu ele
atât câºtiguri economice ºi sociale, cât ºi riscuri pro-
vocate de miºcãrile ºi aranjamentele interne ºi de
evenimentele ºi de tendinþele externe. Globalizarea,
care promitea la începutul mileniului o reducere
a decalajelor dintre avuþi ºi defavorizaþi a avut un
efect total opus pe termen mediu, pentru cã procesul
respectiv le-a deschis calea marilor corporaþii cãtre
forþa ieftinã de muncã nu numai din Africa, ci ºi
din Europa, cel mai bun exemplu fiind chiar cazul
României. 

C
eea cce aa eechilibrat parþial aceastã goanã
dupã noul aur, forþa de muncã ieftinã,
nerevendicativã, spusã ºi umilã, a fost

coagularea unor entitãþi statale în organisme regio-
nale cum sunt Comunitatea Statelor Vest-Africane
(ECOWAS, acronimul în englezã) din care fac parte
Capul Verde, Gambia, Guineea, Guineea Bissau,
Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, care include
un teritoriu comun de peste 5 milioane de kilometri
pãtraþi cu o populaþie de aproximativ 350 de milioane
de oameni, sau Comunitatea Sudafricanã de
Dezvoltare (SADC, acronimul în englezã) compusã
din Zimbabwe, Botswana, Zambia, Tanzania, Angola,
Mozambic, Malawi, Lesotho ºi Swaziland, cu un
teritoriu de 10 milioane de kilometri pãtraþi ºi o
populaþie de peste 277 de milioane de oameni. 

Africa, îîncotro?
NNiiccoollaaee MMEELLIINNEESSCCUU
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A
vantajul aacestui ttip dde aasociere este cã
dificultãþile regionale care nu pot fi depãºite
de o singurã þarã pot fi rezolvate prin

participarea tuturor celor interesaþi, apropiaþi de
obiective ºi strategii similare sau asemãnãtoare.
Componenþa relativ limitatã ca numãr de membri
face mai fluent procesul decizional faþã de sistemul
complex cum ar fi cel al Naþiunilor Unite sau al
Uniunii Africane. Dincolo de avantajele sale directe
în domeniul economic, cooperarea regionalã poate
sã constituie motorul unor iniþiative de reacþie rapidã
în cazul unor evenimente sau crize cum sunt cele
provocate de terorismul transfrontalier, migraþia
ilegalã, traficul cu arme, droguri sau fiinþe umane. 

Revoluþia tehnologicã ºi asimilarea platformelor
digitale în Africa subsaharianã sunt cele mai
spectaculoase din lume. Peste jumãtate dintre
africani au telefon mobil, folosirea acestuia a crescut
cu peste 350 la sutã în ultimul deceniu ºi pânã în
2020, numãrul utilizatorilor va depãºi 750 de milioane.
O creºtere explozivã îi aduce beneficii procesului
de comunicare, însoþitã, însã, ºi de pericolele pe
care le cunoaºte spaþiul cibernetic la nivel planetar.
„Specialiºti în securitatea ciberneticã apreciazã cã
80 la sutã dintre computerele africanilor sunt infectate
cu viruºi ºi alþi paraziþi. În Africa de Sud, 70 la sutã
dintre adulþi au fost victimele atacurilor cibernetice
în 2015. Pagubele totale s-au ridicat la $242 de
milioane. Africa de Sud este pe locul al treilea
în clasamentul þãrilor cel mai grav afectate de
infracþiunile cibernetice, dupã Rusia ºi China, ºi
pentru cã 57 la sutã dintre software-uri sunt piratate
sau nelicenþiate.” (Alexandra Tor, ”Cybersecurity
in Africa”, în Arnould & Strazzari, op.cit.)

Agitaþia ºi infracþionalitatea ciberneticã sunt
ameninþãri de datã recentã în Africa ºi prelungirea
consecinþelor lor este provocatã de lipsa de fonduri,
de planificare ºi de apãrare împotriva unor atacuri.

Paralel cu manifestãrile lor rebele, Africa rãmâne
prizoniera eforturilor de stabilizare politicã, militarã
ºi diplomaticã esenþialã pentru pacea continentului
ºi pentru colaborarea ºi comunicarea cu restul lumii.
Unul dintre parteneriatele cele mai productive ale
Africii este cel cu Uniunea Europeanã, prin dialogul
UE-Africa, dezvoltat pe parcursul a cinci reuniuni la
cel mai înalt nivel, conceput pentru dezvoltarea unei
asocieri productive, necesarã normãrii, fundamen-
tãrii legale ºi acþiunilor comune în chestiunile ºi
aranjamentele de securitate. „Uniunea Europeanã a
finanþat Arhitectura Africanã pentru Pace ºi Securitate
cu 2 miliarde de euro din 2004, de la înfiinþarea
acesteia. În conformitatea cu cel de-al 11-lea Fond
European de Dezvoltare, facilitatea africanã pentru
pace a alocat 961,2 milioane de euro pentru Divizia
Operaþiunilor de Susþinere a Pãcii, 55 de milioane
de euro pentru operaþionalizarea Arhitecturii ºi
15 milioane de euro pentru acþiunile de Reacþie
Anticipatã.” (Alice Vervaeke „African Peace and
Security Architecture”, în Arnould & Strazzari, op.cit.)

E
ste eevident ccã AAfrica subsaharianã va intra
în cadenþa schimbãrii sub influenþa unor
factori estrogeni, animaþi de marile corpo-

raþii ºi organizaþii nonstatale ºi independenþi de
capacitatea ºi abilitatea liderilor actuali ºi viitori.
Pe baza cursului evenimentelor de pânã acum,
este posibil ca în viitor populaþiile ºi guvernele þãrilor
regiunii sã controleze tot mai puþin preþul energiei,
al bunurilor de consum, al utilitãþilor ºi al serviciilor
(în special pentru educaþie ºi sãnãtate), în mãsura
în care aceste þãri vor fi tot mai prezente pe piaþa
globalã ºi vor fi cliente ale comerþului electronic. 

Africa rãmâne un furnizor important de fructe,
legume, produse agricole exotice, dar ponderea
acestora în bugetul naþional va fi condiþionatã de
cererea la export – cum a fost cazul vaniliei din

Madagascar –, de stabilitatea internã – cum a fost
condiþionarea recoltelor de flori tãiate în timpul
demonstraþiilor sângeroase dupã alegerile prezi-
denþiale din Kenya – ºi de fluctuaþiile climaterice. 

Continentul african va fi afectat de schimbãrile
meteorologice severe, aºa cum a fost deºertificarea
medianã a continentului acum 50–60 de mii de ani,
când regiunea dintre Tropic ºi Ecuator, abundent
înverzitã, a lãsat loc unor întinderi nesfârºite
de nisip încins.

Încãlzirea globalã, modificãrile pe care le
provoacã vor altera securitatea alimentarã a þãrilor
continentului, vor reduce sursele de apã ºi vor
supune guvernele unor stãri de urgenþã pentru
a cãror administrare nu vor dispune de fonduri,
de personal ºi de resurse. 

A
r pputea ssã oofere ssoluþii, deocamdatã
considerate doar proiecþii ºi prognoze,
revoluþia tehnologicã. Capacitatea de

comunicare, de transfer al unor documente, fonduri,
informãri în timp real, pãtrunderea producþiei robo-
tizate, a inteligenþei artificiale, a nanotehnologiei sunt
evoluþii care alimenteazã speranþele de dezvoltare
ale africanilor.

Un posibil rãspuns la întrebarea din titlu este
acela cã Africa va fi din ce în ce în ce mai prezentã
ºi cu un statut mult mai stabil ºi mai credibil în
relaþiile internaþionale. Pe mãsurã ce stabilitatea
politicã, economicã ºi socialã se va consolida
în toate þãrile continentului, evident, în amplitudine
ºi cadenþe diferite, Africa va continua transformarea
sa într-un protagonist major al politicii mondiale.
Pe mãsurã ce veacul înainteazã, se manifestã
tot mai mult capacitatea ºi forþa de afirmare a noilor
elite africane cu experienþã, cunoºtinþe ºi resurse
corespunzãtoare provocãrilor actuale ºi pe termen
mediu.

Ion CC. HHiru, Dor dde AArdeal, Editura GGens LLatina, AAlba IIulia, 22018
Este un roman al dezrãdãcinãrii vremelnice, al refugiului românilor în propria

þarã, trecând clandestin graniþe dictate în 1940, la Viena, de cãtre Hitler ºi Ciano.
(…) Aceastã scriere împleteºte faptele reale cu ficþiunea, motivul fiind rupt din
realitatea acelor vremuri, povestitã ºi ascultatã cu atenþie înlãcrimatã de truditorul
acestor rânduri, cu mult timp în urmã, prin luna lui Cuptor a anului 1965, în
Ardeal, la Turda, sub bolta umbroasã a viþei-de-vie a curþii unei case de pe Strada
Oltului 31, de cãtre bãtrâna Rozalia, mamã a trei feciori, doi dintre ei protagoniºti
ai acestui roman, care, copii fiind, refugiaþi din Clujul ocupat de maghiari, dupã
Dictat, în Turda, au tãiat cablul telefonic pus de hortiºti, instalând un alt telefon
prin care, în maghiarã, transmiteau ordine false ce au produs un adevãrat
dezastru batalionului hortist. 

Realitate ºi ficþiune. Douã iubiri: una ruseascã ºi alta româneascã. Amândouã
adevãrate, cu patos ºi dãruire, cu pasiune sentimentalã. Dar câºtigul a fost
de partea iubirii transilvane… (Autorul, la începutul cãrþii)

Academia RRomânã, Artiiºtii pplastiicii, mmembrii aaii AAcademiieii RRomâne. UUn ssecol
ºii jjumãtate dde vviiaþã aacademiicã, Ediþia aa III-aa, rrevizuitã ººi aadãugitã, 22017

În 4 aprilie 2016, sãrbãtorim 150 de ani de la înfiinþarea Societãþii Literare
Române, care a cuprins membri aleºi din toate teritoriile locuite de români.

Dupã numai un an, având un înalt protector în Principele Carol I, a devenit
Societatea Academicã Românã. Din 1879, Societatea Academicã Românã s-a
transformat în Academia Românã, cel mai înalt for ºtiinþific ºi cultural al þãrii, dupã
modelul altor societãþi savante europene cu tradiþie (în special, al Academiilor
Franceze ºi Academiei Regale de ªtiinþe din Berlin).

Poziþia Academiei Române de for suprem a fost consolidatã, fãrã îndoialã,
de membrii ei, aleºi de la înfiinþare ºi pânã în prezent, în numãr de 1703. A fost
ºi rãmâne „un izvor pentru ºtiinþã, pentru limba ºi istoria noastrã naþionalã”, dupã
cum o numea Regele Carol I, care i-a fost protector ºi preºedinte de onoare.
Regele Ferdinand I „Întregitorul”, ºi el protector ºi preºedinte de onoare al înaltului
for, îl definea „un simbol în lupta sfântã pentru unirea tuturor românilor”. Prin
prestigiul lor, aceste elite intelectuale, din toate
domeniile ºtiinþelor, literelor ºi artelor, reprezentanþi
ai Casei Regale, ai vieþii politice, ai armatei ºi bise-
ricii, au adus venerabilei ºi veneratei instituþii o
binemeritatã recunoaºtere în þarã ºi în strãinãtate.
Academia a ales ºi membri de onoare cu mare
reputaþie ºtiinþificã ºi culturalã din afara hotarelor
României, între care 146 de laureaþi ai Premiului
Nobel, militând permanent pentru sincronizarea
activitãþilor ei cu cea a instituþiilor similare din lume.(...)

Membrii Academiei Române au avut o superi-
oarã înþelegere faþã de importanþa pe care o are
patrimoniul ºtiinþific al Societãþii ºi al bibliotecii ei,
pentru studiul vieþii naþionale; de aceea s-au strãduit
sã o îmbogãþeascã prin donaþii importante ale colec-
þiilor personale sau au apelat la autori, editori ºi

librari, ba chiar ºi la persoane din afara Societãþii, sã rãspundã la chemarea lor.
Printre membrii Academiei Române aleºi de-a lungul anilor s-au numãrat

mai mulþi maeºtri ai artelor româneºti. (…)
(Acad. Ionel Valentin Vlad, preºedinte al Academiei Române, la începutul

Cuvântului înainte al lucrãrii)

Petre SSergescu ººii ggândiirea mmatematiicã, Ediþie îîngrijitã dde MMagda SStavinschi,
Editura EEikon, BBucureºti, 22018

Petre Sergescu a fost un important matematician ºi un cunoscut istoric al
ºtiinþelor. El s-a exilat la Paris, împreunã cu soþia sa, Marya Kasterska, în 1946.
Petre Sergescu a fost fondatorul istoriei moderne a ºtiinþelor. A fost secretar
perpetuu al Academiei Internaþionale de Istoria ªtiinþelor ºi fondator ºi secretar
general al Uniunii Internaþionale a Istoriei ªtiinþelor. Conferinþele sale la Palais de
la Decouverte din Paris, unde a organizat conferinþe lunare asupra istoriei ºtiinþei,
erau celebre. Multiplele sale obligaþii profesionale nu l-au împiedicat sã accepte
propunerea Regelui Mihai de a conduce Fundaþia Regalã Universitarã Carol I,
activitãþilor cãreia li s-a dedicat cu mare abnegaþie. (Basarab Nicolescu, membru
de onoare al Academiei Române, pe coperta a patra)

Preot VVasile MMarinescu, Pãmânt ººii ccer, vol. 22, BBucureºti, 22018
„L-am cunoscut pe Vasile Marinescu în acceleratul care mergea din Bucureºti

la Baia Mare, în noaptea de... anul...", acestea erau primele cuvinte de pe prima
filã din dosarul pe care colonelul Stanciu mi l-a pus pe birou. Toate filele erau
bãtute la maºinã, iar jos pe fiecare filã, numele ºi prenumele informatorului.
Nu, nu pseudonim, numele lui adevãrat. Vãzându-l, am tresãrit! Era un coleg
de breaslã. (...)

(...) Deºi pe pãmânt, omul cautã cu ochii ºi gândul mereu spre cer. Este
sãditã în adâncul fiinþei noastre o sete nepotolitã, un dor viu dupã bunurile
nepieritoare ale cerului. Este dorul sufletului dupã Creatorul sãu. Dorinþa de
a recâºtiga Raiul Pierdut, Nemurirea. Din cele mai îndepãrtate vremuri, omul
a alergat ºi a cãutat cu înfrigurare nemurirea. (Autorul, pe coperta a patra)

Semn(al) dde ccarte 
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O
raºele mmarocane
de pe coasta
Mediteranei au

un incontestabil aer spaniol.
Când vizitezi Ceuta sau
Mellila – posesiuni ale
Spaniei pânã în zilele noastre
– ai senzaþia cã te afli cu
un picior în Andaluzia. Este
vorba de acel punct de

contact între Europa ºi Africa, nu de ieri sau de azi,
ci din vremuri imemoriale, unde ºi legendele dãinuie,
pãstrându-ºi acel parfum cu ingrediente trans-
gibraltariene. Este adevãrat cã cele douã localitãþi
marocane au devenit enclave spaniole prin secolul
al XVI-lea, însã de influenþe reciproce puternice se
poate vorbi cel puþin din secolul al VIII-lea, când
arabii s-au instalat în Peninsula Ibericã. Se cuvine
precizat cã, deºi Spania a recunoscut independenþa
Marocului (1956), ea a refuzat sã retrocedeze teritorii
continentale precum Ceuta, Mellila, sau insulele
Chafarinas, Penon de la Alhucema, Penon de Velez
de la Gomera, Perejil ºi Alboran.

Toatã coasta marocanã a Mediteranei, aflatã timp
de secole sub dominaþie permanentã sau temporarã
a Spaniei sau Portugaliei, se prezintã astãzi ca un
bibelou al umanitãþii, un loc plin de istorie, artã ºi
culturã, cãutat de vizitatori din toate colþurile lumii.
Ei vin pentru monumentele arabo-andaluze, cu
accentele lor maure inconfundabile, vin pentru
luminã, culori, zgomot, chiar ºi acea harababurã
halucinantã, specificã multor locuri. ªi, dacã se
mai întâmplã sã treacã prin Gibraltarul englezesc,
vizitatorul nu se va supãra dacã maimuþele
furãcioase îi mai substituie câte un obiect
din geantã sau chiar ceasul.

Ajuns la Ceuta, cãlãtorul se va trezi într-un oraº
cosmopolit, cu obiºnuitele moschei ºi biserici, piaþete
cu aer andaluz, bazaruri de condimente, dar ºi cu
douã lãcaºuri de cult în stil baroc, poate neaºteptate
pe pãmânt african: Catedrala de Nuestra Señora
de la Asunsion ºi Santuario de Nuestra Señora de
Africa, cu statuia Fecioarei patroanã a oraºului, care,
conform legendei, l-ar fi salvat prin secolul al XVI-lea
de o epidemie de ciumã. Dacã rãmânem tot în
perimetrul lãcaºurilor de cult, ajungem la una dintre
puþinele protobiserici din zonã, Bazilica Tardor
Romana (sec. IV d.Hr.), de formã dreptunghiularã,
cu trei nave ºi altarul orientat spre sud ºi nu spre
Ierusalim.

C
a oorice aaºezare de pe malul Mediteranei,
Ceuta a fost conceput ca un oraº cetate
ºi aceasta cu mult înainte ca spaniolii ºi

portughezii sã-ºi descopere talentele de cuceritori.
Primele fortificaþii au fost ridicate de bizantini
(ex. Fortaleza de Hacho), preluate mai târziu ºi
consolidate de puterile iberice. Este zona strategicã
a Gibraltarului, unde stânca cu acelaºi nume de pe
malul spaniol ºi Peninsula Almina, cu al sãu Monte
Hacho (un deluºor înalt de 204 m) din Maroc,
formeazã ceea ce se cheamã astãzi Coloanele lui
Hercule. Deci, Ceuta a fost ºi a rãmas un mozaic
cultural-istoric, într-o arie geograficã cu amprente
de civilizaþie care trec de 8.000 de ani.

Continuându-ne periplul prin locurile cu parfum
andaluz, ajungem la Tetouan, aºezare ridicatã (1484)
de maurii ºi evreii expulzaþi din Andaluzia, care a
prosperat timp de secole mulþumitã comerþului cu
Europa ºi pirateriei. Medina (Oraº vechi), fortificatã cu
un zid de 5 km ºi ºapte porþi monumentale, are astãzi
ºi renumele de cel mai important centru de artizanat
din nordul Marocului. Clãdirile sale, expresie a unor
puternice influenþe andaluze, par transplanturi din
Cordoba ºi Sevilla, fapt pentru care Medina se aflã
pe listele UNESCO ale Patrimoniului Mondial.

La fel de încântãtor este ºi oraºul Chefchaouen
(Chaouen), fondat în anul 1471 prin Munþii Rif, de
cãtre un descendent al Profetului Mohamed drept
bastion împotriva portughezilor, devenit ulterior
adãpost pentru musulmanii ºi evreii alungaþi din
Spania. Din 1920 ºi pânã în 1956, oraºul a fãcut
parte din Marocul spaniol. Aici, este întâlnitã
una dintre cele mai frumoase Medine din Maroc,

un labirint albastru, cu strãduþele sale azurii, de unde
i se trage ºi supranumele de oraºul albastru, perla
albastrã sau minunea albastrã. Culoarea, la rândul
ei, a împrumutat numele oraºului, devenind albastrul
de Chaouen. Pentru evrei, albastrul simbolizeazã
divinitatea, fiind oglinda lui Dumnezeu ºi a Cerului.
În accepþiunea generalã, culoarea ar avea darul
sã alunge þânþarii ºi spiritele, sã asigure rãcoarea
caselor.

Dacã tot ne aflãm prin Munþii Rif (lanþ muntos
de cca 300 de km, cu piscuri de pânã la 2.500
de metri), sã precizãm cã pe aici se mai cultivã
ºi canabisul (cam 40% din producþia mondialã),
activitate încurajatã sub protectoratul spaniol ºi
sprijinitã de americani cu tehnica necesarã producerii
haºiºului.

Mellila se
prezintã ºi ea în
douã registre, ca
mai toate oraºele
marocane. Partea
modernã coexistã
cu vechea urbe,
Mellila la Vieja,
cea în care se
oglindesc ºi astãzi
reprezentãrile a
patru credinþe –
islamicã, creºtinã,
iudaicã ºi hindusã,
cu lãcaºuri de cult
corespunzãtoare:
Mezquite Central,
Iglesia de la
Purisima Concepcion, Sinagoga Or Zarnah
(Luz Santa) ºi Templo Hindu. Cât despre Oraºul
Nou, acesta prezintã o colecþie impresionantã de
arhitecturã Art Deco în versiune catalanã. Opere
în deplinul înþeles al cuvântului, multe dintre ele
semnate de arhitectul Enrique Nieto, discipol al
celebrului Antoni Gaudi, cu care a lucrat la Casa Mila
din Barcelona. El a semnat peste 1.500 de proiecte
dupã ce a devenit arhitect ºef în Mellila (1939).

C
ontinuându-nne pperiplul prin nordul þãrii,
gãsim undeva, în apropiere de graniþa cu
Algeria, oraºul Oujda, despre care se spune

cã a fost singurul teritoriu marocan care a fãcut parte
din Imperiul Otoman. Tot el a fost, peste un secol,
capitala Marocului francez. Astãzi este renumit
pentru muzica sa ghamati, cu puternic parfum
andaluz ºi nu numai, pentru cã elementele spaniole
se împletesc cu cele africane, arãbeºti ºi franceze.
Numele însã o circumscrie zonei andaluze, întrucât
ghamati este corespondentul în arabã al oraºului
spaniol Granada.

În Maroc, ca de altfel în tot Orientul, fiecare loc,
fiecare aºezare sau monument, laic ori religios, se
exprimã prin simboluri. Sã ne gândim doar la micuþa
oazã Sidi Yahia, cu povestea ei sacrã. Se spune cã
acolo s-ar afla mormântul sfântului Sidi Yahia, pe
care creºtinii îl identificã cu Sfântul Ioan Botezãtorul,
evreii cu rabinul Yahia ben Doussa (fugit în anul
1321 din Spania), iar musulmanii îl venereazã ca
pe cel care a anticipat venirea profetului Mohamed.

Dintre toate oraºele nordice, Tangerul este
considerat cel mai cosmopolit. Nici nu putea fi
altfel, atâta timp cât el descinde din legenda care
sugereazã cã ar fi fost fondat de fiul lui Hercule,
Sofax, ºi de mama sa, Tinga (Tinga a fost soþia
titanului Anteu, omorât de Hercule). Istoricii susþin,
însã, cã fenicienii l-ar fi ridicat acolo, pe malul mãrii,
fiind atractiv în secolele ºi mileniile urmãtoare pentru
romani, vandali, bizantini, arabi, portughezi, britanici,
spanioli ºi francezi. Fiecare stãpânitor ºi-a lãsat
propria amprentã, legendarã sau realã, care, toate
la un loc, dau farmecul Tangerului din zilele noastre.

Pe acolo, pe unde Mediterana se întâlneºte cu
Atlanticul (Capul Spartel sau Capul viþei de vie, în
antichitate) s-ar afla ºi Grotele lui Hercule, de unde
ar fi pornit sã culeagã merele de aur din Grãdina
Hesperidelor, achitându-se astfel de cea de-a
unsprezecea muncã. Istoricii ne spun cã grotele
se aflã acolo încã din neolitic, fiind extinse ºi folosite

de populaþia originarã a Marocului, berberii. Aluzia
cã, din secolul al XX-lea, ele ar fi fost folosite ºi pe
post de bordel exotic, este cu totul o altã poveste.
Poveºtile au, desigur, parfumul lor, însã Tangerul
este o adevãratã carte de istorie ºi culturã mozaicatã,
cu o reprezentare bogatã în Muzeul de istorie al
oraºului, de unde nu lipsesc artefacte de la renumitul
sit arheologic roman, Volubilis. 

D
e ffapt, ffiecare mmonument are componen-
tele sale istorice, culturale ºi religioase,
stratificare pe verticalã, în decursul evo-

luþiilor seculare ºi milenare, pe care arheologii le-au
identificat ºi ni le-au oferit ca zestre. Este cazul
Medinei Tangerului, care se aflã pe locul fostului

Forum Roman sau cel al Marii Moschei
(sec. XVII) de pe locul unei foste biserici
spaniole, ridicatã ºi ea pe fundaþiile unui
Templu al lui Hercule. Apoi, Casbah
(Fortãreaþa), din Nordul Medinei, face
trimitere la epoca romanã ºi la stãpânirile
ulterioare portugheze ºi spaniole. Într-un
palat din secolul al XVII-lea te familiarizezi
cu decoraþiunile tipic marocane, cum ar
fi tavanele din lemn sculptat, ºtucaturile,
lambriurile, de unde nu lipsesc nici unele
coloane ºi mozaicuri dislocate de la
Volubilis. Din Medina ar mai trebui amintitã
ºi Biserica Saint Andrew (1894-1905),
un bizar lãcaº de cult anglican, decorat
în interior cu elemente maure ºi caligrafie
arabã, având o clopotniþã sub formã de
minaret. Sã nu uitãm de Biserica Imaculatei

Concepþii, construitã de spanioli în anul 1880, fie
ºi pentru faptul cã, la acea datã, ibericii reprezentau
o cincime din populaþia oraºului. Pe latura nordicã
a Medinei se pãstreazã sediul reprezentanþei diplo-
matice a SUA, Tangir American Legation, astãzi
muzeu dedicat legãturilor marocano-americane.
Arhivele atestã faptul cã imobilul este reþinut drept
prima proprietate americanã din strãinãtate, explicabil
dacã se acceptã ideea cã Marocul a fost prima þarã
care a recunoscut tânãrul stat, SUA, în anul 1777.
La muzeul amintit mai sus se pãstreazã corespon-
denþa aferentã acelui moment dintre Sultanul
Mohammed ben Abdallah ºi George Washington

Oraºul nou (La Ville Nouvelle) este croit dupã
modele pariziene, cu pieþe mari, bulevarde largi,
edificii religioase, instituþii oficiale ºi cartiere luxoase.
Nu puteau lipsi Grand Café de Paris sau Café Hafa
de pe promontoriul cu deschidere spre Gibraltar,
unde erau atraºi ca de un magnet pictori celebri
precum Delacroix ºi Matisse, actorii Marlene Dietrich
ºi Erol Flyn, sau scriitorii Tennessee Williams, Paul
Bowles ºi, de ce nu, celebrii Beatles ºi Rolling
Stones. Tangerul era preferat, însã, ºi de lumea
tenebrelor, populatã cu gangsteri, speculanþi,
traficanþi de droguri, criminali ºi spioni celebri.

N
oi, rromânii, nne bbucurãm cã, printre marile
personalitãþi culturale ale lumii care
poposeau la Tanger, s-a aflat ºi scriitorul

nostru Vasile Alecsandri, atras ºi el de istorie ºi
culturã, dar, în egalã mãsurã, ºi de exotismul conti-
nentului negru. El îºi începea aici periplul african
ºi, la o primã vedere, aprecia oraºul ca fiind curios
ºi extraordinar... un tablou foarte original prin clãdirile
sale albe, care se ridicã treptat pe coastele a douã
culmi apropiate. Printre primele lui descoperiri era ºi
un servitor arab, care-ºi închipuia cã ºtie engleza ca
Lord Byron, când jargoul lui se compunea din câteva
cuvinte spaniole, portugheze ºi turceºti. Dupã prânz,
Vasile Alecsandri ºi amicul sau englez s-au suit pe
terasa locaþiei ca sã-ºi bea cafeaua ºi sã-ºi facã
cheful. Cine a gustat viaþa orientalã – nota Vasile
Alecsandri în Jurnalul sãu – ºtie cã cheful este partea
cea mai importantã a vieþii. Apoi, seara, de pe terasa
otelului, ei urmãreau rãsãritul lunii. Ceea ce admira
Vasile Alecsandri la mijloc de secol XIX ne încântã
ºi pe noi astãzi, aºa cã, în prezentarea viitoare
a minunilor marocane, vom apela destul de des
la inspiratele sale descrieri.

Dialogul cculturilor
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU 
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La ccurtea eepigramei

L
egãtura llui TTopîrceanu ccu uumorul ºi ironia
este intrinsecã. Mihai Ralea (1896-1964) îi
dedicã un eseu în volumul Scrieri din trecut.

În literaturã, ESPLA, 1957, pp. 59, din care spicuim
câteva idei în sprijinul afirmaþiei de mai sus ºi nu
numai. „Filistinii urãsc râsul. […] Într-o societate
ipocritã e greu sã fii respectat de proºtii serioºi ori
de ipocriþii gravi. […] Mulþi se abþin sã atribuie lui
G. Topîrceanu epitetul de mare poet, fiindcã printre
poezii de o definitivã frumuseþe, ºi-a trecut timpul
cu parodii uºoare ori cronici vesele. Pentru aceºtia,
poezia trebuie sã fie sentimentalã, dar râsul, ca ºi
comicul, e un sentiment. Dar existã râs ºi râs. Una
e comicãria ieftinã ºi alta râsul-atitudine, izvorât ca
derivator al unei seriozitãþi. Comicul e o probã de
sensibilitate. […] Armonia ºi împãcarea, la el, sunt
efectul unei adânci lupte, a unei victorii, în care
materia amorfã e turnatã într-o formã. Zbuciumului
elaborãrii îi urmeazã calmul creaþiei. […] Umorul
sãu, consecvent aceleiaºi linii de gust ºi mãsurã,
nu cade nici în bufonerie, nici în farsã. E atitudinea
pince sans rire – poate cea mai valoroasã formã
a comicului.”

Un scriitor dotat cu asemenea daruri nu putea
sta departe de epigramã – creaþie literarã care
solicitã exact aceste cerinþe. În plus, autorul
Baladelor vesele ºi triste, al Parodiilor originale,
e preocupat, ºi ca teoretician, de umor: a scris
un studiu cuprinzãtor cu titlul Problema râsului ºi
humorului românesc, publicat la rubrica intitulatã
Conferinþe, în volumul G. Topîrceanu, Pagini de
prozã, Ed. Junimea, Iaºi, 1985, pp. 335-345. Din
Postfaþa semnatã de Mihail Iordache, aflãm, de
asemenea, cã în anii ’20, Topîrceanu „lucreazã
asiduu, dar nu reuºeºte sã-l încheie, la un studiu
asupra râsului ca rãspuns polemic la Le rire et les
rieurs al lui H. Bergson, redactând în limba francezã,
Le rire et les lois du comique.” (p. 388) Redãm ideile
de bazã din aceastã expunere, pãstrând, atât cât
ne îngãduie ortografia actualã, forma în care
au fost expuse.

„Un humorist nu e totdeauna un om vesel prin
natura lui, cã humorul nu se poate confunda cu
veselia.

Un sentimental naiv în viaþa de toate zilele face
pe grozavul în scris ºi invers – un cinic dezordonat,
un Don Juan, face în versuri pe sentimentalul,
credincios unei singure femei. Un om foarte timid
în viaþa practicã de toate zilele poate fi un polemist
violent ºi un pamfletar plin de o aprigã bãrbãþie. Sã
nu uitãm mãrturisirea lui Goethe cã a scris romanul
lui Werther numai ca sã scape de sentimentalism.”

Urmãtoarea aserþiune se adreseazã, parcã,
direct epigramistului:

„Umoristul trebuie sã aibã o rezervã de vitalitate,
poate chiar în grad mai mare decât semenii lui. Cãci,
fãrã a se confunda cu veselia, cu buna dispoziþie,
humorul trebuie, totuºi, grefat pe un exces de
vitalitate, pe un fond autentic de veselie nativã, oricât
de mascatã ar fi ea – deoarece umor amestecat cu
duioºie sau melancolie poate sã existe, dar humor
trist (subl. în text) nu existã, e o contradicþie între
termeni.”

R
eferindu-sse lla BBergson, autorul tratatului
fundamental privind râsul (La rire...),
Topîrceanu subliniazã faptul cã savantul

francez „reduce humorul (sau numai ironia) la o
simplã atitudine intelectualã. Ironia, zice el, constã
în a enunþa ceea ce ar trebui sã fie, prefãcându-te
a crede cã tocmai aºa este; iar humorul constã
în a zugrãvi amãnunþit ceea ce este, prefãcându-te
a crede cã chiar aºa ar trebui sã fie. Or, în felul
acesta, orice om ar putea avea umor. Dar nu oricine
poate fi spiritual ºi, mai cu seamã, nu oricine poate
avea umor. […] E o chestie de temperament, fiindcã
totul e sã prinzi raþionamentele ºi icoanele [imaginile]
sub un unghi particular, dupã cum spunea Mark
Twain.” În româneºte, ca sã aibã umor, o scriere
trebuie sã aibã ºi mijloacele de a-l provoca. Cum am
putea caracteriza umorul românesc?, pune întrebarea
Topîrceanu. „S-a spus despre humorul anglo-saxon
cã e grav, despre cel german cã e greoi ºi exuberant,
despre cel francez cã e uºor spiritual… caracterizãri
ce par a se referi mai mult la veselia acestor popoare
decât la humorul lor. În acelaºi mod, prea schematic

ºi destul de convenþional, am putea sã caracterizãm
ºi noi în douã cuvinte humorul românesc, spunând
despre el, de pildã, cã este serios ºi cumpãnit. Dar
noi nu urmãrim sã închidem aceastã caracterizare
a umorului românesc într-o formulã lapidarã ºi
impresionantã care sã aibã aerul sã spunã aproape
nimic. […] Dupã Aristotel, râsul ar fi provocat de
sentimentul de triumf pe care ni-l dã concepþia subitã
a unei superioritãþi a noastre, în comparaþie cu
inferioritatea altora. În adevãr, spectacolul inferioritãþii
sau al defectelor altora ne face, în unele împrejurãri,
sã râdem. […] Numai cã fiecare popor pune accent
deosebit pe cutare laturã a inteligenþei mai mult decât

pe alta. Noþiunea
de inteligenþã are
nuanþe diferite de
la popor la popor,
nuanþe care indicã
firea ºi gradul
de civilizaþie al
fiecãruia.” În cadrul
unei societãþi „foarte
civilizate”, lipsa
culturii acumulate
în ºcoalã „constituie
o sursã foarte
bogatã de efecte
comice”. Or, în
cazul poporului
nostru, care e
un popor tânãr,
românul are o
„inteligenþã practicã
a omului înzestrat
cu o minte pururi

treazã, neadormitã. E semnificativ, în aceastã privinþã
faptul cã cuvântul inteligent, care e un neologism, nu
are în limba neaoº româneascã alt echivalent decât
cuvântul deºtept – adicã treaz, neadormit. Pentru
român, un om lipsit de aceastã singurã calitate e un
prost. Indiferent din ce cauzã ar fi distrat, un om cu
gândurile aiurea îi face românului nostru o impresie
detestabilã. […] Un Kant, un Newton, cu distracþia lor
proverbialã, l-ar fi fãcut sã râdã grozav de stângãcia
lor practicã, de gesturile lor cam anapoda ºi sã-i
taxeze, în mintea lui, drept mari gogomani tocmai
pe aceºti reprezentanþi de elitã ai inteligenþei umane
speculative.” Lipsa inteligenþei practice, cãlcatul în
strãchini îi fac sã râdã, „cu tot cortegiul de urmãri
comice, adicã de pãþanii neaºteptate ºi hazlii: pasiuni,
viþii, defecte de caracter, care fixeazã atenþia
subiectului într-o direcþie ºi-i distrag mintea ºi
simþurile de la realitatea înconjurãtoare imediatã.

P
rocedeul oobiºnuit prin care poporul nostru
îºi exteriorizeazã umorul este, prin exce-
lenþã, folosirea meºteºugitã a aceluiaºi

cuvânt primordial, pe claviatura cãruia joacã în
trei moduri deosebite, dupã împrejurãri, ºi anume:

1) Inventeazã situaþii ºi pãþanii comice datoritã
lipsei de atenþie sau de inteligenþã practicã, pe
socoteala celor de care vrea sã-ºi batã joc – ºi
povesteºte, pur ºi simplu, acele pãþanii ºi întâmplãri
cu haz (în snoave ºi anecdote).

2) Sau afectând el însuºi, vorbitorul (sau
povestitorul), o nebãgare de seamã sau o naivitate
prefãcutã (ironia). […] În aceastã a doua categorie
intrã o mare parte din literatura popularã: proverbe,
zicãtori, cimilituri ºi acele curioase strigãri la horã,
care sunt uneori minunate epigrame rustice (s.n.),
mici juvaeruri de ironie muºcãtoare:

Bade, nu mã sãruta
C-a fi rãu de dumneata…
Te-i trezi de dimineaþã
Cu roºaþã pe mustaþã
ªi-i porni la arãturã
Cu funingine pe gurã! […] 

3) În sfârºit, cele douã procedee se pot combina
în una ºi aceeaºi povestire – în cea minunatã a
lui Pãcalã, eroul nostru popular, plin de umor ºi de
spirit inventiv, care îºi bate joc prin vorbe ºi fapte,
nevinovate în aparenþã, de toþi duºmanii lui ºi care
e o figurã unicã în galeria personagiilor hazlii create
de fantezia popoarelor. […]

Þãranul român – cãci despre el a fost vorba ºi la
el m-am gândit tot timpul, ca la adevãratul depozitar

al sufletului românesc –
nu-ºi bate joc decât de acele
defecte care pot fi remediate.
În strãinii cu care vine în
contact el ironizeazã numai
defectul principal, care sare
în ochi, dar aceasta nu însem-
neazã cã e xenofob: la muscal
– darul beþiei, la ungur – fudulia, la bulgar – înþelege-
rea greoaie, la þigan – lãudãroºenia, calicia, mania
furtiºagului ºi-a minciunii gogonate, la evreu – ºirete-
nia, spiritul de gheºeft ºi, mai cu seamã, lipsa de
curaj fizic. Evlavios în adâncul sufletului, asta nu-l
opreºte ca, în snoavele lui, sã-ºi batã joc chiar ºi de
popã, atunci când preotul nu-ºi pãstreazã purtãrile
lumeºti la înãlþimea darului ºi a misiunii sale. De
multe ori þãranul îºi exercitã verva satiricã asupra
femeii, tovarãºa lui de necazuri, împletind humorul cu
minunate observaþii asupra naturii feminine ºi a defec-
telor ei «milenare». Lenea, sulimanul, infidelitatea ºi
ºiretenia sunt defectele cele mai frecvente la femei,
pe care le subliniazã de preferinþã ºi le ia în râs.

M
-aa iimpresionat îîntotdeauna, de asemenea,
ºi atitudinea moralã, justeþea cu care
þãranul român ºtie sã aleagã ºi sã loveascã

numai ce trebuie. […] În snoavele lui, povestitorul
popular român nu-ºi bate niciodatã joc de bãrbatul
pe care-l înºealã nevasta, ci, mai degrabã, de ea
ºi de complicele ei. […]

Acest fapt pe care nu-l întâlnim în literatura
noastrã cultã, aceastã concepþie de viaþã curatã,
pe care o gãsim aplicatã în povestirile lui satirice,
indiferent de forma lor licenþioasã ºi de vocabularul
lor naiv pornografic, este proba cea mai elocventã
de echilibru sufletesc ºi de inalterabilã sãnãtate
moralã a þãranului român.

Este ºi ultima caracteristicã a humorului româ-
nesc popular, pe care am þinut s-o subliniez
ºi s-o recomand atenþiunii dumneavoastrã.”

Un scriitor cu umorul lui Topîrceanu ºi cu
preocuparea de a defini aceastã nuanþã a comicului,
care învãluie, de cele mai multe ori ironia, nu putea
rãmâne strãin de epigramã. Din Amintiri de la „Viaþa
Româneascã” de Mihail Sevastos (p. 329), aflãm cã,
la o ºezãtoare într-un oraº de provincie, un cetãþean
l-a întrerupt. Atunci Topîrceanu, ca ºi cum ºi-ar fi
continuat cititul, ridicând numai ochii de pe carte,
i-a rãspuns:

Pe acel care-ntrerupe
Aº dori sã-l fac atent
Cã aici suntem la teatru – 
Nu suntem în Parlament.

A doua zi, în ºcoli ºi în tot târgul, nu auzeai
decât aceste versuri, care circulau din gurã în gurã.
De altfel, a trãit în atmosfera efervescentã a Iaºului
în care epigrama a avut ºi are loc de frunte. E oraºul
pe care el însuºi îl caracterizeazã drept „oraºul
culturii prin excelenþã, nu mai încape îndoialã.
De aceea are el uneori atâtea geamuri sparte.”
(În conferinþa þinutã la Sãptãmâna cãrþii, op. cit.
p. 377) În aceeaºi conferinþã, subliniazã popularitatea
epigramiºtilor: povesteºte întâmplarea în care „un
domn oarecare din Bucureºti s-a dus la Constanþa
ºi-a spus acolo cã el e Topîrceanu. A þinut o con-
ferinþã-n locul meu – ºi nimeni n-a bãgat de seamã…
A fost aplaudat, a fost felicitat. ªi nu-mi pare rãu. […]
Dar ia sã pofteascã te miri cine de pe acolo sã
ne spuie cã el e Pãstorel Teodoreanu, ºi-ar vedea
el ce-ar pãþi – când l-am pune la probã.”

D
in ppãcate, ppuþine ddin sscrierile ssale pe
aceastã temã au fost cunoscute publicului,
majoritatea rãmânând în manuscris.

Din ceea ce ne-a lãsat demonstreazã cã autorul
Baladelor vesele ºi triste cunoºtea în suficientã
mãsurã limba francezã pentru a citi ºi a face notaþii
în aceastã limbã, prin 1927-28, când a þinut confe-
rinþa despre râsul ºi umorul românesc. Interesant e
ºi faptul cã Topîrceanu insistã pe idea cã între umor
ºi râs existã o relaþie strânsã: „Când zici despre un
om – fie el scriitor, fie simplu cetãþean – cã are umor,
toatã lumea înþelege cã acest om are darul de a face
cu intenþie, cu bunã ºtiinþã, pe semeni sã râdã”
(Almanahul Flacãra, 1986, p. 66).

Topîrceanu - uumorul ººi eepigrama ((I)
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU
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GO-uul, ddincolo dde jjoc

Demararea uunui pprogram dde GGO (I)
YYaassuuttoosshhii YYAASSUUDDAA,, 99 ddaann

Î
n ttimpul vvizitelor mele
prin ºcoli ºi alte instituþii,
mulþi oameni ºi-au

exprimat interesul privind
iniþierea unui program de GO.
Primesc numeroase invitaþii
sã-i vizitez ca instructor, dar
este imposibil sã le accept
pe toate. Dar dacã regula

„captureazã prin încercuire” este înþeleasã, atunci
oricine poate sã fie instructor.

Bazându-mã pe experienþa personalã, am
sintetizat un numãr de principii importante despre
cum trebuie tratate diferite grupuri ºi cum trebuie
jucat GO cu echipe sau cu jucãtori individuali. Sper
ca aceste învãþãminte sã ajute în gãsirea unui
mod eficient de a-i atrage pe începãtori cãtre GO.

Deºi existã versiuni mai complexe ale GO-ului,
cu reguli mai dificile, aici aplicãm numai regula
simplã a capturãrii prin încercuire, deoarece privim
jocul mai ales ca un mod de a facilita interacþiunea
ºi comunicarea. Unele cazuri mai complicate
de aplicare ale acestei reguli a capturãrii vor
fi discutate mai târziu. Dacã apare o situaþie
pe tablã care nu este clarã, nu vã îngrijoraþi.
Cel mai important lucru nu este sã-i învãþaþi GO
pe cei din jur, ci sã încercaþi sã creaþi un cadru
în care jucãtorii de GO sã interacþioneze prin
intermediul jocului. GO-ul este în mod deosebit
eficient ca mijloc de interacþiune între copiii
care sunt izolaþi sau nu au prieteni, ca ºi pentru
adulþii prea sensibili pentru a-ºi ieºi din cara-
pacea lor.

Atunci când porniþi un program de GO, nu trebuie
sã aveþi în vedere regulile mai dificile. Dimpotrivã,
dacã de la început introduceþi versiuni mai complexe
ale jocului în ºcoli sau aziluri, existã o mare proba-
bilitate sã eºuaþi în a pune pe roate un program
de succes. Profesorii care au condus programe de
GO subliniazã acest aspect. A fi nefamiliar cu GO-ul
nu împiedicã succesul programului. Ceea ce este
fundamental este crearea unei atmosfere plãcute.
Dacã puteþi sã-i faceþi pe copii sã simtã cã GO-ul
este amuzant, acest pas este deja crucial pentru a
avea succes. Imediat, chiar ºi copiii care arareori îºi
aratã emoþiile vor avea pe chipuri expresii luminoase.
GO-ul este un instrument pe care oricine îl poate
folosi pentru a face sã se întâmple acest lucru.

În derularea unui program de GO, þin seama
de vârsta începãtorilor ºi de cât de severe sunt
dizabilitãþile mintale în cazul vârstnicilor ºi adaptez
în mod potrivit modul de lucru, dar fundamental în
orice situaþie rãmâne ceea ce folosesc pentru copiii
mici. Abilitãþile lingvistice ale copiilor mici nu sunt
suficient de dezvoltate, de aceea ei nu pot înþelege
explicaþii complexe. Prin urmare, este important sã
se creeze o atmosferã plãcutã. Dacã îi poþi face pe
copiii mici sã le placã jocul, atunci se poate obþine
acelaºi lucru ºi pentru ºcolari mai mari ºi pentru
persoane cu dizabilitãþi mintale. 

Iatã, aºadar, cum procedez cu copiii mici.

A
tunci ccând aam dde aa fface ccu ccopii de grãdi-
niþã, crearea unei atmosfere plãcute încã din
prima clipã este crucialã. În funcþie de prima

impresie a copiilor despre mine, prietenoasã sau
suspicioasã, schimb modul de a începe. Atunci când
þâncii sunt relaxaþi de la început, lucrurile progresea-
zã uºor. Totuºi, în cele mai multe cazuri, copiii mici
sunt la început foarte reþinuþi ºi este natural acest
lucru, pentru cã ei vor juca GO pentru prima datã
în viaþã ºi, ceea ce e ºi mai important, cu un strãin.
E foarte greu sã creez o atmosferã relaxatã dacã
le vorbesc numai despre GO. De aceea, încerc sã
le atrag interesul prin ceva care sã „spargã gheaþa”.

Am predat uneori GO copiilor de trei ani, dar
aici mã voi opri la modul în care procedez cu copiii
de cinci ani. Când pornesc un program de GO la o
grãdiniþã, cer sã mi se acorde 60 de minute. Numãrul

potrivit de copii este între 20 ºi 30. Am nevoie
de o tablã de demonstraþie de dimensiuni 9 x 9,
magneticã. Dupã ce mã prezint, le spun: „Azi, vreau
sã jucãm ceva”. „Joc” este unul dintre cuvintele
favorite ale copiilor. Nu încep sã le vorbesc imediat
despre GO, ci le pun câteva întrebãri.

Îi întreb: „Sunteþi familiari cu scrierea chine-
zeascã?” Mulþi dintre copii rãspund afirmativ. Scriu
atunci pe tablã ideograma pentru cuvântul „cal”
sau „peºte” ºi îi întreb ce am scris. [Desigur, acest
paragraf trebuie adaptat corespunzãtor în afara
Japoniei – n.red.] De obicei, copiii dau rãspunsuri
diferite, dar dacã niciunul nu vrea sã rãspundã, atunci
aleg eu unul dintre ei. Dacã niciunul nu rãspunde
corect, le dau sugestii în plus: „Este un animal”. În
cele din urmã, un copil va da rãspunsul corect. Îl
chem în faþã ºi-l întreb care-i este numele. Îl felicit
apoi ºi-i pun pe colegi sã-l aplaude. Evident, copilul
este fericit sã fie aplaudat. Mai pun câteva întrebãri,
de pildã, ce cred ei cã face calul (aleargã) ºi în ce
direcþie – ºi de fiecare datã când obþin un rãspuns

corect, îi pun sã aplaude. Dupã pãrerea mea,
aplauzele sunt un factor foarte important pentru
a crea o bunã atmosferã. Bãtaia din palme produce
un sentiment de unitate. Pot de fiecare datã crea
un climat bun prin asemenea întrebãri.

P
entru aa ccrea oo bbunã aatmosferã este foarte
important sã te bucuri tu însuþi. Copiii sunt
atât de sensibili încât, dacã vor simþi un

gram de neparticipare din partea ta, nici ei nu vor
arãta niciun entuziasm pentru acea activitate. Prin
urmare, mi-ar plãcea sã vã fac sã vã gândiþi la un
mod propriu de a crea o bunã atmosferã. Ca punct
de plecare, ceea ce este necesar este sã faceþi copiii
sã râdã. Puteþi face orice credeþi cã e potrivit pentru
asta. Iar dacã vã place ceea ce faceþi, puteþi fi siguri
cã ºi copiii vor fi interesaþi. Bineînþeles, dacã puºtii
aratã fericiþi încã de la început, atunci puteþi trece
la joc imediat, fãrã aceastã activitate introductivã.
De obicei, petrec 30 sau 40 de minute vorbind cu
copiii ºi numai dupã ce feþele lor se înveselesc trec
la GO. Poate pãrea cã în felul acesta nu rãmâne
destul timp pentru joc, dar nu trebuie sã vã îngrijoraþi.
O partidã între douã echipe este distractivã chiar
dacã dureazã numai 15 minute.

Regulile trebuie explicate pe scurt: se folosesc
piese albe ºi negre, numite ºi pietre, care se pla-
seazã în intersecþii, iar o piesã trebuie înconjuratã
pentru a fi capturatã. Adesea, copiii nu înþeleg ce
înseamnã a „înconjura pentru a captura”. Pentru
cã este greu de explicat numai prin cuvinte, întreb
dacã este cineva care poate sã ne arate cum se face.
Aleg unul dintre copiii care au ridicat mâna, îi spun
cã poate folosi câte piese doreºte ºi-l las sã continue
pânã ce crede el cã a terminat. Veþi vedea adesea
situaþii ca în Dia 1, ceea ce este corect, sau ca în
Dia 2, care, de asemenea, poate fi o înconjurare.
Persoanele familiare cu GO-ul vor alege situaþia din
Dia 3 ºi pot fi nemulþumiþi de cazurile din Diagramele
1 ºi 2. Totuºi, nu trebuie sã aºteptaþi din partea
copiilor sã aºeze piesele de la început ca în Dia 3.

Imediat ce un copil înconjoarã o piesã, aplaudaþi-l.
Repet asta de mai multe ori, apoi le spun cã o piesã
poate fi înconjuratã numai de patru piese ºi întreb
dacã poate cineva sã ne arate cum se face. Dupã
ce un copil aºazã piesele ca în Diagrama 3, le explic

cã acesta este cel mai bun mod de a captura o piesã.
Le spun cã liniile de pe tablã sunt ca niºte strãzi
care pleacã de la piesa neagrã, dar sunt blocate de
piesele albe. Piesa neagrã nu are unde sã se ducã,
prin urmare, este capturatã. În felul acesta, copiii
înþeleg ce înseamnã a „înconjura pentru a captura”.
Chiar dacã mai rãmân copii care nu înþeleg, trebuie
trecut la a juca o partidã.

P
entru aaceasta, aºez pe perete o tablã de
demonstraþie de mari dimensiuni ºi îi pun
pe copii sã formeze douã echipe. Numãrul

potrivit de jucãtori într-o echipã este în jur de 10.
Membrii fiecãrei echipe plaseazã pe rând câte
o piesã. Aºez copiii din cele douã echipe în linie.
Copiii din capãtul liniilor decid care echipã joacã
prima printr-un duel „piatrã-foarfece-hârtie”. Cele
douã echipe se salutã una pe cealaltã ºi partida
începe. Chem în faþã primul jucãtor ºi-i dau o piesã.
Primul jucãtor aºazã o piesã neagrã, oriunde doreºte
pe tablã, apoi se duce la sfârºitul rândului. Copiii

comenteazã între ei, mai ales atunci când
unele piese sunt pe cale sã captureze alte
piese. Când una dintre echipe captureazã
o piesã sau mai multe, partida se încheie.
Copilul care a capturat este aplaudat.
Cele douã echipe, faþã în faþã, se salutã
ºi îºi mulþumesc una alteia pentru joc. 

Aceasta, desigur, nu este o procedurã
prea complicatã, iar celor mai mulþi dintre
copii le place. Totuºi, mai rãmân unii care,
probabil din cauza hipersensibilitãþii faþã de
adulþi, profesorii ºi cu mine, nu se integreazã

cum trebuie în joc. A-i face pe aceºti copii sã se
bucure de joc este unul dintre principalele obiective,
de aceea, mai târziu voi face mai multe sugestii
privind asemenea situaþii.

Cei mai mulþi dintre copii sunt fascinaþi de
GO, deºi încã mã minunez de ce se întâmplã asta.
Urmãrindu-i pe copii cum joacã, am observat cã
existã un moment în care feþele lor devin deodatã
luminoase. Aceasta se întâmplã de obicei atunci
când copii reuºesc sã captureze singuri, când
descoperã ei înºiºi mutarea câºtigãtoare, ceea ce
le creºte încrederea în sine. Atunci când un adult le
spune unde sã joace, îi lipseºte pe copii de plãcerea
descoperirii, de aceea niciodatã nu spun unui copil
unde sã joace pentru a captura.

Uneori, unii copii nu pot gãsi locul potrivit pentru
a juca ºi nu ºtiu ce sã facã. În asemenea cazuri
le dau o indicaþie de genul urmãtor: „Poþi gãsi niºte
piese pe care sã le capturezi prin partea asta a
tablei?” sau „Eºti pe aproape”. Totuºi, niciodatã
nu le spun unde sã aºeze o piesã ºi dacã tot
nu gãsesc locul potrivit, îi las în pace.

Î
mi aamintesc uun ccaz. Piesele unui copil fuseserã
urmãrite pânã spre marginea tablei ºi erau pe
cale de a fi capturate. Pentru a preveni acest

lucru, puºtiul a plasat o piesã dincolo de marginea
caroiajului. Am fost uimit cât de flexibili sunt copiii
ºi m-am întrebat „cât de important este pentru ei
sã urmeze regulile obiºnuite?” Soluþia copilului era
uimitoare – chiar dacã ºi mai uimitor a fost copilul
care a descoperit cum sã vâneze piesele pânã
la marginea tablei. Nu am gãsit niciun motiv sã-i
întrerup, câtã vreme jocul îi bucura. Dacã unul
dintre ei protesteazã, ei pot gândi ºi gãsi un mod de
a rezolva situaþia. Este perfect pentru ei dacã ajung
sã-ºi creeze propriile reguli. Consider cã unul dintre
obiectivele jocului de GO între copii este ca ei
sã-ºi exprime opiniile ºi sã gãseascã singuri soluþii
cu care sã fie de acord. (Va urma.)

(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.)

I
oan BBuduca (Umorul lui Topîrceanu ºi al nostru, Almanahul Flacãra, 1986)
afirmã cã aceasta este limita de sus atinsã de Topîrceanu: „Astãzi niciun
spirit cât de bine cultivat nu mai asociazã umorul cu râsul. Umorul ºi-a

câºtigat independenþa spiritualã. Nu mai este înþeles ca un mijloc prin care se
produce râsul, ci ca o atitudine intelectualã. Nici mãcar râsul nu mai este acceptat
ca un efect al umorului. Spiritul modern face distincþie între umor, ironie ºi râs,

chiar dacã nu le poate defini.” Autorul acestui articol propune trei definiþii: umorul
este o atitudine de superioritate a subiectului faþã de obiectul vorbirii-scrierii; ironia
este subminarea retoricã ori existenþialã a oricãrei superioritãþi (a subiectului ºi a
obiectului) prezente în discurs ori în conºtiinþã, iar râsul este un efect de surprizã
pe care îl induce descoperirea spontanã a superioritãþii subiectului faþã de alt
subiect sau obiect.

Dia 11                          DDia 22                           DDia 33



N
ãscut lla 224 sseptembrie 11936 în localitatea
Ineu, judeþul Arad, Corneliu OOmescu a urmat
o ºcoalã medie tehnicã de drumuri ºi poduri,

apoi alta, de ofiþeri chimiºti. Pregãtirea iniþialã nu pare
sã-i fi servit profesional, fiindcã va trece, rând pe
rând, printr-un ºir de angajãri divergente, sugerând
întrucâtva, în plin regim comunist, diversitatea ºi lipsa
de orgoliu cu care îºi croiesc drum în viaþã tinerii
deveniþi ulterior scriitori americani: maistru, muncitor
tipograf, proiectant, controlor tehnic de calitate,
redactor de televiziune, metodist la o casã de culturã.
A debutat cu o schiþã publicatã în 1957 de revista
militarã Înainte!, iar editorial cu culegerea de schiþe
ºi povestiri Între douã trenuri (1965), aceasta urmatã
de numeroase alte volume de prozã scurtã ºi
romane, de dragoste, de evocare a satului copilãriei,
inclusiv pe teme militare ºi de spionaj. Într-o
bibliografie amestecatã ºi fãrã constanþã valoricã,
întâlnim ºi douã cãrþi concepute pe tematicã SF:
proza scurtã din Întâmplãri de necrezut (1975)
ºi romanul Planeta fãrã memorie, subintitulat
Jurnalul unei adolescente nãscutã în Cosmos
(1978). A murit la 12 mai 2001, în Bucureºti.

Debutul în gen ºi l-a fãcut însã în 1973,
cu „gluma fantasticã” Rãpirea bãrbaþilor,
publicatã de Adrian Rogoz în numãrul 443
din Colecþia „Povestiri ºtiinþifico-fantastice”.
Povestirea imagineazã visul sexual al
rutinatului contabil Aristide Tãnãsache, fericit
sã se vadã ajuns, împreunã cu alþi câþiva inºi
trecuþi de prima tinereþe, în centrul atenþiei
unor extraterestre descinse pe Pãmânt din
farfuria lor zburãtoare, în cãutare de miri
pentru miliardele de femei tânjitoare de
pe planeta lor. Înclinaþia spre grotescul
debordant, plãcerea nãscocirilor „trãsnite”,
pastiºa ironicã ºi limbajul spumos exersat cu
voluptate în exerciþii ludice, adesea excesive,
se regãsesc ºi în alte povestioare esenþial-
mente umoristice scrise de autor. Declarate
pe pagina de titlu „parodii ºtiinþifico-fantastice”,
Întâmplãrile de necrezut opereazã cu elementul SF
în maniera degajatã, neconvenþionalã ca abordare
genericã ºi orientatã spre absurd a lui Constantin
Abãluþã. 

D
acã, ttotuºi, lla aacesta ddin uurmã Ultimele
ºtiri din Planeta simetricã se mulþumesc
sã constituie, prin acumulare concentricã,

tablouri seci de informaþie comico-elucubrantã,
Omescu are adesea ºi plãcerea de a-ºi prezenta
invenþiile în mici naraþiuni ce dau convenþional
aspectul unor povestioare comice. Textele dezvoltã
o veselie menitã sã ascundã întrucâtva intenþia
moralistã. Râvnitele comoditãþi turistice ale unui soi
de teleferic montat pe verticalã, pânã în stratosferã,
conduc inevitabil la o plictisealã de moarte, pe lângã
care haosul duºmãnit al oraºului începe sã parã
„plin de poezie” (Week-end în balon). Pe o insulã

al cãrei „patron” îºi rezervã dreptul exclusiv la
fantezie, cel ajuns în postura de executant „la negru”
introduce un factor de destabilizare a lumii robotizate,
compunând un cântec pur ºi simplu copilãresc
(Brain-drain). Un „hold-up” la „Depozitul de idei”
va pune în circulaþie gadget-uri SF derizorii (devia-
torul de proiectile, gãina electronicã, robotul coloidal,
stiloul zburãtor, „invizibilizatorul”), tot în spiritul unei
moralizãri glumeþe. („Ideile furate mi-au venit de
hac.”) Stupiditãþile se nãscocesc cu voluptate imensã.
Linia grosierã a invenþiilor ºi forfota lor gratuitã
urmãresc sã smulgã nu zâmbetul subþire, maliþios,
ci râsul hohotitor, fãrã jenã de vulgaritate.

D
upã ttoate pprobabilitãþile, experienþa acestei
selecþii de întâmplãri incredibile urma sã
fie continuatã. În Almanahul Anticipaþia ’83

(1982), Corneliu Omescu deschidea ciclul intitulat
Lumea de poimâine – ºtiri din secolul 22, prin câteva

schiþe rezumate la
absurdul unor soluþii
„ºtiinþifice” scãpate
de sub control:
Viaþa sub apã, Fãrã
stomac, Revoluþie
în stomatologie,
Anticalvis. Ceea
ce pãrea avantaj
pentru specia umanã
basculeazã în sens
invers, trebuind sã
fie corectat cu preþul
unor eforturi menite
sã discrediteze
nãscocirea respectivã:

„Procesul fiind
cunoscut, s-a trecut
la experimentarea pe
om. Cinci octogenari
absolut ºtirbi s-au

prezentat voluntar. Li s-a injectat un extract de
hormoni ºi enzime de la un pui de elefant, în locul
fiecãrui dinte lipsã. Doi ani mai târziu, voluntarii
aveau o danturã nouã, proaspãtã, imaculatã, de
fildeº. S-a ivit însã un inconvenient: dinþii nu se mai
opreau din creºtere. Voluntarilor nu le mai încãpeau
dinþii în gurã. Soluþia? Sã fie pilit surplusul!

Astãzi, cei patru rãmaºi în viaþã se prezintã
lunar la policlinicã pentru a li se scurta surplusul de
creºtere. Tuspatru sunt foarte fericiþi cã pot sparge
nuci ºi roade oase. Al cincilea a murit înainte de
a-ºi fi pilit dinþii mãcar o datã. S-a înecat cu un os
de ºtiucã. În ciuda lui, putem afirma cã s-a produs
o revoluþie în stomatologie ºi putem fi încrezãtori
în viitorul gurii noastre.

În prezent se cautã voluntari pentru dinþi de lup
ºi tigru.”

Sau:
„Mã nãscusem spân ºi speram sã renunþ

la perucã, sprâncene, mustãþi
ºi bãrbi false. La început,
ANTICALVIS m-a fãcut fericit.
Îmi creºtea pãrul pe cap,
creºtea ºi barba. Curând, însã,
a început sã-mi creascã pe
braþe, piept, gambe ºi spate.
Creºtea însã prea abundent.
Am recurs la depilatoare.
Pãrea o soluþie. Dar acum îmi creºte ºi pe tãlpi,
în palmã, pe urechi ºi chiar pe frunte. E un calvar!
Pleoapele, deocamdatã, au noroc.”

Publicatã în fanzinul craiovean Omicron (1978),
Cãsnicie în incubator pledeazã tot pentru stilul
anecdotic, de o superficialitate mimatã comic,
în exces:

„Doi astfel de viruºi-curieri munceau în incu-
batoare: unul la secþia de vaci; celãlalt, la struþi.
Muncã de rob fãceau: transportau în acidul
ribonucleic informaþii multe, grele ºi complicate,
destinate vacii premiate ºi, respectiv, struþului
lopãtar. Iniþial, primul virus activase în sistemul
de polenizare artificialã a viºinilor fãrã coadã, poli-
fructoizi nesâmburaþi, din care se produce cunos-
cuta limonadã contra melancoliei. Cel de-al doilea
muncise printre genele termitelor distrugãtoare de
stâlpi: le imprima tulburãri neurovegetative puternice,
care sfârºeau prin a le împinge la autolizã sau
canibalism.”

R
omanul Planeta ffãrã mmemoriie este mai
sobru, mai dens, dar ºi cu frecvente accente
de sentimentalism. Într-o variaþiune pe tema

finis mundi, autorul construieºte un model de supra-
vieþuire dupã calamitatea de proporþii planetare
(cataclism magnetic) ce lasã în urma ei abia un mic
nucleu al omenirii. Cei salvaþi prin hazard au de luptat
cu o naturã bulversatã ºi cu propria lor neîncredere
în viitor, alimentatã de mizeria în care îºi descoperã
târâte existenþele. Între personaje, figura cea mai
interesantã este a naratoarei: „puºtoaica” Ailila. Prin
confesiunile încredinþate jurnalului sãu intim, viaþa de
pe o navã cosmicã e pusã într-o luminã mai umanã
decât în multe alte scrieri de profil. Cu o bunã
percepþie a universului adolescentin, Corneliu
Omescu compune portretul fetei dintr-o mixturã de
sensibilitate orgolioasã, resemnare tacticã, idealism
romantic ºi puþinã „nebunie” de coloraturã. Fãrã
complicaþie excesivã, psihologia ei rãmâne totuºi
convingãtoare. Iar interesul „recuperator” pentru
tânãrul „sãlbatic” poreclit Belami genereazã o reuºitã
poveste de dragoste în decor SF, pe fundalul unor
gesturi utopice manifeste (amnezia colectivã cauzatã
populaþiei de ºocul planetar se cere urgent remediatã
prin „Marea Muncã”, spre a se redobândi astfel
sensul pierdut al civilizaþiei). Pe coordonatele sale
realiste, Ailila are consistenþã ºi farmec, reprezentând
una dintre extrem de rarele prezenþe feminine
cu adevãrat memorabile din anticipaþia noastrã.

Orizont SSF
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Umor ººi mmimã uumoristicã
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

Ziiua ccând îînfloresc ssalcâmiiii…… IIoan BBarbu –– 8800, Antologie aalcãtuirã
de EEmil PPãdureþu, EEditura AAntim IIvireanul, RRâmnicu VVâlcea, 22018

Ioan Barbu este autorul a cinci volume monumentale dedicate Bisericii
Ortodoxe Române la ea acasã ºi în Lume – Soarele Ortodoxiei, Vatra româ-
neascã sub trei episcopi, Franþa Ortodoxã, O floare cu 21 de petale ºi Sub
cerul Italiei – volume închinate vieþii creºtine, precum ºi reconcilierii spirituale,
europene, dupã cãderea Cortinei de Fier ºi a Zidului Berlinului. Sunt acestea
opere întemeietoare, dând seama asupra unei Noi Morale Creºtine, azi, la românii
de pretutindeni.

Ioan Barbu este un apreciat scriitor ºi publicist. Masivele sale volume amintite
mai înainte din ciclul Luminã Nouã îl prezintã drept unul dintre cei mai importanþi
ºi plini de ardoare reporteri ºi scriitori ai Ortodoxiei contemporane ºi ai civilizaþiei
noastre. (Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, la începutul antologiei, în care
semneazã aproape 40 de oameni de culturã din România, Basarabia, Franþa,
Italia)

Florica GGh. CCeapoiu, FFlorian CChelu MMadeva, Diin llaboratorul lluii MMiihaii
Emiinescu. SSonetul, Editura MMuzeul LLiteraturii RRomâne, BBucureºti, 22018

Când cititorul se va încumeta sã parcurgã textele acestui volum, va descoperi
frumuseþile de netãgãduit ale unui spaþiu spiritual ales, dãruit de Bunul Dumnezeu
omului spre a zãbovi, când ºi unde îl va îndemna sufletul, în nenumãratele oaze 

de cugetare profundã sau ingenioasã satirã, precum ºi în luminoasele-i limanuri
de lirism armonios, conectat la muzica astrelor. Cu toate împrumuturile literare,
care bineînþeles cã apar între versiunile aceleiaºi poezii, nu am putut renunþa la
niciuna dintre acele variante de sine stãtãtoare – bine închegate ºi cu desãvârºire
conturate – ºi, asumându-ne riscul de a fi dezaprobaþi pentru intervenþiile noastre
în text, am adus in luminã
sonetul în întregul sãu,
demonstrând astfel cã
gestul nobil fãcut de
Academia Românã prin
deschiderea lãzii cu
manuscrise ne determinã
sã ne aflãm abia la
începutul înþelegerii acestui
miracol de importanþã
naþionalã. (Florica
Gh. Ceapoiu, la finalul
introducerii la carte, „În
triunghiul nemuririi: poetul
– muzica – sonetul”)

Semn(al) dde ccarte 
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Magiile hhipercivilizaþiilor 
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

Î
n eepisoadele aanterioare
am expus câteva teze,
reunite sub denumirea

de „ipoteza hipercivilizaþiilor”.
În esenþã, am argumentat
cã civilizaþiile care ar putea
exista în Univers sunt relativ
rare ºi distanþate enorm de
mult în timp, deci ºansele de

a ne întâlni cu o civilizaþie tehnologicã asemãnãtoare
cu a noastrã sunt practic nule. În schimb, calculele
aratã cã în Univers ar putea exista hipercivilizaþii,
extrem de bãtrâne, stãpânind cunoºtinþe inimaginabil
de avansate privind formele materiei, ca ºi timpul,
spaþiul ºi dimensiunile acestora. Ele ar putea cãlãtori
prin Cosmos, folosind principii pe care azi nu suntem
pregãtiþi sã le înþelegem ºi ar avea o cu totul altã
percepþie a duratelor. Hipercivilizaþiile puteau sã
ajungã în preajma Pãmântului încã de acum câteva
sute de milioane de ani, urmãrind de atunci rãbdãtor
evoluþia noastrã, respectând un principiu ecologic
de minimã intervenþie, socotindu-ne un soi de
„rezervaþie” care se cere ocrotitã ºi studiatã discret.
Ele nu ar intra în contact oficial cu noi, nu ne-ar
oferi tehnologii ori alte soiuri de cunoºtinþe, dar nici
nu ne-ar invada, fie ºi pentru faptul cã, într-un fel,
ne-au „invadat” demult. Iar discretele lor manifestãri
nu le-am putea deosebi de „magii”.

Ipoteza hipercivilizaþiilor rezultã logic din ceea
ce cunoaºtem azi despre Univers, ea fiind deci
o construcþie teoreticã, mai mult sau mai puþin
abstractã. Dar o asemenea construcþie, oricât ar fi
ea de solidã, rãmâne o simplã speculaþie sterilã dacã
nu este susþinutã de fapte pe care doar ea le poate
explica. În cazul nostru, faptele doveditoare sunt
tocmai acele „magii” de care aminteam mai sus.
Ele existã, chiar dacã unii nu cred. Enumãr mai
jos, spre exemplificare, câteva categorii ale lor.

O
primã cclasã dde „„magii” ar putea fi fenome-
nul OZN. De la Al Doilea Rãzboi Mondial
încoace, s-au adunat, din toatã lumea, sute

de mii de rapoarte trimise la oficialitãþi, multe mii
de fotografii ºi filme în acest sens. Armatele tuturor
þãrilor mai mari au urmãrit ºi urmãresc ºi azi apariþiile
inexplicabile, uneori prin proiecte dedicate. Aviatorii
de peste tot s-au confruntat cu ele, uneori cu con-
secinþe tragice. În ultimii ani, au fost fãcute publice
zeci de mii de documente anterior secrete, între
care fotografii ºi înregistrãri militare radar. Militarii au
fost mereu extrem de interesaþi de OZN-uri, însã –
deoarece nu puteau face nimic împotriva lor ºi nici nu
le puteau explica prin ceea ce ºtiinþa cunoaºte la ora
actualã – au supus, faþã de marele public, observaþiile

OZN unei politici oficiale de negare ºi de ridiculizare. 
O altã formã de manifestare a hipercivilizaþiilor,

în jurul nostru, ar putea fi rãpirile OZN. Ele se petrec
peste tot în lume ºi se desfãºoarã aparent pe baza
unui scenariu, compus din etape ºi detalii care sunt
aceleaºi peste tot. Mii de cazuri au fost examinate
cu toatã rigoarea, inclusiv de universitari, fãrã a gãsi
fenomenului o explicaþie acceptabilã în cadrul ºtiinþific
actual.

Rãpirile se desfãºoarã cu discreþie ºi, la prima
vedere, cei care le realizeazã încearcã sã ºteargã
din memoria victimei amintirea incidentului. Mãrturiile
adunate contureazã douã obiective posibile ale
acestui proces: un program de hibridare, în principal
pentru îmbunãtãþirea speciei umane, ºi unul de
îndoctrinare, pentru a ne face sã avem mai multã
grijã de mediul nostru natural ºi de viitorul omenirii.

Entitãþile care vin în legãturã nemijlocitã cu cei
rãpiþi par a fi bioroboþi, ori rase, sau specii, derivate
chiar din strãmoºii lui homo sapiens. Nu cumva
creatorii lor, care par sã rãmânã, invizibili, în spatele
scenei, sunt reprezentanþii unor hiper-civilizaþii?

A
lte „„magii” nne ssunt ffurnizate de tradiþiile
popoarelor din întreaga lume. Miturile,
personajele folclorice, care în multe locuri

sunt considerate încã prezente, aduc mãrturii cã
fenomene care par sã fie întâlniri OZN, rãpiri sau
experimente genetice asupra oamenilor se petrec din
cele mai vechi timpuri, luând forme potrivite culturii ºi
momentului în care se manifestau. Aceste argumente
vin, odatã în plus, în sprijinul ipotezei cã suntem, de
foarte mult timp, monitorizaþi.

Apariþiile unor personaje, considerate sacre,
sunt mult mai frecvente decât se crede. Formele
de manifestare care însoþesc aceste apariþii prezintã
foarte multe trãsãturi comune cu întâlnirile OZN:
lumini impresionante coborâte din cer, levitaþie, ca
ºi multe altele. Pe lângã acestea, în cele mai vechi
scrieri religioase, în particular în Biblie, se gãsesc
mãrturii privind ºi alte particularitãþi comune: rãpiri în
tãrâmuri cereºti, unde sunt întâlnite personaje sfinte,
efectuarea unor experimente genetice, sau îndemnuri
stãruitoare pentru grija faþã de sãnãtatea Pãmântului.
Studii privind aceste paralelisme atestã cã între
fenomenele religioase ºi fenomenul OZN existã
legãturi mult mai strânse decât am fi dispuºi sã
credem. 

Fenomene precum intuiþia, revelaþia, dicteul
automat, xenoglosia, radiestezia etc. sugereazã
existenþa unei „supermemorii”, numitã în unele tradiþii
„Akasha”. Aceasta conþine o cantitate imensã de
date, din care un medium poate obþine uneori

informaþii. Proiecte militare desecretizate, de
„percepþie extrasenzorialã”, susþin cã au utilizat un
astfel de depozit de date, la care sunt conectate
minþile tuturor oamenilor ºi în care se înregistreazã,
ca într-o realitate virtualã, gândurile ºi vieþile lor.
Aceastã structurã se suprapune foarte bine ºi cu
tradiþionala Carte a Vieþii, menþionatã în cãrþile sfinte.

E
xtracorporalitatea ººi eexperienþa mmorþii
iminente sugereazã existenþa unui corp
spiritual. El este legat de „supermemoria”

Akasha, în care corpul spiritual ar putea supravieþui
morþii, pãstrând poate chiar rudimente de conºtiinþã.
Intrarea în rezonanþã cu o astfel de entitate memoratã
ar putea explica pretinsele cazuri de reîncarnare,
de luare în posesie ºi chiar apariþia de stafii. De
asemenea, ar putea explica o anumitã formã de
cãlãtorii în timp. Este oare aceastã supermemorie o
emergenþã naturalã a evoluþiei omenirii sau o entitate
administratã (ºi poate creatã) de o hipercivilizaþie? 

Iatã doar o parte dintre problemele pe care îmi
propun sã le dezvolt ºi sã le argumentez în urmã-
toarele episoade, ca dovezi pentru ipoteza hiper-
civilizaþiilor. 

Toate „magiile” enumerate mai sus existã! Din
pãcate, ele au câteva trãsãturi care le fac „invizibile”
pentru majoritatea oamenilor, datoritã acelei „hipnoze
culturale” de care am vorbit în câteva articole
anterioare. Mentalitatea noastrã le va respinge ca
simple iluzii, fenomene naturale prost înþelese, farse,
sau orice altceva, întrucât: (1) ºtiinþa noastrã (de azi)
nu le poate explica ºi (2) nici nu pot fi observate, la
dorinþã, de orice sceptic, ori aduse într-un laborator
spre investigare, mãsurare etc., dar ºi deoarece
(3) acceptarea lor ar zgudui din temelii viziunea
pe care o avem, cu toþii, despre lume. 

D
rept uurmare, lla oora aactualã, toate aceste
„magii”, îndatã ce sunt raportate, intrã într-o
zonã „gri”, fiind contestate de ºtiinþã ºi ac-

ceptate doar fragmentar de religii. Ele ajung astfel
pradã celor care exploateazã apetenþa publicului
pentru senzaþional. Aceastã activitate fiind neregle-
mentatã, ºi uneori chiar comercialã, apar ºi nenumã-
rate cazuri false, fabricate ad-hoc, de cele mai multe
ori suficient de inabil. Toate acestea au darul sã
discrediteze, o datã în plus, fenomenul în ochii
persoanelor cu o oarecare ºcoalã. Pentru a putea
deosebi grâul de neghinã, este necesarã, aºadar,
ºi o lãrgire a abordãrii raþionale a cunoaºterii realitãþii,
prin ceea ce unii au numit o „ºtiinþã post-materialistã”.
Voi încerca, la momentul potrivit, sã aduc în discuþie
ºi acest foarte important subiect. (Va urma)

Mihai PPosada, Opera ppubliiciistiicã aa lluii MMiircea EEliiade, Criterion PPublishing,
Bucureºti, 22006

Mihai Posada se apropie de publicistica lui Eliade în modalitatea sistematicã.
„Discursul publicistic” este înþeles ca „specie literarã”; aºadar, în prelungirea
sau ca alt chip al creaþiei literare eliadeºti. Autorul reuºeºte o excelentã analizã,
generalizare, sintezã ºi valorizare istoricã a operei publicistice a lui Mircea Eliade.

Mihai Posada argumenteazã, în baza unei ample documentãri, a unei
pãtrunzãtoare analize ºi a unei întemeiate epistemologic sinteze, cã ne aflãm
în faþa unei „opere publicistice”, cãtre conþinutul ºi forma cãreia ne conduce
ca o bunã cãlãuzã, cu mãiestrie, atât în modalitatea didactic-instructivã,
cât ºi în cea teoretic-interpretativã.

Totodatã, lucrarea lui Mihai Posada este o sobrã, elegantã ºi frumoasã
pledoarie, întemeiatã ºtiinþific, pentru tipãrirea integralã a publicisticii în ediþia
de Opere ale lui Mircea Eliade. (Marin Diaconu, pe coperta a patra)

Florentin PPopescu, Seniioriiii lliiteraturiiii nnoastre, Vol. III, EEditura BBibliotheca,
Târgoviºte, 22016

Volumul cuprinde 18 interviuri, marea majoritate publicate în revista
Bucureºtiul literar ºi artistic (între decembrie 2014 ºi decembrie 2014), luate
de autor seniorilor Radu Theodoru, Aurel Rãu, ªtefan Cazimir, Victor Crãciun,
Dan Tãrchilã, Barbu Cioculescu, Pavel Chihaia, Niculae Gheran, Radu Cârneci,
Nicolae Breban, Nicolae Peneº, Dumitru Micu, Dumitru Matalã, Marin Ioniþã,
Candid Stoica, Bucur Chiriac, George Bãlãiþã, Dinu Ianculescu.

„…Mãrturisirile lor pot constitui – aºa cum am mai spus – un reper important
în orientarea celor care, azi sau în viitor, le vor cerceta opera ºi o vor evalua
în cunoºtinþã de cauzã.” (Autorul, spre finalul introducerii la carte, intitulate
„O mãrturisire”)

Osman BBozkurt, ªoapta vviiselor –– ppoeme // DDüºleriin eesiintiisii –– ººiiiir, Editura BBetta,
Bucureºti, 22018

Osman Bozkurt este un poet cu forþã whitmanianã, cântãreþ al civilizaþiei
care devoreazã spaþiul ºi marcheazã trecerea ºi semnele omului, acel erou
al societãþii, stãpânitor al timpului... Când creaþia lui Osman Bozkurt a început
sã circule, fie ºi în variantele imperfecte ale traducerilor, poeþii de pe continent
au recunoscut imediat un confrate care aducea spiritul universal al poeziei,
înveºmântat în dominantele specifice ºi lingvistice identitare. (Aureliu Goci,
pe coperta a patra)

Semn(al) dde ccarte 
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Constantin PPele
s-aa nnãscut lla 99 nnoiembrie 11944,
la SSibiu. EEste mmilitar dde ccarierã
(transmisionist), aautodidact îîn
arte pplastice, ddar aa sstudiat ppictura
cu ssculptorul GGeorge AApostu, ccu
prof. uuniv. ppictor GGheorghe SSaru
ºi ccu ppictorul UUþã CChelaru ddin
Bucureºti. AA ddebutat îîncã ddin 11963,
cu oo eexpoziþie ppersonalã lla SSibiu.

Este mmembru aal UUniunii AArtiºtilor
Plastici. AA pparticipat lla nnumeroase
expoziþii ººi ssaloane dde aarte pplastice
organizate îîn þþarã ººi îîn sstrãinãtate,
la ttabere dde ccreaþie ººi ddocumentare,
în uurma ccãrora aa pprimit mmulte

diplome ººi ddistincþii. AAre llucrãri îîn ccolecþii dde sstat ººi pparticulare ddin þþarã, pprecum
ºi îîn ccolecþii ddin GGermania, AAustria, FFranþa, IItalia, MMarea BBritanie ººi AAustralia.
A îînfiinþat ººi ccoordonat ccercuri dde aartã pplasticã lla CCasa AArmatei ddin SSibiu.

Pe 33 mmai 22018 aa vvernisat lla MMuzeul MMunicipal CCurtea dde AArgeº ee eexpoziþie
de ppicturã, pprezentat ffiind dde ppictorul IIon AAurel GGârjoabã ((membru UU.A.P.R.)
ºi dde pprofesorul ssibian dde ffilosofie VVasile FFloare.

Ca ppictor
cunoscut,
Constantin

Pele nnu eezitã ssã
se îînscrie îîntre ccei
care ffac ddin ppeisajul
citadin aal SSibiului
nu nnumai ssubiectul
unora ddintre ttablo-
uri, cci îîi cconsacrã oo
întreagã eexpoziþie.

Viziunea ppic-
torului nnu eeste
ineditã, cci dde uun
figurativ „„cuminte”,

cu fforme rriguros îînscrise îîn cconturul
liniilor mmarcat aangulare, pprecise,
peste ccare cculoarea aaºternutã ppe
suprafeþe aatent ddelimitate ccapãtã
nuanþe ººi vvaloraþii rrafinate ssau
consistenþa ccompactã cce aamplificã
contrastele. ((…) CConstantin PPele
preferã rredãrile ppanoramice,
cu uun pprim-pplan ddetaliat, uurmat
în pplanuri ssecundare dde rredãri ccu
case îînghesuite, uunde sspre ffundal
conturul sse ººterge ººi cculoarea
puternicã ttrece îîn ttonalitãþile
ceþoase aale pperspectivei cce sse
pierde îîn zzare. PPeisajele aau oo
bunã cconstrucþie pperspectivalã,
cu ssublinieri vvolumetrice, oo rrigoare
geometrizatã aa lliniei ººi fformele
pregnant rrectangulare aale cclãdirilor
reprezentate, ffapt cce lle cconferã aacurateþe, ddar ººi oo uuºoarã rrigiditate. 

(Valentin MMureºan, ccritic dde aartã)

Trãiesc aaici ººi aacum oo bbucurie iimensã. RRevãd SSibiul ººi pparcã aar ffi ccel
pe ccare ll-aam ccunoscut pprin aanii ’’50. DDar mmai aales ssimt ººi rrevãd eesenþele
sale. CCãci ttablourile ddedicate dde aartist aacestui ooraº mmagic ssunt ppline

de mmagnetism vvizual ººi eestetic, dde uun mmiraj sspecific aartei aadevãrate. MMã bbucur
sã ffi pputut ggãzdui pprezenta eexpoziþie ººi ssã mmã ffi îîntâlnit ccu aaceste ccompoziþii
generoase ººi pprovocatoare. 

(Teodor AArdelean, ddirectorul BBibliotecii JJudeþene „„Petre DDulfu” ddin BBaia MMare)

Constantin PPele eelaboreazã aarmonii dde aansamblu aale iimaginii pplastice,
construite ddin ººedinþe sseparate îîn ffaþa aaceluiaºi mmotiv ssupus iintrospecþiei
severe, îîn ccare llucrul bbine ffãcut eeste uun ffel dde axiis mmundii în ccoloana

de cconstrucþii pplastice, ccare rreprezintã ffie aacoperiºuri vvibrante dde ccase aale SSibiului
istoric, ffie uun ccolþ dde nnaturã bbine cconservat ººi ttemeinic îîmpãrtãºit. 

(Traian IIoan MMârza, ppreºedinte UUAP)

Pictorul aautodidact CConstantin PPele, pparticipant cconstant lla ssaloanele
judeþene aale FFilialei UUAP SSibiu, aautor aal mmai mmultor eexpoziþii ppersonale,
de ccâþiva aani bbuni aa ddevenit uun iinterpret pparticular aal aarhitecturii

medievale aa bburgului ssibian. PPeisajele ssale ddedicate SSibiului rreþin aatenþia pprin
viziunea iinsolitã aa ttratãrii aarhitecturii, pprin rrigoarea ggeometricã aa cconstrucþiilor
dar ººi pprin ppaleta ccaldã, aaproape iincandescentã aa vviziunii ssale ccromatice.                

(Maria OOlimpia TTudoran 
Ciungan, ccritic dde aartã)

(Fotografii dde AAlexandru 
Olãnescu)
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Constantin PPele


