
Horia Bãdescu: Lepãdarea de sine
Mihai Posada: Poemul critic. 

Citirea poetului prin ceilalþi
Marian Nencescu: Douã suflete pereche:

iki-ul japonez ºi dorul românesc
Afrodita Iorgulescu: Argumente împotriva 

Procesului Bologna 
Victor Ravini: Jumãtãþi de adevãruri 

la Herodot
Florian Copcea: Contribuþia preoþilor 

militari la Rãzboiul de Reîntregire
Florea Firan: Recuperarea diasporei. 

Matei Viºniec
Raia Rogac: Dialog cu primarul 

de Sadova, Vladimir Susarenco
Giampaolo Trotta: Oraºul „Icarilor 

înarmaþi” din Florenþa
Elis Râpeanu: Catrenul ºi epigrama

OOnaivitate, ttotuºi, jjustificatã dde
educaþia mmatematicã ººi dde eexer-
ciþiul îîndelungat aal pprofesiei dde

cercetãtor –– llasã ccã aa tte mmira eeste uun ssemn
de sapiiens, uun ddrept ººi oo îîndatorire mminima-
lã, nne-aa sspus-oo dde aatâtea oori pprofesorul
Marcus. AA tte mmira, aa-þþi ppune îîntrebãri, aa
cãuta rrezonul aa ttot cce-þþi ccade ssub pprivire,
a vvedea llumea cca uun cceasornic ººi aa-ii uumbla
printre rrotiþe ccu de cce? ºi ce-aar ffii ddacã?
ºi iiar de cce?... cchiar iintuind ccã dde ccele mmai
multe oori rrãspunsul nnu eeste lla îîndemânã…

Ca ssã nn-oo llungesc: mmã îîntreb aadesea
de cce ffac ooamenii cceea cce ffac, mmai aales
când sse ppoartã „„ciudat”, nneraþional lla pprima
vedere. IIarãºi uun „„lasã ccã”: cce ee rraþional
ºi cce nnu, aasta nnu ee oo îîntrebare lla ccare ssã
se ffi rrãspuns ssatisfãcãtor, eexistã aatâtea
definiþii ººi mmodele ccâte pparadoxuri aale
raþionalitãþii, nnumai ccã, ccel ppuþin lla pprima
vedere, ppentru „„viaþa rrealã” pputem aadopta
un ccriteriu… eeconomic, efiiciienþa, cu oo
„formulã” ssimplã: efect ssupra eefort! Re-
ducþionist ffoarte, ppentru ccã aapar ddificultãþi
„inginereºti” ((cum sse mmãsoarã ccele ddouã
componente aale ffracþiei?), „„aritmetice” ((are
sens ffracþia, îîmpãrþirea aadicã?), „„filosofice”
(evolueazã eeficienþa –– ccea ppe ccare oo aam
în vvedere –– îîn ttimp?), „„morale” ((nu eexistã
cumva ppraguri, ddincolo dde ccare eefortul nu
maii mmeriitã, poate ffi cconsiderat iinfinit, ddrept
care eeficienþa ddevine nnulã iindiferent dde
efect?), „„culturale” ((variazã ttoate aacestea
de lla oom lla oom, ddepind eele dde ccomuni-
tate?) –– ººi îîncã aaltele.

Nu mmai ffac tteorie, ppun ddirect îîntrebarea
la ccare vvreau ssã aajung ººi îîn ffaþa ccãreia mmã
mir dde mmultã vvreme: ccum sse ppoate, dde cce ººi
pentru cce aatâþia ooameni îîºi vvorbesc dde rrãu
þara ººi nneamul, ddenigrându-lle ººi aastfel aauto-
sabotându-sse? MMai aales lla ttelevizor, îîn
presã, pprin ccãrþi, ddar ººi ppe sstradã, lla ppiaþã...

OOsã-mmi sspuneþi ccã ee oo îîntrebare
retoricã, bba cchiar uuna ssimplã:
pentru ccã ssunt nnemulþumiþi dde

guvern, dde cclasa ppoliticã, dde iinstituþiile
statului –– ººi cconfundã ttoate aacestea ccu
România. PPentru ccã ssunt sstresaþi-ddezamãgiþi
ºi aaºa sse ddescarcã, aaºa sse ccred ccetãþeni
implicaþi, iintransigenþi, ddeºtepþi ((îmi vvine
sã sscriu „„dãºtepþi”, ddar rrezist ttentaþiei).
Pentru ccã aaºa ee „„la mmodã”, ssunt mmanipulaþi,
intoxicaþi, ssnobi, nnu-ººi ddau sseama cce ffac…

Aici vvin ccu oo pprecizare: dda, ddar aatunci
când îîmi ppun îîntrebarea ppe ccare mmi-aam
pus-oo, nnu lla aasemenea ccazuri mmã rrefer, cci

la ooamenii rrealmente rraþio-
nali. IInstruiþi, iinteligenþi
(la pprima vvedere), ººcoliþi
prin þþarã ººi, eeventual, pprin
lume, lla bburse ººi ccursuri dde
tot ffelul. ((Parantezã ddeloc
naivã: îîn 11983 aam pprimit
o bbursã iimportantã, ppentru
o uuniversitate „„capitalistã”,
dar nnu aam pputut iieºi ddin
þarã. AAm aamânat-oo ddoi
ani lla rrând, zzadarnic, aam
„refuzat-oo” ppânã lla uurmã.
Noroc ccu sschimbarea
din 11989, aam aajuns îîn
vestul ccel mminunat îîn 11992.

Acolo nni ss-aa sspus dde mmai mmulte oori, cchiar ººi
atunci, ddupã ccãderea zziiduluii:: banii vvin dde lla
ministerul nostru de EExterne, dde-aacum vvoi,
bursierii, ssunteþi pprietenii noºtrii, ambasadorii
noºtrii culturali. DDeduc, ppuþin ttendenþios, ccã
dacã, ccu uun ddeceniu mmai ddevreme, aaº ffi
prezentat îîncredere „„organelor” ddin þþarã, aaº
fi aavut ººansa ssã oobþin ((dacã aaº ffi aacceptat...)
un aal ddoilea rrând dde „„trese”, iar îîn 11983/5
asta aar ffi ffost de bbiine… DDoamne ffereºte,
nu ggeneralizez, ddar nniºte bbãnuieli îîmi sstau
pe llimbã… IIar bbursa mmea, îîn aacest ccontext,
e ddoar aaºa, zzum BBeiispiiel.) 

Revin: aaºadar, iintelectuali. GGazetari,
filosofi, iistorici, sscriitori. IInºi ccu ssintaxã ººi
dicþie ((stau mmult mmai pprost ccu llogica, ddar
asta nnu sse vvede, zzgomotul cconteazã). MMulþi
sunt aapelaþi ccu „„dom’ pprofesor”, cchiar ffiind,
în ccartea dde mmuncã, aaºa cceva.

CCum sse fface aatunci ccã nnu-ººi ddau
seama ccã aau iintrat îîntr-uun jjoc
pierzãtor, iindiferent dde rrezultatul

„partidei”, ccum dde ppersistã ((prea ppuþini sse
retrag) îîntr-uun aasemenea jjoc?! MMai mmult
mirare ddecât îîntrebare. AAu „„mânere”, ee
singurul rrãspuns! SSunt ccaptivi, cceva îîntre
mercenari ººi mmarionete, îîntre ssclavi ººi rroboþi.
ªi, „„sãracii” dde eei, ººtiu aasta. ªªi mmai ººtiu ººi
cã nnimeni, nniciodatã, nnu aa „„câºtigat” jjucând
împotriva nneamului ssãu. IIstoria nnu uuitã ººi
nu iiartã, ppopoarele nnu uuitã ººi nnu iiartã. ((Încã
o pparantezã, „„folcloricã” dde ddata aasta: AAm
auzit îîn ccopilãrie oo zzicere dde ggenul „„câinele
care-ººi llatrã sstãpânul ttrebuie ddus lla ppuþu’
sec” –– ppuþul aacesta eera oo ggroapã aadâncã,
departe dde ssat, uunde sse aaruncau aanimalele
care mmureau bbolnave, aatinse dde vvreo
molimã. AAm aaflat dde ccurând oo vvariantã
moldoveneascã, pparcã mmai eexpresivã:
„câinele ccare-ººi llatrã ccoteþul ttrebuie îînecat!”
Nu ee dde jjoacã nnici ccu ppoporul –– rromân! ––,
nici ccu jjudecata ppopularã!...)

Inteligenþi ººi iinstruiþi, ddar dresaþii de ccon-
strângeri bbiografice, ttrãiesc ddrama ccâinelui
nãuc, ddar ccare ººtie pproverbe…

Banii sse dduc, ffuncþiile sse dduc, cchiar ººi
ameninþãrile/constrângerile sse dduc –– rrãmâne
numele. PPe ppagina ccu llichele. ªªi rrenumele ––
urmaºii pprivesc ººi îînchid jjenaþi ccartea…

Vai dde iinima llor, vvai dde ccugetul llor,
de ooglinda îîn ccare sse pprivesc ddimineaþa!...
De aaceea aaratã ttoþi cca nniºte mmodele ((pentru
pictori, ppentru ppsihiatri) dde nnefericire: bbuza
de jjos ccãzutã, ccolþurile ggurii llãsate, ssprânce-
nele aadunate, zzâmbesc mmai mmult ccu ddinþii,
nu rrâd aaproape nniciodatã, aapar mmai mmereu
în ggrup, ccerºindu-ººi uunul aaltuia ddin ppriviri uun
sprijin. UUn uulcer mmoral îîi mmacereazã vvizibil.

Tristã ttrebuie ssã ffie vviaþa uunui oom ((cât
de ccât) iinteligent, ddar ccu „„mânere”!...
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
TTot mmotivul aacesta nne fface aa ddeclara ccã

proiectul gguvernului ee ccu ttotul nnematur ººi
incapabil dde-aa ssuporta oo ddiscuþie sserioasã,

abstracþie ffãcând dde uunele ppropuneri aabsurde cchiar
pe ccare lle ccuprinde.

Ceea cce nne ppreocupã îînsã eeste ppunctul dde vvedere
din ccare aautorul rraportului ppleacã ººi ccare ccuprinde
numai jjumãtate dde aadevãr. ((...)

Toate aacestea ssunt bbune ººi ffrumoase, ddar aautorul
uitã aa vvorbi dde mmarea ddeosebire îîntre ccapitalul mmobi-
liar ººi ccel iimobiliar, îîntre mmunca iindustrialã ººi ccea
agricolã. CCu ttotul aaltele nni sse ppare ccã ttrebuie ssã ffie
raporturile îîntre pproprietatea aagricolã ººi mmuncitorul
agricol, ccãci mmuncitorul ee aaci cclasa ccea mmai iimpor-
tantã ddin sstat, aaceea ccare nne ddã ppe ssoldat, aaceea
ale ccãrei pprisoase aalimenteazã ººi ccu bbanul ººi ccu
braþele iindustriile ooraºelor; ººi aalte rraporturi ssunt îîntre
capitalistul bbancher ccare ccumpãrã aacþii dde PPanama
ºi îîncaseazã aanuitãþi, iindiferentã ffiindu-ii ssoarta ccelor
ce ssapã ccanalul dde lla PPanama ººi ffac ssã-ii ffructifice
capitalul.

La tteza dd-llui HHolban, ccã, îîntrucât eexistã ssocietate
umanã oorganizatã, vvor eexista ffatalmente pposidenþi ººi
proletari, aam rrãspunde ccã eexistã sstadii aale ddezvoltãrii
omeneºti îîn ccare pproletariatul nnici nnu ee ccu pputinþã,
cã aaceastã ddin uurmã fformã dde iinegalitate eeste îîn
mare pparte aa sse aatribui mmaºinei ººi aabsolutei llibertãþi
a ccapitalului bbãnesc ººi ccã, ppe aatunci ppe ccând
d. HHolban eera ccopil, eexista mmultã nneegalitate
în þþarã lla nnoi, ddar nnu eexistau proletarii.

Dacã eexistã aantagonism îîntre ccapital ººi bbraþe,
ceea cce ttãgãduim ppentru sstarea nnormalã aa uunui sstat
agricol, ppe dde aaltã pparte eexistã oo lluptã ººi mmai mmare
între ccele ddouã fforme ffundamentale aale ccapitalului,
între bban ººi mmoºie.

Aceastã lluptã eeste aatât dde iintensivã îîncât ccapi-
talul bbãnesc, aaceastã pputere eesenþial ccosmopolitã,
ameninþã aa ssupune ccu ddesãvârºire fforma aa ddoua.

Supuind-oo, ccapitalul bbãnesc vva ddicta îîn sstat,
el vva iimprima ccaracterul ssãu oorganizãrii ssociale,
organizãrii mmuncii, bbanul vva ddeveni mmãsura ccarac-
terului, aa nnaþionalitãþii, a iidealelor aacelora ppentru

care sse ccer ssacriifiiciiii cce pproduc iinegaliitatea, patria
va ddeveni uun ootel ººi nnaþionalitatea oo mmarfã.

Când rraportorul cconsiliului jjudeþean dde IIaºi
vorbeºte dde mmarea iimportanþã aa cculturii mmari pparalel
cu ccea mmicã uuitã ccã aacea iimportanþã eeste aapreciabilã
pentru sstatul rromân nnumai ppe ccât ccultura mmai mmare
va ffi eexercitatã dde rromâni, ppe ccât sse vva ffavoriza
urcarea dde jjos îîn ssus aa eelementului rromânesc.
Din mmomentul îîn ccare ccapitalul iimobil, mmoºia, nnu vva
fi ddecât oo fformã aa ccapitalului bbãnesc, ddin mmomentul
în ccare ssocietãþi sstrãine bbunãoarã ººi-aar ppune ccapitalul
la mmijloc ppentru  aa ccumpãra ººi eexploata mmoºiile ddin
þarã –– ffie cchiar ddupã rregulile ccele mmai îînaintate aale
ºtiinþei –– ccultura mmare nnu vva ffi ddecât oo uunealtã ººi
mai pperfectã ppentru aaservirea ppoporului rromânesc, oo
unealtã îîn ffavorul ccãreia aacesta nn-aar aavea ddatoria dde-aa
face nniciun ssacrificiu ccare ssã pproducã nneegalitãþi. ((...)

Dar dde uunde vvine înstrãiinarea agriculturii nnoastre
decât ddin llupta ddintre ccapitalul bbãnesc ((strãin) ººi ccel
imobiliar, ddintre bban ssi mmoºie?

NNe ppare bbine ccã lliberalismul eextrem aal uunui
fracþionist ss-aa cconvertit lla oo mmanierã dde-aa
vedea aatât dde rreacþionarã îîncât rrecunoaºte

cã vvechii pproprietari iistorici, priinciipum ggratiia, boierii,
erau pprotectori aai ppoporului, ccã ppoporul eera oonest
ºi llaborios; ppe ccând aastãzi, ccând bbanul gguverneazã,
poporul sse ccorumpe.

În ssoluþiunea ccestiunii ttocmelelor ccatã ssã vvenim
cu ttoþii lla cconvingerea ccã ccapitalul iimobiliar, ssub
forma iistoricã dde mmoºie, aare ccu ttotul aalt ccaracter
decât bbanul; ccã ssoarta mmoºiei aatârnã dde ssoarta
muncitorului, bbunãstarea pproprietarului dde bbunã-
starea þþãranului, cceea cce nnu eeste lla ccapitalul
bãnesc, ccare aare llibertatea dde aa sse pplasa îîn oorice
punct aal uuniversului îîi cconvine.

Iatã ffaþa eeconomicã aa ccestiunii nnoastre eetnologice,
atât dde aadevãrate ººi aatât dde rrãu îînþelese dde mmulþi.
Noi ssuntem cconvinºi ccã îîntre ccapitalul ffunciar iistoric
ºi îîntre ppopulaþia ppãmânteanã eexistã oo aabsolutã
identitate dde iinterese, ppe ccând ccapitalul bbãnesc
e, pprin nnatura llui, ccu ttotul iindiferent ffaþã ccu ssoarta

locuitorului þþãrii.
De ccând, pprin eera
liberalã, bbanul aa
devenit eelementul
determinant îîn cchiar
politica þþãrii, dde
când eel eeste mmãsura
oamenilor ººi aa
lucrurilor, dde aatunci
þãranul ssãrãceºte ººi
averea sse uurcã nnumai
în ooraºe ººi cchiar aaci
nu îîn ppopulaþiunea
românã, cci îîn ccea
strãinã. NNu sse
intervertesc ffactorii
ecuaþiunii ssociale,
ci ddevin ccu ttotul aalþii.

Avem aa ccalcula
astãzi ccu ffactori ccare
înainte, îîn vvechea
noastrã oorganizaþie,
lipseau ccu ttotul, aavem
pe sstrãin ccu pputerea
strivitoare aa ccapitalului bbãnesc ffaþã ccu rromânul ccare
ameninþã aa ccãdea îîn rrobia ccelui ddintâi, aa ddeveni oo
simplã uunealtã ppentru ffructificarea ccapitalului llui.

CCând sse vvorbeºte dde pposidenþi ººi pproletari nnu
este iindiferent, ddin ppunct dde vvedere nnaþional
ºi iistoric, ccine ee pposident, ccine pproletar. ÎÎn

evul nnostru mmediu sse ººtia aatât dde bbine aaceasta îîncât
strãinii dde aaltã llege eerau oopriþi dde-aa aavea mmoºii, iiar
domnii eexpropriau ccu bbani ddin vvisterie cchiar ppe sstrãinii
ortodocºi. DDe aaceea îînsã ppe aatunci þþãrile nnoastre
erau oo ppatrie, nnu uun ootel, nnaþionalitatea oo ccestiune dde
valoare iistoricã, nnu oo ccestiune dde ppungã. DDin aacest
punct dde vvedere –– aal rrelaþiilor ffireºti ddintre pproprieta-
tea ffunciarã iistoricã ccu mmuncitorul aagricol –– ttrebuie
sã sse rrezolve ccestiunea ttocmelelor, nnu ddintr-aacel,
cosmopolit, aal rraportului îîntre ccapitalul bbãnesc
ºi ssalahorie. ((Tiimpul, 1 ddecembrie 11881)
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La îîmplinirea aa 1100 dde aani dde lla MMarea UUnire, aargeºenii ººi mmuscelenii,
împreunã ccu iinvitaþii nnoºtri pprezenþi aastãzi, 118 aaugust 22018, aaici, îîn ccurtea
boierilor GGoleºti ccei zziditori dde þþarã, 

adoptãm aaceastã CChemare,
prin ccare iinvitãm îîntreaga ssocietate rromâneascã ssã îîºi aaminteascã dde nnãzuinþa

de ssecole aa rromânilor ppentru ddesãvârºirea SStatului NNaþional UUnitar RRomân, iinde-
pendent ººi ssuveran, ssã îîºi aaminteascã dde jjertfele ccu ccare ss-aa îîmplinit aacest iideal
ºi ssã ttrãiascã ººi ssã aacþioneze aaºa ccum ora aastralã de aacum uun ssecol nne ccere. 

Este mmomentul ssã rreînvãþãm ssã rrespectãm ccu ssfinþenie ttrecutul, ttradiþiile, ssim-
bolurile ººi vvalorile nnaþionale, ssã nne eedificãm ccu ddãruire pprezentul, îînþelegând  ccã
viitorul sstã nnumai îîn pputerea nnoastrã –– cca nnaþiune ddemnã, pprintre nnaþiunile llumii.

Este mmomentul ssã îîncetãm vvrajba ººi ddisputele nneproductive ººi ssã ttrecem
la a cconstruii, punând RRomânia mmai ppresus dde oorice! 

Chemãm, aaºadar, ttoþi rromânii lla uunitate ººi ssolidaritate, lla rresponsabilitate
ºi iimplicare, lla ttoleranþã ººi ppace ssocialã, lla ppatriotism lluminat. 

Sã ddemarãm ººi ssã ssprijinim, ddin ttoate pputerile, ccu vvorba ººi ccu ffapta, uun aamplu
ºi pprofund pproiect dde rrecâºtigare aa îîncrederii îîn RRomânia ººi îîn ppoporul rromân,
de rreafirmare aa pprestigiului ººi uunitãþii RRomâniei ººi ppoporului rromân.

Credem ccã, îîn aanul CCentenarului, aacesta ppoate ffi uun PProiect dde ÞÞarã.
O vvorbã vveche sspune ccã oo llume sstã ppe îînvãþãtura ccelor îînþelepþi, ppe ddârzenia

celor bbravi ººi ppe rrugãciunile ccelor ccredincioºi.
Dumnezeu ssã bbinecuvânteze NNaþiunea RRomânã!

Chemarea dde lla GGoleºti
Cu oocazia îîncheierii eediþiei 22018 aa SSãrbãtorilor AArgeºului ººi MMuscelului, îîn ccadrul ffestivitãþilor oorganizate lla MMuzeul VViticulturii ººi PPomiculturii dde lla GGoleºti, aa ffost

lansatã oo cchemare lla UUNITATE ªªI RRESPONSABILITATE, aatât dde nnecesare RRomâniei îîn aacest mmoment. IIniþiator aa ffost CConsiliul JJudeþean AArgeº, aacelaºi ccare, aalãturi
de AAcademia RRomânã, DDACIN SARA (Societatea AAutorilor RRomâni ddin AAudiovizual), îîmpreunã ccu mmai mmulte ppersonalitãþi cculturale aale RRomâniei, aa llansat aanul ttrecut
proiectul Respect ppentru VValoriile NNaþiionale, iar aanul aacesta pproiectul Flacãra CCentenaruluii. Reproducem îîn ccontinuare aaceastã CChemare, aaderând ffãrã rrezerve lla eea.
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Homo ssapiens

AAdescifra ssensul ccuvin-
telor îînseamnã aa dda
înþeles iincomunicabi-

lului ccare sse aaflã îîn eele.
Dar ddacã ee iincomunicabil,

cum ssã aajungi lla eel? CCum
sã-ll sspui, ccum ssã-ll sscoþi ddin
ascunziºul mmisterului, aacela
care sse fface ttot mmai aadânc ppe

mãsurã cce tte aapropii dde zzariºtea llui bblagianã? FFiindcã
nu îîntotdeauna aapofaticul ce nnu eeste, nnu cceea cce eeste
ostoieºte „„spiritul îînsetat dde rreal”. CCum ssã rrãzbeºti
în aadâncul aadâncului aaltminteri ddecât ppe ccãi oocolite,
punând mmai ppeste ttot ccapcana ccuvântului, ffiindcã
spunea, ººi bbine sspunea, MMichel CCamus: „„folosim
cuvintele ppentru aa sspune cceea cce lle sscapã aacestora”,
cum ssã rrosteºti, aadicã ssã aaºezi îîn rrostul llui ppe aacela
care ee îînsuºi rrostul llumii? TTemeiul nnevãzut, ddar aatât
de vvizibil îîn ttoate, ppe ccare sse aaºazã iinextricabila,
magnifica aalcãtuire aa uuniversului. RRost ppe ccare vverbul,
cuvântul rrostit, aadicã rrostuit îîn rrostul llui, îîl ppoartã
în ssine, îîn îînsãºi nnatura ssa îîntemeietoare.

Fiindcã eesenþa ffiecãrui ccuvânt ddepãºeºte ccuvântul
în ssine, eea eeste pparte iintegrantã aa LLogosului, pparticipã
la FFiinþã, sse aaflã îîntru aaceasta. EE ppartea llui nnevãzutã
care nne îîngãduie ssã ssimþim pprezenþa aacesteia
permiþându-nne ssã aauzim aacel „„murmur aal sspiritului
în iinimã”, ddespre ccare vvorbea OOtto RRudolf, vvocea
interioarã ccare nne sspune: Aparþiineþii FFiiiinþeii, FFiiiinþa
este îîn vvoii, eea eeste aaceea ccare vvã ddã vvaloare, aacea
valoare ccare ddepãºeºte ccondiiþiia vvoastrã ttranzziitoriie.

„Limbajul eeste iimpregnat dde vvalori ssimbolice:
imagini, iidei, eemoþii, ssonoritãþi, ggrafisme eetc. îîn
tot cceea cce eexprimã, ddar, mmai aales, îîntr-oo ooarecare
mãsurã, îîn cceea cce nnu eexprimã”, sse sspunea îîntr-uun
dicþionar dde ssimboluri. PPoate nnu îîntr-oo ooarecare, cci
în ccea mmai mmare mmãsurã. CCãci „„realizarea” ccuvântului
seamãnã ccu eecloziunea mmugurelui ddin ffilosofia iindia-

nã. EEa ppropune oo iimagine ppreexistentã aa cceea cce vva
deveni rrealitate. OO rrealitate ccare sse aaflã ddeja îîn mmugur.
Iar llumea ee ffiica vverbului, nnu-ii aaºa? LLumea ee ffacere,
deci aacþiune, eenergie rrodnicã, fflux ccare uurmeazã aa
fi îîntrupat îîn cceea cce vva ssã ppoarte nnume. „„Sã ffie...!”
e pporunca ddintâi. ªªi aabia aapoi ddefinirea îîntrupãrii
acestei eenergii. „„Sã ffie lluminã!” ªªi lluminã sse ffãcu.

OOri ccum nne sspun îîndepãrtatele ººi mmereu
apropiatele VVede: „„Prin ssacrificii lluarã eei
urma CCuvântului ººi îîl ggãsirã. CCuvântul iintra

în ccasa ppoeþilor.” ÎÎnsã nnu ddespre ppoeþi ee vvorba aaici,
ci ddespre nnoi ccei dde ttoate zzilele, ccare mmestecãm
ogrinjii îîn ccare iignoranþa ººi ggraba ººi ssuficienþa ººi
prostia aau ttransformat iiarba ccelestã aa llimbajului.
Cotidiana nnesimþire aa ttrãncãnelii uuniversale, TTurnul
Babel aal „„modernitãþii” îîn ccare sse îîncurcã nnu llimbile,
ci lleneviile mminþii nnoastre, aamneziile ccomandate ººi
întreþinute dde jjocul ooglinzilor mmincinoase, ddin aapa
cãrora ssensul ccuvintelor rrefuzã ssã sse mmai îîntrupeze.

Generalizând oo
afirmaþie eexprimatã
cândva ttot îîn ccolþul
acesta dde ppaginã,
între nnoi ººi DDumnezeu
stã llimbajul, ccuvântul,
cel pprin ccare ttoate ss-aau
fãcut ººi ccare nne-aa ffost
dat ppentru aa îînþelege
cursul llumii, ddevenirea
Fiinþei ººi ddevenirea
noastrã îîntru aaceasta.
De ccâte oori ººi ooare ccâþi
dintre nnoi ssunt ccapabili
sã îînþeleagã ssensul
profund aal vversurilor
care aalcãtuiesc ssâmbu-
rele dde lluminã aal uunui

cântec mmagnific iieºit ddin ggâtlejul „„mãiastrei”, ccum oo
numea BBrâncuºi ppe MMaria TTãnase: „„Da’ nnoi, ooameni
botezaþi,/ dde ccuvânt aam ffost llãsaþi,/ dde ccuvânt ssuntem
legaþi!” LLegaþi ddin ttotdeauna ººi ppentru ttotdeauna,
pentru ccã eel, CCuvântul, rrostul ººi rrostirea llui ssunt nnu îîn
fiinþa, cci ssunt cchiar ffiinþa nnoastrã. UUmanitatea nnoastrã
e FFiinþa, ppe ccare oo ppurtãm îîn sstrãfundul ssufletului ººi
care sse rrosteºte pprin ccuvânt, îîºi aaºazã rrostul ººi sse
aºeazã îîn rrostul eei. AA-þþi dda ccuvântul, aa ffi oom dde
cuvânt, aa bbinecuvânta ººi aa ffi bbinecuvântat ssunt mmoduri
care nne aangajeazã ccu ttot cceea cce aavem mmai pprofund
ºi mmai aadevãrat. CCândva oo îînþelegere eera ppecetluitã
prin ccuvântul ddat ººi pprin sstrângerea mmâinii. CCândva..

UUitarea, llepãdarea dde CCuvânt ppentru vvorbe,
pentru vvorbele dde cclacã þþesute îîn ppãienje-
niºul ccare ssugrumã aastãzi uumanitatea, eeste

despãrþire, llepãdare dde ssine. TTrecem ccu iindiferenþã
pe llângã tteribilul aavertisment ppe ccare nni-ll aaºazã
sub oochi uun vverb aatât dde pplin dde rrealitatea eexistenþei

noastre: a ddesfiiiinþa. A sscoate llucrul ººi
omul ddin ffiinþa llui, aadicã ddin aadevãrul
lui. CCu ffãrã dde vvoia, ffiindcã nnu ee dde lluat
în rrâs aamara jjeluire aa ccronicarului ddespre
oameni ººi vvremi, ddar mmult pprea aades ccu
voia llui. A ddesfiiiinþa, verb ppereche ccu a
desþãra, care vvorbeºte ddespre rruperea
de ffiinþa mmare aa nneamului, aa ppãmântului,
a llimbii, jjefuire dde ssine, uuneori ººi pprea
adesea îîn cchiar þþara îîn ccare vvieþuind
nu tte mmai aafli.

Trecem ppe llângã aauroralitatea, ppe
lângã iinocenþa ssalvatoare aa ccuvântului,
morfolind ciiuiingam-uul vvorbelor dde ppro-
copsealã. DDar ppoate ccã îîncã nnu ee pprea
târziu ssã llãsãm aadevãrul aacestuia ssã
se îîntoarcã lla nnoi. FFiindcã ssunt îîncredinþat
cã vvom ttrãi ddoar ccât ccuvintele nnoastre.

Lepãdarea dde ssine
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

O
ricât dde cconcesivi am
fi orgoliului propriu
ca fiinþe inteligente,

nu putem uita cã, în fapt ºi
la urma urmei, nu „de capul
nostru” ºi nu numai prin noi

înºine reuºim – atât cât reuºim – sã ne apropiem de
El, de Poet, de vorbele inimii sale care cugetã înspre
noi. O facem, vai!, prin ceilalþi, prin cultura transmisã,
nouã, de ei; prin stratificarea civilizaþiei simþirii (chiar
a simþurilor) noastre educate de ceilalþi, de alþii, de cei
dinaintea noastrã. Aportul nostru personal continuã,
în felul acesta, procesul firesc, natural ºi normal
al enculturaþiei care suprapune fondului comun,
tradiþional, de culturã, orice sintezã individualã, chiar
ºi pe cele mai pretenþioase, mai anti-tradiþionale, mai
anti-creºtine chiar, ºi deci vanitoase „creaþii” – în
fond, nimic altceva decât construcþii sau, în cel mai
fericit caz, descoperiri. Ontologic ºi cultural, aºadar,
ne apropiem nu prin noi – ci, mai cu osebire, prin
ceilalþi. Sã dãm tradiþiei ce este al tradiþiei ºi culturii
ce este al acesteia: sã îl citim, deci, pe Poet, aºa
cum se cuvine, prin ceilalþi – ca metodã de apropiere
a fiinþei sale de noi înºine. Iatã, inaugurãm (ca meto-
dã post-intertextualistã de analizã) Poemul Critic.

F
iu aal ffaptei nnu ssunt, sspune PPoetul –– Lucian
Blaga. E viaþa noastrã vorbã, sau e tãcere?
(!), se întreba, ºi pentru noi, Vasile Pârvan.

Ce e sinceritatea (a ta ºi a altora)? Cum sã ai
încredere în sinceritate, care, aºa cum spunea un
moralist, nu e, adesea, decât o finã disimulare? O
posibilã definiþie: sinceritatea e viaþa ce ia cunoºtinþã
de sine, spontan. Viaþa care, de regulã, tace, noteazã
Gheorghe Grigurcu. (Fiºele unui memorialist (12), în
Vatra, Târgu Mureº, 1999, nr. 4 (335), aprilie, p. 71)

Fãrã de numãr sunteþi fii ai faptei
pretutindeni pe drumuri, subt cer ºi prin case.
Numai eu stau aici fãrã de folos, nemernic,
Bun doar de-nnecat în ape.

Trecãtorule, nu mã judeca dupã cele ce le-am
fãcut, ci dupã cele ce am refuzat a le face, menþiona,
în 1937, Ion D. Sîrbu. Mai limpede: Sã repet, urbi et
orbi, cã Istoria o fac cei care iscãlesc condica, dar o
scriu cei care controleazã aceastã condicã (plãcerea
în orice defilare fiind de partea celor din tribunã),
datoria scriitorului fiind nu sã stea la cozi, solidari-
zându-se nu cu administraþia cantinei, ci cu cei care
nu au acces la cantinã. (În ziua pensionãrii, 27
septembrie 1937 / Sã nu uit, în Scrisori cãtre bunul
Dumnezeu, Cluj, Biblioteca Apostrof, 12 (79) – 1996,
dosar îngrijit de Ion Vartic, pp. 192-193)

Fiu al faptei nu sunt… Exclus de la „cantina”
societãþii româneºti instalate la jumãtatea secolului
al XX-lea în România natalã (în limba cãreia, româ-
neasca, ºi-a scris cu obstinaþie lucrãrile, hotãrârea
aceasta rãmânând o enigmã pentru mulþi din cititorii
lui Blaga), poetul ºi filosoful vindea linguriþe, furculiþe,
farfurii din casã, pentru a supravieþui… 

S
punea ccineva: Esenþa vieþii e actul creator.
Fiecare român trebuie sã se strãduiascã
sã devinã cineva, întrecându-se în fiecare zi

pe sine însuºi, în domeniul sãu de activitate: politicã,
artã, literaturã, profesiune, meserie, industrie, negoþ,
cultivarea pãmântului. Sau, cum ar spune Mircea
Eliade, referindu-se la irecuzabila tradiþie Eminescu –
Iorga – Pârvan: Asta, încã o datã, nu înseamnã a
face „naþionalism”, pe stradã sau în artã. Înseamnã
pur ºi simplu a-þi vedea de treabã, în colþiºorul
tãu, împãcat cu pãmântul românesc ºi cu cerul de
deasupra. (Criza românismului?, în Vremea, 1935,
nr. 375, din 10 februarie, p. 3) Imagine kantianã?
ªi textul anterior continuã, introducând ideea unei
emergente fatalitãþi, din fericire în acelaºi timp me-
sianice ºi redemptoare: Când toþi indivizii neamului
nostru vor deveni conºtienþi de miracolul forþelor
cu care suntem înzestraþi, abia atunci ne vom urca
între neamurile fruntaºe ale lumii. Salvarea poporului
nostru nu depinde de ceea ce fac alþii, ci de conºtiinþa

lucidã a propriilor noastre posibilitãþi ºi de punerea
în valoare a acestor zãcãminte spirituale inepuizabile,
le spunea acel cineva românilor, dupã 45 de ani
de comunism trãit. (Horia Sima, Îndreptar de viaþã
pentru români, Editura Þara ºi Exilul, martie-aprilie
1991, f. loc, p. 1)

Fiu al faptei nu sunt… poate sã le parã, unora,
o abdicare?

C
u 556 dde aani mmai ddevreme (în 1935), revista
sãptãmânalã Vremea publica pãrerile
tânãrului cãrturar român M. Eliade (loc. cit.),

la doar unsprezece ani de la data publicãrii versurilor
Poetului (poezia Fiu al faptei nu sunt apare la 1924,
în volumul În marea trecere, în Cluj, la Editura Radio
Reclame România, pp. 50-51): Dar sunt ºi oameni –
toþi aceºtia „buni români” – care te acuzã cã nu-þi
strigi destul de des sau destul de tare dragostea
de neam ºi dorinþa de a-þi face datoria cãtre þarã.
ªi tot acolo continuã acelaºi autor, într-o paradoxalã
(?) actualitate, nu doar a aserþiunilor: E oarecum
indecent sã vorbeºti de sângele pe care eºti gata
sã-l verºi pentru þarã, de sacrificiul vieþii tale pentru
„prosperitatea neamului”. Þara are nevoie de tine ºi
în împrejurãri mai puþin solemne. Deocamdatã þi se
cere sã te cobori din tramvai prin scara din faþã, sã
nu scuipi pe stradã, sã nu primeºti bacºiº, sã nu te
vinzi partidelor, sã nu-þi treci copiii în ºcoalã prin
proptele, sã aduci cinstea mai întâi în familia ta ºi
apoi la tribuna publicã, sã-þi faci o culturã solidã ca
sã nu ne ia înainte Bulgarii ºi Australienii, sã nu mai
spui „las-o încurcatã” de câte ori e vorba de un act
pentru care þi se cere muncã ºi perseverenþã, ºi alte
lucruri mici de felul acesta. ªi, ca ºi cum ar rãspunde
presupusei noastre tribulaþii, publicistul continuã: Fãrã
îndoialã cã nu cu asemenea „lucruri mici” se clãdeºte
o þarã ºi o culturã bãrbãteascã. E nevoie pentru asta
de mesianism, de nebunie, de muncã ucigãtoare –
ca sã nu mai spun cã e nevoie de geniu ºi de
sfinþenie (subl. ns., M.P.). 

Poemul ccritic.
Citirea ppoetului pprin cceilalþi

MMiihhaaii PPOOSSAADDAA
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D
upã uun ddeceniu, PPetre HHossu proclama
oarecum consonant: Simþãmântul
crepuscular al vieþii – simþãmântul religios,

propunând o taxonomie conform cãreia trãirea eroicã
ar dezvolta viaþa omului în tripticul valoric pe care
l-ar urca pentru a o umple cu fapta, cu plãsmuirea,
cu sfinþenia. (Despre condiþia umanã, Cartea
Româneascã din Cluj, Sibiu, 1944)

Ca un dangãt de clopot, versul rãsunã: Fiu
al faptei nu sunt…

Totuºi aºtept, de mult tot aºtept
vreun trecãtor atotbun ºi-atotdrept ca sã-i spun:
O, nu-þi întoarce privirea,
O, nu-mi osândi nemiºcarea.
Cresc între voi, ci umbrit de mâinile mele
misticul rod se rotunjeºte în altã parte.
Nu mã blestemaþi, nu mã blestemaþi!
O lãmuritoare precizare ne oferã ºi aici Eliade:

Dar nu oricãrui cetãþean i se pot cere asemenea
eforturi. În schimb, se cere mai puþin lichelism, mai
puþin jemenfichism, mai multã cinste, mai mult
nerv. ªi, continuã el, ca într-un vis visat în
ucronice „pãduri ce ar putea sã fie ºi niciodatã
nu vor fi” (Lucian Blaga, Risipei se dedã florarul,
în Steaua, nr. 12, decembrie 1960, pp. 16-18):
Dacã toþi oamenii ar fi dispuºi sã realizeze în
viaþa lor de fiecare zi aceste „lucruri mici” – se
vor gãsi destui oameni mari care sã creeze ºi sã
organizeze România pe care o meritã urmaºii
noºtri.

Fiu al faptei nu sunt… rãsunã ca un prohod
al putinþei, ca o jale a imposibilului fãptuirii.
Desigur Blaga nu este încadrabil printre cei
vizaþi sã realizeze doar acele „lucruri mici”, însumate
ºi subsumate educaþiei oricãrui om de bun-simþ.
Lucian Blaga este o personalitate, este o conºtiinþã
nu doar a „elitelor”, acestea din urmã descrise în
viziunea aceluiaºi publicist, Mircea Eliade, astfel: Nu
fiecare individ este dator sã creeze culturã; toþi sunt
datori, însã, sã-ºi creeze echilibrul lor interior prin
faptã. Contemplaþia este instrumentul de lucru al
elitelor; prin contemplaþie acestea cuprind lumea,
o rãstoarnã în sufletul lor, o îmbogãþesc prin creaþia
lor. (Cãci orice creºte pe acest pãmânt, ca ºi orice
se creeazã, este un adaos concret Lumii întregi.)
(Culturã sau politicã?, în Vremea, 1933, nr. 377
din 24 februarie, p. 3, subl. autorului)

Prieten al adâncului,
tovarãº al liniºtei
joc peste fapte.
Câteodatã prin fluier de os strãmoºesc
mã trimit în chip de cântec spre moarte.
„Legea tãcerii ºi faptei”, stabilitã în conduita

„ºefului de cuib” de cãtre iniþiatorul-fondator al
„Legiunii Arhanghelul Mihail”, Corneliu Z. Codreanu,
între alte „6 legi” dupã care sã fie condus „cuibul”
legionar într-un mod voit ne-dictatorial, spune:
Vorbeºte puþin. Vorbeºte ce trebuie. Vorbeºte când
trebuie. Oratoria ta este oratoria faptei. Tu fãptuieºte.
Lasã-i pe alþii sã vorbeascã. (Duiliu Sfinþescu, Din
luptele tineretului român 1919–1939, culegere
de texte, Editura Fundaþiei „Buna Vestire”, ed. a treia,
1993, f. loc., p. 66. Legiunea Arhanghelul Mihail a
fost înfiinþatã la 24 iunie 1927, la Iaºi; în timp ce, la 6
mai 1924, anul publicãrii poeziei Fiu al faptei nu sunt,
Corneliu Z. Codreanu inaugura, la Ungheni, prima
tabãrã de muncã, cf. Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu,
Cristian Sandache, Radiografia Dreptei Româneºti,
Bucureºti: Ed. FF PRESS, 1996, p. 52.)

B
laga pparcã lle-aar ccere iiertare colegilor de
generaþie, generaþia faptei. Dar Codreanu,
aºa cum este de pãrere alt contemporan

al acestuia, Mircea Vulcãnescu, era, dimpotrivã,
un intuitiv practic, o naturã credincioasã, fanaticã,
aplecatã spre fãptuire, cu orientarea fundamental
eticã, dominatã, în toate, de problema normei de
purtare, „ce e de fãcut”, care mergea direct la þintã.
(Nae Ionescu. Aºa cum l-am cunoscut, Bucureºti,
Editura Humanitas, 1992, pp. 100-101)

Fãrã de numãr sunteþi fii ai faptei… 
Comparaþia lui M. Vulcãnescu are la celãlalt pol

al ei figura unui gânditor – directorul de conºtiinþe al
generaþiei de la 1927, „Profesorul” adulat, dar ºi lovit
de imprecaþia contemporanilor din chiar interiorul
acelei generaþii – filosoful Nae Ionescu: o fire
contemplativã, de artist, cu o esteticã a purtãrii care

îl situa dincolo de bine ºi de rãu, ºi o inteligenþã
realistã, ascuþitã, care pãtrunde toate cutele ºi
dedesubturile unei probleme încurcate, spre a-i
desluºi structura. (În volumul Despre Ioan P. Culianu
ºi Mircea Eliade / Amintiri, lecturi, reflecþii, Iaºi,
Editura Polirom, 2002, pp. 84-85, Matei Cãlinescu
explicã – prin existenþa unei forma mentis a gene-
raþiilor, a unui „inconºtient cultural” cu o „arie de
coincidenþã între sisteme de aºteptare ºi între moduri
de a «ghici» semnele sociale, gesturile, mãºtile,
spusele ºi tãcerile celuilalt“ –, tocmai „prieteniile
ºi urile dinlãuntrul unei aceleiaºi generaþii“, dând
ca dovadã pentru inculparea lui Nae Ionescu o scri-
soare demascatoare trimisã lui Tudor Vianu dupã
încheierea rãzboiului mondial, din Paris, la 19
septembrie 1945, lui Eugen Ionescu: „În ceea ce
mã priveºte, nu-mi pot reproºa cã am fost fascist.
Dar lucrul acesta se poate reproºa aproape tuturor
celorlalþi… a venit sau vine zilele astea Mircea Eliade:
pentru el totul e pierdut, de vreme ce «a învins

comunismul». Ãsta e un mare vinovat. Dar ºi el, ºi
Cioran, ºi imbecilul Noica, ºi grasul Vulcãnescu, ºi
atâþia alþii (Haig Acterian, Mihail Polihroniade) sunt
victimele odiosului defunct Nae Ionescu. Dacã nu era
Nae Ionescu (sau dacã nu se certa cu regele), am
fi avut astãzi o generaþie de conducãtori valoroasã,
între 35 ºi 40 de ani. Din cauza lui toþi au devenit
fasciºti.“) Cu toate deosebirile dintre cei doi cugetãtori
români – atât în abordarea misterului existenþei, cât
ºi în abilitatea pentru actul politic propriu-zis, poetul
Blaga se aseamãnã, cu siguranþã mai mult, cu
scepticul Nae Ionescu, profesorul-filosof. Acesta din
urmã, în aceeaºi prezentare/interpretare a elevului
sãu Mircea Vulcãnescu, aduce o serie de precizãri
antinomice verbelor „a fi, a face ºi a putea”, ºi anume,
ni se spune cã Profesorul Nae Ionescu: atribuie, ca
primã funcþiune metafizicã, mântuirea prin „trecerea
în virtual”, simetric corelatã celeilalte operaþiuni,
care e creaþia, „cãderea în cosmos”.

T
ot aaici, oo aaltã iidee iinteresantã: Pentru men-
talitatea francmasonicã, idealistã ºi apusea-
nã, a face e mai mult decât a fi. A fi este

chiar un fel al lui a face. „Am anfang war die Tat”
(La început era Fapta, lb. germanã, în J.W. Goethe,
Faust I), zice Faust, substituind Logosului, acþiunea.
„Voieºte ºi vei putea, lumineazã-te ºi vei fi”, zice
deviza Românului lui Rosetti. De aceastã „mentalitate
francmasonicã”, Poetul pare disculpat de însuºi titlul
poeziei: FIU AL FAPTEI NU SUNT; mentalitate ce
caracterizeazã Apusul european, în comentariul lui
Nae Ionescu/Mircea Vulcãnescu (atribuirea de cãtre
Mircea Vulcãnescu a propriilor idei, maestrului sãu,
Nae Ionescu, fapt acuzat de Constantin Noica, nu
are, în cazul nostru, importanþã – noi urmând mai
mult ideile ºi mai puþin pe autorii lor): Tot Apusul
vede aºa spiritul, protestând împotriva condiþiei fireºti
a omului. Nimic mai greºit. Nu poþi voi ºi face nimic
din ce nu e copt sã se facã. Lucrurile „se fac”, nu
„le facem”. Cel mult, dacã putem sã le ajutãm sã
se nascã, aducându-le în conºtiinþã, pe ele sau
temeiurile lor, a cãror mânuire nu este posibilã. Dar
asta nu ne schimbã rolul de spectatori. Problema
desãvârºirii noastre nu e sã facem, ci sã ºtim, adicã
sã putem face! Trecerea de la posibilitate la fapt nu
e un adaos de fiinþã, ci o istovire a ei, o alunecare
de la Dumnezeu, care este suma tuturor posibili-
tãþilor, în cosmosul care este o selecþie a acestora,
o alegere, o împuþinare, o mãrginire a lor.

Fiu al faptei nu sunt… A face, cu alte cuvinte,
nu pentru a avea, ci pentru a fi, în sensul atestãrii
verificate potenþialului interior al fiecãrui individ
al speciei, concepþie care îl apropie, oarecum, pe
Nae Ionescu de Lucian Blaga, cum ºi pe amândoi

de imperativul la fel de „contemporan”, clamat de
un Gabriel Marcel în Être et avoir ºi pentru care,
de asemenea, esenþial rãmâne a fi. Printr-un singur
fapt, legionarismul este unic faþã de celelalte curente
naþionaliste: el este singurul partid care ia toate
temele ad litteram ºi, de asemenea, singurul partid
care le traduce integral în fapte. Istoria interbelicã
demonstreazã cã aceastã unicã originalitate a fost
suficientã pentru a transforma legionarismul din loc
comun al epocii în singura ei dominantã. Legiona-
rismul nu poate de aceea fi studiat nici numai în
„cuvintele”, nici numai în „faptele” lui, vorba lui
Maiorescu, ci doar pe acea interfaþã, adesea
insesizabilã ºi incomprehensibilã, dintre cuvinte
ºi fapte, afirmã, azi, nepotul de sorã al lui Mircea
Eliade. (Sorin Alexandrescu, O ciudatã unicitate, în
Paradoxul român, Bucureºti, Editura Univers, 1998,
p. 198) Într-o manierã mai „orientalistã”, un alt filosof
român se declara, în modul sãu propriu, adept al
non-activitãþii, al „ne-faptei”: Înþelepciunea începe

aici. Esenþialul este trãirea plãmãditã din suav
ºi trivial, din urã ºi beatitudini. Pentru a sesiza
sensul vieþii, inactivitatea absolutã este
primordialã – spunea Emil Cioran, într-un
dialog consemnat de Nicholas Catanoy.
A se lungi, a nu realiza nimic sunt pionii
înþelepciunii, mai spunea Cioran. Concluzia
lui Catanoy: Nihilism valah în straie
nietzscheene, ierarhiile rafinate ale negaþiilor
boico-teazã toate sensurile, însuºi cursul
Istoriei, exponen-tul ratat al „Creaþiei”.
Rostirea are farmecul iscodirii ºi al surpãrii,
ºi atâta tot. ªi tot aici, „straniul” Cioran: Scrisul

e o rãzbunare perfectã… Sentimentele duºmãnoase
sunt transmise în cãrþi… Singura funcþiune a scrisului.
(Nicholas Catanoy, Cioran, în Vatra, Târgu Mureº,
nr. 4 – 1999, p. 80) Aº vrea sã mãrturisesc adevãrul
fãrã sã devin martir, scrie Montesquieu, citat de Victor
Felea într-al sãu Jurnal în care, la data de 5 februarie
1970, citim: În interviul sãu din România literarã (6),
Nicolae Manolescu opineazã: „Nu se poate spune
cã arta traduce în imagini o ideologie. Arta este
o ideologie, de un tip particular, ea conþine idei,
propune idei, combate  idei. Scriitorii sunt niºte
ideologi veritabili, când ideile literaturii lor nu sunt
false ori ipocrite.” Deschid întâmplãtor un volum de
Cãlinescu (Scrieri despre artã, II, p. 193) ºi citesc:
„Arta este într-adevãr ideo-logie, însã o ideologie
specificã, exprimatã concret, spre deosebire de
ideologia teoreticã, exprimatã conceptual.” (Victor
Felea, Pagini de Jurnal (19 febr. 1970), în Vatra,
Târgu Mureº, nr. 4 – 1999, p. 92) 

D
incolo dde iironia cu care este semnalatã aici
asemãnarea dintre „opiniile ºi formulele”
celor doi critici români, ºi desigur, nu e

nimic rãu în asta, avem a face cu interpretarea actului
artistic înþeles ca act de creaþie concretã, în sensul
cu care opereazã Petru Comarnescu în analiza din
Kalokagathon: În cazul CREAÞIEI ESTETICE uitãm
cã suntem creaþi ºi ne punem în situaþia Creatorului
Absolut (cel puþin când creãm o operã de artã sau
ne identificãm cu ea). În cazul CREAÞIEI ETICE,
deºi ne construim pe noi înºine, nu uitãm niciodatã
cã suntem creaþi, pãstrând umilinþa ºi dragostea faþã
de Supremul Creator ale cãrui indicaþii le urmãm,
ale cãrui semnificaþii le realizãm, realizându-ne.
(Cristian Popescu, Arta Popescu, Bucureºti,
Societatea „Adevãrul“ S.A., 1994, p. 15)

Dacã pentru „elite” contemplaþia este „instrumentul
de lucru”, ºi desigur cã ea creºte într-unul predilect
pentru elita poeticã precum ºi pentru cea filosoficã
ale oricãrei culturi, Mircea Eliade preconizeazã:
Pentru ceilalþi, fapta rãmâne instrumentul lor de
creaþie, de împãcare cu ei înºiºi. Fapta – nu politica.
(Culturã sau politicã?, în Vremea, loc. cit.) Pânã aici,
distincþia pare limpede: elitele au „contemplaþia” ºi
„ideologia conceptualã”, ceilalþi au „fapta” ºi „ideologia
concretã”. Dar, sã nu fi fost oare Blaga intelectualul
„omul mare” de care vorbeºte Eliade, acela care „sã
creeze ºi sã organizeze România pe care o meritã
urmaºii noºtri”?! Rãspunsul îl gãsim în finalul
articolului eliadian citat anterior: Fapta – nu politica…
ºi iarãºi,

(În imagine, Monumentul lui Lucian Blaga
din Lancrãm - foto wikimapia.org.)
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Lada ccu zzestre
DDrragoº OOLARU

Z
iarele dde aaltãdatã... Ele mi-au stârnit
întotdeauna o mare curiozitate. De fiecare
datã când le rãsfoiesc paginile îngãlbenite de

vreme sunt copleºit de emoþii neobiºnuite. Împreunã
cu ele pãtrund într-o lume miraculoasã, se pare, de
mult pierdutã, dar plinã de taine ºi surprize plãcute.
Aceste emoþii le port încã din fragedã copilãrie, de
atunci când am început sã buchisesc primele cuvinte,
fapt care se datoreºte bunelului meu dupã tatã,
Nicuþã a lui Mical, un mare îndrãgostit de ziare.
Deºi un simplu þãran, cu anumite aptitudini pentru
meºteºugul tâmplãritului, mai întâi de toate el era
un împãtimit al „ºtirilor de la gazetã”. Ducând o viaþã
grea, plinã de neajunsuri, se încãpãþâna, totuºi, ca
aproape în fiecare an dintre cele douã rãzboaie
mondiale, sã se aboneze la gazetele din Cernãuþi
ºi chiar la marile cotidiene din Bucureºti. Pe bunel
nu l-am mai apucat, cum se exprimau pãrinþii mei,
dar, dupã mãrturisirile lor, în casa noastrã întot-
deauna se puteau gãsi teancuri de gazete, iar în
zilele de odihnã aici se adunau mai mulþi gospodari
„ca sã le mai citeascã câte ceva din gazetã Nicuþã
a lui Mical”. Mama-mi spunea: „Cine venea? Venea
Scripa, acela avea patru feciori la ºcoli la Cernãuþi,
venea Ion a lui Todrinã, cã trãia chiar aici peste drum,
venea Gheorghe a lui Constantin... (Aici mama fãcea
o pauzã ºi ofta din greu.) Sãrmanu’, l-au dus ruºii
mai târziu, cu toatã familia, tocmai în Siberia
ºi nu s-o mai întors... 

A
u vvenit cca hhoþii, nnoaptea. Pânã i-au strâns,
cã erau mulþi, ei doi ºi ºapte copii, se fãcuse
ziuã. Nanaºa Ileana, femeia lui Gheorghe

a lui Constantin, i-o plâns ca pe morþi. S-au bocit
singuri aici acasã, cã acolo în Siberia cine avea
sã-i boceascã? Când îi duceau, au trecut pe lângã
mine, cã ieºisem cu gâºtele pe rouã. Îi vãd ca azi:
cei mai mici în
cãruþã, cei mai
mari pe jos din
urmã, curat ca
la înmormântare.
Nanaºa, când m-a
vãzut, mi-a spus
printre bocete:
«Sã te duci, fato,
sã iei ghemele
celea de lânã
la voi, cã rãmâne
casa noastrã
pustie. Sã iei
ce mai este prin
casã, cã noi...»
Parcã nu-i mai ajungeau cuvintele. Ion, bãiatul lor
mai mare, mã lua la joc, cã eram ºi eu de-acum fatã
mare. Jucam cu dânsul Alunelul, azi nu se mai joacã,
l-o uitat lumea... Ion mergea pe jos din urma cãruþei
ºi când m-a vãzut numai atât mi-o spus: «Rãmâi cu
bine, Gheorghinã, cã noi ne ducem ºi nu ºtiu dacã
ne vom mai vedea.» Numai atâta mi-o spus, n-avea

nici el cuvinte... Stai, ce-þi spuneam? Aºa, despre
cititul gazetei. Apoi venea Iordache, tu-l mai þâi
minte? Venea Dzioanec, moº-tu, de la deal, venea
nanaºu Victor a Catrinei, el era mai tânãr, ne-a
cununat pe noi, pe mine ºi pe tat-tu. Cam aiºtea
veneau, ºi socru, Dumnezeu sã-l ierte, le citea
gazeta, câteodatã pânã spre ziuã. Mai beau câte
un pãhãrel de rachiu, dar nu de acestea ruseºti.
Pe atunci se cinstea cu pahare mici, cu degetare...
Un ºip de rachiu ajungea la 7-8 inºi, mai rãmânea
ºi pe altã datã... Mai stãteau de vorbã, cã aºa era
la cititul gazetei...”

O
datã ccu uurgia dde ddupã rrãzboi, adusã
pe meleagul nostru de „eliberatori”, s-au
pierdut ziarele bunelului ºi s-a cam terminat
ºi cu cititul gazetei. S-au pãstrat numai
câteva pagini din Universul bucureºtean
cu care mama a lipit partea lãuntricã a lãzii
celei mari cu flori, fãcutã de mâna bunelului
ºi datã ca zestre pãrinþilor mei, în care
mama pãstra ce avea mai scump la suflet.
Aici, în aceastã ladã, ascuns de ochii
fraþilor mai mari ºi mai ales de cei ai
pãrinþilor, îmbãtat de mirosul plãcut de
haine curate (cãmãºi, cheptare, catrinþe,
brâie, sumane, lãicere), de aroma firelor
de busuioc ºi de gutuie, am deprins
meºteºugul cititului. ªi nu era un citit
oarecare, ca al fraþilor mai mari de la
ºcoalã, ci era cititul cu caractere latine,
adicã româneºti. Mult timp lada bunelului,

dupã cum spunea tata, „a fost unica publicaþie
cu vorbe româneºti din casa noastrã”.

Unde sã mai fie azi oare lada bunelului? Unde
sã mai fie oare acea zestre a familiei noastre
cu ºtirile bucureºtene lipite pe scândurile de tei,
mâncate de cari, dar cu acele atât de fermecãtoare
cuvinte româneºti de cândva?...

F
iiu aal ffapteii nnu ssunt…… concentreazã, în cuvintele unui vers, întreagã
drama unui popor exprimatã în aserþiunea liricã a unui cãrturar, a
unui contemplativ cu instrumentul de activitate amputat de barbaria

evenimentelor expiatoare de muze. Un contemplativ prin excelenþã – definitorie
contemplaþia/contemplativitatea pentru poet, pentru filosof, ºi mai puþin pentru
omul de rând, om al faptei ºi chiar om al faptei politice; pentru care faptã, vai!,
Lucian Blaga nu are resurse, pentru care natura sa interioarã nu îi mai oferã
puteri, iar probitatea moralã îi interzice aventura politicianistã, încã la 1924 (anul
publicãrii poeziei), el rãmânând în expectativã, în afara jocului „puterilor” omeneºti
pentru care natura lui contemplativã se formulase interogativ, încã din 1921, în
poezia Gândurile unui mort – o dovadã a luciditãþii nemiloase cu care Poetul este
înzestrat, ºi pentru care „pãmântul poate nu mai are flori”, iar gândul se întoarce
întru sine, în cãutarea fructelor perene ale credinþei în valorile culturii date în pârg.

Când conduci pe alþii, taci tu ºi sã vorbeascã faptele tale!, sunt cuvintele
sfãtuitoare ale Arhimandritului de la Mãnãstirea nord-moldoveanã Sihãstria,
centrul duhovnicesc al Neamþului, pãrintele Ilie Cleopa, trãitorul (în Puncte
cardinale, Sibiu, an. IX, 1999, nr. 97-98 (1-2), ianuarie-februarie, p. 1 ºi p. 18).
Când încerci sã îþi conduci propriile acte – fie ele de fapt ori de gând – decrip-
tarea dilemei depãºeºte nivelul opþional a fãptui – a nu fãptui, în sensul faptelor
unui ins al elitelor, al unei personalitãþi. Drama interioarã a celui exilat între „fãrã
de numãr”-ul acelor „fii ai faptei” poate fi cititã la un alt nivel, cum este de pãrere
cercetãtorul Nicolae Florescu: drumul (…) urca dramatic din „robie pãmânteascã”
spre nãzuitã „robie cereascã”, trecând din „existenþã cotidianã în existenþã
creatoare” ºi din profanã într-una sacralã. Studiul se referã la romanul blagian
Luntrea lui Caron (Nicolae Florescu, Lucian Blaga sub „Zodia Cumpenei”,
în volumul Întoarcerea proscriºilor, Bucureºti, Editura Jurnalul literar, 1998,
p. 15), dar Poetul, autor al romanului, a fost toatã viaþa un pseudo-fiu-al-faptei
pus de contingent în situaþia de „a face”, în detrimentul firii sale non-fãcãtoare,
contemplative, dar, în acelaºi timp, constructoare de utopii sau, dacã vrem,
de realitãþi ficþionale, noetice. Consideraþiile se potrivesc, aºadar, ºi poeziei.
Blaga se afla, în opinia aceluiaºi Nicolae Florescu, la hotarul dintre douã lumi:
una a disoluþiei istoriei, ce vine cu tãvãlugul ei ilogic ºi aberant sã distrugã toate
formele constituite social ale existenþei româneºti, urmãrind sub aspect politic
ºi ideologic lichidarea expresiei naþionale, cultivarea crimei în proporþii de masã,
ºi alta – cealaltã – a salvãrii, a retragerii în sine, a regãsirii în mit ºi a refuzului
conºtient al istoriei, mai mult încã, a sabotãrii ei.

I
ntrat îîn aanul 22002, lla 224 mmai, îîn eeternitatea vvalorilor clasice ale culturii
româneºti alãturi ºi împreunã cu celãlalt traducãtor al lui Faust, fostul
student al lui Lucian Blaga de la Sibiul Cercului Literar, anume ªtefan

Augustin Doinaº, este acela care ridicã înþelegerea dihotomiei cuvânt–faptã, de
la nivelul factual al interpretãrii, din domeniul convieþuirii active de tip homo faber,
unde perechea cuvânt – faptã se percepe ca alcãtuitã din elemente disjunctive,
la nivelul adevãrului cã poemul, ca iniþiativã a limbii, îl promoveazã pe operatorul
de limbaj, cum scria Brice Parain într-un studiu din 1942, citat de Doinaº:
la rangul  de colaborator al lui Dumnezeu; iar ajungând la impersonalitatea

iniþiativei menþionate, spune: Anulând limita dintre eu ºi lume, limbajul duce –
în poezie – la una din modalitãþile ce stãpânesc azi lirica modernã: lirismul
impersonal. Existã – se întreabã Doinaº – vreo altã confirmare, mai specta-
culoasã, a axiomei heideggeriene: „Limba vorbeºte”?… (ªtefan Aug. Doinaº,
Poemul ca iniþiativã a limbii, în volumul Mãºtile adevãrului poetic, Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 1992, p. 34 ºi p. 45) Singurul orgoliu pe care
ne permitem sã îl decelãm, însã, în poemul blagian Fiu al faptei nu sunt este
acela al umilinþei socio-contextuale, consecutive afirmaþiei din titlu.

F
iiu aal ffapteii nnu ssunt explicã, esenþial, sensul profund al latinescului Adsum
(titlul revistei scrise în întregime de Constantin Noica ºi scoase de acesta,
la 1940), cum spune Ion Dur: sens devenit pentru Noica un sinonim al

modelului cultural pe care avea sã-l întruchipeze dupã ieºirea din acel binefãcãtor
„interludiu”, îndeosebi în anii ’70 ºi ’80, atunci când „urgenþele istoriei” reclamau
trãirea întru culturã, dar ºi prefacerea ei într-o formã de rezistenþã în faþa
ideologiei totalitare.
Existenþa noastrã în spirit
ºi supravieþuirea fiinþei
culturale au fost posibile
ºi datoritã funcþionãrii
unei atari paradigme. Din
pãcate, Poetul se stinge
la 6 mai 1961. (Noica –
Portretul gazetarului la
tinereþe, Sibiu, Editura
Saeculum, 1999, p. 101)
Faptele vor dovedi de
suntem la înãlþimea
gândurilor noastre bune.
Atât. De vor voi, cititorii vor
trage un epilog la sfârºitul
încercãrilor noastre, scria,
la 1919, Eugen Lovinescu.
(Sburãtorul, în Sburãtorul,
1919, nr. 1 din 19 aprilie)

ªi, ca ultim gest,
cultural, sã fãptuim lectura
integralã a versurilor
poeziei scrise de Lucian
Blaga; autor ºi al versului
lapidar ºi concis: vei mânca
miere neagrã ºi aplecat
vei tãcea (din poezia
Cetire din palmã, apãrutã
în Gândirea, 7, nr. 4,
apr. 1927, p. 126):

Dragoº OOlaru, iistoric-aarhivist, ppublicist, iistoric lliterar, ss-aa nnãscut lla 77 ooctombrie 11955
în ccomuna RRopcea ddin rregiunea CCernãuþi. SStudii mmedii îîn ssatul nnatal, FFacultatea dde
Filologie aa UUniversitãþii ddin CCernãuþi ((1973-11978). ÎÎntre 11979 ººi 22015 llucreazã lla AArhiva
de SStat aa rregiunii CCernãuþi. AA ccolaborat lla nnumeroase vvolume ººi rreviste, ddin CCernãuþi
ºi ddin RRomânia. EEste mmembru ffondator aal SSocietãþii ppentru CCulturã RRomâneascã „„Mihai
Eminescu”, ssecretar aal ccomitetului dde cconducere îîn pperioada 11996-11997. PPentru
contribuþia lla ddezvoltarea eeminescologiei, îîn aanul 22000, PPreºedinþia ººi MMinisterul CCulturii
al RRomâniei ii-aau ddecernat mmedalia oomagialã „„Eminescu”. 

Fiu aal ffaptei nnu ssunt
Lucian BBlaga

Fãrã dde nnumãr ssunteþi ffii aai ffaptei
pretutindeni ppe ddrumuri, ssubt ccer ººi pprin ccase.
Numai eeu sstau aaici ffãrã ffolos, nnemernic,
bun ddoar dde-nnnecat îîn aape

Totuºi aaºtept, dde mmult ttot aaºtept
vreun ttrecãtor aatotbun ººi-aatotdrept cca ssã-ii sspun:
O, nnu-þþi îîntoarce pprivirea,
O, nnu-mmi oosândi nnemiºcarea.
Cresc îîntre vvoi, cci uumbrit dde mmâinile mmele
misticul rrod sse rrotunjeºte îîn aaltã pparte.
Nu mmã bblestemaþi, nnu mmã bblestemaþi!

Prieten aal aadâncului,
tovarãº aal lliniºtei
joc ppeste ffapte.
Câteodatã pprin ffluier dde oos sstrãmoºesc
mã ttrimit îîn cchip dde ccântec sspre mmoarte.

Întrebãtor ffratele mmã ppriveºte,
miratã mmã-nntâmpinã ssora,
dar îîncolãcit lla ppicioarele mmele
m-aascultã ººi mmã ppricepe pprea bbine
ºarpele ccel ccu oochii dde-aa ppururi ddeschiºi
spre-nnþelepciunea dde ddincolo. 
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O
ricât dde mmari ssunt mmeritele neokantienilor
de la Baden în privinþa modului de a
concepe natura ºi funcþionalitatea valorilor,

ei nu au dat, totuºi, un rãspuns complet, pe deplin
satisfãcãtor, problematizãrilor implicite ale temei
abordate. Trebuie sã recunoaºtem, însã, cã nici nu
era atât de facilã surmontarea dificultãþilor apãrute.
Aceasta nu ne scuteºte sã observãm cã, operând
cu un fel de reducþionism, neokantienii badici
privilegiazã raþionalitatea, teoreticul, în defavoarea
sensibilitãþii, ateoreticului, atunci când vine vorba de
natura valorii. Problema este sesizatã cu acuitate de
fenomenologie, îndeosebi de Max Scheler ºi Nicolai
Hartmann, care propun un alt orizont de înþelegere
a valorii, luând în consideraþie experienþa afectivã.
Cu o amplã ºi încrezãtoare deschidere în confrun-
tãrile cu realul, ei dau curs nãzuinþei de a depãºi
formalismul kantian, normativismul neokantian ºi
relativismul subiectivist, proiectând, de pe poziþia
fenomenologiei, o axiologie centratã pe integralitatea
omului, înþeles ca raþiune ºi afecte.

Din unghiul de vedere arãtat, Max Scheler edificã
o filosofie a valorii, atrãgând atenþia cu precãdere
asupra anoeticului, a vieþii afective, în cadrul cãreia
stãruie pe intenþionalitatea actelor emoþionale. (1)
Discursul referitor la valoare ºi-l elaboreazã, în
contextul modului fenomenologic de a înþelege viaþa
ºi conceptul de stimul, prin aplicare la dimensiunea
emoþionalã a fiinþãrii noastre etice, sociale ºi
religioase, ceea ce îl deosebeºte de Husserl.

Respingând prejudecata originatã în gândi-
rea anticilor, care, „aplicând structurilor spiritului
o viziune inadecvatã”, separã raþiunea de
sensibilitate, umilind-o pânã la desconsiderare,
Scheler pledeazã pentru un alt raport între cele
douã entitãþi, descoperind sensibilitatea, anoeticul,
ca un alt orizont al valabilitãþii. (Max Scheler,
Le formalisme en éthique et l’éthique matériale
des valeurs/Der Formalismus in der Ethik, tradus
din germanã de Maurice de Gandillac, ediþia a
6-a, Paris, Gallimard, pp. 265-266) Scheler preia
ideea de la antecesori (2) ºi susþine cã, în afarã
de intenþionalitatea actelor intelectuale, existã o
intenþionalitate emoþionalã, care exprimã dimensiunea
alogicã a spiritului. Cu alte cuvinte, actele emoþionale
sunt prezente în activitatea spiritului, ceea ce
înseamnã cã ele nu sunt exclusiv expresia arbi-
trariului subiectivitãþii, a haosului senzaþiilor ºi
impresiilor; dimpotrivã, au un rol cognitiv. În sensi-
bilitate „este dat ºi un sens specific, care este
independent de spiritul uman (...) ºi poate fi înþeles.
Ca urmare, «sfera emoþionalã a spiritului» înseamnã
acele acte ale sesizãrii pure (...în lipsa oricãrei emoþii)
ale cãror obiecte îl reprezintã viaþa emoþionalã a
omului”. (Claudiu Baciu, Conceptul de funcþionalizare
la Max Scheler ºi Heinrich Rombach, Bucureºti,
Editura Academiei Române, 2006, p. 98)

P
otrivit cconcepþiei sscheleriene, sentimentele
au o intenþionalitate proprie, specificã,
prin care se detaºeazã de simplele „stãri

sensibile” subiective. (3) Ele au capacitatea de a
intui conþinuturi a priori (4) ale conºtiinþei, cum sunt
valorile. Aºadar, în viziunea lui Scheler, nu raþiunea,
ci intuiþia actelor emoþionale în forma sentimentului
(simpatia, iubirea, ura, preferinþa etc.) sesizeazã
valorile, fãcând astfel posibil accesul nostru la ele.
În acest sens, Scheler susþine cã valorile sunt
„fenomene” clar sesizabile graþie percepþiei afective.
(Le formalisme..., p. 41) El afirmã cã existã o
percepþie originarã, care nu înseamnã altceva decât
o „vizare-intenþionalã”, al cãrei obiect este valoarea
purã. În atare situaþie, sentimentele ºi percepþia
afectivã coexistã în unitate, cu toate cã sunt anumite
stãri patologice în care stãrile sensibile sunt separate,
în afara unei relaþii intenþionale de receptare. Prin
intermediul simplelor conþinuturi ale senzaþiilor,
reprezentãrilor sau percepþiilor, sentimentele pot
fi „legate” de obiectul conºtiinþei, dar este posibil
ca ele sã nu aibã un obiect. De fiecare datã, însã,
aceastã legãturã cu valoarea, ca obiect al vizãrii
intenþionale, este de naturã mediatã de percepþie sau
reprezentare (Ibidem, pp. 268-269), cum am arãtat

mai sus. Scheler este convins cã valorile provoacã
fiinþa umanã în integralitatea ei ºi, ca atare, nu pot fi
reduse la pure semnificaþii intelectuale, cum afirmau
neokantienii, întrucât ele conþin ºi un sens afectiv.

Cum defineºte Scheler natura valorii? În
perspectiva fenomenologiei scheleriene, valoarea,
ca obiect al intuiþiei emoþionale, devine un în sine
ce subzistã independent de actul vizãrii intenþionale
ºi nu þine de constituþia naturalã a omului. Corelate
emoþionalitãþii, valorile sunt obiecte alogice ºi astfel
se disting de „esenþele inteligibile”. Ele nu au o
existenþã realã, în sensul entitãþilor empirice, ci mai
degrabã una funcþionalã. Din acest punct de vedere,
natura esenþei-valoare se deosebeºte de celelalte
esenþe prin caracterul ei „funcþional” sau „modal”.
Felul lor de a fi fãrã a exista, asemeni manifestãrilor
lumii empirice, reliefeazã natura lor de esenþe, date
a priori; ºi, ca esenþe, nu se întemeiazã pe relaþia
cu obiectele care ar trebui sã le verifice, ci în  ele
însele. Valorile ni se oferã în  fiinþa lor. Aceasta
înseamnã cã ele sunt independente de subiectul
uman, ceea ce aratã încã o datã cã Scheler respinge

în mod sistematic
toate teoriile subi-
ectiviste, cum sunt
hedonismul, emoti-
vismul, utilitarismul,
nominalismul, rela-
tivismul, care pun
valorile în depen-
denþã de puterea
voinþei unui ego.

Înþelese astfel,
Scheler atrage
atenþia, potrivit unei
observaþii recente,
cã „existenþa ne
este datã atât ca
lume de obiecte,
cât ºi ca lume de
valori. Sau cã, în
cadrul funcþiilor
intenþionale de a

simþi, ni se dezvãluie aceeaºi lume de obiecte însã
sub un alt aspect, aspectul valoric”. (Claudiu Baciu,
Op. cit., p. 67) În opinia noastrã, precizãrile de mai
sus, referitoare la natura valorii, infirmã acuza ce
i se aduce lui Scheler, cum cã ar omite explicarea
modului în care valorile, ca esenþe, diferã de alte
esenþe. (Cf. Phillip Blosser, Scheler’s Theory of
Values, în vol. Phenomenology of Values and
Valuing, ed. by James G. Hart and Lester Embree,
Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 1977)

C
aracteristicile ddefinitorii reliefate pânã aici
aratã cã valoarea, în viziunea lui Scheler,
este „obiectivã”, neatârnatã de întruparea

sa concretã într-o formã corporalã, inclusiv în
conºtiinþa subiectivã. Ea ne apare astfel ca un
dat prin sine în simþire, în Fühlen, ceea ce Scheler
atribuie „unitãþilor ideale de semnificaþie”. De aici
decurge adevãrul cã valoarea în sine nu poate
fi confundatã cu purtãtorii sau cu suporturile ei,
care sunt bunurile. (Le formalisme..., pp. 39, 42)

De altfel, distincþia dintre valori, bunuri ºi lucruri
a fost teoretizatã mai înainte de Rickert ºi ulterior de
Husserl. Ceea ce face Scheler nu este altceva decât
o aprofundare a temei de pe poziþie fenomenologicã,
prin analiza complexã a relaþiilor dintre valori, bunuri
ºi lucruri. El susþine cã lucrurile, inclusiv constituþia
psihofizicã umanã, sunt numai suporturi ale valorilor.
(Ibidem, p. 34) În mãsura în care un lucru, prin
unitatea însuºirilor sale, este subsumat unei valori,
el devine purtãtor de valoare ºi, în consecinþã, intrã
în categoria bunurilor. Aºadar, bunul, implicit binele
moral ºi binele privit în perspectiva „intuiþiei lumii
naturale”, este un lucru cu sau de valoare. (Ibidem,
p. 37) De aici deducem cã, pentru Scheler, lumea
bunurilor, ca expresie a valorilor întrupate, ºi aceea
a lucrurilor sunt complet diferite.

Instituind aceste delimitãri, Scheler merge
mai departe ºi subliniazã cã, în ceea ce priveºte
întruparea ei, valoarea nu se confundã cu simplele

proprietãþi ale bunului sau
lucrului valorizat. Ea nu þine
de asemenea proprietãþi.
Valoarea este un conþinut
a priori, dat în mod evident
în intuiþia originarã, purã,
desprinsã de experienþa empiricã. De aceea, numirea
unei valori nu desemneazã simplele proprietãþi ale
obiectelor corporale. Percepem, de exemplu, culoa-
rea roºie fãrã sã ne gândim la însuºirile suprafeþei
naturale pe care se aplicã. La fel se întâmplã ºi
cu valori ca agreabil, fermecãtor, amabil, prietenos,
distins, nobil, care ne sunt accesibile ab initio, fãrã sã
ne reprezentãm proprietãþile obiectelor sau ale per-
soanelor cãrora le atribuim aceste valori. (Va urma)

Note
1. În lucrarea Wesen und Formen der Sympathie/

Natura ºi formele simpatiei, 1923, Scheler face o
cercetare fenomenologicã a vieþii afective în forma
diversitãþii de nuanþe a simpatiei, a simpatiei inten-
þionale ca act emoþional. Scheler spune cã actele
intenþionale sunt date în trãirea noastrã afectivã; ele
sunt guvernate de o logicã proprie, complet diferitã ºi
inabordabilã de logica intelectului. Privilegiind ponderea
vieþii emoþionale în viziunea sa despre lume, inclusiv
în axiologie, împotriva raþionalismului abstract ºi a
formalismului, Scheler nu a fãcut loc iraþionalismului
ºi subiectivismului, pe care le-a respins cu fermitate.
Pentru alte detalii referitoare la aceastã temã, poate
fi consultat un interesant studiu elaborat de Claudiu
Baciu, în lucrarea Conceptul de funcþionalizare la Max
Scheler ºi Heinrich Rombach, Editura Academiei, 2006.

2. Conceptul de intenþionalitate, având o lungã
istorie care începe cu neoplatonismul medieval, deºi
unele semne îl anunþau chiar mai devreme, a constituit
obiectul preocupãrilor contemporane, îndeosebi ale lui
Brentano ºi Husserl. Primul înþelege intenþionalitatea ca
un fenomen psihic, purtãtoare a unui „obiect imanent”,
ºi cerceteazã tipurile de intenþionalitate: reprezentarea,
judecata, sentimentul (V. Psihologia din punct de
vedere empiric, 1874). Continuându-l pe Brentano,
Husserl considerã intenþionalitatea nu ca fenomen
psihic, ci ca o modalitate proprie de manifestare a
raportului dintre subiectul ºi obiectul conºtiinþei (V. Idei
pentru o fenome-nologie purã ºi o filosofie fenomeno-
logicã, 1913). Fãcând trimitere la formele posibile ale
intenþionalitãþii (percepþie, imaginaþie, evaluare, dorinþã
etc.) teoria lui Husserl a stimulat în chip deosebit
studiul intenþionalitãþii, în contextul fenomenologiei
transcen-dentale. Astãzi, conceptul de intenþionalitate
este obiectul unei profunde reconstrucþii teoretice
(V. Enciclopedie de filosofie ºi ºtiinþe umane, trad. din
italianã, Buc., Ed. All educaþional, 2004, pp. 501-502;
Conceptul de intenþionalitate la Brentano. Opinii ºi
interpretãri, coord. Ion Tãnãsescu, Buc., Paideia, 2002).

3. Scheler distinge simplele stãri afective de
simþirea sau percepþiile afective. Cele dintâi aparþin
domeniului conþinuturilor ºi fenomenelor; cele din urmã
au rolul de a sesiza conþinuturi ºi fenomene. „Percepþia
afectivã a ceva” este o „vizare-intenþionalã” ºi aratã
mãsura în care sentimentele sunt „organe” apte de
a sesiza valorile. În timp ce calitãþile funcþionale ale
percepþiei afective cunosc, în interiorul conºtiinþei,
toate variaþiile posibile, sentimentul rãmâne el însuºi
(V. Le formalisme..., pp. 267-268).

4. În gândirea lui Scheler, spre deosebire de
înþelesul kantian, conceptul a priori trimite la felul în
care filosoful concepe ºi utilizeazã metoda fenomeno-
logicã, îndeosebi în cazul conceptelor de esenþã,
fenomen, intuiþie, valoare. Pentru Scheler, a priori-ul
este o trãsãturã ce aparþine nu doar raþiunii, ci ºi
structurii ideale a lucrurilor în sine. A priori pune
împreunã formalul ºi materialul, dând prevalenþã celui
din urmã, ceea ce înseamnã depãºirea opoziþiilor
kantiene formal-material, a priori – a posteriori. Prin
urmare, aposterioritatea nu exclude materialitatea
valorilor. „Emoþionalul spiritului” are ºi el un conþinut
a priori originar, ceea ce justificã o aprioricã a senti-
mentelor, o ordre du coeur, o logique du coeur, dupã
expresia lui Pascal (Vezi Le formalisme..., pp. 266-
267). Întrucât orice esenþã, ºi valoarea este o esenþã,
are un conþinut „intuitiv” propriu, ea þine de sfera
aprioricului material.

Valoarea, îîntre aapriorism
ºi iintenþionalitate, lla MMax SScheler ((I)

Marrin AAIFTINCÃ
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E
vocând ªcoala
noastrã dde iierii
ºii dde aazzii ºi rolul

ei în promovarea valorilor
fundamentale, cu contribuþie
majorã, energeticã, la forma-

rea unei Românii puternice, pe care ne-o dorim cu
toþii, matematicianul profesor Dragoº Vaida insista,
în cartea sa Istoria din noi. Retrãind trecutul ca
prezent (Piteºti, Ed. Tiparg, 2017) asupra „etapelor
parcurse de noi (generaþia 1948-52 n.n.) în anii de
strãduinþe, când totuºi îndemnurile noastre sufleteºti
s-au putut agãþa de ceva”. Între formatorii sãi din
Liceul (cu aplicaþie pedagogicã) „Titu Maiorescu”,
din Bucureºti (azi, Colegiul „I.L. Caragiale”), amin-
teºte „figura de Bergson jovial, mereu nesigur pe
identitatea sa pedagogicã, redus la rolul de profesor
de Constituþie, a lui Constantin Floru (1897-1983),
alãturi de Virgil Bogdan (1899-1969)”, „personalitate
încântãtoare ºi prezenþã fluturãtoare, de-o volubi-
litate inepuizabilã”, ultimul cãrturar din dinastia
Bogdãneºtilor braºoveni, cum îl numea acad.
Al. Surdu, ºi de poetul Emil Giurgiuca (1906-1992).
Aceºti dascãli de excepþie au oferit tinerilor liceeni,
în lipsa manualelor („cãci ºi acelea care existau nu
ne erau de niciun folos, nici nouã ºi nici profesorilor”),
ºansa unor cursuri libere „de parcã în acele vremuri
aspre am fi trãit în altã lume”. (Op. cit., p. 15)

Despre Constantin Floru, fiul profesorilor
Alexandrina ºi I.S. Floru, ambii foºti studenþi ai lui
Maiorescu, absolvent al Liceului „Sfântul Sava” ºi
al Facultãþii de Filosofie din Bucureºti (1925), audient,
la Freiburg, al lui Husserl ºi Heidegger, prieten bun
ºi cu Constantin Noica ºi admirator necondiþionat al
lui Nae Ionescu, profesorul Edgar Papu (1908-1993)
ne spune cã „era un om delicat, cu o voce caldã,
nu prea puternicã, mereu cumpãtat ºi ezitant pânã
sã-ºi spunã pãrerea, poate puþin cam sceptic, însã
de-o exemplarã sinceritate”. (Memorii dintr-un secol.
Jurnal 1929-31, Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2015, p. 341 ºi urm.)

P
rofesionist ddesãvârºit, Constantin Floru
a fost nu doar partener de idei al lui
Constantin Noica ºi Mircea Vulcãnescu,

dar ºi colaborator la Izvoare de filosofie. Culegere
de studii ºi texte (1942-43), apoi traducãtor (avizat)
al lui Hegel (Enciclopedia ºtiinþelor filosofice, partea
I, Logica, în colaborare cu D.D. Roºca, Virgil Bogdan
ºi Radu Stoichiþã, partea a II-a, Filosofia naturii, 1969,
a III-a, Principiile filosofiei dreptului, 1971) ºi al lui
Leibniz (proiect întrerupt în 1968, prin moartea lui
Dan Bãdãrãu). În 1965, îºi aminteºte profesorul
Alexandru Surdu, la solicitarea lui Constantin Noica,
de-abia ieºit din puºcãrie ºi proaspãt angajat la
Centrul de Logicã al Academiei Române, Constantin
Floru gãzduieºte „în locuinþa sa din Dorobanþi”
seminarul de limbã greacã, organizat „în amintirea
lui Nae Ionescu”, cum spunea Noica, unde se citeau
ºi se traduceau, dupã originalul grecesc, Categoriile
ºi Analiticele prime ale lui Aristotel. În acei ani,
Constantin Floru fãcea impresia „unui om foarte
ordonat, îmbrãcat întotdeauna corect. Când saluta,
apropia cãlcâiele ºi apleca puþin capul, cum fac, de
regulã, militarii. Nu stãtea niciodatã tolãnit pe scaun,
nu se sprijinea de spãtar. Avea o þinutã impecabilã.
Cu toate astea, nu era o persoanã rigidã. Avea figura
blândã ºi zâmbitoare ºi vorbea totdeauna calm.”
(Al. Surdu, Mãrturiile anamnezei, Bucureºti, Paideia,
2004, p. 164) Precaut, i se adresa tânãrului sãu
coleg cu apelativul „Tovarãºu’ Surdu”, iar la
observaþia lui Noica, anume cã nu e membru de
partid, rostea oficial „Domnu’ Surdu”, fãrã a folosi
niciodatã prenumele. „Au fost anii cei mai productivi
ai tinereþii mele filosofice, mãrturiseºte profesorul
Surdu, când îl secondam pe Noica la traducerea
comentatorilor greci ai lui Aristotel, iar cu Floru
verificam traducerile româneºti ale Criticii raþiunii

pure, a lui Kant, la care participa uneori ºi Nicolae
Bagdasar.” (Ibidem, p. 166)

Peste aceste amintiri fugare, din anii dedicaþi celor
filosoficeºti, întrerupþi brutal în 1975, când s-a desfi-
inþat Centrul de Logicã, Noica a plecat din Bucureºti,
Virgil Bogdan s-a stins curând, iar Floru s-a retras
vremelnic („Filosoful trebuie sã trãiascã la marginea
societãþii, sub scara de serviciu a blocului”, spunea
el), s-ar fi aºternut colbul, dacã, recent, nu ar fi
apãrut, la Editura Ars Docendi a Universitãþii din
Bucureºti, volumul cuprinzând scrisorile filosofului
japonez Seinoske Yuassa (1905-1970), adresate
confratelui sãu „freiburghez” Constantin Floru. Scrise
în intervalul 1929-36, incluzând ºi perioada de 5 luni
(aprilie-august 1934) când Yuassa a fost secretar de
legaþie, în România („Dupã 5 luni de stat la Bucureºti,
viaþa la Berlin mi se pare o relaxare. Fireºte, aici am
mai mult de lucru, dar
am cel puþin senti-
mentul plãcut de
a nu  fi trândãvit toatã
ziua” – Nicolae Scurtu,
Un filosof japonez în
România, Bucureºti,
Ed. Ars Docendi, 2018,
p. 50), scrisorile lui
Yuassa constituie
un document unic de
viaþã ºi de solidaritate
profesionalã.

Despre elevii „orien-
tali” ai lui Heidegger,
între care s-au aflat
ºi „lateinerii” valahi
Constantin Floru,
Octavian Vuia ºi
Alexandru Dragomir

(1916-2002, cel care, din timiditate „n-a mai scris
niciun rând”, dupã 1945, deºi recent au apãrut
suspiciuni cã cel puþin un text din Crase banalitãþi
metafizice ar aparþine, ca fond, lui Al. Dragomir),
cercetãtorul Claudio Muti, afirma cã „Tentativa
heideggerianã de a gândi dincolo de metaforã
s-a întâlnit cu o disponibilitate specialã spre recep-
tare, chiar acolo unde metafizica greco-creºtinã
ne reprezenta baza naturalã a gândirii.” (Destinul
lui Heidegger în Orient, Estetice News, 2014)

S
urprinzãtor, îîntâlnim, între audienþii lui
Heidegger, numeroºi studenþi persani, dar
ºi japonezi, admiratori ai cursurilor Despre

filosofie ºi budism, între care cel mai cunoscut este
baronul Shuzo Kuki (1888-1941), un gânditor aparte
în panorama niponã a acestui secol, autorul primelor
cursuri despre Heidegger, susþinute la Universitatea
Imperialã din Tokio. Între aceºtia a fost ºi Seinoke
Yuassa, admirator al lui Pascal ºi promotor al teoriei
Nimicului („Nimicul echivaleazã cu a experimenta
Fiinþã”), temã similarã cu doctrina taoistã, cu care
era mai familiarizat (dupã care toate lucrurile pornesc
dinspre existenþã, prin intermediul fiinþei). Culegerea
de scrisori ale lui Yuassa cãtre Constantin Floru,
aflate în arhiva lui Nicolae Scurtu, transmit, dincolo
de calda apreciere pentru confratele român, ºi
interesul japonezului pentru filosofia din þara noastrã.
În acest sens, articolul Filosofia în Japonia de azi,
publicat în Revista de Filosofie (nr. 4, 1934), este
pilduitor. Dintr-o notã de subsol aflãm amãnuntul
surprinzãtor cã autorul, doctor în Filosofie al
Universitãþii din Bonn, cu o tezã despre Pascal,

„stând 5 luni la Bucureºti, a învãþat aºa de bine
româneºte cã ºi-a revãzut singur traducerea studiului
fãcutã de Constantin Floru”.

Odatã cu prezentarea modului cum filosofia euro-
peanã a influenþat mediul cultural japonez, Yuassa
face ºi un larg excurs în zona tradiþionalã a gândirii
nipone, evidenþiind „un drum lung spre înþelepciune,
ce pune practica deasupra teoriei”. În opinia sa,
mergând pe calea spiritului filosofic european, japo-
nezii au pus bazele unei ºtiinþe teoretice, de orientare
fenomenologicã, suprapusã, în bunã mãsurã, pe
spiritul german ºi doar parþial pe cel francez. Etapele
naºterii a ceea ce putem defini drept „spiritul filosofic
local” sunt similare celor parcurse de gânditorii din
spaþiul românesc: traducerile, cursurile universitare,
revistele de specialitate. Lipseºte componenta
didacticã pentru ca cerinþele lui Mircea Vulcãnescu

sã se îndeplineascã întocmai. În acest mod,
japonezii au reuºit sã transpunã „în þara
ºi în limba lor spiritul filosofiei occidentale
ºi sã-l utilizeze în cercetãri originale”.
(Op. cit., p. 68)

A
ºa aa lluat ffiinþã, în rãsãritul înde-
pãrtat, se pare pe un sol fertil,
originala filosofie japonezã, distinctã

de cea importatã cândva din China. Pentru
a exemplifica modul cum analiza fenome-
nologicã poate cristaliza un concept filosofic,
Yuassa aminteºte termenul iki, desprins
din sfera vieþii zilnice, devenit, prin forþa
împrejurãrilor, un concept filosofic specific
japonez. Intraductibil ºi fãrã echivalent
în alte limbi, iki înseamnã deºtept, inteligent,
nãstruºnic, simpatic etc. El poate fi întâlnit
atât în argou, cât ºi în filosofie ori literaturã.
Pentru a exemplifica spiritul iki, izvorât, cum
ar spune Pascal „din logica inimii”, Yuassa
aminteºte o anecdotã depre un „filosof

zenist”, preocupat, nu de „cale” (hodos), ci de „drum”
(methodos). În completare, Yuasssa adaugã un
celebru kaiku, compus de Matsuo Basho (1644-
1694), cel care, întrebat Ce era Legea Unicã înainte
de vegetaþia muºchiului, ar fi rãspuns cu un hoku,
cunoscut azi de toþi adepþii poeziei minimaliste:
La sãritura/ broaºtei în strãvechiul iaz/ sunetul apei”
(în traducerea lui ªerban Codrin, Stâlpi de felinar,
Constanþa, Ex Ponto, 2018, p. 30). Textul original
din Revista de filosofie, a fost tradus de Constantin
Floru. 

În mod surprinzãtor, observaþiile lui Seinoske
Yuassa confirmã teza cã, „în scrierea filosoficã,
limbile naþionale reprezintã un factor secundar”.
(Al. Surdu, Izvoare de filosofie româneascã, Ed.
Biblioteca Bucureºtilor, 2010, p. 118) Filosofii sunt
ataºaþi mai degrabã de terminologie, iar aceasta
orienteazã, în manierã hermeneuticã, semnificaþia
cuvintelor. Nu întâmplãtor, Noica identifica, în
Rostirea filosoficã româneascã, acele nuanþe
inefabile ale cuvintelor, intraductibile, dar atât
de pline de sens. Izolaþi sau racordaþi la limbajul
filosofic european, românii, ca ºi japonezii din vremea
lui Yuassa, au descoperit diversitatea orientativã
a limbajului, adãugând dorul între termenii filosofici
de formula unu.

A
zi vvorbim ddespre oo ffilosofie româneascã,
alcãtuitã cu ºi pe temei local. Ea se dezvoltã
când apar acele personalitãþi ce îmbinã

calitãþile personale cu un fond cultural, chiar latent,
capabil sã le alimenteze impulsurile meditative. În
acest sens, peste ani, prietenia lui Seynoke Yuassa
cu Constantin Floru, nãscutã din admiraþia pentru
lirica lui Basho ºi alimentatã, în egalã mãsurã, de iki-
ul japonez ºi dragostea pentru Husserl ºi Heidegger,
sunt un semn cã, în eternitate, nu existã popoare
predispuse spre filosofie, ci doar un spiritus loci,
înscris în codul genetic al fiinþei naþionale. 

Douã ssuflete ppereche,
iki-uul jjaponez ººi dorul românesc

MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU
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C
ursul dde EEticã conceput ºi predat de
Aristotel în Lykeion se adresa unor iniþiaþi
„avansaþi întru reflecþia filosoficã”. (Valentin

Mureºan, Comentariu la Etica Nicomahicã, Editura
Humanitas, Bucuresti, 2007) Cursul viza atât
„o fundamentare raþionalã” a eticii, cât ºi „aflarea
rãspunsului la întrebarea cum sã devenim virtuoºi“
pentru a trãi fericiti. (Op. cit., p. 346) „Prin urmare,
Etica Nicomahicã trebuie privitã ca o «cercetare»
specificã, de tip «dialectic», asupra «modului corect
de a acþiona» pentru a trãi fericit, în particular, pentru
a-þi clãdi un caracter virtuos.” (Idem) Lumea în
care au trãit Platon ºi Aristotel, dominatã „de varii
comportamente imorale sau care mimeazã doar
moralitatea, o lume în care savanþii vremii
(philosophos) erau mai degrabã ridiculizaþi decât
lãudaþi”, era o lume care „solicita un rãspuns etic
focalizat pe educaþia moralã (de unde a rezultat
o eticã a virtuþii sau a agentului)”. (Op. cit., p. 344).
Aristotel concepea fericirea (eudaimonia) în legãturã
cu binele ºi cu virtutea. Iar de crearea virtuþilor se
ocupa politica, cu atribute concrete de formare a
caracterelor, cãci politica se ocupã de binele cetãþii
ºi al cetãþenilor. Dar ce este binele? ªi ce este
virtutea? La aceste întrebãri rãspunde Aristotel în
Etica Nicomahicã în primele ºapte capitole, ultimul,
al zecelea, fiind rezervat fericirii. Definind fericirea
în legãturã cu virtutea, Aristotel dezvoltã o teorie a
virtuþii ce a constituit în istoria filosofiei prima teorie
eticã de la care s-au alimentat atât filosofia medievalã
occidentalã (Toma de Aquino), cât ºi teologia creºtinã
din primele secole. Platon dezvoltase în Republica
o teorie asupra organizãrii politice a cetãþii. Dialogul
Platon – Aristotel în concepþia despre politicã „constã
în mod esenþial în contrastul dintre transcendentalis-
mul lui Platon ºi imanentismul lui Aristotel”. (Andrei
Cornea, „ªcoala din Atena” în volumul coordonat
de Vasile Muscã ºi Alexander Baumgarten, Filosofia
politicã a lui Aristotel, Editura Polirom, Bucureºti
2002) Faþã de acest dialog filosofic, „întreaga
filosofie europeanã ulterioarã reprezintã, dupã
vorba cunoscutã a lui A. Whitehead, numai
«note de subsol»“. (Op. cit., p. 129) 

A
ristotel cconsiderã cã, pentru o viaþã frumoasã
ºi reuºitã în acord cu legile cetãþii, oamenii
trebuie sã fie virtuoºi. Virtuþile se împart în

douã categorii: virtuþi etice ºi dianoetice. Cele etice,
ale caracterului, se cultivã prin exerciþiu ºi experienþã
(generozitatea, cumpãtarea, curajul ºi altele), cele
dianoetice (înþelepciunea practicã, inteligenþa, înþe-
lepciunea speculativã) se dezvoltã prin învãþãturã ºi
timp. Virtuþile etice nu sunt de la naturã. În concepþia
lui Aristotel, virtuþile etice constituie o parte a fericirii
alãturi de virtuþile dianoetice. Scopul oricãrei activitãþi
a omului îl constituie binele. 

„Orice artã ºi orice investigaþie ºi orice acþiune
ºi orice decizie par sã tindã spre un anume bine;
de aceea, pe bunã dreptate s-a afirmat cã binele
este cel spre care aspirã toate.“ (Aristotel, Etica
Nicomahicã, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1988, p. 7)

„Binele omului, pe lângã faptul cã este scop
unic ºi ultim al acþiunilor acestuia, mai trebuie sã
fie într-un anumit fel, ºi anume, sieºi-suficient. (…)
Cu alte cuvinte, binele desãvârºit în mod absolut
(haplos teleion agathon) este acel ceva care luat
singur face ca viaþa sã fie demnã de a fi aleasã
ºi sã nu-i lipseascã nimic. (Cristian Ducu, „Conceptul
de fericire în comentariul lui Thomas de Aquino la
Etica Nicomahicã”, internet) Acest caracter de auto-
suficienþã reprezintã caracterul autarhic al fericirii,
despre care vom vorbi mai târziu. Revenind
la „bine”, Aristotel scrie în cartea I urmãtoarele: 

„S-ar pãrea cã binele face obiectul ºtiinþei cu cea
mai mare autoritate ºi cu cea mai înaltã organizare,
iar aceasta se aratã a fi politica. (…) Ea stabileºte
care sunt ºtiinþele necesare cetãþilor ºi pe care
anume ºi în ce mãsurã trebuie sã le studieze
fiecare clasã de cetãþeni.”

Aristotel considerã cã politica urmãreºte binele
practic al cetãþenilor prin acþiune moralã asupra
lor: elaborarea de legi, educaþia încã din copilãrie
ºi formarea deprinderilor conform cu predispoziþiile
naturale ale tinerilor (învãþãmântul individual are
un rol mai important in viziunea lui Aristotel decât

cel public). Pentru a dobândi un caracter virtuos, în
cursul procesului educativ, tinerii trebuie sã deprindã
judecata justã (orthos logos) care nu este prevãzutã
nici în legi, nici în reguli. Ce este judecata justã?
Judecata corectã sau justã este echilibrul între
extreme, între exces ºi insuficienþã. Spre exemplu,
curajul este mãsura justã între temeritate ºi laºitate,
generozitatea este mãsura justã între avariþie ºi
risipã. O educaþie corespunzãtoare se bazeazã ºi
pe educarea plãcerilor ºi durerilor care indicã faptul
existenþei „dispoziþiilor habituale”, acele dispoziþii
care-l fac pe om apt de a primi virtuþile. Aristotel
considerã cã virtuþile trebuie exersate practic, nu doar
cunoscute teoretic. În acest fel, se formeazã oamenii
cu caracter ferm, locuitori ai unei cetãþi bine cârmuite.
Cetãþenii trebuie educaþi pentru a fãptui binele moral.
Binele practic înfãptuit prin acþiune diferã de binele
contemplativ spre care tind filosofii ºi cercetãtorii
ºtiinþelor; aceºtia din urmã îºi activeazã capacitãþile
intelectului ce þin de partea raþionalã a sufletului,
ºi anume, de nous ºi sophia. „Etica Nicomahicã
e interesatã, în fond, numai de acel bine realizabil

de cãtre om ce e caracteristic domeniului praxis-ului
ºi «cunoaºterii practice» (în particular, celei politice).“
(V. Mureºan, op. cit., p. 55) Fericirea omului este
legatã de bine ºi anume, de binele cel mai înalt,
de binele suprem la care trebuie sã aspire ca la un
ideal. Aristotel face distincþia între fericirea profanã
a omului simplu, legatã de plãceri, ºi fericirea oferitã
de viaþa contemplativã, dedicatã studiului, cercetãrii
ºi meditaþiei superioare. 

„Dar în legãturã cu ce anume e fericirea pãrerile
sunt contradictorii, iar mulþimea nu o explicã la fel
cu învãþaþii. Unii cred cã ea face parte dintre bunurile
vizibile ºi clare ca plãcerea, bogãþia sau onoarea,
alþii cred altfel ºi adesea unul ºi acelaºi om o priveºte
diferit (bolnavul ca sãnãtate, sãracul ca bogãþie).” 

Î
n ccapitolele ddedicate aanalizei vvirtuþii, am
identificat o serie de definiþii ale fericirii
(eudaimonia) care se arhitectureazã într-o

construcþie intelectualã solidã ce conþine elemente
concordante cu gândirea lui Aristotel despre stat
ºi politicã. Concepþia despre fericire este întemeiatã
pe metoda diaporematicã (dialecticã), care împacã
contradicþiile plecând de la opiniile curente (endoxa)
ºi „încearcã sã descopere în ele sâmburele de
adevãr, ajustându-le reciproc sau eliminându-le
pe unele în caz de incompatibilitate ireconciliabilã“.
(V. Mureºan, op. cit., p. 295) 

Astfel, opiniilor care vãd în fericire simpla plãcere,
Aristotel le rãspunde cã fericirea este însoþitã de
plãcere, dar nu se identificã cu ea. Cei care concep
fericirea doar ca virtute eticã primesc rãspunsul
conform cãruia fericirea este posibilã alãturi sau
împreunã cu virtutea eticã. Fericirea nu se identificã
nici cu bogãþia, ea se poate realiza cu ajutorul bogã-
þiei materiale, ca un „bun exterior” alãturi de alte
bunuri exterioare (prieteni, copii, bunuri materiale
etc.). Fericirea nu poate fi nici o stare beatificã,
aceasta fiind rezervatã acelor oameni care trãiesc ca
zei, nu ca oameni, urmând un regim ascetic de viaþã,
ignorând cu totul bunurile exterioare. Acest mod
de viaþã cãutând fericirea în precaritate ºi ascetism
era practicat de stoici, care susþineau cã fericirea
nu poate fi afectatã de necazurile vieþii, dimpotrivã,
omul poate fi fericit chiar ºi în sãrãcie ºi nevoi,
detaºându-se de acestea. Aristotel crede ºi afirmã
în mai multe pasaje din Etica sa cã fericirea este
un mod de viaþã contemplativ, realizat prin activarea
virtuþilor intelectuale, care oferã omului o plãcere
superioarã tuturor plãcerilor. Comparând opiniile
curente despre ceea ce înseamnã fericirea, Aristotel
încearcã sã gãseascã în fiecare o parte de adevãr

ºi propune urmãtoarea
definiþie a fericirii:

„Binele uman (fericirea)
e activitatea sufletului ce
exprimã virtutea. ªi dacã
existã mai multe virtuþi, binele
va exprima virtutea cea mai
bunã ºi mai desãvârºitã
(completã). ªi, în plus, pe
parcursul vieþii întregi; cãci cu o rândunicã nu se face
primãvarã.” (V. Mureºan, op. cit., p. 298) 

D
efinind ffericirea în raport cu binele, ºi anume,
cu binele suprem, ca scop ultim al acþiunii
omului, Aristotel identificã fericirea cu acest

scop, un scop în sine, suficient ºi complet. Fericirea
este, prin urmare, autarhicã (suficientã sieºi). Ea nu
se reduce nici la plãcere, nici la bani, nici la prieteni,
copii, succes, viaþã socialã, onoare, ranguri, funcþii,
demnitãþi etc. Ea este urmãritã în sine. Caracterul
autarhic al fericirii a dat naºtere interpretãrii exclu-
siviste pe care au îmbrãþiºat-o mai mulþi autori. 

„Fericirea trebuie consideratã mai degrabã
o activitate; ºi dacã, dintre activitãþi, unele sunt în
mod necesar alese în vederea altor lucruri, altele
sunt demne de dorit în sine, este evident cã fericirea
trebuie situatã printre activitãþile demne de dorit în
sine ºi nu printre cele alese în vederea altor lucruri;
cãci fericirea nu are nevoie de nimic, ea îºi ajunge
sieºi.”

Fericirea este conformã cu virtutea ºi dacã omul
are mai multe virtuþi, fericirea este în acord cu cea
mai înaltã dintre ele. Binele ºi virtutea (arete) sunt
atributele fericirii (eudaimonia) ca scop suprem
al vieþii fiecãrui cetãþean. Prin virtute ca activitate
(energheia) a sufletului, omul îºi exercitã funcþia
(ergon) sa proprie, cea raþionalã. Sufletul are o
parte raþionalã ºi o parte iraþionalã. Partea iraþionalã
cuprinde facultatea vegetativã ºi partea dorinþelor
iraþionale care determinã miºcãrile corpului. Partea
raþionalã este subdivizatã în partea deliberativã ºi
partea epistemicã, fiecare dintre ele având anumite
dispoziþii. Partea deliberativã conþine înþelepciunea
practicã (phronesis), tehne (care favorizeazã mese-
riile: medicina, arhitectura etc.) ºi abilitãþile naturale.
De partea epistemicã þin virtuþile intelectuale:
episteme, nous, sophia. Episteme trimite la partea
demonstrativã a ºtiinþelor, nous este intuiþia intelec-
tualã, iar sophia, înþelepciunea intelectivã. Prin nous
omul include o parte din nous-ul divin participând la
theoria (contemplare). Virtuþile etice sunt rezultatul
acþiunii pãrþii deliberative (phronesis) cu partea
iraþionalã (orecticã). Ele participã la fericire împreunã
cu bunurile exterioare. Existã câteva interpretãri ale
fericirii pe care Aristotel le trateazã în ultimul capitol
al Eticii Nicomahice, capitolul X, interpretãri datorate
ambiguitãþii unor termeni pe care filosoful îi foloseºte
în câteva pasaje: interpretarea inclusivistã ºi inter-
pretarea exclusivistã. Interpretarea inclusivistã
considerã cã Aristotel înþelege fericirea ca înglobând
atât virtuþile etice, cât si pe cele intelectuale, alãturi
de bunurile exterioare. În cartea Comentariu la Etica
Nicomahicã, profesorul Valentin Mureºan evidenþiazã
aceastã interpretare prin textul tradus de J. Thomson:
„Definiþia noastrã pare sã includã toþi constituenþii
necesari ai fericirii; cãci unii considerã cã ea e
virtutea (eticã – V.M.), alþii cã e înþelepciunea practicã
(phronesis), alþii cã e înþelepciunea speculativã
(sophia); iar alþii cã toate acestea sau unele dintre
ele, însoþite de plãcere; în fine, alþii includ în plus
condiþiile externe favorabile. E raþional cã niciunii
dintre aceºtia nu greºesc complet, ci au dreptate
în anumite privinþe, chiar în cele mai multe. Definiþia
noastrã e în concordanþã cu cei ce susþin cã fericirea
e virtutea sau o anumitã virtute.”

I
nterpretarea eexclusivistã considerã cã fericirea
este o activitate pur contemplativã bazatã pe
virtuþile intelectuale prin activarea nous-ului ºi

a sophiei. Aristotel pune aici mai presus viaþa fericitã
din Academie ºi Lykeion, unde învãþãceii urmãreau,
desigur, idealul pur de viaþã spiritualã. Viaþa contem-
plativã este cea care activeazã virtuþile epistemice
ale sufletului raþional, virtutea intelectului intuitiv
ºi înþelepciunea intelectivã a cãrei activare realiza
filosofia.

Aristotel, ddespre ffericire
Geta DDELEANU COICIU
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E
ste llesne dde îînþeles de ce unii filosofi au
înclinat spre aceastã interpretare urmãrind
textul aristotelic. Profesorul Valentin Mureºan

insereazã în Comentariu la Etica Nicomahicã un
pasaj elocvent din Aristotel tradus de Crisp: „Doar
contemplarea pare sã fie plãcutã de dragul ei înseºi,
deoarece nimic nu rezultã din ea în afara contemplãrii
însãºi, pe când din virtuþile practice noi obþinem, mai
mult sau mai puþin, ceva dincolo de acþiune. (…)
Activitatea contemplativã (theoria) constituie fericirea
perfectã a omului. Persoana a cãrei activitate e
în acord cu intelectul intuitiv ºi care îl cultivã, pare
sã fie în cea mai bunã condiþie ºi cea mai
dragã zeilor.”

Interpretãrii exclusiviste se subscrie
filosoful Mircea Florian, când scrie:
„Suprema fericire, bunul cel mai de preþ
al omului – dupã Aristotel – este activitatea
cugetãrii, a contemplãrii adevãrului.”
(Îndrumare în filosofie, Bucureºti, 1992,
p. 93, citat de V.M.) De asemenea,
F.E. Peter (Termenii filosofiei greceºti,
Ed. Humanitas, 1993, p. 102) citat tot
de Valentin Mureºan, scrie: „Eudaimonia
constã în contemplaþie intelectualã”. 

Existã ºi interpretãrile de nuanþã numite
comprehensivistã ºi intelectualistã asupra
cãrora nu insist aici, fiind obiectul eticienilor
de excelenþã care au acces la întreaga
operã a lui Aristotel ºi care sunt în mãsurã
sã facã studii comparative, de anvergurã,
profunde ºi complete precum cel al
Comentariului la Etica Nicomahicã realizat
de profesorul Valentin Mureºan. Mã voi opri, totuºi,
asupra interpretãrii ierarhice pe care o susþine
filosoful, o interpretare care mi-a atras atenþia
prin rafinamentul distincþiilor de nuanþã finã ºi de
profunzime, care aduc un plus de înþelegere asupra
gândirii lui Aristotel, acest geniu al filosofiei antice. 

A
ristotel „„dã parþiial dreptate” (V. Mureºan)
celor care susþin cã viaþa fericitã constã doar
în virtuþi etice, dar ºi oamenilor politici care

susþin cã fericirea constã în curaj ºi onoare, viaþa
fericitã este mai cu seamã cea dedicatã studiului
ºi cercetãrii, toate acestea însã, pe anumite niveluri
ºi în anumite grade. Spre exemplu, „energheia”
specificã nous-ului divin e numitã „în cel mai înalt
grad beatificã (makarious) ºi fericitã” sau „divinã”,
activitatea conformã cu virtutea cea mai înaltã, „viaþa
cea mai autarhicã”, „modul de viaþã cel mai fericit”.
(V. Mureºan, op. cit., p. 314) Gradele de comparaþie
folosite de Aristotel în definiþiile fericirii indicã faptul
cã Aristotel concepe fericirea în termeni relativi.
Ierarhia tipurilor de fericire s-ar prezenta astfel
(V. M.):

1. „Fericirea divinã“ sau „beatificã”, a zeilor
din Olimp. 

2. „Fericirea desãvârºitã” a oamenilor care
urmãresc idealul superior al contemplãrii, trãind
precum zeii. 

3. Fericirea umanã a „omului social” care are o
parte divinã legatã de nous în structura lui interioarã.
Acest element divin „nu trebuie privit ca un dar
natural, ci ca o virtute a sufletului raþional formatã
prin studiu”. Ea are nevoie ºi de bunuri exterioare
pentru a fi deplinã. 

4. „Fericirea într-un sens secundar” este fericirea
omului care nu are acces la viaþa contemplativã,

la studiul ºtiinþelor ºi a filosofiei, ci doar la virtuþile
etice. Ea are nevoie de bunuri exterioare,
de asemenea. 

5. Fericirea aparentã a oamenilor simpli, care
trãiesc în bucuria „plãcerilor senzoriale”, o viaþã
redusã la plãceri primare de care sunt demne
doar animalele sau sclavii. 

Aºadar, eudaimonia în concepþia lui Aristotel
are un sens înalt, ca ideal de viaþã contemplativã
a omului care se dedicã prin studiu ºi cercetare
filosofiei (acest tip de fericire activeazã nous-ul sau
sophia ºi este gradualã) ºi un sens gradual mai jos,

ca mod etic de viaþã dedicatã
vieþii publice, succesului
social, onorurilor însoþite
de bunuri materiale. Atât
fericirea dedicatã vieþii
contemplative, cât ºi cea
eticã trebuie însoþite de
bunuri exterioare pentru
a fi depline, pentru cã atât

înþeleptul, cât ºi omul
etic au nevoie de
acestea pentru a fi
fericiþi. Atât fericirea contemplativã, cât ºi fericirea de
tip etic sunt graduale (prima fiindu-i superioarã celei
de-a doua), cãci poþi fi, spre exemplu, mai curajos
sau mai generos decât altul, dar ºi sã contempli
mai mult sau mai puþin, în funcþie de cât de mult ºi
profund ai activat nous–ul ºi sophia. În concluzie,
fericirea este o chestiune de grad, susþine profesorul
Valentin Mureºan. „Evidenþa textualã” e clarã în
susþinerea acestui punct de vedere la care subscriu. 

„Dacã fericirea este o activitate conformã cu
virtutea, este normal ca ea sã fie conformã cu virtutea
cea mai înaltã, iar aceasta trebuie sã fie cea a pãrþii
celei mai elevate din noi (…),  fericirea desãvârºitã
(teleia eudaimonia). Cã aceastã activitate este cea
contemplativã (theoria) am mai spus deja. (…)
Aceasta este cea mai înaltã activitate, intelectul
intuitiv (nous) fiind cel mai înalt element din noi,
iar obiectele lui sunt cele mai înalte obiecte ale
cunoaºterii.” (V. Mureºan, op. cit., p. 316)

A
ristotel îîndeamnã spre acest tip de activitate,
care are ca scop suprem ºi ultim contempla-
rea, un ideal de naturã divinã spre care

trebuie sã aspire omul. „Viaþa în acord cu virtutea
intelectului intuitiv, completatã cu exerciþiul virtuþilor
etice ºi de avantajele conferite de bunurile exterioare,
e superioarã, desigur, vieþii doar în conformitate
cu virtuþile etice. (…) Idealul de fericire umanã
e beatitudinea divinã, chiar dacã nu ca oameni
îl vom putea atinge.” (V. Mureºan, op. cit., p. 319)

„Omul care-ºi exerseazã intelectul ºi-l cultivã
pare sã fie dotat cu cea mai desãvârºitã dispoziþie
ºi, în acelaºi timp, cel mai iubit de zei; cãci dacã

existã din partea zeilor vreo preocupare pentru
problemele umane, dupã cum se crede în general,
e firesc, de asemenea, sã considerãm ºi cã ei se
bucurã de ceea ce este în om mai elevat ºi mai
înrudit cu natura lor (iar acest lucru nu poate fi decât
intelectul) ºi cã-i recompenseazã pe cei ce iubesc
ºi preþuiesc intelectul mai presus de orice; pentru
cã aceºti oameni manifestã grijã faþã de ceea ce ei
înºiºi iubesc ºi se comportã drept ºi frumos. Cã toate
aceste trãsãturi îl caracterizeazã în cel mai înalt grad
pe înþelept este deasupra oricãrei îndoieli. El este
omul cel mai iubit de zei. ªi tot el este fãrã îndoialã
cel mai fericit. Deci, ºi pe aceastã cale, rezultã cã
posesorul înþelepciunii filosofice va fi cel mai fericit
dintre oameni.” 

U
rmând ppaºii unei priviri retrospective asupra
Eticii lui Aristotel ºi încercând sã vedem
cum rãspunde Aristotel la întrebarea

„ce este fericirea?”, desprindem mai multe definiþii: 
Fericirea este „scopul ultim al omului”, „binele

suprem”.
Fericirea este în acord cu virtutea

ºi, dacã sunt mai multe virtuþi, în acord
cu cea mai înaltã.

„Fericirea este un principiu; cãci în
vederea principiului îndeplinim cu toþii toate
celelalte lucruri, iar principiul ºi cauza binelui
le considerãm demne de a fi onorate
ºi divine.”

Fericirea este un bine perfect ºi autarhic,
pentru cã este scopul tuturor actelor noastre. 

„Fericirea face parte dintre realitãþile
divine cele mai înalte, cãci rãsplata ºi scopul
virtuþii sunt în mod evident cel mai mare
bine, adicã ceva divin ºi fericit.” 

„Fericirea trebuie consideratã mai degrabã
o activitate.“

„Fericirea perfectã este o activitate contemplativã
înruditã prin nous cu cea a zeilor, care posedã
suprema treaptã a fericirii, cea a beatitudinii.” 

Fericirea trebuie sã fie o formã de contemplare. 
Fericirea este, prin urmare, binele omului, scopul

suprem pe care fiecare îl urmãreºte. Fiecare om o
vede, însã, în mod diferit. Fericirea nu este o stare
de plãcere trecãtoare sau de exaltare într-un moment
subiectiv; o viaþã fericitã nu se poate rezuma doar
la anumite momente. Fericirea, Aristotel o vede ca
pe o stare obiectivã, permanentã, a unei vieþi reuºite,
de succes, asemeni sociologilor moderni. 

„Fericirea (eudaimonia) este activitatea sau
(ansamblul de activitãþi) ce tinde sã fie conformã
cu virtutea cea mai înaltã (nous sau sophia?), dar
presupune ºi celelalte virtuþi (etice) inclusiv unele
„bunuri exterioare“, fiind însoþitã ºi potenþatã cu
plãcerile cele mai înalte – ºi toate acestea de-a
lungul întregii vieþi.“ (V. Mureºan, op. cit., p. 25) 

„Oscilaþia lui Aristotel între nous ºi sophia poate
fi explicatã prin acceptarea unor grade ale fericirii
intelectuale.” (Ibidem, p. 331)

F
ericirea eeste uun mmod dde vviaþã care nu se
reduce la sensul intelectual al conceptului,
cum o înþelegeau sau o înþeleg exclusiviºtii.

Fericirea omului social care trãieºte în lume, nu
izolat, precum sfinþii, este un mod de viaþã complet
care include pe lângã virtuþi etice ºi un confort
material, dezvoltându-ºi un ideal spiritual demn
de urmat de-a lungul întregii vieþi. 

Lacrima AAnei
Lucian CCostache, profesor ccu vvocaþie, ddeopotrivã sscriitor ccu ooperã cconsistentã ººi oom dde cculturã ccu aactivitate

recunoscutã, aa mmai aapãrut lla aaceastã rrubricã, îîn nnumãrul ddin lluna ffebruarie 22015. LLa bbiobibliografia dde aatunci ss-aau mmai aadãugat
detalii, dde ppildã, nnoi ttitluri dde ccãrþi –– Hazzard. GGraniit, fflorii dde ccâmp ººii sscaiieþii (versuri, 22017), Viiaþa ddiin oodãiile ggânduluii (roman,
2018), pparticipare lla vvolume ccolective, ccolaborãri lla rreviste eetc. PPoemul ccare uurmeazã eeste iinedit.

Fântâna llui MManole nnu mmai aare aapã? 
O sseacã iiar nnãluca ddin aadâncuri? 
Vin tticãloºi ººi-nntruna sse aadapã?
Cuprinsã-ii ttemelia iiar dde ssmârcuri?

Dar MMãnãstirea jjalea-ººi sstrigã
ªi llacrima-ii iincinta îîi iinundã, 
Cãci ttot ccu pplânsul AAnei sse iirigã –– 
De-aatunci ººi ppânã-nn uultima ssecundã.

Pe zziduri, ppe iicoane sse pprelinge.
Pe tturlã, ttrupul llui MManole ttrece
ªi ddragostea ddin CCarte iiar îînvinge,
Cu aapa ccea ccuratã, cclarã, rrece.

Se-aaud ccum ccântã-nn ccor ppãrinþii
ªi ddau bbineþe, bbinecuvântare: 
Sub bbolþi ccoboarã iiarãºi ssfinþii –– 
Vecernia-ii lla ttimp dde ssãrbãtoare.

Nu-ii ggrabã... IIar IIisus nne-aaºteaptã...
Noi, ddin llumina ddin aaltar, ddivinã, 
Sã bbem ddin aapa LLui ccea ddreaptã, 
Cu ggând ccurat, ffãrã ppãcat oori vvinã!

Smeriþi ssã sstãm ccu AAna ccea zziditã
Sub zzidul ssfânt dde ccãrãmidã:
Ca eea ssã zzãmislim BBiserica iiubitã –– 
S-aaprindem uun oopaiþ îîn ffiridã!

Fântâna llui MManole ccurge iiarãºi 
ªi aapa llui nne þþine iiar dde ssete.
Noi llui IIisus ssã-ii ffim ttovarãºi –– 
Doar bbunãtatea CCãrþii LLui ssã nne îîmbete!

Smeriþi ssã sstãm cca AAna ccea zziditã
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P
reiau ººtafeta dde lla DDragoº, depãºesc
intersecþia menþionatã de el, mergând cãtre
Biserica Sf. Nicolae „Dintr-o zi” ºi cotesc pe

strada Biserica Enei, spre dreapta. Mã aflu în faþa
vechii clãdiri a Institutului de Arhitecturã „Ion Mincu”,
monument de arhitecturã, operã a arhitectului Grigore
Cerchez (1850-1927), cu impunãtoarea ei faþadã
de piatrã ºi cu intrarea monumentalã, ca a unei
catedrale, precedatã de un evantai de trepte solide.

În timpul studenþiei mele, nu se construise încã
aripa nouã, modernã, de la colþul cu Edgar Quinet,
aºezatã faþã în faþã cu clãdirea Universitãþii Bucureºti
care adãposteºte Literele ºi Matematica. Pe aceastã
laturã a strãzii erau înºirate atunci câteva magazine
modeste, de unde se putea achiziþiona o fustã plisatã
de tergal sau un set (bluzã cu jachetã) de la pachet.
Obiectele erau trimise de rude din Occident celor
din þarã, iar aceºtia, de cele mai multe ori, le vindeau
prin „Consignaþia”. Zona era de mare interes, aici
puteai întâlni studente care, din micile lor economii,
îºi cumpãrau obiectul mult râvnit. 

Pe trotuarul de vizavi de vechea Arhitecturã,
al strãzii Biserica Enei, se aflau mai multe repere
de interes local care formau micul nostru univers.
Colþul cu b-dul Magheru (azi Brãtianu) era dominat
de blocul ce avea la parter Restaurantul
„Dunãrea” (fost Bavaria), dãrâmat la
cutremurul din 1977, „Baia Centralã”
ºi Biserica Enei. Fiecare dintre aceste
clãdiri a avut rolul ei în desfãºurarea vieþii
noastre studenþeºti, aºa cum urmeazã
sã vã povestesc.

Vechea clãdire a Arhitecturii este
un loc încãrcat de amintiri. Evenimente
multe ºi dense, trãite la tensiuni ridicate,
de multe ori, au marcat formarea mea.
Aici am petrecut cei mai frumoºi ani de
tinereþe, lângã colegi ºi profesori, oameni,
în primul rând, de aleasã calitate. În sãlile
acestei cetãþi de culturã am învãþat sã
trãiesc liber, chiar dacã restricþiile impuse
de vremuri limitau mersul normal al vieþii.

Pe lângã cursurile teoretice, de
proiectare, de inginerie sau cele din
domeniul artei ºi istoriei arhitecturii, în
sãlile de lucru la planºeta de modelaj sau
desen artistic, am învãþat sã respir un aer
curat, descãtuºat, lipsit de prejudecãþi ºi
inhibiþii. Mai târziu, am înþeles semnificaþia
acelor zile trãite în ambianþa camaraderiei ºi
sinceritãþii. Însuºi specificul modului de lucru, în spaþii
mari, deschise, înlesnea comunicarea între colegi ºi
cea cu profesorii. Nu ne despãrþeau ziduri! Profesorii
se plimbau printre mesele de lucru, ºevalete sau
planºete, discutând cu fiecare, argumentând alegerea
unei soluþii, tehnica executãrii umbrelor la un desen
în peniþã, acuarelã sau cãrbune. Printre termenii
severi ai metalimbajului se strecura câte o anecdotã,
glumã sau compliment elegant, adresat fetelor.

S
ala dde mmodelaj, de la subsol, era un adevã-
rat creuzet de idei ºi simþiri. Deschideai uºa
masivã de stejar sculptat, cu un scârþâit

prelungit ºi te aflai în faþa ºirului de mese, cu
sârguincioºii învãþãcei în modelarea lutului. Fiecare
avea în faþa lui câte un model, copie de ipsos al unui
fragment din decoraþiunile vreunui templu antic, o
frunzã de acant, o spiralã de la un capitel ionic sau
efigia unui gânditor clasic. Mângâiam sau chinuiam
boþul de lut pentru a-l face cât mai suplu, maleabil,
supus mâinilor noastre, cu sentimentul cã eram ºi
noi pãrtaºi în realizarea frumosului, în comunicarea
cu artele. Încet, lutul cãpãta chip, sub îndrumarea
profesorului, sculptorul Alexandru Cãlinescu, sau a
sculptorilor Nestor Culluri ºi Tudor Ionescu. Atmosfe-
ra devenea ºi mai interesantã când tabloul se com-
pleta cu apariþia sculptorului Mac Constantinescu, cel
care ne preda istoria artelor, a lui Gheorghe Simotta,
profesorul de desen ºi acuarelã, ºi, poate, surprin-
zãtor pentru unii, a lui Gabriel Sudan, profesorul
nostru de matematicã. Despre fiecare dintre aceºti
profesori ar fi multe de spus. N-am sã fac trimitere

la Google – cãci asta poate face oricine, amintesc
doar momente ºi întâmplãri dispãrute ca un vis, dar
care pot întregi, pentru cei de afarã, faþa nevãzutã
a acestei lumi pline de viaþã ºi culoare.

Sculptorul Mac Constantinescu ne preda istoria
artelor în anul I ºi apoi IV. Lecþiile lui erau foarte
atrãgãtoare, mai ales datoritã proiecþiilor de dia-
pozitive ale diferitelor monumente sau opere de
artã din muzeele lumii, la care altfel nu aveam
acces direct. În amfiteatru se stingea lumina ºi Mac
povestea despre Italia sau Grecia, despre cãlãtoriile
lui magice din tinereþe. Era purtat de amintiri ºi
pãrãsea câteodatã tematica strictã a cursului, intrând
în ocoliºuri lirice ºi cãrãri personale. Aflat în Forumul
Roman de la Roma, s-a urcat pe soclul unei statui
ºi, în perspectiva largã, oferitã de aceastã poziþie,
din mulþimea care unduia în acel perimetru ºi-a ales
o fatã frumoasã, pe care, conform spuselor lui (citez
din memorie), „am rãpit-o în tradiþia rãpirii sabinelor
de cãtre latini ºi am plecat pe Via Appia, unde
ne-am adãpostit sub un pin-umbrelã, de ploaia
care începuse”. 

Dupã o astfel de lecþie, precaut, Mac spunea:
„Atenþie, aprind lumina!”

Mac Constantinescu era un cunoscut artist plastic
în domeniul
sculpturii, graficii
ºi artei decorative.
Este autorul unor
basoreliefuri
monumentale,
aflate pe faþada
Palatului Facultãþii
de Drept, a Arcului
de Triumf ºi a
Palatului Victoria
(ultimele azi
dispãrute), a unui
mozaic mural de
200 mp pe faþada
Casei de Culturã
din Mangalia.
S-a implicat în
domeniul artei
decorative, a creat
costume ºi decoruri
pentru reprezentaþii
de balet, la Operã.

P
rofesorul GGabriel SSudan era un matematician
deosebit. Ca ºi în cazul prietenului sãu
Grigore C. Moisil de la matematicã, la

cursurile sale, bariera dintre ºtiinþã ºi artã se estompa.
Îºi adapta lecþia modului specific de gândire al arhi-
tecþilor, cu înþelegere, grijã, cu o inventivitate remar-
cabilã care ne plãcea. Fãcea o glumã, un desen
sugestiv pe tablã ºi noþiunea abstractã din lumea
riguroasã a matematicii îþi devenea familiarã. Aºa
s-a întâmplat la un curs, când ne-a predat rezolvarea
ecuaþiilor prin „metoda înjumãtãþirii intervalelor”.
A desenat pe tablã un tub lung, orizontal ºi a plasat
în interiorul lui o bilã. Se punea întrebarea cum
putem determina poziþia bilei, necunoscând din
exterior locul unde a fost aºezatã. Profesorul propu-
nea soluþia: „Tãiem tubul la jumãtate ºi cântãrim;
desigur segmentul mai greu conþine bila. Repetãm
operaþia, pe acest segment, îl înjumãtãþim ºi cântãrim
segmentele, ºi astfel, pânã la urmã, localizãm bila!” 

Verbul „cântãrim” se repeta ºi el în rezonanþa
amfiteatrului, accentuat de graseiatul pronunþat
al profesorului, sugerând parcã rostogolirea unei
bile ce nu se lasã prinsã, în interiorul tubului.

Dupã atâþia zeci de ani, nu-mi amintesc mai mult
din teoria respectivã ºi nici eventualele ei aplicaþii.
Am rãmas doar cu imaginea profesorului în faþa tablei
negre, schiþând cu o cretã albã un tub lung cu o bilã
pititã în el. 

Figura bonomã a lui, veselã ºi apropiatã, devenitã
cu timpul familiarã în apariþiile lui în spaþiul sãlii
de modelaj de la subsol, prietenia cu profesorul
Gh. Simotta, toate acestea i-au conferit lui G. Sudan
o aurã boemã, din lumea artisticã.

Nu am ºtiut ce merite ºi
contribuþii avea în domeniul
matematicii, dar ulterior
am înþeles cã valoarea
importantã a operei lui nu a
contribuit, aºa cum ar fi fost
normal, la susþinerea lui într-o poziþie academicã,
socialã, mai importantã, deoarece, pe plan politic,
nu era un „cadru de nãdejde”. (Cariera lui didacticã,
de profesor universitar, s-a desfãºurat la Politehnicã
ºi în special la Arhitecturã încã din anul 1934. În 1939
a fost ales membru corespondent al Academiei
Române. Singura recunoaºtere oficialã a regimului
comunist s-a concretizat în atribuirea titlului de
„profesor emerit”, în 1964. G. Sudan are rezultate
relative la teoria numerelor sau algoritmul lui Euclid
în corpuri pãtratice ºi contribuþii în teoria numerelor
ordinale transfinite.)

S
culptorul TTudor IIonescu, asistent la Cate-
dra de desen/modelaj, era o figurã cu multã
popularitate în rândul studenþilor. De-a lungul

anilor a fost eroul multor întâmplãri ºi povestitorul
neîntrecut al altora, mai mult sau mai puþin reale.
Constituþia fizicã delicatã contrasta cu o voce
puternicã, uºor nazalã, cu accente dramatice,
teatrale, stil Finteºteanu. Într-un colþ mai ferit al sãlii
de modelaj, pe un eºafodaj de lemn, trona bustul în
lut al lui Mimi Botta, frumoasa actriþã „en vogue” la
acea vreme. Tudorel trudea de mult timp la realizarea
acestei opere, între „agonie ºi extaz”. Lucrarea pãrea
terminatã. Totuºi artistul nu se putea desprinde de ea
ºi continua mereu sã desãvârºeascã câte un detaliu.
Aceste chinuri ale creaþiei îi prilejuiau discuþii aprinse
cu un grup de studenþi, adunaþi în jurul maestrului,
privind canoanele de frumuseþe clasicã ale trupului,
cu trimitere evidentã la modelul de faþã. Plutind
într-o lume imaginarã, lãsa sã se înþeleagã cã între
el ºi frumoasa „divã” ar exista ºi alte modalitãþi de
comunicare decât cele care decurgeau din legile
estetice. Într-o zi a mãrturisit: „Domnilor, am cunoscut
în viaþa mea femei de reputaþie mondialã, dar niciuna
nu se comparã cu...” Expresia „de reputaþie mondialã”
a devenit apoi un laitmotiv ori de câte ori ironizam
pretenþiile nejustificate ale cuiva.

Gheorghe Simotta, arhitect, artist plastic ºi
profesor, era aromân, nãscut în comunitatea aromânã
din Grecia de Nord, regiunea Macedonia, în loca-
litatea Vlaho-Clisura, la 19 ianuarie 1891. Zona
Vlaho-Clisurei este cunoscutã pentru personalitãþile
pe care le-a dat comunitatea aromânã de la sud de
Dunãre, atât în domeniul cultural, cât ºi în domeniile
comercial ºi bancar. Exponenþii acestui neam au
fost prezenþi pe arii întinse în cuprinsul Imperiului
Otoman, ca producãtori ºi comercianþi în domeniul
manufacturilor de postavuri, blãnuri, marame de
mãtase. Ei au avut legãturi ºi cu Imperiul Habsburgic,
pânã la Viena, în domeniul bancar.

Este importantã observaþia profesorului Dimitrie
Coºmulei cã denumirea Vlaho-Clisura provine din
numele latin „clausura romana” dat aºezãrii din
zonã, unde s-a instalat una dintre cele mai vechi
garnizoane romane.

A
cesta eeste llocul în care a vãzut lumina
zilei ºi a crescut pânã la vârsta de 14 ani
Gheorghe Simotta, ai cãrui strãmoºi sunt

cunoscuþi din documente cu trei generaþii înaintea lui.
(Institutul Macedo-român, care funcþiona la Bucureºti,
în timpul domniei regelui Carol I, recruta tineri
aromâni din zona balcanicã ºi îi instruia în þarã
cu scopul de a fi trimiºi ulterior înapoi, în locul de
origine, pentru a preda ca învãþãtori în ºcolile locale.
Unul dintre aceºti tineri a fost Simion Simotta, unchiul
profesorului nostru. Profesorul Constantin Ghica
a scris în 1904 o monografie despre Vlaho-Clisura
în revista Lumina, unde descrie mediul în care a
copilãrit Gheorghe Simotta, furnizându-ne informaþii
preþioase despre populaþie ºi despre peisajul natural
al locului. Aflãm despre timpurile pline de primejdii
pentru populaþia aromânã, marginalizatã ºi
persecutatã  pânã la recurgerea la asasinate.)  

Academiei, ccolþ ccu EEdgar QQuinet
ºi sstrada BBiserica EEnei

Constanþa VVAIDDA HHALIÞÃ
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P
rocesul BBologna
este numit dupã
Declaraþia de

la Bologna, care a fost semnatã în oraºul italian
omonim la 19 iunie 1999 de cãtre miniºtrii
responsabili cu învãþãmântul superior din 29 de
þãri europene (inclusiv România, reprezentatã
de Andrei Marga). Primul pas al Procesului Bologna
este considerat a fi documentul Magna Charta
Universitatum, semnat de 388 de rectori ºi ºefi
de universitãþi din Europa ºi din afara Europei,
la 18 septembrie 1988, cu ocazia aniversãrii
a 900 de ani ai Universitãþii din Bologna.

Semnatarii Declaraþiei de la Bologna au avut ca
scop crearea Spaþiului European al Învãþãmântului
Superior ºi promovarea în lume a unui Sistem
European al Învãþãmântului Superior. Pentru
realizarea acestui scop, s-au angajat sã atingã,
în prima decadã a celui de al treilea mileniu,
urmãtoarele 6 obiective:

1. adoptarea unui sistem de diplome (degrees)
uºor de citit ºi de comparat, cu un supliment de
diplomã care sã permitã compararea diplomelor,
pentru a favoriza integrarea cetãþenilor europeni
pe piaþa muncii ºi de a îmbunãtãþi competitivitatea
învãþãmântului superior european pe plan mondial; 

2. adoptarea unui sistem bazat în esenþã
pe douã cicluri (trepte) principale:

- ciclul 1 (undergraduate), de studii universitare
de licenþã, de 3–4 ani;

- ciclul 2 (graduate), de studii universitare de
masterat, de 1–2 ani, urmat simultan sau ulterior
de doctorat;

3. stabilirea unui sistem comun de credite de
studiu transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor,
care sã permitã o cât mai largã mobilitate
a studenþilor;

4. promovarea mobilitãþii prin înlãturarea
obstacolelor care stau în calea circulaþiei libere a
studenþilor ºi profesorilor, cercetãtorilor, personalului
administrativ;

5. promovarea cooperãrii europene în asigurarea
calitãþii, prin dezvoltarea de criterii ºi de metodologii
comparabile;

6. promovarea dimensiunilor europene necesare
în învãþãmântul superior. 

Spaþiul European al Învãþãmântului Superior
(SEIS) a fost creat în 2010. El „faciliteazã mobilitatea
studenþilor, absolvenþilor ºi a personalului din
învãþãmântul superior; pregãteºte studenþii pentru
carierele lor viitoare ºi pentru o viaþã ca cetãþeni activi
în societãþile democratice ºi va sprijini dezvoltarea
personalã a acestora; oferã acces larg la educaþie
superioarã de înaltã calitate, bazatã pe principii
democratice ºi pe libertatea academicã”.

Astãzi, Procesul Bologna uneºte 48 de þãri –
toate fiind pãrþi la Convenþia Culturalã Europeanã
ºi angajate la obiectivele SEIS. O caracteristicã
importantã a Procesului Bologna – ºi cheia suc-
cesului sãu – este aceea cã implicã Comisia
Europeanã, Consiliul Europei ºi UNESCO-CEPES,
precum ºi reprezentanþi ai instituþiilor de învãþãmânt
superior, studenþi, personal, angajatori ºi agenþii
de asigurare a calitãþii. Pânã în prezent, au avut
loc 9 conferinþe ministeriale: Bologna (1999), Praga
(2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007),
Leuven/Louvain-la-Neuve (2009), Budapesta-Viena
(2010), Bucureºti (2012) ºi Yerevan (2015).

Procesul Bologna a însemnat pentru toate statele
participante reforme profunde ale învãþãmântului
superior, marcate prin schimbãri de legislaþie ºi
reconsiderarea principiilor de bazã ale procesului
educaþional pentru o societate bazatã pe cunoaºtere.

Procesul BBologna îîn RRomânia
România este participantã la Procesul Bologna

încã de la momentul lansãrii sale în 1999. De atunci
ºi pânã în prezent, a fost adoptat un cadru legislativ
complex pentru ca sistemul de educaþie sã se
alinieze la cerinþele diverselor iniþiative la nivel

european, pentru a creºte mobilitatea studenþilor,
a ºanselor lor pe piaþa muncii, pentru a reduce
numãrul de specializãri universitare ºi pentru a creºte
participarea la programele de masterat ºi doctorale. 

În anul 2004 s-a adoptat Legea nr. 288 cu privire
la organizarea învãþãmântului superior pe 3 cicluri
(licenþã, master, doctorat). Începând cu anul uni-
versitar 2005-2006 a demarat efectiv organizarea
învãþãmântului superior pe cele 3 cicluri de studii.
În anul 2008, deci acum 10 ani deja, a absolvit prima
promoþie de studenþi ai ciclului de studii de licenþã
în conformitate cu principiile Procesului Bologna,
iar începând cu anul universitar 2008-2009 au
dat admitere primii candidaþi la ciclul de studii
de masterat ca studii universitare.

Obiectivul nr. 2, împãrþirea pe cele douã cicluri
de studii (undergraduate/licenþa ºi graduate/master
ºi doctorat), impus de procesul
Bologna, avea ca argument
faptul cã, în realitate, doar circa
10% dintre studenþii înscriºi la
studii universitare sunt capabili
de studii universitare serioase.
Deci, au zis ei – ºi noi am fost

de acord –, toþi
studenþii vor urma
ciclul 1, apoi, cei
10% capabili vor
merge mai departe,
urmând ciclul 2,
adicã un master,
apoi, eventual ºi
un doctorat (definit

drept ciclul 3, în România). Deci, ciclul 1 nu trebuia
sa fie „greu”, sã-l poatã face toþi. Aparent, împãrþirea
în cele douã cicluri este logicã, în realitate, în opinia
mea, ea este cauza principalã – alãturi de subfi-
nanþarea cronicã a învãþãmântului – a dezastrului
actual din învãþãmântul superior, dezastru care
se va propaga rapid ºi cu urmãri imprevizibile în
învãþãmântul preuniversitar ºi în întreaga societate.
Pentru a explica, este nevoie mai întâi sã amintesc
cum era înainte.

Cum eera îînainte dde iimplementarea 
Procesului BBologna
Învãþãmântul superior economic, pe care-l cunosc

pentru cã am fost cadru didactic toatã viaþa la ASE
Bucureºti, la Catedra de Informaticã Economicã
a Facultãþii de Ciberneticã, Statisticã ºi Informaticã
Economicã (CSIE) (dar absolventã fiind ºi cu
doctoratul la Facultatea de Matematicã din
Universitatea Bucureºti), era organizat pe facultãþi
de 4 ani (cu diplomã tot de licenþã!), colegii de 3 ani,
masterate complementare de 1-2 ani ºi doctorat –
fãrã limitã de ani. Când s-au introdus colegiile,
îmi amintesc cã s-a discutat mult dacã sã fie
independente de facultãþi sau dependente ºi se
adoptase în final schema în Y (dependente): doi ani
comuni (deci temelie comunã), dupã care urmau doi
ani, la facultate, sau un an, la colegiu, cu posibilitatea
celui care termina colegiul sã continue la facultate,
dupã echivalarea cursurilor. Masterul complementar
era pentru absolvenþii de facultate care doreau
sã capete cunoºtinþe în alt profil/domeniu.

Pentru a obþine doctoratul, absolventul de facul-
tate trebuia sã fie admis la un conducãtor ºtiinþific
ºi urmau 2-4 referate ºi 2-4 examene (fãrã cursuri,
învãþai singur, dupã bibliografia datã de comisie),
susþinute în faþa unei comisii într-un interval fix

(de maximum 4 ani), dupã care urma elaborarea
tezei ºi susþinerea ei publicã, când erai gata.

Deci, facultatea era o temelie solidã pentru
absolvenþi în cariera lor, temelie pe care se baza
si doctoratul (sau masterul complementar) eventual
ulterior.

Cum ss-aa ffãcut ttrecerea lla SSistemul 
Bologna, îînceputã îîn 22005 
În învãþãmântul superior economic (ca ºi în toate

universitãþile, cu excepþia Politehnicii, Medicinii ºi
Arhitecturii, cred), schema Bologna a fost stabilitã
la 3+2+3, adicã 3 ani licenþã, 2 ani masterat ºi 3 ani
doctorat. Asta a însemnat cã facultatea, care era
de 4 ani, a fost „spartã” în douã: ciclul 1, de licenþã
(„facultatea” de acum – diplomã de licenþã), de 3 ani,
ºi ciclul 2, de master de cercetare (diplomã de

master), de 2 ani. 
Disciplinele de învãþãmânt, care

înainte erau distribuite pe 4 ani,
cele din anii I ºi II fiind considerate
de bazã, constituind deci temelia
edificiului educaþional întins pe 4 ani,
au fost redistribuite, unele au rãmas
în ciclul 1, altele au fost puse în ciclul
2, dar ca discipline opþionale sau ca
discipline alternative. Dupã ce criterii?
Dupã „muºchii” fiecãrui cadru didactic.
De ce? Pentru cã ciclul 1 era urmat
de toþi studenþii, pe când ciclul 2,
ulterior ciclului 1, se presupunea cã
va fi urmat doar de circa 10% dintre
absolvenþii ciclului 1.

Astfel, dacã la ciclul de licenþã
erau înscriºi 400 de studenþi la anul 1, de exemplu,
atunci se formau sã zicem patru serii la anul I ºi 16
grupe (de maximum 25 de studenþi, conform Legii
Educaþiei Naþionale), aºadar, erau multe ore la o
disciplinã obligatorie ºi puteau fi mai multe norme
didactice, sau rãmâneau ore pentru cumul sau plata
cu ora, deci, bani suplimentari; pe când, dacã la
ciclul de master de cercetare erau înscriºi doar 40
de studenþi în primul an (10% din 400), de exemplu,
atunci se forma o serie cu o grupã ºi disciplinele erau
majoritar opþionale sau alternative, deci, erau ore mult
mai puþine. Aºa se face cã discipline de matematicã,
de exemplu, care înainte de 2005 se fãceau în anul I
(din patru ani), s-au redus sau chiar au dispãrut cu
totul, pentru a face loc altor discipline. Disciplinele
„mele”, Logicã matematicã ºi Metode numerice
(care se regãsesc în curricula oricãrei facultãþi
de informaticã din lume), care erau obligatorii în
anul III (din patru) la CSIE, la Secþia de Informaticã
Economicã, au devenit opþionale în anul I la masterul
de aprofundare de Informaticã Economicã. Deci,
a fost un proces subiectiv, nu obiectiv, prin care
s-au stabilit disciplinele din cele douã cicluri. 

T
emelia sstudiilor uuniversitare, ciclul 1 (de
licenþã), a devenit astfel mult mai slabã,
coborând la nivelul colegiului; iar fostele

colegii au fost desfiinþate.
Ciclul 2, de masterat de cercetare, urmat de

circa 10% dintre absolvenþii ciclului 1, slãbit deja de
temelia slabã pusã la licenþã, a fost slãbit suplimentar
de faptul cã practic toþi cursanþii au serviciu cu norma
întreagã (în multe þãri se interzice norma întreagã, se
permit doar 4 ore); ei impun facultãþilor ca orele de
curs/seminar sã se desfãºoare dupã ora 16, sau la
sfârºitul sãptãmânii, când ei sunt liberi, deci masterul
este practic un învãþãmânt „la seral” – cum se zicea
înainte, cu consecinþele de rigoare pentru calitate. 

Ciclul 1 (licenþa) + ciclul 2 (master de cercetare),
împreunã, fac mult mai puþin decât fosta facultate.

În afara masteratului de cercetare (sau ºtiinþific),
în ASE a proliferat masterul profesional, pentru
licenþiaþii care doresc sã capete cunoºtinþe în alt
profil/domeniu. În România, existã acum cinci
categorii de master: aprofundare, interdisciplinar,
complementar, de cercetare ºi de formare continuã.

AArrgguummeennttee îîmmppoottrriivvaa PPrroocceessuulluuii
BBoollooggnnaa ddiinn îînnvvããþþããmmâânnttuull ssuuppeerriioorr

Afrrodita IIORGULESCU
Nu zziiduriile ffac oo ººcoalã, ccii sspiiriitul cce ddomneºte îîntr-îînsa. Regele FFerdinand II, 11923
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C
iclul 33, dde ddoctorat, slãbit deja de temelia
slabã pusã de studiile de licenþã ºi de
precaritatea studiilor de master de cer-

cetare, este slãbit suplimentar de cei 3 ani impuºi.
Este, practic, imposibil sã faci o tezã bunã în trei ani,
mai ales dacã la master ai fãcut altceva. De aceea –
sau ºi de aceea – avem tezele de doctorat pe care le
avem, ºi situaþia se va înrãutãþi în timp. Sã menþionez
aici cã nu am putut conduce doctorate în ASE, fiindcã
domeniul era economic, iar eu eram matematician;
dar nu am fost nici invitatã sã fac parte din comisii
de doctorat în ASE, pentru cã aº fi ridicat stacheta
mult prea sus, cum este la matematicã.

Obiectivul nr. 3, stabilirea unui sistem comun de
credite de studiu transferabile (ECTS) de echivalare
a studiilor, a impus anilor de studiu la licenþã ºi la
master un numãr fix de credite. Modul în care unei
discipline i s-au acordat punctele de credit (puncte
mai multe însemnând importanþã mai mare) a fost
unul subiectiv, nu obiectiv.

Contextul ggeopolitic
Trebuie amintit contextul în care a apãrut ºi a

evoluat Procesul Bologna în Europa. Plecând de la
Declaraþia Schuman, 9 mai 1950, în care se vorbeºte
explicit de „federaþie europeanã”, tratatele prin care
s-a conturat Uniunea Europeanã
de astãzi nu mai vorbesc explicit de
„federaþie europeanã”, dar o pregãtesc
cu paºi mãrunþi, termenul folosit
fiind de „integrare europeanã”. Paºii
mãrunþi au fost: Tratatul de la Paris
(semnat 1951, intrat în vigoare 1952);
Tratatul de la Bruxelles modificat
(semnat 1954, intrat în vigoare 1955);
Tratatele de la Roma (semnat 1957,
intrat în vigoare 1958); Tratatul de
fuziune (semnat 1965, intrat în vigoare
1967); Acordul de la Schengen
(semnat 1985, intrat în vigoare 1985);
Actul unic european (semnat 1986,
intrat în vigoare 1987); Tratatul de la Maastricht
(semnat 1992, intrat în vigoare 1993), care a instituit
cetãþenia europeanã ºi a introdus moneda unicã,
Euro; Tratatul de la Amsterdam (semnat 1997, intrat
în vigoare 1999); Tratatul de la Nisa (semnat 2001,
intrat în vigoare 2003), care a fãcut posibilã
extinderea UE la mai multe state. 

Un moment crucial ar fi fost adoptarea „Constitu-
þiei Europene” (Tratatul pentru stabilirea unei Consti-
tuþii pentru Europa, 2004), care ar fi consfinþit Uniu-
nea Europeanã ca stat federal. Aceastã idee a fost
abandonatã, pentru moment, respectând dorinþa
cetãþenilor Franþei ºi Olandei (douã state fondatoare
ale UE) exprimatã prin referendumuri negative
în mai 2005.

Esenþa Constituþiei Europene a fost însã preluatã
de Tratatul de reformã (Tratatul de la Lisabona), sem-
nat la 13 decembrie 2007, care a intrat în vigoare la
1 decembrie 2009. Acesta este tratatul valabil astãzi. 

România a semnat aderarea la UE, „la pachet” cu
Bulgaria, oficial la 25 aprilie 2005, când era valabil
Tratatul de la Nisa ºi se pregãtea sã intre în vigoare
„Constituþia” Europeanã, care a eºuat însã. Trebuie
spus cã România ºi-a dat în avans acordul pentru
„Constituþia” Europeanã, prin Tratatul de aderare!
(Cine oare a decis acest lucru?) Tratatul de aderare
din 2005 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007. Astãzi
UE are 28 de state, inclusiv Marea Britanie, care
va ieºi anul viitor.

F
ãrã ssã eexiste sstatul ((federal) UUE, a fost deja
introdusã în circulaþie moneda sa, Euro, la 1
ianuarie 2002. „Cum s-a ajuns sã se creeze,

pentru prima datã în istorie la aceastã scarã, o
monedã fãrã stat?... ºi o bancã centralã fãrã guvern”,
se întreabã celebrul economist francez Thomas
Piketty în lucrarea sa Capitalul în secolul XXI, Grup
Media LITERA, 2015, pag. 946 – 953. Acest lucru,
spune el, explicã problemele care au apãrut ºi vor
mai apãrea în unele state din zona euro.

Esenþa UE este alcãtuitã din piaþa unicã ºi din
patru libertãþi (TFUE, Art. 26 (2)): „Piaþa internã
cuprinde un spaþiu fãrã frontiere interne, în care libera
circulaþie a mãrfurilor, a persoanelor, a serviciilor
ºi a capitalurilor este asiguratã în conformitate cu
dispoziþiile tratatelor.“ Dar cele patru libertãþi con-
stituie ºi esenþa globalizãrii. Deci, crearea UE este
un proces de globalizare, contrar protecþionismului.
Adepþii federalizãrii UE sunt acum majoritari, dar
curentul antifederalist, susþinut printre alþii de

generalul Charles de Gaulle („O Europã unitã
a cooperãrii statelor membre, dar nu o federaþie
în care sã disparã identitatea popoarelor compo-
nente”), este în creºtere, dovadã Brexit-ul.

Preºedintele Franþei, Macron, ºi cancelarul
Germaniei, Merkel, se pronunþã pentru globalizare,
preºedintele SUA, Donald Trump, se pronunþã pentru
protecþionism. Membrã a UE ºi partener strategic
cu SUA (ºi membrã NATO), România stã cu fundul
în douã luntri.

Nu s-a dezbãtut niciodatã public în România, cu
ocazia aderãrii sau dupã aderare, problema: o uniune
europeanã stat federal sau o uniune europeanã de
state naþionale independente? Este un subiect tabu.
Nu ºtim cine ºi cum a hotãrât aderarea, condiþiile
umilitoare ale aderãrii etc. Se minte prin omisiune.
În schimb, este foarte vizibil cã asistãm la un amplu
proces de reeducare a oamenilor, ce constã în
distrugerea sentimentului de apartenenþã naþionalã
ºi de creare a sentimentului de apartenenþã globalã,
altfel spus, un proces de ºtergere a identitãþii
naþionale ºi de înlocuire a
ei cu identitatea europeanã,
sau chiar globalã. ªi dacã
UE eºueazã, cum a eºuat
ºi Uniunea Sovieticã?...

Subfinanþarea ccronicã aa îînvãþãmântului 
superior
Deºi în România învãþãmântul (în particular,

învãþãmântul superior) „constituie prioritate naþionalã”
(Legea Educaþiei Naþionale Art. 2, alin. 7), el a fost
sistematic subfinanþat (ºi) dupã 1989, cu efecte de-
zastruoase. Legea Educaþiei Naþionale prevede de
mai mulþi ani, la Art. 8: „Pentru finanþarea educaþiei
naþionale se alocã anual din bugetul de stat ºi din
bugetele autoritãþilor publice locale minimum 6% din
produsul intern brut al anului respectiv.” Niciodatã nu
a fost alocat 6%, ci mult, mult mai puþin. Aþi auzit de
un MCV al UE pe problema Legii Educaþiei Naþionale,
care sã critice neaplicarea legii? Nu, nu existã, pentru
cã le convine situaþia: creierele vor pleca din
România spre vest. 

Sã amintesc un amãnunt important: în 1989
existau doar 18 universitãþi ºi câteva institute de 3
ani. Aveam 707 studenþi/100.000 de locuitori, Pentru
a mãri indicatorul „numãr de studenþi la o sutã de mii
de locuitori”, a fost permisã crearea de noi universitãþi
de stat ºi de universitãþi private. Astfel, în 1999, erau
59 de universitãþi de stat (ºi zeci de colegii) ºi 60
de universitãþi private. În anul universitar 2000/2001,
aveam 2.337 de studenþi/100.000 de locuitori. Cum
a fost posibil? Cu aportul larg al cadrelor didactice
din universitãþile mai vechi, deºi o minimã deontologie
ºi normele concurenþei ar fi cerut sã nu sprijini o
universitate care concureazã universitatea ta. La un
moment dat, în Senatul ASE s-a votat cã nu ai voie
sã þii ore la mai mult de douã universitãþi private,
cã se ajungea ºi la 8.

Fac observaþia cã Parlamentul a aprobat crearea
noilor universitãþi fãrã sã acorde ºi finanþarea cores-
punzãtoare, suplimentarã. Astfel, numãrul total de
studenþi a crescut, bugetul a rãmas acelaºi, ºi de
aici finanþarea pe student a scãzut ºi subfinanþarea
pe facultate a crescut.

Deoarece finanþarea unei universitãþi se face,
în România, dupã numãrul de studenþi, universitãþile
ºi-au mãrit cum au putut acest numãr (prin mãrirea
exageratã ºi nemotivatã de piaþa muncii a numãrului
de locuri la admitere). 

Iar dacã spaþiul de învãþãmânt nu era suficient
ca sã încapã tot mai mulþi studenþi, cum este cazul
ASE-ului, atunci s-au gãsit soluþiile: (1) s-a micºorat
numãrul orelor din programul sãptãmânal al stu-
dentului (la ASE, studenþii au avut iniþial 28 de ore
pe sãptãmânã, apoi, 26, apoi 24, apoi 20), iar ora
de curs s-a redus de la 50 de minute (cu 10 minute

pentru pauzã) la 40 de minute ºi se fac douã ore de
curs sau de seminar fãrã pauzã, deci 80 de minute
(la Universitatea Oxford, UK, ora de curs are 60 de
minute); (2) s-a mãrit efectivul grupelor peste numãrul
maxim permis de Legea Educaþiei Naþionale (eu
am avut grupã la masterul de informaticã de 50 de
studenþi, unii colegi au avut în ASE grupe la master
de 80 de studenþi, deºi Legea Educaþiei permitea
maximum 25 de studenþi); menþionez cã am fãcut un
an de zile grevã japonezã în ASE, cerând respecta-
rea numãrului de studenþi per grupã ºi revenirea la
ora de curs de 50 de minute, dar în zadar: se pare
cã tuturor, studenþi ºi profesori, le convine.

E
fectul ccreºterii nnemãsurate a numãrului de
studenþi, asociatã cu scãderea exigenþelor,
a fost scãderea calitãþii absolvenþilor. La

întâlnirile cu foºtii absolvenþi ai ASE din promoþiile
mai vechi, care aveau acum copii studenþi la ASE,
ne semnalau diferenþa de nivel a pregãtirii, net
în favoarea promoþiilor mai vechi.

O metodã care s-a generalizat,
pentru a obþine bani mai mulþi, a fost
introducerea studiilor cu taxã, pe lângã
cele finanþate de la bugetul de stat.
Legea Educaþiei Naþionale, Art. 9, alin. 3,
spune: „Învãþãmântul de stat este gratuit.
Pentru unele activitãþi, niveluri, cicluri ºi
programe de studii se pot percepe taxe,
în condiþiile stabilite de prezenta lege.”
Numai cã, practic, nu mai existã restricþii,
ºi adesea numãrul locurilor cu taxã este
mai mare decât cel de la buget. Oare
în UE învãþãmântul de stat este gratuit?
România finanþeazã studenþi care apoi
pleacã din þarã, fãrã sã li se cearã plata
studiilor.

Datoritã subfinanþãrii, salariile cadrelor
didactice au fost mici, chiar foarte mici
pentru posturile de preparator, asistent
ºi lector, ºi astfel absolvenþii cei mai buni

au preferat sã lucreze la privat sau sã plece din þarã,
unii chiar definitiv (ubi bene, ibi patria). Astfel, nivelul
cadrelor didactice din învãþãmântul superior a scãzut
ºi acest lucru se propagã în aval. Nicio universitate
din România nu se aflã în top 500 Shanghai, doar
Universitatea Babeº-Bolyai apare în top 700
Shanghai pe 2017.

În aceste condiþii, ºcoala nu mai creeazã
caractere, ci mercenari.

Dar cui îi pasã? Se pare cã situaþia convine
tuturor. Dacã mâine s-ar deschide un ghiºeu la
facultãþi în care, contra-cost, s-ar elibera diplome
fãrã studii, cred cã nimeni nu ar protesta.

Concluzii
Aderarea României la Declaraþia de la Bologna

ºi implementarea în România a Procesului Bologna
nu au fost dezbãtute public, au fost impuse românilor
în vederea aderãrii la o UE federalã. Probabil cã
implementarea Procesului Bologna a implicat ºi
economii la buget, fapt ce a favorizat acceptarea lui.

S-a spus ca Procesul Bologna armonizeazã,
nu uniformizeazã, învãþãmântul superior din statele
membre. Fals! Procesul Bologna trebuie privit
în contextul procesului mai general (mascat) de
federalizare, de uniformizare, de diluare a statelor
naþionale europene într-un stat (republicã) federal,
dupã modelul SUA. Atunci se poate înþelege scopul
sãu, crearea Spaþiului European al Învãþãmântului
Superior, adicã uniformizarea învãþãmântului superior
al statelor membre, prezente sau viitoare. 

Procesul Bologna, în România, a uniformizat
învãþãmântul superior, introducând (pe sistem anglo-
saxon) ciclurile undergraduate ºi graduate. Spargerea
facultãþii în licenþã + master a fost motivatã/acceptatã
pentru ca aceia care sunt mai puþin dornici de perfor-
manþã sã se poatã opri dupã trei ani, cãpãtând o
diplomã (diploma de licenþã), sã-i zicem intermediarã,
care le dã însã mai puþine drepturi. În învãþãmânt,
de exemplu, numai cu licenþa nu poþi preda la liceu,
ci numai la clasele gimnaziale. Dar acest lucru exista
ºi înainte, pentru cei care urmau institutul pedagogic
de 3 ani (pentru învãþãmânt) sau colegiile. Apãrând
licenþa, au putut sã disparã atât colegiile, cât ºi
institutele de 3 ani (adicã a murit (ºi) capra vecinilor).
Dacã era sã armonizeze, atunci se echivala fosta
facultate cu licenþa + master ºi, pentru cei mai puþin
capabili, se echivalau colegiile ºi institutele de trei
ani cu licenþa. Iar doctoratul nu ar fi fost afectat.
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J
umãtãþile dde aadevãruri
sunt cea mai eficace
dezinformare. Herodot

spune adevãrul ºi numai
adevãrul, însã nu întreg
adevãrul, pentru cã nu
l-a cunoscut în toatã com-
plexitatea lui. Observaþiile

lui despre traci sunt fragmentare ºi incomplete, iar
uneori inexacte, astfel încât strãmoºii noºtri sunt puºi
într-o luminã falsã. Vã invit sã restabilim adevãrul. 

Înainte de a supune acest eseu atenþiei
dumneavoastrã, am cerut pãrerea unui fost coleg
de facultate despre mica mea analizã. Nu pãrerea
oricui, ci a lui Simion Dãnilã, cel care a tradus
operele complete ale lui Nietzsche în 15 volume
(ediþie criticã), plus cã a scris cãrþi de cercetare
lingvisticã, istorie literarã ºi câte a mai scris. A fost
omagiat în Contemporanul nr. 5/2018 ºi într-un volum
aniversar. Redau un fragment din e-mailul primit
de la el: „Profesorului nostru ªtefan Munteanu, dacã
mai trãia (…), i-ar fi plãcut investigaþia ta, fiindcã
îl preocupa din Herodot exact ceea nouã nu ne
convenea din istoriile sale despre traco-daco-geþi.”

Putem începe investigaþia cu un fragment din
ce a spus regretatul George Pruteanu în eseul
Jumãtãþi (Herodot ºi Guizot): 

„Iatã ce spune Herodot în Cartea a IV-a a istoriilor
sale, în paragraful 93 (citez [zice George Pruteanu]
dupã ediþia de la Ed. ªtiinþificã, din 1961, traducerea
fiind a Feliciei Vanþ ªtef): «Geþii (cãrora romanii le
vor spune daci) sunt cei mai viteji ºi mai drepþi dintre
traci». Urmând o sugestie a lui Adrian Marino, sã
mergem însã mai departe. Ajungem la Cartea a V-a.
Ce zice Herodot acolo? La început, tot lucruri bune ºi
plãcute; citez din paragraful 3: «Dupã indieni, neamul
tracilor este cel mai mare; dacã ar avea o singurã
conducere ºi ar fi uniþi în cuget, ei ar fi, dupã pãrerea
mea, de neînfrânt». Aici, însã, se terminã jumãtãþile
care se citeazã de regulã spre a ne autoflata. Sã
citim ce scrie istoricul de acum 2500 de ani mai jos:
«Dar unirea lor e cu neputinþã ºi nu-i chip sã se
înfãptuiascã, de aceea sunt ei slabi». Simþiþi cum
bate pârdalnicul de Herodot, din secolul 5 î.Hr., pânã
în ziua de azi? ªi staþi, cã n-aþi auzit încã toatã
cealaltã «jumãtate». În paragraful 6 al Cãrþii a V-a,
zice aºa, pardon: «La ei, la traci, trândãvia este
un lucru foarte ales, în vreme ce munca câmpului e
îndeletnicirea cea mai umilitoare; a trãi de pe urma
jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viaþã».
Nu prea ne mai place, aºa e? ªi dacã mai citim, tot
în paragraful 6 din Cartea a V-a, cã «La traci existã
urmãtoarea rânduialã: îºi vând copiii pentru a fi duºi
peste hotare», chiar cã, din lãudãtor al strãbunilor,
Herodot devine parcã primul «denigrator» (în slujba
cine-ºtie-cãror agenturi) al neamului nostru ºi al
tranziþiei noastre dinspre of spre aoleu. Eu [George
Pruteanu] n-am timp sã comentez, ci doar v-am
supus judecãþii ambele jumãtãþi ale observaþiilor
sale nepãrtinitoare.”

A
ici sse îîncheie ffragmentul din eseul lui
George Pruteanu. Dânsul, Adrian Marino,
profesorul meu ªtefan Munteanu ºi noi, toþi

românii, suntem intrigaþi de aceste citate denigratoare
din Herodot. De acolo de unde este acum, George
Pruteanu ne îndeamnã ºi ne cãlãuzeºte sã facem
ceea ce ne-a spus sã facem: sã judecãm împreunã
jumãtãþile de observaþii ale lui Herodot. Vom compara
datele lui Herodot despre traci (Istorii, vol. 2, cartea 5,
paragrafele 3-10) cu ceea ce ºtim despre alþi

indoeuropeni ºi vom vedea din ce context istoric
au fost desprinse, ca sã ºtim cum era în realitate
societatea tracilor. Vom cunoaºte ceea ce nu
a cunoscut Herodot ºi vom înþelege tracii noºtri
cu totul altfel decât pânã acum. 

Se ºtie cã structura tuturor societãþilor indo-
europene, din Islanda pânã în India, mitologiile,
principiile etice ºi obiceiurile lor sunt surprinzãtor de
asemãnãtoare. Lumea indoeuropenilor era împãrþitã
în trei categorii sociale. Fiecare clasã socialã îºi
avea zeii sãi protectori, care serveau ca model
de comportare în viaþã. 

1. Elita din vârful piramidei sociale erau regii ºi
sacerdoþii. Cum au fost la noi Burebista ºi Deceneu.
Zei de rangul unu: Zeus (Jupiter), Apollon ºi Mercur
(Hermes), numit la germani Wotan, la scandinavi
Odin, la indieni Viºnu.

2. Elita de rangul doi era clasa rãzboinicilor,
nobilimea: Marte
(Ares), în nord Thor,
în India Indra. Primele
douã funcþii sociale
erau rezervate
bãrbaþilor ºi nu au
divinitãþi feminine. 

3. Baza largã
a piramidei sociale,
clasa producãtorilor:
Hefaistos (Vulcan) sau
cuplul de agricultori
Frej ºi Freja din
mitologia nordicã. În
aceastã categorie au
fost plasate divinitãþile
popoarelor subjugate:
zeiþele cele mai
importante din matriarhat, asimilate ca soþii sau fiice
ale zeilor din primele douã categorii, cât ºi zeitãþile
agriculturii, fertilitãþii, dragostei, plãcerilor, fericirii,
vieþii de familie, bunãstãrii. Funcþiile zeitãþilor feminine
aratã cã rolul femeii în societate era doar pentru
producþie materialã ºi reproducþie demograficã. 

H
erodot nnu aavea oo vviziune profundã ºi atot-
cuprinzãtoare asupra structurii verticale a
societãþii tracilor ºi a obiceiurilor acestora,

nu avea cum sã ºtie cã în cadrul fiecãrei caste cãsã-
toria se fãcea dupã reguli stricte, altele decât la greci:

1. Regii traci, ca toþi regii indoeuropeni, se
cãsãtoreau cu fiice de regi, ca garanþie a unor
alianþe politice, obicei rãmas pânã în vremuri
destul de recente. Soþia îi era oferitã de cãtre
tatãl ei, într-un ritual solemn, cu o ceremonie sacrã. 

2. Rãzboinicii, în vremurile preistorice, se cãsã-
toreau prin rãpire. Ca în legenda rãpirii sabinelor.
În vremurile istorice, vremea în care scria Herodot,
rãzboinicii traci, deveniþi mari proprietari de
pãmânturi, nu mai rãpeau femeile, ci le cumpãrau. 

3. În clasa producãtorilor, dacã aveau avere,
mariajul era un contract economic, aranjat de pãrinþi.
Indoeuropenii care nu aveau avere se însurau dupã
cum le plãcea lor, fãrã sã mai þinã cont de pãrinþi.
Numai la aceºtia putea fi vorba de sentimente reci-
proce ºi unire liber consimþitã. Numai fetele lipsite de
orice avere aveau „libertatea sã se uneascã cu cine
le place”, pentru a folosi cuvintele lui Herodot, care
nu ºtie prea bine despre cine e vorba ºi generalizeazã. 

Înarmaþi cu aceste cunoºtinþe, ca instrumente de
lucru, putem trece la analiza informaþiilor lui Herodot,
care au fost considerate ca denigratoare pentru
strãmoºii noºtri. Pentru textul lui Herodot, mã sprijin

pe eseul lui George Pruteanu ºi pe ediþia bilingvã
din 1850 a traducerii în francezã fãcutã de elenistul
Pierre-Henri Larcher (1726-1812). Vom vedea cã
informaþiile lui Herodot, oricât de incomplete ar fi,
sunt întru totul favorabile tracilor ºi nouã. Le comprim
ºi le scriu cursiv. 

H
erodot VV.VII zzice: Tracii nu adorã decât pe
Marte, Bacus ºi Diana. Deci: se referã la
rangul doi, rãzboinicii cu Marte, ºi la rangul

trei, producãtorii cu Bachus ºi Diana. 
Dar numai regii îl onoreazã în principal pe Mercur,

din care se cred descendenþi ºi nu jurã decât pe el.
ªtim de la Cezar (De bello gallico) cã, la gali, zeul
cel mai onorat era Mercur. Tacitus spune cã germanii,
de asemenea, îl adorau în primul rând pe Mercur,
cãruia îi aduceau jertfe omeneºti (Deorum maxime
Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque

hostiis litare fas habent). Faptul cã regii
traci, gali, germani ºi vikingi îl adorã pe
Mercur poate fi o dovadã a unei comuni-
tãþi de valori morale între aceste popoare.
Acest paragraf exprimã cu cea mai mare
claritate cã societatea tracilor era structu-
ratã dupã acelaºi model ca societatea ºi
mitologia tuturor popoarelor indoeurope-
ne, cu aceleaºi valori morale universale,
valabile din Islanda pânã în India.

Herodot V.III: Dupã indieni, neamul
tracilor este cel mai mare; dacã ar avea
o singurã conducere ºi ar fi uniþi în cuget,
ei ar fi de neînfrânt. Dar unirea lor e cu
neputinþã ºi nu-i chip sã se înfãptuiascã,
de aceea sunt ei slabi. Tracii au nume
diferite, dupã cantonul pe care îl ocupã.
Din moment ce au nume diferite dupã

cantoane, înseamnã cã sunt triburi diferite, fiecare cu
regele sãu. În paragrafele urmãtoare, Herodot preci-
zeazã cã unele triburi trace aveau obiceiuri ºi credin-
þe total diferite de ale altor triburi. Aceasta face expli-
cabilã dificultatea de unitate a triburilor trace. Lipsa
de unitate a triburilor trace nu este unicã în epocã.
La fel era la germani, la gali ºi la alte popoare de
atunci. Galii au luptat alãturi de Cezar împotriva altor
gali. Triburi germane au ajutat romanii sã învingã alte
triburi germane. Istoricii n-au consemnat daci, geþi
sau traci care sã se fi aliat cu duºmanii externi
împotriva altora din neamul lor. Chiar dacã tracii nu
erau uniþi, ei nu s-au rãzboit între ei, ca galii, germanii
sau grecii. O unire atât de extinsã cum au obþinut
Burebista ºi Decebal nu au mai reuºit nici galii ºi
nici germanii, iar o unire atât de fulgerãtoare cum a
realizat Mihai Viteazul n-a mai fãcut nicio altã naþiune
din Europa, pânã la Unirea fãcutã sub Cuza. Toate
sursele antice comparate duc la concluzii în favoarea
strãmoºilor noºtri mai mult decât a altora.

T
otuºii, llegiile ººii oobiiceiiuriile ttraciilor sunt
aproape aceleaºi peste tot, cu excepþia
geþilor , a trausilor ºi a celor ce locuiesc

mai sus de crestonieni. Reþinem informaþia extrem
de importantã: cu excepþia geþilor. Întrucât geþii,
trausii ºi ceilalþi au alte legi ºi alte obiceiuri decât
tracii, însemnã cã nu sunt traci. Geþii se deosebesc
de traci, deci nu sunt indoeuropeni ºi nu pot fi nici
„prototraci”, cum sunt numiþi uneori, ci pot fi anteriori
tracilor. Herodot îi amestecã pe geþi ºi pe alþii printre
traci, la fel cum Tacitus îi amestecã pe finlandezi,
estonieni, letoni ºi lituanieni cu germanii, din cauza
unei relative comunitãþi de teritoriu.

Jumãtãþi dde aadevãruri lla HHerodot
Victorr RRAVINI

P
rocesul BBologna aa llucrat îîn ddetrimentul nnostru ººi îîn iinteres eeuropean.
Ciclul 1 (licenþa) + ciclul 2 (master), împreunã, fac mult mai puþin decât
fosta facultate, pentru cã licenþa este slabã, iar masterul, continuatorul

licenþei slabe, este fãcut practic la seral. Astfel, ne-am distrus învãþãmântul
superior pe fond – ºi acest lucru se va propaga pe viitor ºi spre învãþãmântul
preuniversitar ºi spre întreaga societate – aºa cum ne-am distrus ºi industria. 

Este în interesul Europei ca absolvenþii noºtri sã nu fie buni, pentru cã sunt
concurenþii absolvenþilor lor. Îmi spunea, cândva, un coleg de la Universitatea
din Milano cã toate posturile (de matematicieni) scoase la concurs în zona lor
fuseserã ocupate de români, care fuseserã mai buni. ªi este în interesul Europei
ca (ºi) studenþii ºi profesorii – adicã creierele þãrii – sã circule liber, pentru cã,
datoritã diferenþei de finanþare a învãþãmântului ºi de nivel de trai în general,
ele vor migra cãtre vest, în absenþa unui spirit patriotic, ºi acesta combãtut
cu fervoare ca fiind ceva negativ. Iar pierderea capitalului uman – a creierelor          

în special – este catastrofalã pentru þarã. „…Trebuie sã admitem realitatea
cã o parte esenþialã a inegalitãþii dintre þãrile bogate ºi þãrile sãrace ºi, de altfel,
inegalitatea în general nu sunt cauzate de repartizarea inegalã a mijloacelor
de producþie, ci de repartizarea inegalã a capitalului uman” – spune Th. Piketty
în cartea sa Economia inegalitãþilor, Editura Polirom, 2014 (pag. 74) .

La 100 de ani de la Marea Unire, de la Regatul România Mare, mândru,
independent, al Regelui Ferdinand, avem România de azi. Vã place ce avem? Ne
resemnãm sau ne luptãm? Dacã suntem federaliºti, atunci ne resemnãm, trãiascã
Marea UE. Dacã nu suntem federaliºti, atunci ne luptãm, pentru România Mare!
Eu am ales sã mã lupt. 

(Articol apãrut în volumul Educaþia ºi cercetarea româneascã – Starea
prezentã ºi perspectiva, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2018)
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H
erodot VV.IV vvorbeºte de imortalitatea geþilor,
nu a tracilor. Nicio mitologie indoeuropeanã
nu promitea nemurirea. Deosebirea pe care

o face Herodot între geþi (care aveau credinþa în
imortalitate) ºi traci (care nu aveau aceastã credinþã)
confirmã cã geþii nu erau indoeuropeni. Erau, deci,
pre-indoeuropeni. Despre credinþa în imortalitate a
geþilor mai sunt ºi alte informaþii, pe care Herodot le-a
înþeles cum le-a înþeles el, din perspectiva pragmaticã
a negustorilor greci, care se pricepeau la bani mai
mult decât la nemurirea sufletului, pe care o priveau
ca o bizarerie. 

Herodot V.V: La cei ce locuiesc mai sus de
crestonieni, fiecare particular are mai multe femei.
Aºadar, numai la particularii de acolo, iar nu ºi la
tracii din alte pãrþi, era obiceiul cu mai multe femei.
ªi regele Filip al II-lea al Macedoniei vecine avea
mai multe femei. Cezar a scris cã Ariovist avea
douã neveste (Duae fuerunt Ariovisti uxores).
Despre britoni, din Britania, Cezar scrie: Uxores
habent deni duodenique inter se communes et
maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis
(Neveste au câte zece, douãsprezece, în comun,
mai ales între fraþi, taþi ºi copii). Herodot nu menþio-
neazã promiscuitate sau incest la traci. Dacã
ar fi fost, s-ar fi aflat ºi ar fi spus. 

Când unul dintre ei (particularii ce locuiau mai sus
de crestonieni) moare, se ivesc mari contestaþii între
femeile lui pentru a ºti care dintre ele îl iubea mai
mult, iar anturajul lor se intereseazã cu vivacitate
în aceastã disputã. Aceea în favoarea cãreia se
pronunþã o judecatã aºa de onorabilã primeºte
elogiile tuturor. Apoi, cea mai apropiatã rudã a
ei o ucide pe mormântul soþului ei ºi o îngroapã
cu el. Celelalte femei sunt foarte necãjite de aceastã
preferinþã, care pentru ele este un mare afront. În
India erau arse toate nevestele defunctului. Acest
obicei, monstruos pentru noi, dar de mare cinste
în India, s-a menþinut acolo pânã acum aproape
douã sute de ani, când l-au interzis englezii. Se pare
cã s-ar fi continuat pe ascuns. Joseph Campbell
consemneazã un ritual funerar la care toate neves-
tele defunctului s-au îmbrãcat cu ce aveau mai
de valoare, s-au coafat special ºi s-au grãbit
sã nu întârzie la ceremonia îngropãrii lor de vii. 

Herodot V.VI: Ceilalþi traci (deci nu particularii
din paragraful anterior, care puteau cumpãra mai
multe neveste, ci numai cei sãraci) au obiceiul sã-ºi
vândã copiii, cu condiþia sã fie duºi în afara þãrii. Sã
comparãm cu situaþia la alte popoare, contemporane
cu tracii sau chiar în vremuri mai apropiate de noi.
În Roma anticã, tatãl avea dreptul sã-ºi vândã proprii
copii. Soþia avea statutul juridic de copil adoptat,
iar soþul o putea vinde ca pe orice copil. Legea
nu permitea ca un cetãþean al Romei sã cumpere
libertatea unui concetãþean, aºa cã fiii, fiicele sau
soþia erau vânduþi unora din afara Romei. Este de
remarcat similitudinea dintre felul cum era reglemen-
tatã vânzarea copiilor la traci ºi la romani, numai
cãtre strãini. Legea datã de Romulus la întemeierea
Romei, clar explicatã ºi aplicatã în tribunal de cãtre
juristul Ulpianus (170-223 d.Hr.), a fost preluatã în
codul împãratului Iustinian (527-565 d.Hr.) ºi preve-
dea cã fiul adult al unui cetãþean liber, indiferent de
vârstã, de situaþia sa materialã acumulatã prin merite
proprii ºi orice funcþii înalte ar fi cãpãtat, faþã de tatãl
sãu era nu o persoanã, ci un lucru, ca un obiect
neînsufleþit sau ca un animal domestic, pe care tatãl
putea, dupã bunul plac, sã-l ucidã sau sã-l vândã
ca sclav, absolut legal. Dacã fiul îºi câºtiga libertatea
de la noul sãu stãpân, revenea în proprietatea tatãlui
sãu. Acesta avea dreptul sã-l vândã de trei ori, iar fiul
abia dupã a treia eliberare (trina mancipatio) putea
sã îºi capete libertatea definitivã faþã de tatãl sãu.
Situaþia fiului unui cetãþean roman liber era mai
precarã decât a sclavilor, care, odatã eliberaþi,
nu puteau recãdea  în sclavie. Situaþia fiicelor
sau a soþiei nu putea fi mai bunã decât a fiilor. 

Î
n DDreptul RRoman, orice om liber, chiar senator
sau general triumfãtor, nu se putea sustrage
de la legea care îi dãdea tatãlui sãu dreptul

de viaþã ºi de moarte asupra lui. ªtim de la Edward
Gibbon cã asemenea cazuri erau destul de frecvente
în Imperiul Roman ºi cã „un tatã îºi pedepsea dupã
bunul plac copiii sãi, pentru vinovãþii reale sau
imaginare, sã fie biciuiþi, sã fie încarceraþi sau exilaþi,
sã fie trimiºi la munci forþate, în lanþuri, la fel ca ºi cei
mai de jos dintre sclavi”. Situaþia copiilor la traci nu
era cu nimic mai vitregã, ci poate mai bunã decât a
copiilor din orice familie din întregul Imperiu Roman. 

Putem înþelege de la Herodot cã tracii fãceau
un fel de contracte pentru export de forþã de muncã.
La fel se fãcea în toatã Europa chiar ºi în vremuri
destul de recente. Familia recrutului pentru rãzboa-
iele regilor Franþei sau ai altor þãri primea o pungã
de bani, ca o compensaþie avantajoasã pentru cã
rãmâneau cu unul mai puþin la muncile câmpului.
Compania Indiilor Orientale din Suedia (1731-1813)
recruta marinari ºi dãdea pãrinþilor tânãrului o pungã
de galbeni. Tracii îºi vindeau copiii acum douã milenii
ºi jumãtate, desigur în speranþa unei vieþi mai bune
pentru copii, însã elveþienii au vândut, în secolul al
XIX-lea ºi al XX-lea, sute de mii de copiii elveþieni,
din pãrinþi elveþieni sadea. Copii vânduþi de proprii lor
pãrinþi sau rãpiþi în mod legal de cãtre statul elveþian
pentru a fi vânduþi ca sclavi plasaþi la alþi elveþieni,
industriaºi sau la familii particulare. Sclavii din
antichitate aveau anumite drepturi legiferate,
dar copiii elveþieni
nu aveau niciun fel
de drepturi. Unii dintre
aceºti copii încã mai
trãiesc ºi au depus
mãrturii despre bestia-
litãþile ºi abuzurile
sexuale la care au fost
supuºi în propria lor
þarã, de cãtre compa-
trioþi, de aceeaºi religie
creºtinã. Puteþi cãuta
pe Internet Suisse:
enfants placés, les
dossiers de la honte
(Elveþia: copii plasaþi,
dosarele ruºinii)
<https://information. tv5monde.com/ info/suisse-
enfants-places-les-dossiers-de-la-honte-30963> Iar la
acest link <https://www.rts.ch/info/r egions/9377399-
les-enfants-places-peinent-a-reclamer-leur-du-malgre-
la-date-butoir.html> din 2 martie 2018, scrie: Les
enfants placés de force avant les années 80 dans
des familles ou des foyers ont jusqu'au 31 mars pour
demander une contribution de solidarité. Mais ils
peinent a faire une démarche qui leur est difficile.
(Copiii plasaþi cu forþa înainte de anii 1980 în familii
sau în cãmine au termen pânã la 31 martie [2018] sã
cearã o contribuþie de solidaritate. Însã ei au dificultãþi
pentru a face un demers care le este dificil.) Puteþi
gãsi nenumãrate site-uri ce denunþã crimele de acest
fel ale Elveþiei, ale statului elveþian, ale elveþienilor
contemporani cu noi. Pe vremea lui Herodot, exportul
de copii traci era floare la ureche pe lângã mârºãviile
Elveþiei contemporane. 

T
raciiii nnu vvegheazzã aasupra ffiiiicelor lor ºi le lasã
libertatea sã se uneascã cu cine le place.
Informaþia se poate referi numai la clasa pro-

ducãtorilor fãrã avere. Aºadar, cei mai sãraci aveau
o mentalitate comparabilã cu a lumii civilizate de azi. 

Dar ei îºi pãzesc cu strãºnicie femeile ºi le
cumpãrã scump de la pãrinþii lor. Este vorba de
clasa de rangul întâi, regi, regiºori, preoþi ºi rangul
doi, rãzboinici adicã nobilii, aristocraþi. 

Nimic nu e mai frumos în ochii tracilor ca trândã-
via, nimic mai onorabil decât rãzboiul ºi jaful, nimic
mai umilitor decât munca câmpului. Foarte importante
precizãri. Aici e vorba de rangul doi, rãzboinicii (cu
Marte), care trãiau din jefuirea celor  de rangul trei
(cu Bachus ºi Diana), adicã agricultorii, pe care îi
dispreþuiau ºi îi umileau. La fel trãiau aristocraþii din
Galia lui Cezar pânã la germanii lui Tacitus, la vikingi
sau la perºi ºi în India, din rãzboaie inter-tribale, ºi
dispreþuiau pe cei din categoria a treia, a agricultoril-
or. Dispreþul elitelor sociale din diferite þãri europene
faþã de þãrani nu a dispãrut nici în zilele noastre.

Trec peste paragraful VIII, cu funeraliile la cei
bogaþi, din care rezultã cã nu toþi tracii aveau aceleaºi
ritualuri funerare. Herodot nu vorbeºte ºi de ritualurile
funerare ale tracilor sãraci, nu le cunoºtea, deºi
aceºtia puteau fi mai numeroºi.

Herodot X spune cã albinele umpleau teritoriul
de la nord de Dunãre. Se ºtie din multe alte surse
cã dacii aveau albine ºi vindeau miere negustorilor
greci. ªi totuºi, Herodot se îndoia de valabilitatea
acestei informaþii, contrazisã de o altã informaþie,
cum cã albinele nu puteau suporta frigul de la nord
de Dunãre. Aceastã inadvertenþã pune sub semnul
întrebãrii seriozitatea informatorilor sãi greci despre
clima la nord de Dunãre. 

Informaþia lui Herodot asupra albinelor este corec-
tã, deºi e exprimatã bombastic (albinele umpleau

teritoriul ). El se îndoieºte de valabilitatea acesteia,
dând crezare informaþiei false pe care o primise,
cã albinele nu puteau suporta frigul de la nord de
Dunãre. Cum putea el sã înþeleagã fenomenele sau
aspectele sociale, religioase ºi morale ale tracilor,
mult mai abstracte decât albinele ºi frigul? Vedem cât
de incomplete ºi chiar inexacte sunt cunoºtinþele lui
Herodot, încât el însuºi contestã informaþia corectã,
dar exageratã, pe care o primise despre albine. 

H
erodot fface cconfuzii între datele ce se referã
la o categorie socialã sau alta a tracilor.
Dintr-un aspect ce era specific unei singure

clase sociale, grecii au fãcut generalizãri nejustificate
asupra tuturor tracilor. Rãzboiul ºi jaful erau onorabile
numai pentru rãzboinici ºi pentru regi. Nu puteau
fi onorabile ºi pentru cei jefuiþi, din categoria produ-
cãtorilor, care erau majoritatea societãþii. Când nu

era rãzboi, rãzboinicii trândãveau. Numai
rãzboinicii ºi regii considerau munca
câmpului umilitoare. Aceeaºi mentalitate
era la toate popoarele indoeuropene. Nu
toþi tracii îºi vindeau copiii, ci numai cei
mai sãraci, care fãceau export de forþã de
muncã, aºa cum se fãcea la Roma ºi cum
s-a fãcut în multe þãri occidentale chiar
în vremuri moderne, recente, contempo-
rane cu noi. Nu toþi tracii îºi cumpãrau
nevestele ºi le pãzeau cu strãºnicie,
ci numai cei bogaþi, dintr-un singur trib
tracic. Nu toþi tracii îºi lãsau fetele sã se
uneascã cu cine le plãcea lor, ci numai
cei care nu aveau nicio avere. Cei mai
sãraci erau moderni sau emancipaþi
avant la lettre.

În concluzie, Herodot ne ajutã sã ºtim cã strãmoºii
noºtri traci aveau o societate elitistã, temeinic alcã-
tuitã, clar structuratã ierarhic, consfinþitã prin religie,
ºi aveau aceleaºi valori morale ca toate popoarele
indoeuropene de atunci, din nordul Europei pânã în
India. Fiecare clasã socialã îºi avea modelul sãu etic
în zeii sãi protectori, care inspirau virtuþile acelei clase
sociale ºi justificau acþiunile tracilor. Principiile lor
etice erau unanim valabile în întreaga lume indo-
europeanã a acelor vremuri. Nu avem motive sã
ne ruºinãm de strãmoºii noºtri. Erau cel puþin la
fel de virtuoºi ºi de onorabili ca toþi indoeuropenii. 

Am constatat aici împreunã cã mãrturiile lui
Herodot nicidecum nu sunt spre ruºinea tracilor sau
a noastrã, ci doar sunt incomplete. Strãmoºii noºtri
alcãtuiau o societate la fel de strict structuratã ca
a tuturor popoarelor indoeuropene de atunci. Grecii
nu puteau înþelege corect moravurile din societatea
tracilor, care era clãditã pe alte criterii etice decât
ale lor. Societatea ºi mitologia greacã nu aveau
o structurã la fel de clarã ca a tracilor, ci aveau un
amestec de culturã indoeuropeanã, cu puternice
influenþe din afarã, de prin Orientul Apropiat, aspect
pe care îl prezintã ºi limba greacã veche. Modelul de
elitism indoeuropean al tracilor, de neînþeles pentru
Herodot, era realism politic. Elitismul indoeuropean,
în care era educat Alexandru Macedon, a rãsturnat
democraþia greacã ºi s-a impus în întreaga lume
elenizatã, cât ºi în istoria ulterioarã a tuturor popoa-
relor din Europa. Ideea grecilor cu democraþia
ar fi bunã, însã Istoriei nu îi plac ideile bune…

M
ã ssimt ddator ssã aaduc uun oomagiu înaintaºilor
noºtri, printre care profesorul meu ªtefan
Munteanu, George Pruteanu, Adrian

Marino ºi tuturor celor pe care i-a „preocupat din
Herodot exact ceea ce nouã nu ne convenea din
istoriile sale despre traco-daco-geþi”. Nu ne con-
venea, pentru cã în ºcoli aºa s-a predat. Acum,
când ºtim ceea ce ºtim, problema rãmâne cum
se va preda de acum înainte în ºcoli despre tracii
lui Herodot. Cum transmitem cunoºtinþele noastre
despre strãmoºi ºi despre identitatea noastrã ca
români, generaþiei tinere? Cum ne facem datoria faþã
de strãbuni ºi faþã de strãnepoþi? Eu am încercat aici
sã-mi fac datoria pe cât am putut, pentru restabilirea
unui adevãr istoric. Dacã eu am putut aºa de puþin,
oricine altcineva va putea cu atât mai mult ºi mai
bine. E rândul altora, mai tineri ºi mai competenþi,
sã facã ce ºtiu ei ºi ce le spune inima cã trebuie
fãcut pentru identitatea ºi demnitatea lor, cât ºi
pentru a urmaºilor. Sunt sigur cã fiecare dintre noi
îºi va  face datoria pe cât va putea mai bine. ªtiind
cât mai bine din cine ne tragem, vom ºti mai bine
cine suntem. Vor ºti ºi strãinii cine suntem ºi cum
sã ne priveascã.
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E
ste vvorba ddespre
Istoria forajului
sondelor, a extracþiei

aurului negru ºi a gazelor naturale din subsolul
românesc ºi a prelucrãrii acestora, o lucrare de
aproape 900 de pagini, elaboratã de prof. ing. Marin
I. Predoescu în anii 1980-1982. Manuscrisul, în forma
lui existentã, n-a mai putut fi revãzut de autor înainte
de plecarea sa prematurã din aceastã lume.

Primele elemente (idei, constatãri, soluþii tehnice)
apar în lucrãrile de diplomã (matematicã ºi ingineria
explorãrii minereurilor) susþinute de autor la
Universitatea din Timiºoara. Student eminent,
dupã absolvire, Marin Predoescu a fost reþinut
asistent. Tot datoritã performanþelor ºi preo-
cupãrilor profesionale din studenþie i s-a oferit
o bursã Rockefeller de studii în S.U.A., de
care nu beneficiat. Începând cu anul 1942, a
elaborat ºi publicat în reviste de specialitate,
uneori în colaborare cu specialiºti strãini
precum H. Hûbel ºi M. Stephenson, numeroase
studii ºtiinþifice privind tehnologia exploatãrii
petrolului ºi a gazelor naturale, studii care au
ajutat ºi la elaborarea manuscrisului în discuþie.

Dezvoltarea propriilor cercetãri a fost brutal
întreruptã în perioada 1949-1951, când autorul
a fost arestat, fãrã nicio judecatã, ºi întemniþat.
Dupã eliberarea din puºcãrie i s-a oferit ca
singurul loc de muncã posibil un post la
Sovrom-Petrol – fiind practic þinut permanent
sub observaþie pe ºantierele de explorãri
petrolifere de un reprezentant sovietic. 

L
ucrarea Istoriia fforajuluii ssondelor…… este
bazatã pe experienþa directã dobânditã
în peste 40 de ani de muncã pe cele mai

importante ºantiere de explorãri din România ºi
prin observaþiile fãcute cu prilejul asistenþei tehnice
acordate explorãrilor ºi specialiºtilor din Turcia ºi
Albania în anii 1970. Ea combinã competenþa ºi
creativitatea tehnicã a autorului, care a realizat
inovaþii care nu au putut purta numele lui, fiind
însuºite de persoane cu bun dosar politic.

Autorul a reflectat în solitudine ºi tãcere asupra
bogatei sale experienþe profesionale, asupra literaturii
de specialitate consultate ºi asupra unor lucrãri de
istorie socialã. A elaborat manuscrisul cu convingerea
utilitãþii tehnice ºi sociale a cunoaºterii dobândite. 

Dactilograme ale manuscrisului au fost oferite spre
publicare ºi/sau pãstrare în anii 1983-1987 Editurii
Tehnice din Bucureºti (director fiind Ion Iliescu),
Institutului Geomin din Bucureºti, Bibliotecii Centrale
Universitare din Bucureºti (directorului Gh. Stoica)

ºi fondului de manuscrise al Academiei Române.
Lucrarea nu a fost publicatã – Editura Tehnicã nici
mãcar nu a dat un rãspuns la oferta de publicare
a manuscrisului pe care însã l-a reþinut. Biblioteca
Centralã Universitarã ºi cea a Geomin nu au dat
nici acestea niciun rãspuns la oferta fãcutã de soþia
autorului, Elisabeta Predoescu. Originalul olograf
al manuscrisului a rãmas în biblioteca autorului. 

Î
n 22008 ººi îîn 22009, copii ale celor trei volume
(896 de pagini dactilografiate) ale manuscrisului
au fost oferite pentru consultare ºi posibilã

publicare la douã
instituþii ale Academiei
Române (Centrul de
Sociologie ºi, respectiv,
Institutul de Cercetare

pentru Calitatea Vieþii). S-a considerat cã lucrarea,
prin conþinutul ºi concepþia ei, care îmbinã istoria
tehnologiei extractive cu aspecte economice,
educaþionale, financiare ºi sociale ale acestui
domeniu, poate prezenta interes pentru istoria
fenomenului. Studii ale unor antropologi ºi istorici
culturali, precum J. Goody, argumenteazã pentru
integrarea istoriei extractive (incluzând dimensiunile
tehnologice, economice ºi sociale) în cercetarea
istoricã. Pânã în prezent, nici aceste douã propuneri
nu au dus la niciun rezultat.

O altã copie a manuscrisului a fost datã spre
pãstrare, prin bunãvoinþa cercetãtorului Tudor Ion
Berza, membru corespondent al Academiei, bibliotecii
Institutului de Cercetãri Geologie din Bucureºti.

(Septembrie 2017, Dubuque, Iowa – USA)

Un mmanuscris aaºteaptã ppublicarea
Ioana MMAMALI

Tensiunea ddintre eexplorarea, eextragerea ººi pprelucrarea rraþionalã
a rresurselor ssolului ººi ssubsolului, ppe dde oo pparte, ººi eexploatarea
prãdalnicã aa aacestora, ppe dde aaltã pparte, eeste oo ttensiune pperenã
ºi uuniversalã ((globalã).

Componentele ffizice, ttehnologice, eeconomice, iistorice ººi ssociale 

ale aacestei ttensiuni ll-aau ppreocupat ppe mmatematicianul ººi iinginerul
Marin II. PPredoescu, ccare lle-aa oobservat ººi aanalizat îîn ddecursul aanilor.
Manuscrisul pprezentat mmai jjos ooferã oo ººansã ppentru îînvãþare ssocietalã
în aacest ddomeniu vvital.

ÎÎn mmonografia ccomunei GGhioroiu, jjudeþul VVâlcea ((postatã ppe IInternet dde
I. PPredescu), eeste mmenþionatã ffamilia PPredoescu cca îîntemeietori aai vvetrei
satului dde mmoºneni. BBunicul llui MMarin II. PPredoescu –– CConstantin PPredoiu ––

a pprimit rrangul dde bboier ddin ppartea ddomnitorului GGeorge DDimitrie BBibescu, îîn
anul 11845, iiar ttatãl llui, IIlie PPredoiescu, aa ffost îînvãþãtor. MMarin II. PPredoescu, ttatãl
meu, ss-aa nnãscut îîn ccomuna GGhioroiu lla ddata dde 330 mmai 11915, ddin ppãrinþii MMaria
ºi IIlie PPredoiescu.

A aabsolvit rrenumitul LLiceu „„Fraþii BBuzeºti” ddin CCraiova. ÎÎnclinat sspre ººtiinþele
abstracte, aa ffost ccel ccare aa eeditat pprima rrevistã Gazzeta mmatematiicã ººii ffiizziicã
din ooraºul CCraiova. AA uurmat ªªcoala PPolitehnicã ddin TTimiºoara, oobþinând ddouã
licenþe: mmatematicã ººi fforaj mminier. DDupã aabsolvire, ddevine aasistent lla ccatedra
de mmatematici. ÎÎn aacelaºi ttimp, aa pprofesat cca iinginer lla SSocietatea „„Astra
Românã”. CCu ttoate ccã llocuinþa ffamiliei eera îîn CCâmpina, vva fface nnaveta ppe ttren
la TTimiºoara îîn ccondiþii ggreu dde iimaginat. FFamilia sse mmutã lla TTimiºoara, uunde,

în ttoamna aanului 11949, eeste „„ridicat” îîn ttimpul nnopþii ººi þþinut îîn îînchisoare, uun aan ººi jjumãtate, ffãrã pproces.
De aaltfel, ppentru ccã nnu aa aaderat lla nniciun ppartid ppolitic, ttrebuia ttimp ppentru ffabricarea uunei îînvinuiri. 

Ca uurmare aa aacestei aarestãri, ttatãlui mmeu ii ss-aa iinterzis ddin mmotive ppolitice ssã pprofeseze îîn îînvãþãmânt,
la ffacultatea dde mmatematici ssau lla ffacultatea dde ggeologie. ÎÎn aanul 11952 ii ss-aa ppropus cca uunicul lloc dde mmuncã
sã ffie lla SSovrom PPetrol, ffamilia mmutându-sse îîn BBucureºti. AA uurmat oo llungã pperioadã dde ddeplasãri ppentru
deschideri dde ººantiere dde eexplorãri ººi eexploatãri mminiere îîn îîntreaga þþarã: MMunþii AApuseni, BBucovina, zzona
Buzãului, MMoldova NNouã. AA îîndrumat ººi aa ooferit ssoluþii îîn ssituaþii dde uurgenþã ppentru pprevenirea ººi mmicºorarea
avariei îîn ttimpul eerupþiei ssondelor îîn eexploatare.

Cu iinteligenþã ººi ccreativitate, aa eelaborat ººi aaplicat mmetode ppentru fforarea lla aadâncime, ccare aau ffost
prezentate ccomisiei dde bbrevete. RRãspunsul aa ffost ccu ttotul nneaºteptat: iinginerul MMarin II. PPredoescu „„trebuie
sã îînþeleagã ffaptul ccã nnefiind mmembru aal PP.M.R., iinovaþia ttrebuie ssã aaparþinã uunei ppersoane ccorespunzãtoare”.

Pasiunea ppentru mmatematicã aa ccontinuat pprin ppropunerea dde pprobleme ººi ssoluþii iingenioase ppentru Gazzeta
matematiicã ººii ffiizziicã oferite dde-aa llungul aanilor.

În pperioada mmuncii ppe ººantiere, aa sscris ppatru vvolume dde cculegeri dde pprobleme ((geometrie, ttrigonometrie,
algebrã ººi ffizicã) ppentru ppregãtirea ccandidaþilor lla eexamenele dde aadmitere îîn îînvãþãmântul ssuperior, cculegeri
necesare, ccare nnu eexistau lla aacea vvreme. EEle aau pputut ffi ppublicate îîn 11959-11961 nnumai pprin aadãugarea uunui
coautor ccare nnu aa aavut ppractic nnicio ccontribuþie lla eelaborarea aacestora, ddar aavea ppoziþia ppoliticã ccerutã lla aacel
moment. VVolumele aau cconstituit oo ccomponentã ffireascã aa ttalentului dde ppedagog eexprimat ººi pprin mmeditarea
multor sserii dde ccandidaþi lla eexamenul dde aadmitere îîn ffacultãþi dde pprofil. 

Spre ffinalul vvieþii llucreazã lla sstudiul ppe ccare ll-aa nnumit Istoriia fforajuluii îîn RRomâniia, lucrare ccu ccare îîn aanul
1982 îîºi îîncheie nneobosita ccãutare ººi ddãruire îîntru aadevãr. 

Mihaela MMuraru-MMândrea, Pasiiunii, poezie,
Editura TTornada, BBucureºti, 22015

Poemele din volumul de faþã sunt, în proporþie
covârºitoare, tipãrite cândva ºi readuse la un loc
într-o configuraþie ordonatoare care, ea, spune uneori
mai mult decât fiecare text în parte. Simplu zicând,
din dorinþa de a alcãtui o antologie de autor, poeta
grupeazã oarecum tematic – ajungând la un paradox
pe care chiar îl trãieºte. De pildã, poemele iubirii stau
într-un crescendo: iubirea de bãrbat, apoi iubirea de
patrie, de pãrinþi, de copii, de sine; ei bine, este un
crescendo formal, adicã se exprimã prin despãrþiri,
ruperi chiar – motivate, fiecare în parte, de pragul/
stagiul urmãtor, ca un fel de evoluþie a sufletului, dacã
s-ar putea spune aºa. Numai cã, atenþi fiind la datele
însemnate sub fiecare poem, observãm fãrã greutate
cã este, de fapt, un timp concomitent: tot acum omul
ca fiinþã iubeºte ºi perechea sa, ºi pãmântul, pãrinþii,
copiii. Este tulburãtoare aceastã încercare de a
separa de-a lungul ceva care se alcãtuieºte din
vecinãtãþi apropiate, strânse, de a face succesiune
din simultaneitate. ªi apoi, toate aceste iubiri –

„categoriale”, ca sã le spunem aºa – sunt strãbãtute
de acelaºi patos, au energie comunã. Volumul însuºi
se numeºte Pasiuni.

(Nicolae Georgescu, pe coperta a patra)

Nelu BBarbu, Dragoº VVrânceanu –– PPoetul
Vlahostrateii. MMoºteniirea VVrânceniilor, Editura
Betta, BBucureºti, 22018 ((Ediþia aa III-aa rrevãzutã
ºi aadãugitã)

Dragoº Vrânceanu avea un crez. Statutul de
poet e un mod de a exista, nu o profesiune. Cum
crezul are origine divinã, poetul a subscris la
ideea terapiei prin poezie. Poeþii au ceva în plus:
un fond aperceptiv fundamental. Ei cred cã acest
mod de existenþã îi pot face sã culeagã absolutul.
Lor nu le lipsesc însã magia ºi revelaþia. Sunt
„buimaci”. Aºa dupã cum a fost ºi poetul: „Buimac
în prada gândului/ copleºit de întâmplãri”,
totdeauna revenind sã se refacã în Casa de sub
pãdure, intrând la adãpostul copilãriei. A fost dus 
de firul aventuros al preocupãrilor, de la Bãbeni

la Costeºti de Horezu, apoi la Râmnicu Vâlcea ºi în
Bãlþi, în Basarabia. Revine în Bucureºti, iar din 1928
îºi începe studiile universitare, printre scriitorii italieni,
la Florenþa. Pânã în 1977, a fãcut vatrã comunã ºi în
alte etape ale vieþii ºi ale creaþiei. Ca orice poet de
geniu, s-a regãsit mereu într-un þinut suprasensibil
european. 

(Autorul, în Cuvântul înainte intitulat Conotaþia
unui crez)

Semn(al) dde ccarte 
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Contribuþia ppreoþilor mmilitari
la RRãzboiul dde RReîntregire 

Fllorrian CCOPCEA

Î
n ººedinþa SSfântului SSinod al Sfintei
Biserici Autocefale Ortodoxe Române
din 16 mai 1915, mitropolitul Moldovei

ºi Sucevei, Pimen Georgescu (1853–1934),
a propus implicarea clerului în Rãzboiul
de Reîntregire a Neamului. Iniþiativa sa
de a asigura „preoþi trebuincioºi în timp
de pace ºi în timp de rãzboi” a devenit
decizie sinodalã, semnatã de zece ierarhi.
De asemenea, cu acelaºi prilej, preotul
profesor Constantin Nazarie (nãscut la
16 martie 1865 în satul Grãdiºtea, comuna
Vultureni, fostul judeþ Tecuci - Fig. 1) este
învestit cu responsabilitatea organizãrii
Serviciului Religios al Armatei Române. 

Vã prezentãm documentul prin care
Sfântul Sinod, cu adresa nr. 60 din 18 mai
1915, aflatã în Arhivele Militare Române,
fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 1,
f. 1-2, îi comunicã acestuia din urmã
hotãrârea pronunþatã ºi votatã în unani-
mitate, însoþitã de propunerile dezbãtute. Ambele înscrisuri poartã semnãtura
preºedintelui Sfântului Sinod, mitropolit primat Conon Arãmescu-Donici: 

Regatul RRomâniieii
Sfântul SSiinod aal SSfiinteii BBiiseriicii AAutocefale OOrtodoxe RRomâne
Bucureºti, nr. 60 din 18 mai 1915

Prea CCucerniice PPãriinte,
Sfântul Sinod, în solicitudinea sa despre bunul mers al preoþilor de armatã

pe toatã þara, luând dispoziþii relativ la aceasta;
Noi avem onoare a vã face cunoscut cã în ºedinþa sa din 15 mai curent, v-a

ales, cu unanimitate, ca protopop sau supervizor al preoþilor de armatã, în caz
de mobilizare, ataºat pe lângã Marele Cartier
General, ca delegat al Sf. Sinod în aceastã
însãrcinare.

Vi se trimite deci odatã cu aceasta, în copie,
ºi decizia votatã de Sf. Sinod în aceeaºi ºedinþã,
privitoare la preoþii de armatã, spre ºtiinþã
ºi conformare.

Primiþi Prea Cucernice Pãrinte, Arhiereºti
binecuvântãri.

Preºedinte, Konon
Director, Iconom Ovidiu Musceleanu
P.C. Iconom Constantin Nazarie, profesor

la Facultatea de Teologie

Propunere
În vederea timpurilor grele prin care trecem ºi în faþa îndatoririlor ce biserica

noastrã are a da þãrii, prin sprijinul ºi binecuvântarea sa în îndeplinirea dorinþelor
ºi apãrarea ei, propunem:

A. De cãtre episcopiile ºi mitropoliile Þãrii se vor da Armatei, dupã cererea
Ministerului de Rãzboi, preoþii trebuincioºi în timp de pace ºi în timp de rãzboi.

Aceºti preoþi vor fi titraþi în teologie, cu aptitudini pentru pãstoria militarã
ºi nu vor avea vârsta mai mare de 45 ani, nici mai micã de 30 ani.

B. Numirea preoþilor de armatã se face de cãtre Ministerul de Rãzboi, dupã
recomandaþia episcopului sau mitropolitului în dieceza cãruia se aflã unitatea
de armatã la care se numeºte preot.

C. Odatã fãcutã numirea unui preot în serviciul armatei, el intrã sub regimul
legilor militare, asimilându-se în corpul ofiþeresc, având apuntamentele ofiþerului
locotenent.

D. Preoþii de armatã, în timpul mobilizãrii, însoþesc trupele oriunde vor merge,
dând poveþe pastorale militare ce se impun de împrejurãri, fãcând serviciile
religioase fãrã ezitare.

E. În timpul mobilizãrii, toþi preoþii de armatã primesc instrucþii din partea
arhimandritului sau protopopului anume numit pe lângã Marele Cartier General
al Armatei ºi stau sub conducerea lui, în ceea ce priveºte serviciul preoþesc.

Numirea acestuia se face de Ministerul de Rãzboi, dupã recomandarea
Sfântului Sinod, prin preºedintele sãu.

F. Abaterile ce s-ar produce din partea preoþilor de armatã se fac cunoscute
protopopului de la Marele Cartier General ºi acesta, dupã gravitate, le va face
cunoscute episcopului sau mitropolitului diecezei cãruia aparþine un preot, luând
mãsurile ce se impun.

G. Aceastã propunere, devenitã decizie a Sfântului Sinod, se va urma pânã
la facerea unei legi, în care scop se va înainta Onor Guvern ºi Prea Sfinþilor
episcopi ºi mitropoliþi.

Pimen, Mitropolitul Moldovei ºi Sucevei
Callist, Episcopul Argeºului
Nicodem, Episcopul Huºilor
Meletie Constãnþeanu
Teofil M. Ploieºteanu
Anthim P. Botoºeneanu
Alexie Craioveanu

Vartolomei S. Bacãoanul
Theodosie, Episcopul Romanului
Sofronie, Episcopul Râmnicului-Noul Severin
Pentru conformitate, Iconom Ovidiu Musceleanu

P
ãrintele CConstantin NNazarie, conºtient de înalta
misiune ce o avea de îndeplinit, afirma cu optimism: Sunt sigur cã
o organizare va avea loc în Armatã, fiind reclamatã de noile cerinþe ºi

experienþe dureroase ale trecutului în general ºi ale actualului rãzboi în special.
Aceastã reorganizare va trebui sã îmbrãþiºeze ºi chestiunea Preoþilor în Armatã.
Idealul ar fi ca fiecare regiment sã-ºi aibã Preotul sãu”, ºi adaugã: „Desigur cã
introducerea Preoþilor de armatã va reclama cheltuieli, nu aºa de mari, însã, ca
sã ne sperie. Dar chiar mari de ar fi, nu trebuie sã se facã economie când e vorba
de pregãtirea sufleteascã a ostaºului ºi deci a flãcãului român – floare, mândrie
ºi nãdejde a Neamului.

Aºadar, luând act de însãrcinarea primitã, protopopul Constantin Nazarie,
asimilat în gradul de colonel, asumându-ºi astfel misiunea de a se pune în slujba
Serviciului Religios al Armatei, rãspunde (Document aflat în Arhivele Militare
Române, fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 1, f. 3):

ÎÎnalt PPrea SSfiinþiite SStãpâne,
Prin graiul I.P.S.V. am luat cunoºtinþã de greaua, dar în acelaºi timp frumoasa

chemare ce Sfântul Sinod în unanimitate voieºte a pune asupra mea, în scopul de
a fi îndrumãtor al clerului armatei române. Pentru asemenea atenþiune mulþumesc
smerit ºi cãlduros tuturor membrilor Sfântului Sinod.

Vremea nemaiîngãduindu-ne a vorbi, ci a face mult, þin sã declar cã, având
asiguratã dragostea pãrinteascã a Înalþilor Ierarhi ai Þãrii, sub a cãror adumbrire
înþeleg sã lucrez, consider misiunea mea pe trei sferturi uºuratã; de la sine se
înþelege cã am deplina nãdejde cã voi întâmpina aceeaºi dragoste ºi din partea
factorilor determinanþi ai Armatei.

Înarmat cu asemenea elemente hotãrâtoare, sper sã reuºim a face ca, pe de-o
parte, soldatul român sã meargã la lupta pentru patrie încins cu arma neînvinsã a
credinþei, iar, pe de alta, sã se întoarcã la vatrã îmbunãtãþit ºi renãscut moraliceºte.

C. Nazarie

Fãrã sã tergiverseze responsabilitatea
primitã de la Sfântul Sinod, preotul profesor
Constantin Nazarie întocmeºte zece îndru-
mãri-model, toate aprobate de Sfântul
Sinod, pe care le-a recomandat preoþilor
sã le vorbeascã soldaþilor în diferite ocazii
ºi situaþii de rãzboi: Ce înseamnã a fi
soldat?; Drapelul; De ce trebuie sã ascul-
tãm superiorii?; La ce foloseºte omului ºi
ostaºului ajutorul lui Dumnezeu?; Trezvia
ºi militarul; Vorbire la declararea de rãzboi;
Vorbire înainte de a începe lupta; Vorbire

la câºtigarea de victorie; Vorbire la încurajare în caz de pierdere de luptã; Vorbire
la înmormântarea unui ostaº în vreme de rãzboi. 

De menþionat, respectivele „cuvântãri” s-au tipãrit ºi s-au difuzat pe câmpurile
de luptã pe cheltuiala sa, fãrã niciun sprijin din partea Marelui Stat Major.

La 3 iunie 1915, Constantin Nazarie, în calitatea pe care a obþinut-o, pentru
a demara urgent activitatea de stabilire ºi mobilizare a preoþilor, conform hotãrârii
aprobate de Sfântului Sinod, se adreseazã Marelui Stat Major Central al Armatei
(document aflat în Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major, Secþia 6
Istoric, dosar 59, f. 1–2):

Domnule GGeneral,
Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române, cu adresa nr. 60

din 18 mai a.c., îmi face cunoscut cã, în unanimitate, am fost ales Protopop sau
superior al preoþilor de armatã. Aceastã alegere se datoreazã desigur ordinului
domniei voastre nr. 130 din 28 mai a.c., prin care subsemnatul este ataºat, în caz
de mobilizare, la Marele Cartier General al Armatei, ca ªef al Serviciului religios.

Din acest din urmã ordin urmeazã ca rolul meu de Protopop al preoþilor de
armatã ar începe îndatã cu o eventualã mobilizare a ei, fãrã sã am vreun rol,
ca superior al preoþilor de armatã în vreme de pace.

În ce mã priveºte, mã mulþumesc cu orice rol ºi, oricând mi se va da un rol
în serviciul patriei, va fi bine venit.

Dacã se are însã în vedere scopul pe care l-a urmãrit Sfântul Sinod prin
alegerea mea ca superior al preoþilor de armatã, scop care nu poate fi altul
decât îndrumarea lor întru cãlãuzirea ostaºului în cele spirituale ºi morale, cum
ºi reglementarea ºi mai cu seamã unificarea ºi armonizarea activitãþii preoþilor
de armatã, atunci rolul conducãtorului lor este tot aºa de mare în timp de pace,
ca ºi în timp de rãzboi.

Într-adevãr, toate unitãþile ce compun armata au nevoie, în timp de pace,
de pregãtire ºi exercitare, în direcþia specialitãþii lor, pregãtire ºi exercitare care
se fac sub conducerea ºi privegherea ºefilor respectivi, specialiºti ºi ei în materie.
Aceeaºi conducere ºi exercitare este absolut necesarã mai ales pentru preoþii
de armatã, care, pânã azi, n-au la dispoziþie nicio tradiþie ºi niciun regulament
de urmat.

Prin urmare, în aceastã direcþie, totul trebuie fãcut de la început.

(Fig. 2: Serviciul sanitar al Armatei Române pe frontul din Moldova, 1917)

1
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A
poii, rrolul ppreotuluii dde aarmatã, în vreme
de pace, nu se mai poate reduce, ca pânã
acum, numai la sãvârºirea câtorva leturghii

ocazionale, ori la înmormântarea ostaºilor adormiþi
întru Domnul, mai ales acum, când în rândul preoþilor
de garnizoane încep sã pãtrundã elemente cu înalte
studii teologice ºi, deci, în mãsurã a rãspunde
inteligent misiunii lor. Armata este ºi trebuie sã fie
o ºcoalã pentru îndeplinirea datoriei pentru patrie ºi
tron: nicãieri datoria nu-ºi gãseºte o sancþiune mai
puternicã (!) ca în religie, care este izvorul binelui,
al virtuþii în genere ºi al datoriei în special, ºi nicãieri
soldatul nu va gãsi un avânt mai mare cãtre luptã,
rãbdare ºi abnegaþie, ca în sentimentul religios, care
trebuie cultivat prin activitatea preoþeascã. Pentru
asemenea motive se dã atât de mare însemnãtate
preotului în armatele tuturor statelor.

Dar, în afarã de acest mare folos, pe care trebuie
sã-l tragã ostaºul din armatã, aceasta nu trebuie
sã fie numai o ºcoalã de vitejie ºi de îndeplinire de
datorie cãtre Patrie ºi Tron, ci ºi o ºcoalã de luminare
ºi moralizare, din care soldatul sã se întoarcã la
cãmin îmbunãtãþit sufleteºte ºi moralmente, ca,
astfel, ostãºia sã devinã ºi sã fie privitã ca o misiune
vrednicã de invidiat. O astfel de activitate cu caracter
instructiv ºi moralizator, nimeni nu o poate desfãºura
cu mai multã competenþã ºi potrivealã ca preotul,
care prin chemarea lui este apostol al luminii ºi
moralitãþii. Aici se deschide un câmp nemãrginit
de activitate pentru preotul de armatã în vreme
de pace ºi ocaziuni minunate de îndrumare
ºi cercetare pentru un protopop de armatã.

În fine, domnule general, din nefericire, în timpul
din urmã a început sã se rãspândeascã în þarã ºi,
deci, ºi în armatã, o sectã numitã adventistã, ai cãrei
urmaºi, între altele, sunt contra jurãmântului ºi contra
serviciului militar. Împotriva acestei secte trebuie
sã se ia, pe de o parte, mãsuri de a se converti cei
rãtãciþi, iar pe de alta, de a se feri de contaminare
ceilalþi soldaþi. Contra acestei secte nu poate lupta
decât preotul ºi lupta aceasta trebuie organizatã,
condusã ºi armonizatã de la centru prin ºeful
serviciului religios.

Faþã de cele expuse mai sus propun:
1) Ca însãrcinarea subsemnatului de Protopop

al preoþilor de armatã sã înceapã imediat ºi sã fie
cu caracter permanent.

De fapt, lucrul se ºi prezintã astfel, întrucât
Prea Sfinþiþii Chiriarhi, conform votului Sf. Sinod,
au comunicat deja preoþilor de armatã, ca ei sã se
adreseze mie, pentru orice instrucþiuni ºi lãmuriri,
ceea ce au ºi început sã facã.

2) Ca, pentru o bunã rânduialã ºi din partea mea
ºi a celor care vor veni în contact cu mine pentru
afaceri de serviciu, sã fiu recunoscut ca ºef al
Serviciului religios al armatei, dându-se cuvenitele
ordine în acest sens.

3) Rog a mi se pune la dispoziþie, în vreme
de pace, un secretar cum ºi cele trebuitoare þinerii
unei cancelarii.

4) Rog a mi se da un tablou cu numele ºi
prenumele tuturor preoþilor mobilizabili, arãtându-se
locul unde urmeazã a servi fiecare pe timp de
mobilizare ºi în vreme de rãzboi.

5) Rog a cere Onor Ministerului de Rãzboi
sã aprobe, pentru vreme de mobilizare, pe lângã
subsemnatul la Marele Cartier General, un preot
ajutor, pentru efectuarea diferitelor leturghii, precum
ºi un cântãreþ, luat dintre studenþii în teologie aflãtori
sub drapel, care va îndeplini ºi însãrcinarea de
secretar. Preotul se va recomanda de subsemnatul
imediat dupã aprobarea ºi înþelegerea ce voi lua
cu Chiriarhul respectiv, din eparhia cãrui se va
alege acest preot. De asemenea ºi la vreme,
voi recomanda ºi pe cântãreþ.

6) Rog a se fixa, prin asimilare, situaþia
Protoiereului de armatã în ierarhia militarã.

7) Rog a mi se da însãrcinarea sã alcãtuiesc
instrucþiunile, dupã care vor trebui sã se conducã
preoþii din armatã, în vreme de pace ºi în vreme
de rãzboi. Aceasta o voi face, dupã ce voi cunoaºte
pe toþi clericii armatei ºi dupã ce voi lua act ºi de
feluritele propuneri ce îmi vor veni de la preoþi.

8) În fine, vã rog a dispune ca preoþii de armatã,
în activitate ºi mobilizabili, sã fie concentraþi pe
corpuri de armatã pe câte o zi sau douã, spre a li
se da de cãtre subsemnatul lãmuriri ºi instrucþiuni
cu privire la obligaþiunile lor religioase, în vreme de
pace ºi în timp de mobilizare, precum ºi la cuprinsul

cuvântãrilor ce se vor þine soldaþilor în diferite împre-
jurãri. Cu aceastã ocazie voi putea sã îmi dau seama
ºi de starea fizicã, intelectualã ºi þinuta fiecãrui preot
de armatã. Aº dori ca preoþii sã se întruneascã
în ordinea ºi localitãþile urmãtoare: Iaºi, Galaþi,
Constanþa, Bucureºti ºi Craiova.

Protoiereu, Iconom C. Nazarie, profesor
universitar

U
rmare aa ddemersului ssãu, în cei doi ani de
rãzboi (1916–1918), însoþind trupele române
spre câmpurile de luptã, în baza ordinelor

Marelui Stat Major, au fost mobilizaþi 252 de preoþi.
În urma demobilizãrilor fãcute din cauza unor motive
întemeiate, numai 204 au fost încadraþi la regimente,
brigãzi, ambulanþele sanitare ale diviziilor ºi spitalele
mobile. Protopopul Constantin Nazarie avea sã
aprecieze: Preoþii, în vremi aºa grele, au dat dovezi
de o abnegaþie, de un curaj, de un spirit de jertfã
ºi de o activitate aºa de înþeleaptã, spornicã ºi
folositoare, încât ºi-au atras admiraþia ºi respectul
tuturor militarilor, asigurându-ºi locul de cinste
în rândurile lor ºi devenind element absolut
indispensabil, cum ºi este.

Pe frontul deschis în Regatul României, dar
ºi dincolo de frontiere, în Basarabia, Bulgaria ºi
Ungaria, au murit aproximativ 335.000 de soldaþi
români. Printre aceºtia, 30 de preoþi au cãzut
prizonieri la armata inamicã ºi ºi-au pierdut viaþa
pe câmpul de luptã.

Dintre preoþii care „ºi-au fãcut mai mult decât
datoria ºi sunt o cinste pentru cler, care, alãturi de
ostaºi, a dat mai mult decât i-am cerut noi pentru
Þarã ºi Neam” (generalul de Corp de Armatã adjutant
Constantin Prezan, fost ºef al Statului Major
General), au murit:

Preotul NNicolae AArmãºescu, învãþãtor din Tomºani,
judeþul Vâlcea, licenþiat în teologie, mobilizat la
Regimentul 2 Vânãtori. A fost rãnit la începutul
campaniei în Fãgãraº. Moartea sa a fost comunicatã
de C. Nazarie ministrului de Rãzboi în 12 noiembrie
1916 printr-o adresã în care scrie cã înmormântarea
a avut loc cu onoruri militare în Cimitirul Ghencea,
„în 8 noiembrie, fãrã ajutor de stat”. La catafalcul
sãu, un alt slujitor de altar, pr. C. Diaconescu, de
la Biserica „Delea Veche” din Bucureºti, mãrturisea:
Întotdeauna era în mijlocul ostaºilor, încurajându-i
în acele atacuri desnãdãjduite, când încercau sã
stãvileascã puhoiul nãvãlitor peste zãgazurile Þãrii.
[…] A fost rãnit de moarte între vitejii sãi vânãtori
ºi trimis cu trupul sfârticat de un obuz vrãjmaº
în spitalul Colþii, în nãdejdea unei tãmãduiri
ce i-a fost zãdãrnicitã de soartã.

La rândul sãu, preotul-profesor C. Nazarie avea
sã-i aducã un ultim omagiu: …Dormi în pace,
deopotrivã vrednic ostaº ºi martir al patriei ºi al lui
Hristos, care luptând… þi-ai dat sufletul întru nãdejdea
vieþii veºnice ºi rãsplãtirii neamurilor. Te vor rãzbuna
aceia pe care tu i-ai format! Sanguis martyrum,
semen gentis romanae.

Preotul BBelizarie PPopescu din satul Mereni, judeþul
Constanþa. A murit cu crucea în mânã la Turtucaia.

Preotul ªªtefan IIonescu-CCazacu din Poiana,
judeþul Olt, a fãcut parte din Regimentul 3 Infanterie.
A fost rãnit de nemþi în satul Mãnãstioara în noaptea
de 18-19 decembrie 1917. La 1 ianuarie 1918
a murit. În 1926, Societatea „Mormintele Eroilor”
îi strãmutã osemintele în cripta Bisericii Neamului
de la Mãrãºeºti.

Preotul DDumitru BBîrlogeanu de la parohia Sineºti,
Regimentul 51/52 Infanterie, a slujit la Trenul Sanitar
nr. 9, apoi a fost mutat la Regimentul 51/52 Infanterie.
A murit în aprilie 1917, la Vatra Dornei, în Bucovina.

Preotul IIon RRãtescu din Brigada 2 Roºiori. A murit
de tifos exantematic, la 26 aprilie 1918.

Preotul II. CCerbulescu a fost confesorul Spitalului
de Evacuare Nr. 1, secþia I, Corp I Armatã. A par-
ticipat asiduu la îngrijirea rãniþilor. S-a preocupat
neostenit de dotarea spitalului cu lenjerie ºi de
deparazitarea secþiilor acestuia de tifos exantematic
ºi febrã recurentã. A murit în 1918, din cauza tifosului.

Preotul CConstantin GGibescu din parohia Frânceºti,
mobilizat la Ambulanþa Diviziei 1, a fost luat prizonier
de trupele germane ºi ucis.

E
xistã mmãrturii aarhivistice care susþin cã
în teritoriile ocupate de nemþi – Oltenia,
Muntenia ºi Dobrogea – aproximativ 20 de

preoþi au fost împuºcaþi ºi schingiuiþi sau au decedat
în lagãrele de concentrare din Bulgaria ºi Germania.
Pierderi s-au înregistrat ºi în Transilvania, unde, dupã
intrarea României în rãzboi, la 14/27 august 1916,
autoritãþile ungureºti s-au dedat la tot felul de acþiuni
de suprimare a combatanþilor. Aproape 150 de preoþi
români ortodocºi ºi greco-catolici au fost închiºi în
închisorile din Cluj, Târgu Mureº, Odorhei, Oradea,
Timiºoara etc. Tot din Transilvania, alþi 200 de preoþi
ºi aproximativ 15 preotese au fost deportaþi în estul
Ungariei, în judeþul ªopron. Din cauza relelor
tratamente la care au fost supuºi, peste 20 de preoþi
ºi-au gãsit sfârºitul. Pentru a se salva de la prigoana
pornitã de unguri împotriva „elementelor naþionaliste”,
peste o sutã de preoþi, mai ales din judeþele Braºov,
Sibiu ºi Fãgãraº, au urmat trupele servind ca
confesori militari sau au fost încadraþi în diferite
parohii din Moldova. Câþiva dintre aceºtia au
participat la organizarea unitãþilor de voluntari
din Austria, Italia ºi Rusia.

Istoria consemneazã faptul cã, la stãruinþele
mitropolitului Pimen Georgescu, peste 200 de
cãlugãri ºi cãlugãriþe au participat la îngrijirea
bolnavilor ºi rãniþilor în spitale ºi orfelinate.

Preoþii au fost permanent în tranºee, alãturi de
ostaºi. Uneori nu au ezitat, alãturi de Biblie, sã apuce
arma. Sfânta Liturghie, spovedania ºi alte ritualuri
de credinþã au fost oficiate fãrã teamã de moarte.
Prezenþa lor pe câmpul de luptã a îmbãrbãtat soldaþii
ºi le-a insuflat sentimentul dragostei faþã de pãmântul
strãmoºesc, faþã de istoria neamului. De aceea,
preoþii au fost veneraþi ºi consideraþi adevãraþi
martiri ai Patriei.

ªeful Serviciului Religios al Armatei în Rãzboiul
pentru Reîntregirea României, pãrintele Constantin
Nazarie, nota într-un referat (datat 25 decembrie
1918), profund impresionat de eroismul preoþilor
mobilizaþi pe câmpurile de luptã: Oricât am fi
de materialiºti, nu putem sã nu recunoaºtem
preponderenþa sufletului, mãcar în acte de eroism
cum sunt cele pe care e chemat soldatul sã le
sãvârºeascã. Sufletul este acela care a împins pe
soldaþii noºtri ºi împinge ºi acum pe ai altor naþiuni
sã îndure ºi sã treacã peste greutãþi ºi grozãvii,
la a cãror vedere mintea rãmâne neputincioasã
sã le explice; sufletul este izvorul eroismului
în orice om ºi mai cu seamã în soldat.

A
cum, lla CCentenar, cuvine-se cinstire tuturor
preoþilor care au fost la întâlnire cu istoria,
care s-au sacrificat pentru binele Neamului

Românesc! Preþuire ºi urmaºilor lor, fiindcã Viaþa
unui om – spunea într-o scrisoare pastoralã, la 20
noiembrie 1937, Partenie Ciopron, episcopul Armatei
Române – oricât de lungã ar fi, nu reprezintã aproape
nimic faþã cu veºnicia; deci, a-þi încheia viaþa mai
târziu sau mai devreme, n-are importanþã, însã foarte
important este felul cum þi-ai încheiat viaþa ºi ce
moºtenire ai lãsat urmaºilor tãi. Acel om se poate
socoti pe deplin fericit pe care sfârºitul vieþii l-a gãsit
fãcându-ºi datoria.

(În imagine, Postul de comandã al Regimentului 2
Infanterie, 1917)
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C
ele mmai mmulte ddate privind ridicarea
Ansamblului monumental brâncuºian de
la Târgu-Jiu se gãsesc în documente din

arhivele statului, din oraºele Târgu-Jiu ºi Craiova
(publicate în volumul Documente din Arhivele
Naþionale ale judeþelor Gorj ºi Dolj cu privire la
Ansamblul sculptural brâncuºian de la Târgu-Jiu,
Ed. Brâncuºi, Târgu-Jiu, 2017, coordonat de Sorin
Buliga ºi Adina Andriþoiu). Nu au fost însã identificate
aici documente referitoare la ansamblul respectiv din
perioada iulie 1940 – mai 1949. Seria acestora este
reluatã dupã anul 1949, când urmeazã o nouã etapã
în istoria capodoperei brâncuºiene, care se suprapu-
ne peste perioada comunistã dintre anii 1949 ºi 1989.

Comuniºtii nu apreciau lucrãrile lui Brâncuºi din
Târgu-Jiu, atât din cauza ignoranþei, cât ºi a doctrinei
partidului din care fãceau parte. De fapt,
în Târgu-Jiu, puþini dintre locuitori ºtiau
cã operele ansamblului erau realizate de
marele artist, percepþia lor fiind mai degrabã
cã acestea sunt legate de numele fostului
prim-ministru liberal Gheorghe Tãtãrescu. 

Politica vremii, impusã de la Moscova
ºi transmisã constant pe toate canalele de
comunicare, îi înfiera pe românii care plecaserã în
strãinãtate ºi îi considera „trãdãtori”, deºi, mulþi dintre
ei, oameni de mare valoare, pãrãseau þara (sau nu
se mai repatriau) fiind conºtienþi cã România era
sub ocupaþie ºi cã trãiau timpuri de teroare bolºevicã,
fiindu-le puse în pericol nu numai cariera, dar ºi
viaþa. Este de notorietate faptul cã numeroºi români
creativi, demni ºi patrioþi nu numai cã au fost mar-
ginalizaþi, dar ºi-au pierdut ºi viaþa în lagãrele
comuniste. Nici oamenii obiºnuiþi nu aveau dreptul
sã aibã alte poziþii decât cele oficiale, fiind bine-
cunoscute vechile ºedinþe de partid (care s-au þinut
pânã în 1989) unde cei care aveau o opinie diferitã
de cea a sistemului erau supuºi oprobiului public
ºi li se aplicau sancþiuni grele. 

În anii 1950, politicile culturale erau stabilite,
de asemenea, de conducerea bolºevicã a þãrii,
care în artã impunea „realismul socialist” (acesta
era o creaþie a unei voinþe politice ºi are o datã
oficialã de naºtere, la 8 august 1934, cu ocazia
Primului Congres al Scriitorilor Sovietici, când acest
curent a fost proclamat metodã obligatorie în litera-
turã, fiind extins ulterior la toate artele). În esenþã,
metoda realist socialistã însemna cã o operã de artã
trebuie sã fie realistã în formã ºi socialistã în conþinut. 

A
u ffost mmai mmulte ssurse de autoritate care se
aflau în spatele realismului socialist. Maxim
Gorki (considerat fondatorul miºcãrii respec-

tive, înainte ca ea sã devinã politicã de stat) spunea:
„Un nou tip de om se naºte în Uniunea Sovieticã. El
are încredere în puterea organizatoare a raþiunii. […]
E conºtient cã e fãuritorul unei noi lumi ºi […] scopul
voinþei lui raþionale e sã creeze condiþii diferite ºi nu
are motive de pesimism.” Iar Andrei Jdanov (una
dintre autoritãþile cele mai de temut ale partidului,
ºeful culturii ºi cenzurii sovietice) spunea rãspicat cã
scopul artei este de a „prezenta realitatea în dezvol-
tarea ei revoluþionarã”, afirmând astfel relaþia foarte
strânsã între acest curent estetic ºi politicã, relaþie
care în fapt depãºeºte funcþiile propagandei, deoa-
rece nu numai cã normele realismului socialist sunt
dictate de stat, dar ele sunt ºi în permanentã miºcare. 

Lui Stalin i se atribuie o sintagmã care defineºte
cu acurateþe realismul socialist ºi rolul sãu: „Scriitorii
sunt inginerii sufletului omenesc”. Realismul socialist
se preocupa de crearea „omului nou” în douã moduri
esenþiale: fãurirea acelui om nou prin (re)educarea
publicului ºi reprezentarea lui în operele de artã.
Astfel, „realismul socialist este echivalat cu însãºi
noþiunea de artã în mecanismul politico-social al
statului sovietic...” (Andrei ªendrea, Realismul
socialist între propagandã ºi avangardã, Film
Menu, nr. 23, iulie 2014, pp. 44-47, Bucureºti)

În anul 1951, într-o expunere la una dintre
ºedinþele Academiei R.P.R., George Cãlinescu
aprecia ºi el cã arta este „prin definiþie o concepþie
concretã despre univers, în cazul nostru o concepþie

socialistã”. În acelaºi timp, ea „este dupã estetica
sovieticã, un instrument de luptã de clasã, lupta
n-ar fi posibilã fãrã idee, precum n-ar fi cu putinþã
nici anticiparea progresului social de mâine”.
(Expunerea se gãseºte într-un manuscris care
se aflã la Biblioteca Academiei Române, Arhiva
G. Cãlinescu, III, mss. 38, f. 146-150, în cadrul
Cabinetului de manuscrise ºi carte rarã.)

O tendinþã foarte clarã în România acelor ani
a fost aceea de a se pune sub tãcere tot ceea ce
era legat de marii creatori români care pãrãsiserã
þara, inclusiv Brâncuºi, ceea ce explicã în mod supli-
mentar ignoranþa oamenilor privind opera sa. În linii
mari, s-ar putea spune cã atmosfera proletcultistã
era ostilã lui Brâncuºi, un artist avangardist care trãia
în Parisul „burghez ºi decadent”, iar o astfel de stare

de spirit nefavorabilã a avut ca
efect atât igno-rarea lui, cât ºi lipsa
de informaþie referitoare la operele
sale (cum ar fi cele de la Târgu-Jiu:
Coloana, Masa, Poarta). Iar toate
acestea  au condus ºi la încer-
cãrile de desfiinþare a Coloanei
fãrã Sfârºit, pe care vreau sã le
expun în cele ce urmeazã.

Intenþiile dde ddemolare 
a Coloanei din aanii 11949 
ºi 11951
În Arhivele Naþionale ale

judeþului Gorj se gãseºte adresa nr. 2876 din 17
mai 1949 a Secþiei de Artã ºi Culturã a Comitetului
Provizoriu Gorj, cãtre Serviciul Arte Plastice din
cadrul Ministerului Artelor ºi Informaþiilor. Prin
aceasta, se cere nici mai mult, nici mai puþin decât
demolarea Coloanei fãrã Sfârºit, decizie aparþinând
colectivului de agitaþie ºi propagandã P.M.R. luatã
în ºedinþa din 16 mai 1949. Mai concret, atunci
„s-a hotãrât ca sã se desfiinþeze monumentul
construit de Gh. Tãtãrescu din romburi subt
formã de stâlp cu înãlþimea de 29 m, din material
de fontã...” 

Ministerul Artelor ºi Informaþiilor, prin adresa
nr. 3364 din 24 mai 1949, transmite Comitetului
Provizoriu al Judeþului Gorj „cã la prima ºedinþã
a Comisiunii Superioare a Monumentelor Publice
va fi discutatã chestiunea monumentului construit
de Gh. Tãtãrãscu la Tg. Jiu”. Se face specificaþia
cã „pânã la soluþionarea chestiunii de cãtre sus-
numita Comisiune, monumentul rãmâne în starea
în care se aflã”.

Intenþia de a demola Coloana fãrã Sfârºit este
reluatã doi ani mai târziu, de aceastã datã de cãtre
Sfatul Popular al oraºului Târgu-Jiu. Astfel, în ziua
de 7 martie 1951, Secþia de Gospodãrie Comunalã
ºi Industrie Localã a Sfatului Popular de Subordonare
Regionalã al oraºului Târgu-Jiu trimitea Ministerului
Afacerilor Interne, Departamentul Gospodãriei
Comunale ºi Industriei Locale, adresa nr. 3877,
cu urmãtorul text: „Întrucât oraºul Tg. Jiu a moºtenit
de la vechile regimuri burghezo-moºiereºti diferite
monumente aºezate fãrã nicio esteticã pe raza
oraºului ºi fãrã sã aibã un rol bine definit pentru
culturalizarea poporului, aºa cum de exemplu se
aflã ºi o coloanã metalicã introdusã în fundament
de beton ºi situatã în partea de Est a oraºului în
noul parc creat în cursul anului 1937. / Þinând seama
cã aceastã coloanã prin materialele rezultate din
demontarea ei ar putea folosi la alte lucrãri edilitare
de primã necesitate a oraºului Tg. Jiu, vã rugãm
a ne da cuvenita aprobare pentru dãrâmarea ei,
materialele fieroase rezultate putând fi predate
D.C.A. din localitate. / Coloana are o înãlþime

de circa 29 metri, lãþime
de 1 metru, în formã de
X trunchiuri de piramide
suprapuse. / Înaintãm alãturat
ºi o schiþã de plan a coloanei.
/ Preºedinte / Indescifrabil / ªeful secþiunii / Indes-
cifrabil” (apud Oliver Velescu, Intenþia de demolare
a Coloanei infinitului (1951) sau cum au devenit
sculpturile lui Brâncuºi de „inspiraþie folcloricã”,
Rev. Brâncuºi, nr. 1, 2016, numãr aniversar, p. 146).
Se anexeazã ºi „Un referat al Coloanei”.

Î
n ccursul aaceleiaºi lluni, Departamentul
Gospodãriei Comunale al Ministerului Afacerilor
Interne înainteazã Comitetului pentru Artã de

pe lângã Consiliul de Miniºtri prin adresa nr. 3963/
40659/1951, „lucrarea Sfatului Popular Tg. Jiu
de a se demola o coloanã metalicã instalatã
în oraº”. Textul adresei este urmãtorul:
„Vã trimitem alãturat în original, lucrarea
nr. 3877/1951 a Sfatului Popular a oraºului
Regional Tg. Jiu, referitor la propunerea de
a se demola o coloanã metalicã instalatã în

oraº. / Menþionãm cã acest monu-
ment face parte dintr-un grup
de 3 monumente situate într-un ax
(coloana metalicã – arcul de piatrã
din parcul public ºi masa rotundã
de piatrã. / Vã rugãm a aviza asupra
propunerii Sfatului Popular ºi odatã
cu rãspunsul Dvs. a ne restitui
întreaga corespondenþã. / Director /
Neculai Iosub / Inginer ºef / A. Caras”
(Ibidem, p. 147). 

Comitetul pentru Artã înain-
teazã documentaþia primitã de
la Departamentul Gospodãriei
Comunale referitoare la cererea

de dãrâmare a coloanei metalice Academiei R.P.R.,
Comisia ªtiinþificã a Muzeelor ºi Monumentelor
Istorice ºi Artistice, la data de 5 ianuarie 1952,
cu urmãtoarea adresã: „La Nr. 24/951, referitor la
cererea Sfatului Popular al Oraºului Tg. Jiu, pentru
dãrâmarea coloanei metalice din acel oraº, opera
sculptorului gorjan Brâncuº, vã aducem la cunoºtinþã
cã, Comitetul pentru Artã, în urma cercetãrilor fãcute,
a ajuns la concluzia cã aceastã lucrare, putând fi
consideratã ca o operã decorativã, inspiratã din
formele artei populare din regiune, poate fi menþinutã
ca atare. / Director / Indescifrabil / ªeful serviciului /
Indescifrabil”. 

A
cademia RR.P.R. ccomunicã Comitetului
pentru Artã, la data de 18 ianuarie 1952,
urmãtoarele: „Biroul Comisiei ªtiinþifice a

Muzeelor, Monumentelor Istorice ºi Artistice, luând
în discuþie adresa Dvs. Nr. 38737 prin care ne faceþi
cunoscut cã Sfatul Popular al oraºului Tg. Jiu a
cerut dãrâmarea coloanei din metal din oraº, opera
sculptorului gorjan Brâncuº, vã aducem la cunoºtinþã
cã întrucât Dvs. aþi constatat cã aceastã lucrare
este o operã decorativã, inspiratã din formele artei
populare din regiune ºi meritã sã fie menþinutã ca
atare, biroul a hotãrât sã faceþi cunoscut Sfatului
Popular al oraºului Tg. Jiu cã aceastã coloanã nu
trebuie distrusã, ci conservatã, fiind un monument
de artã. / Preºedintele Comisiei / Acad. C. Moisil /
Secretar / H. Bãlãnescu” (Idem. Documentele
prezentate din lucrarea istoricului de artã Oliver
Velescu formeazã dosarul nr. 9314, Corespondenþa,
propunere demolare Coloana Infinitului 1951-1952
din Arhiva Direcþiei Monumentelor Istorice, fondul
Comisia ªtiinþificã a Academiei. Aceastã comunicare
cu documente inedite a fost prezentatã pentru prima
datã la Simpozionul internaþional „Fenomenul totalitar
în Europa de Est”, organizat de Academia Românã,
Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului,
în zilele de 11-12 decembrie 1998, la Cercul Militar
Naþional Bucureºti, cu titlul „Un exemplu de
mentalitate proletcultistã: proiectul de demolare
a Coloanei infinitului, 1951-1952”.)

Intenþiile dde ddesfiinþare
a CColoanei RRecunoºtinþei ffãrã SSfârºit

Sorrin BBULIGA
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Încercãri dde ddesfiinþare aa PParcului Coloanei 
Dacã în mai 1949 ºi în martie 1951 s-a intenþionat demolarea Coloanei, câþiva

ani mai târziu avea loc tentativa de desfiinþare a parcului unde ea era amplasatã.
Aceasta reiese din adresa nr. 51241 din 21 noiembrie 1956 a Secþiei Arhitecturã
ºi Sistematizare din cadrul Sfatului Popular Regional Craiova, cãtre Comitetul
Executiv al Sfatului Popular Regional Craiova, în care se menþioneazã cã „s-au
semnalat o serie de abateri sãvârºite de Sfatul Popular al Oraºului Tg-Jiu, în ceea
ce priveºte modul de atribuire de terenuri pentru
amplasarea de construcþii industriale ºi de locuit”.

Printre aceste nereguli, se menþioneazã cã
Sfatul Popular „a desfiinþat parcul de la punctul
«Coloana Infinitului», l-a parcelat ºi l-a dat cetã-
þenilor în schimbul terenurilor [...] din cartierul
de la Sud de baza tubularã. Gravitatea constã în
faptul cã Sfatul Popular nu a luat în considerare
ordinul CSAC anterior prin care se interzice
desfiinþarea parcului, a parcelat acest teren ºi a
atribuit aceste loturi pentru construire – cetãþenilor
expropriaþi”. Se face precizarea cã, pe baza
ordinului nr. 15414 din 1 noiembrie 1956, „CSAC,
revine încã odatã la dispoziþiile anterioare ºi
opreºte construirea de locuinþe pe parcelarea
«Coloana Infinitului»...” ºi cere „mãsuri de
sancþionarea celor din vina cãrora se încalcã
proiectele de sistematizare”.

Un alt document (nedatat) care certificã modul
haotic de administrare a Parcului Coloanei (ca de altfel ºi a oraºului Târgu-Jiu)
este reclamaþia lui Dumitru P. Vasile cãtre Preºedintele Consiliului de Miniºtri al
R.P.R., al cãrei text îl redau în continuare: „În faþa Fabricii de Confecþii a fost un
parc frumos ca de 10 ha între ºoseaua naþionalã ºi str. Tudor Vladimirescu, acest
parc l-a fãcut primari burgheziei în 1939, iar tovarãºi noºtri din 1948 pînã acuma
care conduce oraºul l-au distrus, lãsînd þãgani (lãeþi) sã taie copaci din parc,
care acum este un teren pustiu pãrãgãnit, chiar funcþionari ai sfatului ca inginerul
Negomireanu au dus acasã din parc lemne de foc cum este foarte bine vecini
Gogîlniceanu ºi maistrul Franþi. 

Aci existã în mijlocul parcului un monument artistic coloana eternã fãcutã de
artistul Brîncuºi cu un rînd de piatrã de aici ºi a dus-o în altã parte la lucrãri de
cîrpealã, acest parc ºi rîndul de piatrã l-a distrus ºi la lãsat în pãrãginã pe motiv
cã era fãcut de burghezie, apoi a dat voie la nomazi sã staþioneze aci ºi ca sã
distrugã orice urmã de parc, a cedat terenul lui Groza ºi la alþi ca schimb, Groza
a încasat mii de lei pentru plaþuri de casã ºi acum sfatul dupã ce a stricat totul ºi
a încurcat lumea, vroia sã opreascã oameni sã nu construiascã cã ia venit poftã
sã facã iar parc. Aceastã zãpãcealã ºi neglijenþã poate avea la bazã gheºefturi
cu bani ºi combinaþii urîte cã orice preºedinte de sfat cît de puþinã culturã ar
avea nu putea sã lase sã se distrugã un bun obºtesc cum a fost parcul eroilor.

Cerem ca parcul sã fie refãcut imediat ºi cerem ca vinovaþi care au condus

oraºul Tg-Jiu din 1948 pînã azi sã fie trimiºi în judecatã pentru distrugere de
bunuri publice prin neglijenþã ºi rea voinþã” (n.a., fragmentul citat este reprodus
cu fidelitate lingvisticã).

Tentativa dde ddemolare aa Coloanei din aanul 11953
Încercarea de demolare a Coloanei cu ajutorul unui tractor este un episod

obscur din istoria capodoperei brâncuºiene, deoarece nu poate fi susþinut decât
de mãrturia unui singur om, Tãnãsie Lolescu, autorul tentativei,
din fericire nereuºitã. Exemplu de om adaptat perfect la timpurile
pe care le-a trãit în lunga sa viaþã, a fost rând pe rând slugã la un
cârciumar din Bucureºti (în aºa-zisul regim burghezo-moºieresc),
apoi secretar la Uniunea Tineretului Muncitoresc Strehaia, secretar
cu probleme organizatorice la Târgu-Jiu (1953), preºedinte al
Consiliului Popular Orãºenesc Motru (1989) ºi, la pensie, Maestru
Venerabil al Respectabilei Loji „Hobiþa”. Este notabil faptul cã
„fratele Lolescu Tãnãsie” a condus în ultimii ani ai vieþii prima
lojã masonicã sãteascã din lume ºi singura de acest fel din
România (loja avea 12 membri, oameni cu o poziþie importantã
în comunitate, printre aceºtia numãrându-se un preot, un învã-
þãtor, un consilier local ºi un inginer din cadrul Primãriei Peºtiºani),
care fãcea parte din Marea Lojã Naþionalã a României, condusã
pe atunci de marele maestru Viorel Danacu. 

În primãvara anului 1953, pe când T. Lolescu era activist,
deputat ºi membru în comitetului executiv al Consiliului popular
al oraºului Târgu-Jiu (care-l avea ca preºedinte pe tov. Drãghici),
a fãcut parte la un moment dat din comitetul de organizare a

Festivalului Mondial al Tineretului, care urma sã se þinã la Bucureºti. Cu aceastã
ocazie, organizaþiile de tineret ale partidului au primit sarcina sã adune fonduri.
Cum tinerii nu prea aveau bani, cel mai simplu lucru era ca aceºtia sã fie obþinuþi
din strângerea fierului vechi (acþiune þinutã la oraº ºi la sat). 

Pentru circumscripþia lui T. Lolescu (ce þinea de la prefecturã pânã la regiment,
incluzând astfel parcul Coloanei), tov. Babalâc, primul secretar al raionului, i-a dat
acestuia sarcina de a da „Coloana jos ºi sã scoatem bani”. Cum tov. Drãghici
(primarul) nu a avut nimic împotrivã, Lolescu s-a dus la Sovrom Petrol (instituþie
condusã de un director român, numit Porojnicu, ºi unul rus, numit Naghiev) ºi
a cerut un tractor Kirov de la directorul rus, care însã a refuzat politicos sã-l ajute.
A mers apoi la ªcoala de tractoriºti de la Vãdeni, la directorul Olaru, de unde
a obþinut un tractor I.A.R. ºi de unde a luat ºi câteva lanþuri. Spre searã, s-a dus
împreunã cu tractoristul Milotin, au legat lanþurile de Coloanã ºi au tras de ea
cu tractorul, dar lanþurile s-au rupt. S-au urcat apoi pe acoperiºul tractorului ºi
au legat lanþurile la un nivel mai sus, trãgând din nou, dar singurul rezultat a fost
cã tractorul s-a ridicat în partea din spate. La ultima încercare lanþurile s-au rupt
din nou ºi acþiunea a fost abandonatã. La ºedinþa cu primul secretar i s-a raportat
acestuia eºecul dãrâmãrii Coloanei, drept care tov. Babalâc l-a fãcut
„neputincios”, supãrat cã i-au fost „înºelate aºteptãrile”.

Gheorghe CCiuhandu
Marria VVAIDDA

D
eºi aa rreprezentat
la AAlba IIulia Con-
sistoriul Ortodox

Român din Arad, Gheorghe
Ciuhandu este bihorean.
S-a nãscut în 23 aprilie 1875
în localitatea Roºia, judeþul
Bihor. Devenind învãþãtor,

apoi profesor la Institutul Teologic din Arad, ajunge
asesor referent ºcolar în Consistoriul din Arad în anul
1905. Aºa se explicã faptul cã a primit credenþionale
de la aceastã instituþie, pentru a participa la Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1 Decembrie.
Preot ºi istoric, Gheorghe Ciuhandu a fost ales
membru de onoare al Academiei Române, în 30 mai
1946. Una dintre cãrþile sale importante este Românii
din Câmpia Aradului acum douã veacuri, o mono-
grafie vastã, ce cuprinde date statistice extrem de
valoroase, îndeosebi între anii 1743-1752. (Stelian
Vasilescu, Oameni din Bihor 1940-2000. Dicþionar
sentimental, Ed. Iosif Vulcan, Oradea, pp. 7-9) Este
autorul Rugãciunii Românului, inclusã în circulara
nr. 147 din 1918, difuzatã prin biserici în întreaga
eparhie, în care se cere ajutor dumnezeiesc pentru
realizarea Unirii. Mãrturisirile contemporanilor i-au
fãcut un portret memorabil: Era un om înalt, puþin
adus de spate, cu o barbã impresionantã, mai mult
cãruntã, care-i acoperea pieptul, cu plete pânã la
umeri, dupã obiceiul bãtrânilor din satul natal Roºia,
cu o privire pãtrunzãtoare de cioban, un dac de-abia
stãpânit, rãtãcit din impulsul voinþei lui de dreptate
ºi adevãr pentru binele de obºte, între maldãre
de cãrþi ºi documente. (Titus Roºu)

Î
n aanul 11920, cu prilejul solemnitãþilor de la
1 Decembrie, din Arad, dr. Gheorghe Ciuhandu
rosteºte un discurs impresionant, cãruia îi pune

un motto din Sfântul Apostol Pavel, Epistola cãtre
Galateni, V, 13: Voi, la libertate sunteþi chemaþi,

fraþilor! Numai sã nu daþi libertatea voastrã spre
pretext trupului, ci prin iubire sã slujiþi unul altuia.
(Românul, an IX, nr. 260, 3 dec. 1920, p. 3) Dupã
cum a ºi început, discursul lui Gheorghe Ciuhandu
face referire la conceptul de libertate, în sensul biblic
al termenului, iar formula de adresare este: Iubiþi
creºtini! Foarte bun orator, preotul entuziasmeazã
inimile celor adunaþi ºi explicaþiile sale sunt înþelese
atât de poporeni, cât ºi de cei ºcoliþi. Un bun exemplu
în acest sens
este rãspunsul la
posibila întrebare:
ce are a face
predica Sf. Pavel
despre libertatea
moral-religioasã
cu Adunarea de
la Alba Iulia ºi cu
libertatea neamului
românesc? 

C
reºtiiniismul
este llegea
sufletuluii

omenesc, spune
oratorul, comple-
tând în limba latinã:
Anima hominis naturaliter Christiana. Argumentele
evanghelice sunt explicate pe înþelesul tuturor:
Cu alte cuvinte, ideea de libertate, care trebuie sã
stãpâneascã ºi la noi, în societate ºi în viaþa de stat,
ne porunceºte o slujire obºteascã prin dragostea
cãtre aproapele ºi, în aceeaºi vreme, o ferire de orice
lucru jignitor pentru porunca iubirii creºtineºti, în care
se concentreazã împlinirea întregii legi, dupã cum
ne-o spune acelaºi apostol. (...) La ce soartã ajung
asemenea state, care calcã în picioare poruncile
lui Dumnezeu de a respecta libertatea ºi dreptatea
popoarelor ºi ale indivizilor, ne-a dovedit-o cu

prisosinþã, mai recent, surparea monarhiei Austro-
Ungare, pe ale cãrei ruini se înalþã în parte Noua
Þarã Româneascã. (Ibidem, p. 3) Pentru fiecare
categorie socio-profesionalã, oratorul aduce argu-
mente convingãtoare, prin interogaþii retorice, prin
enumeraþii: intelectualul, agricultorul, industriaºul,
meseriaºul, comerciantul, speculantul, autoritãþile
politice, opinia publicã ºi, desigur, Biserica, ce are un
drept ºi o înaltã îndatorire chiar: de a deschide numai
procesul conºtiinþelor, ºi aceasta stã în a îndemna pe
fiecare român de bine – în slujbã ori înafarã de slujbã
– sã urmeze poruncii sfântului Pavel despre libertatea
creºtinã, cãci numai astfel ne vom salva conºtiinþele;
numai astfel ne vom pune în consonanþã cu hotãrâ-
rile de la Alba Iulia, ºi numai astfel vom putea fãuri
fericirea trainicã a României Mari. (...) Încheierea
discursului este o urare: Facã Domnul ca fiecare
român sã fie la locul sãu, câte un apostol al libertãþii
creºtine, prin care sã creascã ºi sã înfloreascã
împãrãþia Româneascã, în veci, Amin!

E
ruditul GGheorghe CCiuhandu a publicat peste
60 de volume, cercetând arhive din Arad,
Oradea, din satele bihorene sau bãnãþene,

mai ales în arhivele bisericilor. Bihorenii îi datoreazã
studiile despre Cartea de cântãri calvineºti tipãritã
la Oradea în limba românã, între 1579-1573, ºi
despre cel mai vechi Liturghier, manuscris românesc
descoperit în Bihor, despre existenþa cãruia scrie
în Cele trei Criºuri, în 1920, ca ºi despre alte vechi
urme de culturã româneascã din aceste pãrþi de
þarã. (Idem, op. cit., p. 8.)  Academicianul Gheorghe
Ciuhandu, preot ºi istoric, a îmbinat rostul bisericii
cu marele ideal naþional. Iatã ce spune el: Dacã
trebuiesc date din timp de dupã Adunarea de la
Alba Iulia, se gãsesc, trimise de mine la Institutul
de Istorie, în legãturã cu volumul ce se va scoate
despre cei ce au manuat condeiu istoric, între cari
am cinstea de a mã înºira. (Ibidem, pp. 77-78)
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P
oet, pprozator, ddramaturg cu o activitate
prodigioasã, Matei Viºniec este unul dintre
cei mai importanþi ºi activi scriitori români

din diaspora. Ca dramaturg, este cel mai jucat autor
român contemporan, reuºind sã se impunã în lumea
selectã ºi conservatoare a teatrului francez. 

Matei Viºniec este un scriitor complex ºi un
emigrant relaxat, naturã amiabilã ºi tolerantã,
manifestându-se cu echilibru ºi eleganþã în ambele
culturi, cea formatoare ºi cea de adopþie, fãrã com-
plexe ºi fãrã ranchiunã. Teatrul sãu exploreazã
mentalitatea societãþilor totalitare, capcana istoricã
în care sunt prinºi oamenii obiºnuiþi ºi mecanismele
de apãrare dezvoltate împotriva obscurantismului
ºi absurdului.

S-a nãscut la 29 ianuarie 1956 în Rãdãuþi,
jud. Suceava; tatãl, Ioan Viºniec, era
contabil, mama, Minodora (nãscutã
Prelipcean), învãþãtoare. Copilãria ºi-o
petrece în oraºul natal, unde vede pentru
prima datã un spectacol de circ în turneu
care-i va inspira ideea piesei Angajare de
clovn. În Rãdãuþi urmeazã cursurile ºcolii
primare ºi pe cele liceale (1965-1975),
perioadã în care publicã primele poezii în
revista ºcolii, Lumina, apoi în Cutezãtorii,
iar în octombrie 1972 îºi face debutul
cu un grupaj de poeme în Luceafãrul,
prezentat de Virgil Teodorescu. Student
la Facultatea de Istorie ºi Filosofie a
Universitãþii din Bucureºti (1976-1980),
frecventeazã Cenaclul de Luni condus
de Nicolae Manolescu, ca unul dintre
fondatori, unde citeºte poezii ºi teatru.
De la absolvirea facultãþii pânã în 1987,
este profesor de istorie ºi geografie la
ºcoala din comuna Dorobanþu-Plãtãreºti,
jud. Cãlãraºi. În paralel cu activitatea
didacticã scrie ºi publicã în România
literarã, Steaua, Vatra, Convorbiri literare, Amfiteatru,
Cronica, Transilvania, Echinox, Contemporanul,
Secolul 20 º.a. 

D
ebuteazã eeditorial cu volumul de versuri
La noapte va ninge (1980), în urma
câºtigãrii unui concurs organizat de Editura

Albatros. Poet ingenios ºi meditativ, ironic ºi totuºi
esenþial liric, cu o imaginaþie neastâmpãratã ºi în
acelaºi timp gravã (I. Milea), dotat cu inteligenþã,
bunã observaþie a realitãþii ºi simþul umorului, Matei
Viºniec surprinde în poemele sale conturul filosofic
al lucrurilor. Succesiv, au urmat alte volume: Oraºul
cu un singur locuitor (1982), Înþeleptul la ora de ceai
(1984), Poeme ulterioare (2000), Securi decapitate,
cu gravuri originale realizate de Matei Viºniec, Andra
Bãdulescu, Joela Viºniec (2012).

Teatrul „Nottara” din Bucureºti îi pune în scenã,
în 1987, piesa Caii la fereastrã, dar premiera este
interzisã cu o zi înainte de a avea loc, dramaturgul
aflându-se la Paris, când va lua hotãrârea de a
nu se mai întoarce în þarã. „Ori de câte ori izbutea
sã convingã vreun director sau vreun regizor sã-i
accepte vreo piesã, sosea numaidecât interdicþia
de la fostul Consiliu al Culturii… care respingea

în principiu orice creaþie cu semnãtura sa”, scria
criticul Valentin Silvestru. A reuºit, totuºi, sã publice
fragmente în reviste studenþeºti, în almanahurile
Gong ºi Spectacol ºi sã fie jucat de cãtre unele
formaþii studenþeºti.

Romanul Cafeneaua Pas-Parol este respins în
1983 de cenzura comunistã ºi publicat abia în 1992,
tema abordatã, soarta intelectualului într-o lume cu
valori alterate, fiind incomodã în acea vreme. Prozã
va mai scrie dupã ’89 – Sindromul de panicã în
Oraºul Luminilor (2009), Domnul K Eliberat (2010),
Dezordinea preventivã (2011), La masã cu Marx
(2011), Scrisori de dragoste cãtre o prinþesã chinezã
(2011), Negustorul de începuturi de roman: roman
caleidoscop (2014).

În octombrie 1987 face o cãlãtorie în Franþa, când
solicitã ºi obþine azil politic;
se stabileºte definitiv la
Paris ºi obþine cetãþenia
francezã în 1993: „În 1987
am plecat în strãinãtate
ca turist. Doream sã-mi
continui experienþa de om
liber în altã zonã a lumii,
pentru cã nu mai puteam
accepta acest rãzboi al
uzurii cu autoritãþile care
mã cenzurau permanent.”
Pentru o perioadã locuieºte
într-un cãmin de emigranþi,
apoi în altul al unei orga-
nizaþii umanitare catolice,
dar nu se plânge: „N-am
simþit exilul ca pe o
povarã… Exilul adevãrat
era exilul lui Ovidiu, care,
din centrul lumii, de la
Roma, a fost trimis la
periferie. Or, eu dimpotrivã,

veneam de la periferie, într-un fel, spre centrul lumii.” 

Î
n FFranþa îîncepe ssã sscrie direct în limba
francezã, „ca un ºcolar silitor”, ºi îºi traduce
propriile piese de teatru. Prima piesã jucatã

în Franþa, la Festivalul de la Avignon (1992), a fost
Buzunarul cu pâine, scrisã în România ºi tradusã la
Paris de Virgil Tãnase. Aproape doi ani (1988-1989)
lucreazã ca redactor la secþia românã a postului de
radio BBC din Londra, unde ia contact cu teatrul
anglo-saxon ºi scrie în limba englezã piesa The
Pit (Groapa). Revine la Paris, locuieºte la Cité
Internationale Universitaire ºi-ºi pregãteºte, ca
bursier, o tezã de doctorat despre Rezistenþa cultu-
ralã în Europa de Rãsãrit sub regimurile comuniste,
proiect nefinalizat dupã ce a obþinut Diplome
d’Études Approfondies. Lucreazã ca jurnalist la
Radio France Internationale, Secþia românã, unde
desfãºoarã o activitate intensã. Dupã ’89 revine
frecvent în România, participã la târguri de carte,
acordã interviuri, publicã poezie, prozã, teatru,
devenind autorul cel mai jucat pe scene, la radio ºi
televiziune. Piesele sale de teatru au fost traduse în
peste 25 de limbi, publicate ºi jucate în tot atâtea þãri.

În 1996 publicã în douã volume, Teatru I ºi Teatru

II, o culegere masivã din
teatrul sãu scris între 1977
ºi 1990 care cuprinde ºi o
anexã cu „extrase dintr-un
dosar de presã” (1991-1995).
Se regãsesc aproape toate
piesele sale scrise în
România, dar ºi în Franþa ºi
traduse în românã, între care:
Þara lui Gufy, Angajare de clovn, Vãzãtorule, nu fi
un melc, Negustorul de timp ºi Frumoasa cãlãtorie
a urºilor Panda povestitã de un saxofonist care avea
o iubitã la Frankfurt, Teatru descompus ºi Despre
sexul femeii-câmp de luptã în rãzboiul din Bosnia,
Istoria comunismului povestitã pentru bolnavii mintal,
Caii la fereastrã, Mansardã la Paris cu vedere spre
moarte, Omul cu o singurã aripã, Pãianjenul în ranã,
Groapa din tavan, Omul pubelã & Femeia ca un
câmp de luptã, Imagineazã-þi cã eºti Dumnezeu,
Maºinãria Cehov ºi Nina sau despre fragilitatea
pescãruºilor împãiaþi, Femeia þintã ºi cei zece amanþi,
Occident Express ºi Despre senzaþia de elasticitate
când pãºim peste cadavre, Omul din cerc (antologie
de teatru scurt), Procesul comunismului prin teatru
(antologie), Omul din care a fost extras rãul, Trilogia
balcanicã. Migraaaanþi sau Prea suntem mulþi
în aceeaºi barcã. 

P
ublicã ººi vvolumele eeseistice Cronica
ideilor tulburãtoare sau Despre lumea
contemporanã ca enigmã ºi amãrãciune

(2010) ºi Cabaretul cuvintelor: exerciþii de muzi-
calitate purã pentru actorii debutanþi (2012) ºi este
prezent în volumele colective Mãrturii în timp –
dialoguri cu…, realizate de Constantin Coroiu (1997)
ºi Dialoguri pariziene cu…, realizate de Lucreþia
Bârlãdeanu (2005). În scrierile din limba francezã
este foarte prolific, îi apar peste 30 de cãrþi ºi un
numãr impresionant de piese de teatru.

Teatrul Naþional din Timiºoara a organizat în
octombrie 1996 un „Festival de autor – Matei Viºniec”
cu 10 piese interpretate de o trupã de actori din
Franþa ºi de 11 trupe din România. Teatrul Naþional
„Mihai Eminescu” din Chiºinãu i-a prezentat în
stagiunea 1999-2000 drama Istoria comunismului
povestitã pentru bolnavii mintal, iar Teatrul Naþional
din Cluj, în iunie 2004, piesa Mansardã la Paris cu
vedere spre moarte, care reprezintã, de fapt, un
omagiu adus lui Cioran. Volumul Omul cu o singurã
aripã cuprinde trei piese de teatru scrise iniþial în
limba francezã între 1992-1996 ºi rescrise de autor
în limba românã.

Într-un interviu, Matei Viºniec afirma cã piesele
sale de tinereþe aveau o anumitã frontierã comunã
cu teatrul absurd ºi cu teatrul grotesc, dupã care s-a
îndreptat spre piese fantastice, iar mai târziu realiste,
cum este cea despre femeile violate în Bosnia.
O altã categorie de piese sunt „omagii culturale” unor
personalitãþi care l-au marcat, precum Emil Cioran
ºi A.P. Cehov. Prima sa piesã scrisã în francezã este
despre Jeanne D’Arc.

Gelu Ionescu considerã cã teatrul lui Viºniec este
„unul dintre exemplele cele mai reprezentative pentru
postmodernismul naþional”.

Matei VViºniec
Fllorrea FFIRAN

T
ãnãsie LLolescu îîºi mmai aaduce aaminte cã, în anul 1954, o firmã americanã
s-a adresat Consiliului Popular cu scopul de a lua din oraº operele lui
Brâncuºi (ºi probabil sã le ducã în America), iar în schimbul lor sã facã

unele lucrãri edilitare. Oficialitãþile de la Raionul Târgu-Jiu au luat legãturã cu
superiorii lor de la Regiunea Oltenia (condusã de tov. Stancoveanu, o profesoarã
de istorie), care au dat însã ordin sã nu se facã nicio miºcare în acest sens.
Oricum, cât a mai stat el în Gorj, în perioada 1953-1956, nu s-a mai întâmplat
nimic cu Coloana, ºi cu atât mai puþin dupã anul 1956.

T. Lolescu considerã cã „nu este nicio bravurã în ceea ce s-a întâmplat; a
fost un act tineresc din necunoºtinþã de cauzã”, dar cã acesta este „purul adevãr”.
Fac menþiunea cã relatãrile de mai sus le-am extras din interviul filmat Coloana
Infinitului la fier vechi – cu Tãnãsie Lolescu ºi coincid în mare mãsurã cu
informaþiile pe care T. Lolescu mi le-a dat personal în aceastã privinþã, în
primãvara anului 2006, cu ocazia sfinþirii troiþei ridicate din iniþiativa lui în cimitirul
satului Hobiþa (unde mult timp s-a considerat cã sunt înmormântaþi pãrinþii lui
Brâncuºi, fapt contestat însã astãzi, în special în ceea ce priveºte locul de odihnã
al mamei sale, Maria Diaconescu, despre care sunt dovezi cã ar fi de fapt situat
în cimitirul din satul Brãdiceni) ºi aºezatã în faþa bisericii de lemn, construitã de
bunicul lui Brâncuºi. Acest model gorjean de troiþã este sculptatã cu simboluri
brâncuºiene ce trimit la Masa Tãcerii, Poarta Sãrutului ºi Coloana Infinitã, iar
într-un loc special, situat la baza acesteia, urma sã se introducã pãmânt adus

de la mormântul lui Brâncuºi din Paris (în anul 2007, când se împlineau 50 de ani
de la moartea lui), ca un simbol al aducerii artistului acasã lângã cei din familia
sa, prin semnul crucii.

Cu aceastã ocazie, Tãnãsie Lolescu a spus: „Constantin Brâncuºi, în mod
creºtineste, nu era marcat prin nimic. Am hotãrât sã sfinþim o troiþã din lemn,
cu specific gorjenesc, ºi sã o punem în cimitir. La piciorul acestei troiþe va fi
înmormântatã, în mod simbolic, o sferã cu pãmânt de la mormântul lui Brâncuºi.
Aºa va fi îngropat alãturi de mama sa, în cimitirul din sat” (vezi Tãnãsie Lolescu,
Ion Cucu, In memoriam Constantin Brâncuºi – troiþa de lemn cu însemne
masonice pentru marele sculptor în cimitirul din Hobiþa, 2006, http://www.
cuvantmasonic.ro/ old_site/iframes/troitabrancusi.html). 

A
ºadar, cca oo iironie aa ssorþii, dacã în anul 1953 activistul comunist ateu
Tãnãsie Lolescu trãgea cu lanþuri de capodopera din Târgu-Jiu a
consãteanului sãu (ajuns mare artist la Paris), iatã cã, dupã mai bine de

o jumãtate de secol, acelaºi om, devenit la bãtrâneþe „maestru venerabil” al Lojii
„Hobiþa”, aducea acum, în mod contrar atitudinii sale din timpul comunismului,
un omagiu creºtin ºi masonic lui Constantin Brâncuºi, ridicând pentru el o troiþã
cu însemne masonice pe care este sculptatã tocmai Coloana (aceasta ºi cu
scopul de a-l îngropa simbolic pe artist alãturi de mama sa. Într-adevãr, istoria
(care ne modeleazã) este cea mai frumoasã poveste... 
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A
m aavut mmai ddemult o
înþelegere cu primarul
Vladimir Susarenco,

sã-mi acorde un interviu, dar,
fiind mereu ocupat, se tot

amâna realizarea lui. Zilele trecute am primit o
invitaþie de la Domnia Sa, de a participa la o suitã
de manifestãri desfãºuratã în localitate. Am acceptat
cu plãcere, fiind sigurã cã vom realiza acea doritã
convorbire de suflet, ceea ce ºi s-a întâmplat. 

– Domnule primar, mã bucur cã mi-aþi oferit
posibilitatea sã asist la o sãrbãtoare minunatã
a comunei Sadova. Aþi organizat atât de bine
evenimentul încât s-a adunat întreg satul, aþi avut
ºi mulþi oaspeþi importanþi, între care ºi doamna vice-
preºedintã a raionului, Zinaida Bãdãrãu, originarã
din pãrþile locului. Vom reveni la atmosfera de mare
sãrbãtoare ºi cinstire, dar mai întâi aº vrea sã ne
prezentaþi succint istoricul locului. El mai poartã
în surdinã urmele paºilor lãsaþi de mari personalitãþi.
De exemplu, despre Sadova a scris Gala Galaction,
publicist, scriitor, teolog. El a fost coleg de liceu cu
Tudor Arghezi, a absolvit facultãþile de litere, filosofie
ºi teologie ºi a fãcut doctoratul în teologie. Între
multele ocupaþii pe care le-a avut în vasta-i activitate,
a ocupat ºi poziþiile de defensor al Episcopiei Olteniei
ºi a Curþii de Argeº, de membru al Academiei
Romane, de profesor al Facultãþii de Teologie
din Chiºinãu. Iatã câteva gânduri ale acestui mare
cãrturar, desprinse din cartea Zile basarabene: „Era
prin mai sau prin iunie ºi drumul nostru trecea adesea
pe sub noduroase crengi de nuci, printre cascade
verzi de gheorghinari ºi prin curpeni de mure. Toatã
valea pe care se înºira ºi se deºira satul Sadova
trãia întineritã de ploile din urmã, sub farmecul zilei
închinatã spre vecernie… O hãrnicie care se dãdea
pe faþã la tot pasul, o preocupare statornicã de ordine
ºi de frumuseþe… Ca ºi în toatã Basarabia, ºi aici,
la Sadova, este un loc cu frumuseþi particulare, cu
atmosferã proprie ºi cu nu ºtiu ce melancolie subtilã,
în toatã revãrsarea lui.” Este suficient sã vii o singurã
datã în sat ca sã te convingi, ca ºi Gala Galaction, cã
el este o oazã de verdeaþã, aceeaºi nuci mari ºi rotaþi
pe la porþi, iar casele oamenilor, acareturile, grãdinile
ºi livezile vorbesc de la sine pentru stãpânii lor – de
buni gospodari. Doar melancolia n-am citit-o pe feþele
sadovenilor, ci o mare bucurie la ceas de sãrbãtoare.

– Comuna Sadova este situatã în centrul
Republicii Moldova, la 50 de km de Chiºinãu ºi
10 km de centrul raional Cãlãraºi. Este o zonã mai
mult de deal, cu oameni buni ºi gospodari, dupã cum
aþi ºi menþionat. Sunt mai multe legende cu privire
la denumirea satului. Aici s-a format o comunã cu
tradiþii mai deosebite decât celelalte localitãþi din
preajmã. Doctorul în istorie, publicistul ºi scriitorul
Vlad Ciubucciu, în File de istorie, Sadova de pe apa
Zalobiþei, afirmã cã denumirea ar veni de la persoana
Sadu sau Sadova, care, vrednic gospodar, strãmoº
al sadovenilor actuali, a fost printre acei bãrbaþi
fericiþi care, pe vremuri, a stãpânit pãmânt
pe aceste locuri blagoslovite de Dumnezeu. 

– Acelaºi autor aratã cã prima atestare, care
demonstreazã cã satul exista deja, este un Uric
de danie vornicului Vanã din partea domnitorului
Alexandru cel Bun, la 1420, unde, între alte localitãþi,
figureazã ºi moºia Sadovei. Aveþi copia docu-
mentului?

– Da, avem acest document. Avem ºi toate
volumele Enciclopediei Localitãþile Republicii

Moldova, unde sunt prezentate toate satele, inclusiv
Sadova noastrã. La 25 aprilie 2020 vom sãrbãtori
cele ºase veacuri de istorie ale satului. Actuala
sãrbãtoare la care aþi fost martor a fost una dintre
multele acþiuni de pregãtire a frumosului jubileu.
Am curãþat ºi sfinþit izvorul de unde a început satul,
supranumit La uluce. Este o zicalã popularã, similarã
în mai multe localitãþi cu izvoare: cine bea apã din
izvorul de la uluce, din Sadova nu se mai duce.
E bine cã a venit multã lume, ceea ce înseamnã
cã oamenii þin la istoria satului, la lucrurile sacre,
care te duc cu gândul la veºnicie. Au venit toþi trãitorii
de azi, dar ºi cu o bunã parte dintre descendenþii

lor, au venit cu neamuri ºi urmaºi, ceea ce pe noi,
conducerea Sadovei, ne-a bucurat foarte mult. Nu
mai avem multele ciºmele de altã datã, a rãmas doar
acest izvor sã susure ºi sã ne bucure. Apa izvorului
a fost testatã la laborator, e apã potabilã de calitate.
În preajmã am mai amenajat o zonã de odihnã
pentru diverse activitãþi culturale.

– Am vorbit cu mai mulþi oameni în vârstã din sat,
care ºi-au amintit cã aici se fãcea jocul satului…

– Da, de La uluce a început satul, de la o margine.
Flãcãii tocmeau muzica ºi fãceau jocul. Din pãcate,
în 1971 au fost alunecãri de pãmânt ºi o bunã parte
dintre gospodãrii au fost strãmutate. Aici erau ame-
najate scrâncioburi, erau uluce fãcute din lemn,
la care oamenii veneau cu vitele la adãpat.

– Pentru cei de faþã a fost prezentat ºi un program
artistic pe mãsurã, la care ºi-au dat concursul
renumitul Cor popular al satului, „Alexandru Malai”,
precum ºi elevi de la gimnaziu. Ionicã Dodon, cu
melodia Mãcar pentr-un cântec, pe versuri de Nicolae
Dabija, mi-a amintit de perioada de renaºtere
naþionalã. Pe-atunci, eram redactor la Radio Moldova,
nu aveam dreptul sã transmitem versuri patriotice,
creaþia lui Nicolae Dabija era interzisã total. „Mãcar
pentr-un cântec, haideþi sã ne strângem,/ sã ne
amintim cine-am fost ºi suntem…” Aºa începea
cântecul ºi, deci, poezia. În loc de zece secunde
pe fundal, în înþelegere cu operatorul, noi dãdeam
o strofã ºi cine avea de înþeles, înþelegea. Pãcat
cã acum nu mai existã o asemenea solidaritate
de breaslã ºi nici public numeros care sã ne asculte
cu luare aminte. Mai târziu, acest cântec se intona
frecvent în Piaþa Marii Adunãri Naþionale cu ocazia
sãrbãtorilor naþionale.

– Este un cântec al tinereþii noastre. În acele
timpuri, eram student la Institutul Pedagogic „Taras
ªevcenko” (actualmente Universitatea Pedagogicã)
din Tiraspol. Eram înconjuraþi numai de ruºi, iar
la Institutul Pedagogic se preda în limba românã,

adicã moldoveneascã, cum i se spunea pe-atunci.

– Unica oazã româneascã…
– Tot pe-atunci erau populare în rândul patrioþilor

ºi cântecele de la Cenaclul Flacãra al lui Adrian
Pãunescu. Cât suflet ºi ardoare era la acel moment!

– Puþin mai târziu, din cauza separatiºtilor,
Universitatea din Tiraspol a fost nevoitã sã-ºi mute
sediul la Chiºinãu, unde se gãseºte ºi în prezent.

– Cu pãrere de rãu, vom constata cã acea flacãrã
vie din inimile multor oameni s-a stins, iar dintre
patrioþii care au fost în primele rânduri ale luptei de
eliberare naþionalã, cu peniþa sau cu arma la propriu,
o parte au trecut în veºnicie, iar cei mai mulþi au luat
drumul pribegiei. Eu stimez opþiunea celor care
se considerã patrioþi ai neamului, îi accept ºi pe cei
care se considerã doar moldoveni, dar vreau sã fie
respectatã ºi opþiunea mea. Am spus-o de la început
ºi o voi spune ºi pe viitor, nu mã tem: sunt român. 

– Dumneavoastrã sunteþi get-beget sadovean,
v-aþi nãscut ºi copilãrit aici, la fel pãrinþii?

– Da, m-am nãscut la Sadova, la 3 octombrie
1959, sunt fiul lui Dumitru ºi Maria Susarenco. La
pãrinþi am fost trei copii: fratele Gheorghe Susarenco,
un bun jurist ºi avocat, din pãcate, a trecut în împã-
rãþia Domnului, sora Tatiana, cu pãrere de rãu, ca
ºi mulþi cetãþeni din Sadova, este plecatã de mai
mulþi ani peste hotare. Am activat opt ani pe post de
viceprimar de Cãlãraºi. Dragostea de sat ºi de sãteni
m-a fãcut sã candidez la funcþia de primar de Sadova
ºi nu-mi pare rãu. Muncesc pentru satul meu, pentru
sadovenii mei. Îmi doresc sã fiu înþeles ºi ajutat de
întreg satul. Împreunã putem realiza multe lucruri
minunate pentru baºtinã.

– Acest lucru s-a demonstrat ºi la aceastã mare
sãrbãtoare a satului. Masa de cinstire ºi pomenire
a sfinþilor pãrinþi mi-a amintit de o sãrbãtoare, la fel
de frumoasã, pregãtitã la Mirceºti de sãteni, întru
amintirea boierului ºi marelui poet patriot Vasile
Alecsandri. A fost ºi un concert în luncã, n-au lipsit
tradiþionalele sarmale, plãcinte, cozonac ºi multe
alte bunãtãþi, pe care le-au pregãtit neîntrecutele
gospodine de la baºtina clasicului literaturii române,
în primul caz, ºi cele de la Sadova, în cazul
al doilea…

– Îmi doresc sã avem cât mai multe sãrbãtori
de suflet, cãci acestea ne unesc, mai multe întâlniri
petrecute frumos ºi cu folos. 

– Am urmãrit la TV cu sufletul la gurã desfã-
ºurarea adunãrii satului pentru semnarea simbolicã
a Declaraþiei de Unire cu România, au fost bruiaje,
dar, din mai multe reluãri, am reuºit sã mã pãtrund
de atmosfera în care aceasta a avut loc. La actualul
eveniment, moderatoarea de excepþie, doamna
profesoarã…

– …Luiza Vulpe-Arhip, s-a achitat foarte bine de
sarcinã ºi nu putea fi altfel, pentru cã este profesoarã
de istorie. Pãrinþii ei, Maria ºi Dumitru, au zece copii
ºi toþi au moºtenit de la Dumnezeu darul de a cânta,
inclusiv doamna profesoarã, dupã cum aþi ºi vãzut.
Cât de bine au cântat membrii acestei frumoase ºi
numeroase familii Imnul Sadovei – un cântec foarte
vechi!... Aþi amintit de semnarea Declaraþiei de
Unire. La noi situaþia este un pic delicatã, pentru
cã preºedintele Igor Dodon este din Sadova ºi toatã
lumea ºtie poziþia lui.

M
embru aal UUniunii SScriitorilor ddin RRomânia (1984), Matei Viºniec este
distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Poezie (1985), Marele
Premiu de Teatru Radiofonic al Societãþii Autorilor ºi Compozitorilor

Dramatici din Franþa pentru piesa L’Histoire des ours panda racontée par un
saxophoniste qui a une petite amie a Francfort (1994), Premiul Uniunii Scriitorilor
din România pentru Teatru (1998), Premiul pentru Dramaturgie al Academiei
Române (1998), Premiul Naþional de Dramaturgie acordat de Ministerul Culturii
ºi Cultelor (2002), Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul Istoria comunismului
povestitã pentru bolnavii mintali ºi alte piese (2002) ºi pentru volumul Omul             

cu o singurã aripã (2006). În 2009, în Franþa, i se acordã Premiul European
de cãtre Societatea Autorilor ºi Compozitorilor Dramatici, iar în 2016 Premiul
„Jean Monnet”, în cadrul Festivalului „Littératures européennes”, pentru romanul
Negustorul de începuturi de roman, care a apãrut în limba francezã la Editura
Jacqueline Chambon. Juriul, prezidat de scriitorul ºi criticul literar Gérard de
Cortanze, a precizat cã „a vrut sã punã în valoare o operã în totalitate concentratã
pe tema cunoaºterii, drept singura salvare ºi posibilitate a omului de a transcende
ºi de a lupta împotriva obscurantismului”.

Dialog ccu pprimarul dde SSadova,
Vladimir SSusarenco

Raia RROGAC
Cu ccât nne ccunoaºtem mmai bbine, ccu aatât ssuntem mmai bbogaþþi ººi mmai uuniþþi.
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– Vi-l amintiþi cum era în ºcoalã?
– Nu, eu sunt mai mare. Dupã cum am mai

spus, trebuie sã ne respectãm reciproc opiniile,
sã nu trãdãm poporul. Pe mine mã bucurã cã chiar
de la sãteni a venit ºi a fost sprijinitã iniþiativa de
a ne alãtura satelor care au semnat simbolica unire.
Eu din capul locului am spus cã-mi voi pune semnã-
tura când se vor alãtura majoritatea locuitorilor ºi aºa
a ºi fost. La început au fost 100 de semnatari, apoi
200, 300, 500 º.a.m.d. Sadova are poziþia sa în ceea
ce priveºte Unirea. Putem considera acest exerciþiu
drept un sondaj liber fãcut de cãtre consãtenii
mei. Oamenii ºi-au exprimat dorinþa, neinfluenþaþi
de cineva. Nu pot nega cã existã ºi pãreri opuse,
mai sunt unii rãtãciþi. Uneori mi se face impresia
cã cineva doreºte cu tot dinadinsul sã ne dezbine,
dar nu sã ne uneascã, aºa ca în versurile
lui N. Dabija, despre care am vorbit mai sus.

– Haideþi, mai bine, vorba lui Creangã, sã vorbim
despre parteneriate. Acestea vã aduc ºi prietenii, ºi
bucurie, ºi înþelegere. Am fost ºi eu când aþi vizitat
sadovenii suceveni. Apropo, în România sunt mai
multe localitãþi din diverse judeþe care poartã numele
Sadova. În judeþele Mehedinþi, Dolj…

– Dar cea mai apropiatã comunã Sadova este cea
din judeþul Suceava. Am descoperit cã avem foarte
multe lucruri în comun, de parcã am fi parte a unui
întreg, dar poate aºa ºi este. Poate demult, în trecutul
îndepãrtat, un grup de sadoveni, în cãutare de noi
locuri ºi pãºuni, au coborât din munte spre Cãlãraºi
sau invers, strã-strã-strãmoºii noºtri au urcat spre
munþii mai apropiaþi. Atunci am aflat cã avem multe
nume de familie comune: Gurghiº, Cozma, Rusu,
Boguº, Ionel. Avem ºi toponime comune, coincide
ºi hramul satului, ºi al Bisericii, drept cã la Sadova
din Suceava sunt douã locaºuri sfinte. Toate acestea
dovedesc cã dorinþa de înfrãþire a fost ºi este fireascã.

– Eu am scris monografia satului meu natal
Pelinia ºi am aflat, tot de la bãtrânii satului,
cã jocul se fãcea, la noi, Pe toloacã – un loc bãtut
de la marginea satului…

– Probabil cã astfel de toponime aveau mai toate
satele din acele vremuri, mai ales cã nici Prutul
nu le despãrþea. Acum rar se mai gãsesc izvoare
adevãrate, bogate în sãruri. O firmã elveþianã a venit
în ajutor satului nostru prin derularea unui proiect
intitulat Apa San, adicã apã sãnãtoasã. Apa este
ceva sfânt ºi trebuie pãstratã ºi îngrijitã, mã refer
în primul rând la izvoare ºi fântâni. Þin sã menþionez
cã la curãþarea, amenajarea ºi sfinþirea izvorului
La uluce, precum ºi la pregãtirea zonei de odihnã,
la procurarea Troiþei, au contribuit sãtenii, dar ºi
Consiliul Local. Cu atât mai mult cã numai mâine
nu-i poimâine, zic aºa pentru cã peste o zi este
hramul satului – de Sfântul Nicolae. Nouã,
sadovenilor, ne place sã cinstim sãrbãtorile.

– Aþi avut la sãrbãtoare ºi oaspeþi din partea
administraþiei raionale ºi a clerului…

– Da, mai întâi, dis-de-dimineaþã, la Biserica
Sfântul Nicolae, un sobor de preoþi, în frunte cu
ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chiºinãului, Mitropolit
al Basarabiei ºi Exarh al Plaiurilor de la Mitropolia
Basarabiei, a oficiat o minunatã slujbã consacratã
sfinþilor pãrinþi. Nimic nu este mai de cinstire decât
sfinþii pãrinþi ºi pãrinþii care ne-au dat naºtere. A fost
o pomenire ºi a strãmoºilor noºtri. Ar fi fost pãcat
dacã nu fãceam lucrul acesta. Reuºita manifestãrilor
ne-a încãlzit inima. ªi la bisericã s-a adunat multã
lume bunã ºi am putut vedea numai bucurie pe feþele
ºi în inimile lor, bucurie ºi înþelepciune, toleranþã
ºi bunãtate. Trãim vremuri zbuciumate, având
în vedere unele evenimente politice care s-au des-
fãºurat, unele enigme ce þin de furtul miliardelor…
Dar ne-am îndepãrtat de tema parteneriatelor...

– Poeta Eugenia Bulat, prezentã cu soþul Valeriu
la aceste minunate activitãþi, ambii originari din sat,
mi-a mãrturisit cã la Sfintele Sãrbãtori de Paºti i se
fãcuse dor de satul Sadova din Suceava ºi a plecat
acolo. A fost gãzduitã, ca ºi în alte rânduri, de familia
fostului primar, Veronica ºi Vladimir Bota, cu care
semnase, încã în august '90, primul Protocol de
Colaborare dintre Sadova, Suceava ºi Sadova,
Cãlãraºi (dânsa fiind atunci primul primar ales în
mod democratic). Acel document a fost ca o primã
rândunicã, dupã care au urmat stoluri: zeci ºi sute
de localitãþi care au stabilit relaþii de prietenie ºi
colaborare ºi nu numai cele cu nume îngemãnate.

Tot în acea perioadã, într-o paginã dublã din Moldova
Suveranã, am relatat despre un eveniment mai
deosebit: la iniþiativa prof. univ. Nicolae Leonãchescu,
din Bucureºti, preºedinte al Societãþii Cultural
ªtiinþifice Stroeºti-Argeº, au fost înfrãþite satele
cu acelaºi nume din judeþul Argeº ºi raionul Râbniþa.
Îmi amintesc titlul acestui amplu material: „Douã sate
ºi-au dat mâna”. Dar vorbeam de vizita Eugeniei,
care s-a întâlnit ºi cu actualul primar, asigurând-o
cã sãtenii sunt în aºteptare sã facã schimb de vizite,
sã participe la sãrbãtorile naþionale ºi creºtine,
sã înnoiascã protocolul de colaborare.

– Ne bucurã mult acest lucru. Am vorbit ºi eu cu
domnul primar Mihai Constantinescu, i-am mulþumit
cã este deschis pentru colaborare, vom continua
neapãrat întâlnirile noastre, ne dorim realizarea unor
proiecte comune. La Paºtele Blajinilor l-am avut ca
oaspete pe dascãlul Tudor Zbranca de la Biserica
Sfântul Gheorghe din Sadova, Suceava, care, atunci
când noi am fost la ei în vizitã, a gãzduit acasã la
el o jumãtate din grupul nostru. Apropo, în Sadova

suceveanã sunt douã biserici cu douã hramuri:
Sfântul Gheorghe ºi Sfântul Nicolae. Am participat
la Sãrbãtoarea comunei ºi la Festivalul-concurs
interjudeþean de interpretare a cântecului popular
„Maria Surpat – Mina Pâslaru”, organizat de Consiliul
Judeþean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina” –
Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Suceava, Primãria ºi Consiliul Local
Sadova ºi Cãminul Cultural „Zorile” din Sadova.
Spectacolul din cadrul sãrbãtorii comunei s-a
desfãºurat pe o scenã de concerte de varã construitã
din bârne. Anul acesta am reuºit sã facem un parc
foarte bun, pe ºapte hectare, destul de mãricel,
unde am început sã amenajãm un stadion ºi unde
ne dorim ºi o scenã de varã din bârne.

– Cum e cu plecãrile peste hotare, a mai încetinit
exodul?

– Cu pãrere de rãu nu pot constata acest lucru,
situaþia e de plâns. Iatã câteva date statistice: avem
147 de copii în ºcoalã ºi în jur de 70 de copii în
grãdiniþã; în 2017 au fost 34 de decese, 14 naºteri
ºi doar 4 cãsãtorii. Dupã cum vedeþi, la naºteri
suntem cu sold negativ de mai mulþi ani. Pentru
comparaþie, în 1977, când eram în clasa a zecea,
eram în ºcoalã în jur de o mie de elevi.

– Cum de se menþin, totuºi, aceste gospodãrii aºa
de frumoase ºi bine îngrijite? Nu ai putea spune cã
o bunã parte din acestea sunt pãrãsite, abandonate…

– O parte dintre sãteni pleacã la munci sezoniere
peste hotare, revin periodic ºi investesc în gospodãrii,
iar unii, mai puþini, chiar deschid afaceri proprii. Mai
sunt ºi orãºeni care moºtenesc casele pãrinteºti, iar
acestea, vorba poetului Grigore Vieru, nu se vând.
De exemplu, în gospodãria unde ne aflãm acum,
stãpânii ei, Nicolae ºi soþia sa, Raisa Dodon, vin de
la Chiºinãu ºi gospodãresc doar în zilele de odihnã.

– Se vede cã sunt foarte harnici, atât de bine
îngrijitã este grãdina, cu vetre de legume ºi flori,
cu scrânciob, cu terasa aceasta nemaipomenitã…

– E proaspãt construitã, ca o anexã la casa
pãrinteascã, cred cã suntem primii oaspeþi gãzduiþi
pe terasã.

– Cu multã mândrie, doamna Raisa mi-a arãtat
bogãþia de obiecte ºi lucrãri manuale, þesute, brodate,
croºetate de dumneaei – cât sunt de frumoase! ªi ii,
ºi perdeluþe pentru geamuri, ºi feþe de masã, ºervete
ºi ºerveþele – o mulþime! E de minune cã nu dau
iama hoþii!

– Parte dintre aceste gospodãrii sunt înzestrate
cu sisteme de alarmã, dar ºi vecinii sunt cu ochii
pe oaspeþi nepoftiþi. Sadovenii sunt foarte muncitori,
mai ales în perioada primãvarã-toamnã. Bogãþiile
lor din case þin mai mult de suflet, de amintiri,
nu sunt bogãþii de care sã se intereseze hoþii.

– Am avut ocazia sã vãd în satul ªinca Nouã,
judeþul Braºov, în perioada lucrãrilor fierbinþi de
varã în câmp, cum o parte dintre sãteni lãsau dis-
de-dimineaþã genþile cu bani ºi lista de cumpãrãtori
în crengile unui copac de lângã magazin, iar seara
târziu le ridicau. Vânzãtorul avea grijã în orele de
program sã calculeze ºi sã punã produsele necesare
solicitate, fãrã a da ochii cu stãpânii lor.

– Sãtenii noºtri, de asemenea, se deosebesc
prin spiritul de prietenie ºi ajutor reciproc, o fac
aºa cum au fãcut-o pãrinþii ºi strãmoºii lor.

– La Sadova din Suceava se desfãºoarã Balul
gospodarilor, la Sadova din Cãlãraºi ce baluri
ºi festivaluri aveþi?

– Anual desfãºurãm Festivalul cãpºunilor, unic,
cred, în R. Moldova, Festivalul cântecului pascal,
Festivalul tradiþiilor de iarnã º.a.

– Lumea satului e dornicã sã pãstreze frumosul,
de fapt, primul festival menþionat e nu doar frumos,
e ºi gustos…

– Cu-adevãrat este un festival delicios. Vorbeaþi
mai înainte de casele frumoase. Inclusiv venitul
de pe urma creºterii cãpºunilor ajutã gospodarii
sã menþinã gospodãriile în bunã ordine. Din pãcate,
nu ajung braþele de muncã, mai ales pentru muncile
sezoniere. Sunt mulþi cultivatori de cãpºuni, festivalul
a ajuns la a cincea ediþie. Dar existã o problemã:
nu se admite implicarea copiilor la culesul fructelor.
Vorbesc despre cei mari, despre clasele a opta ºi
a noua. Îmi aduc aminte de brigãzile ºcolãreºti de
altãdatã, care fãceau ºi lucruri grele: nouã, elevilor,
sub supraveghere, ni se permitea chiar ºi conducerea
maºinilor agricole; întindeam sârma pe spaliere sau
fãceam alte munci destul de complicate. Aº face o
interpelare cãtre Guvern sã permitã munca aceasta;
câºtigul i-ar stimula inclusiv pe copii. Peste hotare,
aceastã practicã o folosesc pânã ºi miliardarii ºi
milionarii, învãþându-ºi odraslele sã cunoascã de mici
rostul muncii. Ar fi un mare ajutor ºi pentru pãrinþi, se
pot încheia contracte cu pãrinþii în vederea culesului,
cu stipularea clarã a orelor de muncã ºi de odihnã.

– Noi, în brigãzile ºcolare, ne luptam cu fluturii
americani ºi gândacii de Colorado... Sã revenim
la actualitate însã. Dar nu pot fi angajaþi cei care
nu au un loc stabil de muncã, de aici, sau dintre
cei care locuiesc în Cãlãraºi? E foarte aproape…

– Avem angajaþi din aceastã categorie, dar
nu îndeajuns – vin pânã ºi din Corneºti, Ungheni.

– Ce alte ocupaþii mai au sadoveniii?
– În mare, avem cultivatori de legume ºi de viþã de

vie. Este îmbucurãtor faptul cã în ultimul timp a sporit
creºterea numãrului de persoane care cultivã struguri
de masã. Unii gospodari ºi-au procurat ºi frigidere
pentru pãstrarea fructelor, legumelor ºi strugurilor,
valorificând producþia în perioade convenabile.
Se descurcã oamenii cum pot.

– N-am terminat discuþia despre parteneriate...
– Încã de pe vremea când eram viceprimar al

raionului, am stabilit relaþii de înfrãþire între centrul
raional Cãlãraºi ºi centrul judeþean Cãlãraºi, din
România. Anul trecut, la 22 septembrie, am întocmit
un acord de înfrãþire între Sadova, R. Moldova, ºi
Cuza-Vodã, România, semnatari fiind cel care vã
vorbeºte ºi primarul Marius Cojocaru. Mai avem
ºi alte propuneri. Fiecare înfrãþire este bunã, fiindcã
se leagã prietenii, se stabilesc noi rubedenii, se fac
schimburi de experienþã în domeniul cultural, dar
ºi al administraþiei publice. Eu admir programul
Cunoaºte-þi þara, aº dori sã mergem cu sãtenii în
cãlãtorie în zonele de munte sau la mare în România.
Ne dorim, de asemenea, vara aceasta sã trimitem ºi
un grup de copii, doritori sã cunoascã locuri pitoreºti
din Þarã. Schimburile acestea sunt un lucru foarte
bun, în toate domeniile: cultural, ºcolar, economic,
agricol etc. Cu cât ne cunoaºtem mai bine, cu atât
suntem mai bogaþi.

– Vã doresc bogãþie sufleteascã ºi materialã,
unire în sat ºi în þarã!
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U
n GGuggenheim
de pprin AAmerici,
Benjamin din

neamul lui Solomon (sã
mai adaug cã deloc sãrac?),
mare industriaº cãruia Turnul

Eiffel din Paris îi datoreazã liftul (iar uzinelor de la
Reºiþa, ºuruburile), ºi-a mai adãugat la sacii cu arginþi
ºi dota dolofanã a miresei sale Florette Seligman,
floare aleasã dintr-o familie de bancheri, care avea
sã aducã pe lume un fruct viu cãruia i-au dat la botez
(nu, nu la botez, cã la ei ritualul acesta nu existã!)
numele de Marguerite–Peggy. Era în anul 1898.

Peggy era poate de la început cam prea
neastâmpãratã, astfel cã tatãl ei începuse deja
sã lipseascã tot mai des de acasã spre a-ºi cãuta
binefãcãtoarea liniºte lângã o oarecare Ninette
Aubart, care nu avea habar de monotonia
vieþii casnice ºi nu fãcea deloc din amor
o tragedie, mulþumindu-se cu mici cadouri –
o vilã, o maºinã, un yacht, ceva diamante,
cãlãtorii prin þinuturi exotice, recepþii sofisti-
cate ºi alte asemenea nimicuri… În vremea
asta, Florette se ofilea sub greutatea caratelor
din imperiul sãu bancar, ignorând cu superbie
rãtãcirile Benjaminului sãu soþ.

ªi-a fost anul acela 1912, cu un Titanic
rãtãcit în necuprinsul de adânc al mãrii.
Dupã ce fidela lui însoþitoare – Ninette, a prins
un loc clasa a treia pe ultima barcã lansatã
pe valurile negre ale Atlanticului, Benjamin
Guggenheim a rãmas pe puntea vaporului, cu
un pahar de coniac fin în mânã, pe care valetul sãu
avea grijã sã i-l umple de cum se golea, în vreme
ce orchestra interpreta Valurile Dunãrii pânã când
avea sã se aºtearnã marea înfiorãtoare liniºte…

Florette a avut gentileþea s-o recupereze pe
Ninette. Splendida solidaritate femininã în faþa
tragediei! Nu se ºtie exact dacã vor fi ºi plâns
una pe umãrul celeilalte.

Abia intratã în adolescenþã, Peggy era deja
milionarã în dolari, isteaþã foarte ºi plictisitã de acel
dolce farniente în care-ºi duc traiul cei care ºi-au dat
doar osteneala sã se nascã ºi s-au ºi vãzut prinºi
în mlaºtina acaparatoare a arginþilor care se tot
înmulþeau. Ea dorea sã simtã cã trãieºte, cã în
viaþã trebuie sã-þi câºtigi pâinea cea de toate zilele
folosindu-þi mintea ºi mâinile. Ideea de câºtig nu-i
era deloc strãinã. Fusese chiar educatã în aceastã
„religie” cu închinare la viþelul de aur. 

A început prin a face pe vânzãtoarea într-un
magazin de te miri ce. S-a plictisit repede. Pe la
20 de ani a plecat la Paris. A vizitat muzee, era
nelipsitã de la petreceri private, dãdea ea însãºi
astfel de bairamuri la care fiecare invitat avea sticla
lui de ºampanie preferatã. S-a îndrãgostit de artã
ºi, mai abitir, de artiºtii moderni, de poeþi, dansatori,
toþi ºãgalnici ºi berbanþi... 

Un unchi al sãu, Solomon Guggenheim, pusese
de un muzeu în America. Ea a gãsit cã e mult mai
incitant sã-ºi cumpere cu banii moºteniþi întâi niºte
amanþi ºi abia apoi sã-ºi deschidã o galerie de artã.

C
urând aavea ssã ffie nnumitã foarte pe drept
„amanta modernismului” (sau a moderniº-
tilor!), dupã ce ºi-a perfecþionat experienþele

sexuale pânã la a ajunge la o adevãratã artã. Am
spus Artã? Pãi cum ar fi fost sã fie altfel dacã printre
aleºii ei erau un Kandinsky, un Klee, un Picabia, un
Braque, un Picasso, un Dali, un Gris, un Delaunay
(dar ºi soþia acestuia, ca sã nu se simtã biata de ea
înlãturatã de la dulcele festin!), niºte sculptori aciuiaþi
pe la Paris, vreascuri jertfelnice pe rugul Oraºului-
Luminã, printre care ºi uriaºul Constantin Brâncuºi,
„un amestec de þãran ºiret ºi zeu adorat”, cum avea
sã-l caracterizeze „amanta modernismului” dupã
ce a purces la a-l seduce (ºi el nu a rãmas de
neînduplecat!), cu intenþia de a-i ºterpeli pe mai
nimic Pasãrea în vãzduh, pe care pusese ea ochii
ºi pentru care meºterul ceruse un preþ nenegociabil
care ei (?!) i se pãruse exorbitant – 4.000 $.

Se întâlniserã evreicuþa-zarafiþa Peghiþa ºi
olteanul – zeu isteþ deghizat în þãran încãpãþânat…

Timpul trecea bezmetic, nemþii se apropiau

de Paris. Era în 1940. Evreii pãrãseau corabia în
mare pericol de scufundare. Peggy cumpãra zilnic
pe sume derizorii lucrãri de artã pentru care astãzi
se jongleazã cu milioane de euro la marile case de
licitaþie, de la cei care se grãbeau sã plece de teama
lagãrului, de teama morþii..

Negocierea pentru Pasãre bãtea pasul pe loc.
„Ne-am certat îngrozitor”, mãrturisea ea în volumul
autobiografic Confesiunile unei dependente de artã,
apãrut ºi în traducere româneascã la Ed. Pandora,
2016. Nimeni pânã atunci nu-i impusese ei, zarafiþei,
preþul tranzacþiei. Cã a recurs la o micã învârtealã
cât sã nu iasã de tot în pagubã, asta-i altã poveste.
A propus sã plãteascã în franci francezi pe care i-a
cumpãrat la schimb în America, unde cursul dolarului
era mai mare, alegându-se cu 400 de dolari din
totalul de 4.000 pretinºi de sculptor pentru lucrare.

Aviz nezarafi-
lor: oricât de
bogat e cel
care cumpãrã
ceva de la

tine, acesta va încerca prin orice
mijloace sã te tragã un pic mãcar pe
sfoarã, altfel se va simþi total nefericit.

Când lucrurile au rãmas cum
ceruse Brâncuºi, în iunie 1940,
înainte de plecarea ei în America, o
maºinã a oprit în faþa atelierului din
Impasse Ronsin, Peggy a coborât cu
banii conveniþi în mânã, iar sculptorul
a întâmpinat-o cu Pasãrea în braþe ºi
cu lacrimi în ochi (de tristeþe cã se despãrþea de Ea
sau de ea?) ºi schimbul s-a încheiat chiar pe trotuar. 

Alte douã lucrãri – Muza ºi, respectiv, Mãiastra,
aveau sã intre tot în colecþia Peghiþei.

D
ar ccum nnemþii erau la porþile Parisului,
lucrãrile din galeriile ei de artã din Londra,
Paris, Veneþia, trebuia sã fie puse grabnic

la adãpost. Peggy a cerut Luvrului un metru cub
de spaþiu de depozitare undeva în sudul Franþei,
dar i s-a rãspuns cã lucrãrile ei nu meritã sã fie
salvate… Deh, se mai înºealã ºi cunoscãtorii
într-ale artei… Avea ºi ea acolo niºte Picasso,
Kandinsky & comp., deci nu mare lucru…

A, da, între timp se ºi cãsãtorise cu un aristocrat
francez – Laurence Vail, specialist în golit sticle de
ºampanie ºi coniac pe care apoi le decora cu colaje,
îndeletnicire care s-a dovedit foarte rentabilã când
Peggy le-a vândut pe bani buni în America… Ba
i-a mai fãcut ºi doi copii – Sinbad ºi Pegeen – acelui
fãcãtor de nimic, care, spre a-ºi menþine condiþia
fizicã, o altoia pe nevestica lui cu sârg când o prindea
pe acasã venitã de la eternele ei întâlniri de amor
(pentru artã!). L-a pãrãsit, dar i-a lãsat o generoasã
pensie pe viaþã cât sã tot aibã cu ce-ºi cumpãra
coniacul cel de toate zilele… De decorarea sticlelor
nu s-a mai ocupat.

Dupã aristocratul bãutor fruntaº, soþ i-a devenit
scriitorul John Holms, cãruia ea i-a asigurat toate
condiþiile de creaþie prin staþiuni însorite de pe Riviera
sau prin alte locuri de poveste. Cinci ani cât au fost
împreunã (în acte!) ea ºi-a îmbogãþit substanþial
lecturile (Samuel Beckett ºtia de ce!), el n-a prea
avut inspiraþie la scris, dar a continuat pugilismul
à la Laurence Vail pe fesele ºi bicepºii femeii.

A urmat Max Ernst sã-i punã în deget inelul.
Nu, el n-a bãtut-o. În 1941, împreunã cu Max, dar ºi
cu Laurence ºi copiii lor, Peggy a plecat în America.

Alte expoziþii, alte achiziþii. Atunci îl descoperã ea
pe artistul pictor sãrãntoc Jackson Polloc, simte ce
poate (în picturã, cum altfel?), îi cumpãrã o vilã ca
sã aibã condiþii de lucru, îi cumpãrã ºi primele tablouri
ºi îl lanseazã în vârful noii generaþii de creatori
americani de artã.

Sub acoperiºul ei erau nelipsiþi toþi artiºtii care
fugiserã din Europa din pricina rãzboiului. Ea îi
ocrotea pe toþi, dar nu uita sã le achiziþioneze
lucrãrile pe bani cât mai puþini. Astfel avea sã obþinã
lucrãri semnate de Fernand Léger, Magritte, Dali,
Mondrian, Marcel Duchamps, Djuna Barnes, Frida
Oppenheimer, Frida Kahlo etc. ceea ce-l fãcea sã
scrâºneascã din dinþi pe unchiul Solomon care se
vedea concurat de nãstruºnica nepoatã.

C
a ssã-ººi ddiversifice puþin preocupãrile, Peggy
a mai scris o carte, tot autobiograficã – Out
of this century, fiindcã subiecte avea destu-

le, scandalizând pudibonda respectabilã societate
cu ai sãi „stâlpi” de care se sprijineau toate „navele”
în derivã din oceanul iubirilor fãrã iubire…

Dupã încheierea rãzboiului, Peggy & comp. revin
în Europa, ea îºi cumpãrã la Veneþia Palazzo Venier
dei Leoni care avea sã rãmânã ultima sa locuinþã
pe pãmânt (de fapt mai mult pe apã!), îl transformã
în casã-muzeu, vizitabilã contra unei taxe (cã, de!,
bogatã–bogatã, dar firesc era ca ºi banii din drum

sã cunoascã drumul spre casã…). 
Divorþeazã în 1948 ºi de Max,

îºi împart à l’amiable câinii cu
pedigree ºi pisicile persane,
noi prieteni – Chagall, Oko Ono,
Françoise Sagan, dar ºi dintre cei
vechi o frecventeazã; multora le-a
fãcut pensii pe viaþã, ºampania nu
lipseºte niciodatã, marile muzee –
Luvru, Tate Gallery, Victoria ºi
Albert Museum îi deschid… braþele
invitând-o sã-ºi expunã colecþiile. 

Între timp, gustul pentru arta
modernã se înteþise, preþul tablo-
urilor o luase razna. „Amanta
moderniºtilor” intuise perfect aface-
rea. Alesese lucrãri de artã una ºi
una pentru un onorariu infim. Îi

onorase însã generos cu iubirea ei pe artiºti. Din
lunga listã a „fericiþilor”, sã-i amintim pe Man Ray,
Marcel Duchamp, Roland Pernose (pe care l-a cãsãto-
rit dupã folosire cu amica ei Lee Miller, celebrã artist-
fotograf), Yves Tanguy, Mondrian, Fernand Léger,
Picasso, Brâncuºi (deloc cel din urmã!) ºi, ne oprim
ca sã nu se supere umbra lui Cocteau cã nu i-a fost
dat s-o preschimbe pe minunata Peggy în Jean Marais…

Dupã 1968, când Ceauºescu era pe cai mari
ºi suverana Marii Britanii îl plimba cu trãsurica
ei pe malurile Tamisei, Peggy a dat o fugã prin
România, cã auzise ea c-ar exista ºi pe aici pictori
mari, a „picat” chiar pe un Salon Naþional de Artã ºi a
cumpãrat un vraf de lucrãri printre care ºi „herghelia”
cailor zburãtori (patru lucrãri de mari dimensiuni) ai
pictorului profesor N. Iorga, de aminteºte acesta ºi
acum de marea „pleaºcã” prin care, cu banii rãmaºi
lui dupã ce a fost dijmuit de marele zaraf Consiliul
Culturii ºi Educaþiei Socialiste din fascinanta noastrã
Românie, ºi-a luat un apartament ºi… o ºampanie.
Nu, n-a bãut-o cu Peghiþa. Cu gândul la ea, da! 

Moartea a cãutat-o ºi a gãsit-o pe terasa
Palazzo-ului sãu din Veneþia pe 23 decembrie
1979. Cenuºa ei a fost depusã sub iarba din grãdina
ultimei reºedinþe pãmântene.

L
ucrãrile eei – o parte în Palazzo-Casa Muzeu
„Peggy Guggenheim” din Veneþia, cea mai
mare parte în Muzeul „Solomon Guggenheim”

din New York. Nepoþii ei – a avut vreo opt, au primit
fiecare câte un milion de dolari. Atât. Nicio lucrãricã
însã din fabuloasa ei colecþie. ªtia ea de ce.

Zarafiþa Peggy a fost în fond o foarte generoasã
femeie. ªi-a dãruit cu seninãtate celor pe care i-a
îndrãgit ca oameni ºi admirat pentru talentul lor
într-ale artei, nu doar trupul iubind iubirea, dar ºi
banii care oricum îi prisoseau. Ne-a dãruit ºi nouã,
celor neºtiuþi de ea, bucuria de a admira, când vom
ajunge, dacã vom ajunge (asta depinde numai de
noi!), lucrãrile unor mari artiºti reuniþi în marile colecþii
„Guggenheim” din oraºul gondolelor sau de peste
Ocean.

Ajunge-vom vreodatã? Oricum, lucrãrile aºteaptã.

Peggyþa zzarafiþa aamanta
cam dde-aa ppururi ssoþie ccâteodatã

Paulla RROMANESCU
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I
mediat ddupã 11990, în peisajul cultural ploieºtean
au apãrut mai multe edituri particulare, cãci se
presimþea cã mulþi intelectuali care au tãinuit

în sufletul lor nenumãrate umilinþe, se vor apuca de
scris, iar alþii, poate, deja aveau asemenea scrieri în
sertar. Într-adevãr, aºa s-a ºi întâmplat… Profesorul
Ion Th. Grigore (profesorul de matematicã al lui
Nichita Stãnescu, Basarab Nicolescu, Ioan Tomescu
– toþi academicieni), prof. univ. Tocaci Emil, de la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieºti, învãþãtorul
Virgil Maxim º.a. foarte repede au apãrut cu volume
de memorii de peste 400 de pagini. Pe lângã
aceastã categorie, de foºti deþinuþi politici, au
apãrut ºi foarte mulþi scriitori care, pânã atunci,
probabil cã nu puteau scrie tot ce ar fi avut
de spus. În acest peisaj au „þâºnit”, cu mult
succes, cãrþile profesorului universitar Lazãr
Avram, de la Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieºti.

Lazãr Avram este un distins profesor
universitar, doctor-inginer, director al Depar-
tamentului de Forajul Sondelor, Extracþia
ºi Transportul Hidrocarburilor (FET) din
universitate, personalitate cu un strãlucit
parcurs ºtiinþific internaþional, profesor invitat
al Universitãþii Blaise-Pascal din Franþa, unul
dintre cei mai mari specialiºti în domeniul
forajului marin. Este vicepreºedinte CITEF
(Conférence Internationale des Formations
d’ingénieurs et de Techniciens d’Expression
Française), responsabil pentru zona 5 – Europa
Centralã ºi Orientalã, Asia de Sud-Est ºi Caraibe.
Dacã mai adãugãm ºi faptul cã a publicat, în presa
de specialitate din þarã ºi strãinãtate, peste 200 de
articole ºtiinþifice, cã are cinci brevete de invenþie
ºi cã este invitat la multe manifestãri de pe diverse
meridiane ale globului, avem imaginea prestigiului
sãu în domeniul forajului ºi extracþiei petrolului.
Iatã de ce, în acest context, ne surprinde cu atât
mai mult ºi cu preocupãrile sale literare…

Cine ºtie? Poate cã acum începe sã reînvie
perioada când doctorii erau virtuozi violoniºti,
pianiºti, inginerii scriau romane de succes, mulþi
matematicieni erau filosofi ºi poeþi… ªi aceasta,
pentru cã ºcoala le asigura acel tezaur fundamental
de culturã pe baza cãruia puteau obþine performanþe
în orice domeniu. Aceastã idee aº exemplifica-o cu
faptul cã profesorii mei, Octav Onicescu, Grigore C.
Moisil, Caius Iacob, Nicolae Teodorescu, Solomon
Marcus º.a., aveau o vastã culturã generalã, puteau
susþine cu competenþã o dezbatere de lingvisticã,
de istorie sau de literaturã.

A
pariþia pprimului vvolum dde vversuri, în 1994,
Poeme cãrunte, m-a uimit, dar am crezut
cã este o izbucnire a unei vechi pasiuni,

mai ales cã la o Conferinþã Naþionalã a Societãþii de
Matematicã, Liceul „Solomon Haliþa” din Sângeorz-
Bãi, dupã zeci de ani, încã se mândrea cu strãlucitul
sãu fost elev, Lazãr Avram. Producþia literarã a
inginerului-poet a continuat cu volumele de versuri
Ning spicele tãciune (1997), Rãdãcini albe (2000)
ºi Ritmuri mãierene (2008, volum bilingv, româno-
francez). Când au apãrut ºi volumele de prozã,
Memoria inimii (Ed. Semne, Bucureºti, 2010,
prezentat la Târgul de carte de Marian Nencescu),
Leac de singurãtate (Ed. Karta-Graphic din Ploieºti,
2013/2016, volum bilingv, româno-francez) ºi Dincolo
de semne (Ed. Karta-Graphic, Ploieºti, 2017), toate
bine primite de critica literarã, a devenit clar cã
scriitorul-inginer bate sã intre, cu multe ºanse,
la porþile literaturii române…

Citind volumele de versuri, dar mai ales Rãdãcini
albe, se vede cã autorul doreºte ca, în puþine cuvinte,
sã exprime mult, cã este prezentã tendinþa spre
simbolism, cã vrea ca un cuvânt sã declanºeze
o imagine definitorie pentru un semnificat. De
asemenea, s-a observat tendinþa spre abstractizare,
astfel ca fiecare vers sau strofã sã creeze o imagine
sau idee perfect definitã, ca o axiomã, pentru
înþelegerea cãreia nu mai este necesar niciun cuvânt.
Atât în versuri, cât ºi în prozã, întreaga operã este

localizatã într-un peisaj mirific, care este comuna
nãsãudeanã Maieru: ritmuri mãierene, numãrul
stelelor de deasupra Maierului, amintre mãiereanã,
lacrima lumii mãierene etc.

Începând din 2010, poetul-inginer se lanseazã
ºi în prozã, cu volume de memorialisticã ºi meditaþii
ºi ele bine primite de critica literarã. Cã nu este un
scriitor cu o „izbucnire” literarã izolatã, o dovedeºte
ultimul sãu volum, de aforisme ºi reflecþii asupra
realitãþii prin care viaþa l-a purtat, Dincolo de semne
(460 pagini), apãrut în 2017. Volumul a beneficiat

de o riguroasã analizã
în prefaþã din partea
scriitorului Ion Bãlu
ºi de un plastic ºi
admirabil comentariu
din partea scriitoarei
Cleopatra Lorinþiu,
tot nãsãudeancã, în
postfaþã. În acest ultim
volum regãsim multe
dintre ideile celorlalte
cãrþi ale autorului, de
parcã aceasta le
„acoperã” pe celelalte.

Cuvântul semne din titlu
ne duce cu gândul la teoria
lui Saussure, la imaginea
creatã de un semnificant
citit sau scris ºi semnificatul
determinat ºi ºtiut de noi,
dar la care tot am mai putea
reflecta asupra complexitãþii
ºi misterului sãu.

N
ãsãudean ffiind,
nu putea sã nu se
apropie, în limbaj,

idei, detalii, de George
Coºbuc. Aºa se face cã
volumul debuteazã cu miracolul unei copilãrii
petrecute în peisaje nãsãudene, cu trãiri rememorate
ºi reevaluate la maturitate, toate acestea conducând,
ulterior, la determinarea totalã a persoanei mature.
Din acest punct de vedere, cartea ar trebui cititã de
toþi cei care vor sã se apropie de fenomenul educativ.
Ca mesaj moral este deosebit de valoroasã, mai
ales în aceste vremuri, deoarece cultivã respectul
ºi iubirea faþã de pãrinþi, bunici, faþã de familie.
Cartea conþine 1664 de aforisme, mici povestioare,
evidenþiind ceea ce poate fi reþinut, dincolo
de simpla trãire, din unele întâmplãri din viaþã. 

Iatã câteva dintre ele:
Suflete, mereu mi-o iei înainte, îºi spuse ºãgalnic

bãtrânul poet, þinând strâns în cârcã, cu amândouã
mâinile, frageda copilãrie. Cu metafora în gând,
mereu pregãtit pentru altã plecare, poetul nici
nu ºi-a dat seama când lacrima de salcie uitatã
pe oglinda Someºului s-a transformat în zãbavã
de cântec fãrã ghers.

Sau: Pita caldã ºi copilãria erau purtate laolaltã
de bunica pe lopatã… Când rezervele sufletului
meu încep sã se subþieze, vieþuiesc cu ce mi-a dat
copilãria. Simt. Simt omãtul copilãriei aºezat pe
sufletul meu. Ce vreþi? Misterul lui mi-a pãtruns,
laolaltã cu colindul, în sânge ºi în os…

Localizând aforismele ºi povestioarele sale, vrând-
nevrând, cititorul viziteazã mirifice peisaje rurale cum
sunt Maieru, Dealul Bortii, Urdee, Valea Balasânii,
Hânþoia, Dealul Henþii etc., descrierea lor fiind fãcutã
astfel cã le simþim parfumul ºi adierea miresmelor.
Apropierea de scriitori precum Victor Eftimiu, Ionel
Teodoreanu, G. Ibrãileanu se referã numai la
descrierea miracolului existenþei rurale româneºti,
realizarea literarã deosebindu-se total de aceºtia. 

Tot legat de admiraþia ºi iubirea de pãrinþi ºi bunici
poate fi citatã ºi descrierea bunicii: Miloasã cum era,

cred cã bunica ar fi fãcut
câteva parastase ºi dupã
Nilã al lui Moromete, dacã
cineva i-ar fi spus cã a murit
în rãzboi la Cotul Donului.
Unele dintre aceste aforisme
sunt ca o axiomã, cãreia nu mai poþi sã-i adaugi
niciun cuvânt ºi nici nu se mai simte nevoia unei
demonstraþii. 

În capitolul Între cuib ºi zbor reflecþiile autorului
se îndreaptã spre munþii Rodnei, valea Someºului,
pentru ca, în final, sã se întoarcã tot la locul natal:
…Ruginita coasã a tatei… murgul ºarg din a treia
generaþie nu mai necheazã pe Balasâna… basmul
trist se terminã în galopul fãrã frâu ºi fãrã întoarcere
în timp între boabele necoapte de grâu din Maieru
ºi casa pustie din Dealul Bortii. Atât.

E
ste ggreu ssã aalegi din cele peste 1600 de
texte pe cele la care sã te opreºti, toate
având tâlcul lor, formulat explicit sau lãsat

pe seama cititorului sã-l desprindã, sã rãmânã pe
gânduri sau, eventual, fãrã sã vrea, sã-i mijeascã
o lacrimã. Ce mai poþi adãuga la: România mea?
O ie fabuloasã crescutã direct pe sân de fecioarã!

sau: Icoanã de suflet doina din
taragotul Dumitrului de Fãrcaº…
Parcã ar veni direct din Rai ca un
fel de mister al împãrtãºirii lumii
pãmânteºti cu rãscrucile eternitãþii. 

Dupã candoarea copilãriei ºi
meditarea asupra înþelepciunii
rural-nãsãudene, aforismele scri-
itorului se ancoreazã în realitatea
actualã, îndeosebi în realitatea
universitarã. Personajele sale sunt
chiar persoanele din jurul sãu, cu
nume ºi prenume, iar altele numai
cu iniþialele, uºor de recunoscut
în lumea universitãþii ºi chiar mai
departe. Aseamãnã duritatea unor
relaþii cu duritatea rocilor în care
se foreazã ºi suportã greu
nãsãudeanul-înþelept impostura,

exigenþa nemãsuratã º.a. Aºa a ajuns la urmã ºi
individul profesor, rector ºi deputat de odinioarã,
N.N.A…. Ca o umbrã bãtrânã cãrându-ºi trupul la
pomana publicã de lumini ºi umbre… Toatã lumea
ºtie despre cine e vorba. 

Dupã ce, prin 2006, Lazãr Avram a scris,
împreunã cu colegii francezi, un curs de ecologie
aplicatã, acum scrie: Nu ºtiu cât le-a folosit
românilor… Acum cred însã cã le-ar fi fost mult
mai de folos un Curs de libertate aplicatã.

Îºi admirã în mod sincer colegii care cred în
misiunea lor de dascãli ºi care lasã urme adânci
în sufletul ºi în formarea specialiºtilor de înaltã clasã,
sau sunt priviþi cu admiraþie de cãtre studenþi. Iatã un
astfel de exemplu: Deºi simplã ca o ploaie de varã,
viaþa profesorului Ion Bãlu a fost cuprinzãtoare cât
biblioteca de la Vatican. Sau iatã cum îºi surprinde
profesoara de limba francezã de la ªcoala Generalã
din Maieru: Cu privirea seninã ºi calmã. Cu buzele
care zâmbeau blând ºi larg. Cu sufletul candid,
neatins de sclavia trudei. Cu credinþa, nod împletit
în memoria inimii. Cu timpul, clepsidrã spartã
ºi nisip scãpat printre degete…

O
altã iidee ccare rrevine în diferite capitole
este aceea a unor adresãri de forma, Fiule!,
la fel ca în Învãþãturile lui Neagoe Basarab

cãtre fiul sãu Teodosie, care cuprind sfaturi cãtre un
descendent care ar avea neapãratã nevoie de astfel
de îndrumãri în timpurile actuale. 

Aº recomanda, la o viitoare ediþie, o reordonare
a acestui numãr mare de învãþãturi pe unele idei
centrale sau domenii de referinþã.

Dacã s-a resimþit cã a fost greu sã selectez
aforismele la care sã mã opresc, sper cã am trezit
interesul pentru aceste învãþãturi ale lui Lazãr Avram
cãtre cititorii sãi.

A fforat îîn aadâncul mmãrilor,
dar ººi îîn ccutele ssufletului oomenesc...

Ollimpia PPOPESCU
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Vecina mmea, AAfrica

C
u aani îîn uurmã,
o echipã de studii
interdisciplinare din

România, SUA ºi Africa de Sud
a început evaluarea cauzelor
care au fãcut din baobabul
african (Adansonia digitata)
unul dintre cei mai longevivi
arbori din lume, cu o medie de

viaþã de peste 500 de ani. Profesorul ºi cercetãtorul
român Adrian Pãtruþ, de la Departamentul de
inginerie chimicã al Universitãþii clujene „Babeº-
Bolyai”, împreunã cu colegii de echipã, a descoperit
în timpul experimentelor pe teren peste ºaizeci de
veterani ai savanei, dar ºi cã cei mai bãtrâni dintre ei
mureau rapid. A fost cazul celui din Zimbabwe, numit
Panketree, care la „vârsta” de aproape 2.500 de
ani s-a uscat ºi s-a prãbuºit în 2010-2011. Baobabul
Chapman din Botswana, declarat monument naþional,
purtând pe scoarþã iniþialele tãiate cândva cu cuþitul
de exploratorul legendar David Livingstone, a cãzut
în praful veldului dupã 1.400 de ani, în 2016.
Când a dat primele semne de slãbiciune,
a fost udat din elicopter, în 2015, dar seceta
ºi o modificare a regimului pluvial local i-au
provocat moartea un an mai târziu. 

Datarea arborilor s-a fãcut cu o nouã
metodã de evaluare a eºantioanelor denumite
carote, extrase din trunchiuri, metodã bazatã
pe folosirea carbonului 14 radioactiv.

Între examenele cu studenþii ºi o nouã
deplasare cu scopuri ºtiinþifice în strãinãtate,
profesorul Adrian Pãtruþ mi-a explicat, într-o
convorbirea telefonicã, principiile cercetãrii
ºi noutãþile descoperite de echipa româno–
americano–sudafricanã. Pasionat de arborii
gigant încã din anul 2000, domnia sa a studiat
sequoia californianã, soiuri impresionante din Europa,
Australia, dar ºi de pe meleagurile româneºti. Tehnica
de datare prin proceduri radioactive, mi-a precizat
profesorul român, este mult mai exactã, cel puþin în
cazul baobabului. Acesta dezvoltã multiple trunchiuri
dupã o perioadã de maturizare lentã care acoperã
mai mult de un secol. Impresionantele coloane
vegetale se solidarizeazã într-un cerc sau semicerc
ºi lasã în mijloc un spaþiu liber ca o imensã scorburã.
Un asemenea perimetru generos în clima extremã
a zonei tropicale ºi subtropicale a Africii a fost folosit
de oameni ca mic magazin rural, celulã de puºcãrie,
casã, depozit ºi chiar ca staþie de autobuz. 

În localitatea medievalã Ohrid din Macedonia de
Nord am descoperit prin 1984 un platan de peste o
mie de ani în care fusese amenajatã o micã frizerie. 

P
otrivit eexplicaþiilor profesorului Adrian Pãtruþ,
ale cãrui cercetãri africane au fost publicate
în revista Natural Plants ºi reluate parþial

de cotidianul britanic Independent, baobabul are o
creºtere lentã, care depinde foarte mult de abundenþa
ºi de cadenþa paralelã între perioada de înflorire –
martie, aprilie – ºi sezonul ploios. Simultaneitatea
floare-ploaie este o condiþie naturalã fundamentalã.
Baobabul face flori mari, uºor parfumate, care rezistã
doar 24 de ore, dupã care cad ºi sunt mâncate de
ierbivorele savanei. Este momentul esenþial în care
aportul sporit de umiditate revigoreazã ºi reface
circulaþia apei sub scoarþa trunchiurilor ºi declanºea-
zã procesul de formare ºi de dezvoltare a fructului
ajuns la coacere la o greutate de un kilogram ºi
jumãtate. O desincronizare a celor douã fenomene
a provocat uscarea uriaºului Chapman din Africa de
Sud, pentru cã ploile au venit cu ºase luni mai târziu
decât înflorirea. Analiza ulterioarã a dovedit cã în loc
de 80 la sutã apã în trunchiuri, cantitatea conservatã
a fost de numai 40 la sutã.

Fãrã sã-i dea un rãspuns categoric întrebãrii „de
ce mor baobabii?”, profesorul Adrian Pãtruþ a precizat
cã fenomenul nu a fost provocat de îmbolnãviri. În
opinia sa, cauzele sunt încã neclare, dar este posibil
ca ele sã fie asociate, cel puþin parþial, cu modificãri
semnificative ale condiþiilor climaterice, care afectea-
zã Africa australã în ultima perioadã: Namibia, Africa
de Sud, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Mozambic.

Cercetãtorul român mi-a mãrturisit cã l-a ºocat
sã asiste la dispariþia arborilor milenari în cei 13 ani
de când analizeazã soarta „giganticelor sculpturi

vegetale”. Domnia sa considerã cã factorul de influ-
enþare a dispariþiei marilor baobabi sunt calitatea
solului, adâncimea la care se aflã pânza freaticã,
cantitatea anualã de precipitaþii ºi ritmicitatea lor.
Profesorul Adrian Pãtruþ a precizat cã exemplarele
care au depãºit o jumãtate de mileniu au crescut lent,
mai ales în perioadele aride, ceea ce le-a asigurat
longevitatea. Dar pe cât sunt de masivi la suprafaþã –
un trunchi milenar depãºeºte 40 de tone ºi un
diametru de 9 metri – pe atât sunt de vulnerabili.
Baobabul, supranumit ºi „copacul cu rãdãcinile în
aer”, ajunge la o coroanã de 30 de metri în diametru,
dar rãdãcinile naturale nu pãtrund mai adânc de
un metru ºi jumãtate în sol. Ceea ce îl susþine
este tocmai masivitatea, greutatea enormã datã
de înmagazinarea apei. Când volumul acesteia
scade, baobabul devine instabil. 

Investigaþiile pe teren ale profesorului Adrian
Pãtruþ, finanþate ºi de Autoritatea Românã de
Cercetare, au legat dispariþia ºocantã a marilor
baobabi de fenomenele Niño ºi Niña, care au

provocat
modificãri
în gradul de
umiditate al
Africii, ºi nu
numai al ei.
Un diagnostic

riguros, susþine domnia sa,
poate sã vinã dupã noi cercetãri
avansate, atât pe exemplarele
încã „în picioare”, cât ºi pe cele
prãbuºite, înainte ca localnicii
sã le foloseascã pe acestea din
urmã în gospodãrie sau ca lemne de foc. 

D
ispariþia bbaobabilor milenari poate fi legatã
de încãlzirea globalã, dar ea are ºi conse-
cinþe sociale ºi economice la nivel local. La

umbra lor rotatã, sub crengile viguroase adunate în
formã de turle, de cupole sau de pagode, s-a desfã-
ºurat în mod tradiþional viaþa comunitãþilor mari sau
mici. Baobabul mai este centrul vital în jurul cãruia
graviteazã piaþa localã, sfatul înþelepþilor, instanþa
judecãtoreascã ruralã, ºcoala ºi evenimentele rituale.
Peste toate, africanii sunt convinºi cã dominã spiritele
strãbunilor care emanã înþelepciune ºi cumpãtare
în desfãºurarea traiului de zi cu zi.

Prezenþa coloanelor vegetale uriaºe, marcã
identitarã proprie Africii, a generat un folclor ºi
credinþe diverse. Coaja pusã în apa în care se scaldã
copiii îi transformã pe bãieþandri în bãrbaþi puternici
ºi curajoºi, spune legenda. Seminþele fructelor, care
aratã cam ca pãtlãgelele vinete de la noi, amestecate
ºi înghiþite cu apã, îi feresc pe oameni de atacurile
crocodililor, susþine o altã superstiþie. Dincolo de
asemenea credinþe populare, fructul de baobab este
un concentrat generos de vitamina C, de potasiu
ºi de fosfor. Uscat ºi mãcinat, el este un ingredient
culinar valoros, certificat din 2008 ºi pe piaþa euro-
peanã. Din fructe ºi frunze uscate îºi recolteazã
substanþe aromate industria cosmeticã. Seminþele
de baobab au fost gãsite ºi în mormintele antice
ale regilor egipteni, semn al preþuirii lor, pentru cã
ele nu puteau fi recoltate decât la mari distanþe de
limitele regatelor. Fructele sunt folosite ºi în zilele
noastre pentru producþia de sucuri rãcoritoare
asemãnãtoare limonadei. Prelucrate artizanal,
ele sunt folosite în medicina tradiþionalã pentru
scãderea febrei, împotriva dizenteriei ºi pentru
grãbirea vindecãrii bolnavilor de pojar.

Pe cât de dominantã s-a dovedit ca monument
al regnului vegetal, pe atât de fragilã a devenit
Adansonia digitata în ultimele douã secole. În Africa
sunt cunoscute opt soiuri originale, dintre care ºase
provin de pe insula Madagascar ºi celelalte douã
din perimetrul continental. Africa de Sud a amenajat
în ultimii ani o rezervaþie de 340 de exemplare

ca sã conserve variantele locale. O asemenea
iniþiativã constructivã a autoritãþilor nu a fost dez-
voltatã ºi de celelalte þãri care gãzduiesc baobabi
pe teritoriul lor. Unul dintre motive (sau pretexte)
este cã impunãtorii copaci se aflã pe terenuri private.
Acestuia i se adaugã o anumitã suspiciune faþã de
cercetãtorii din afara graniþelor, a cãror descurajare
ia forma unor taxe foarte mari solicitate pentru
efectuarea studiilor ºi, mai ales, pentru exportul
eºantioanelor prelevate pe durata cercetãrilor. 

D
incolo dde aasemenea mmanevre meschine,
baobabii mai bãtrâni sau mai tineri au de
înfruntat un adversar comun nevãzut, dar

extrem de dãunãtor ºi anume, modificãrile climateri-
ce. Despre ele, Camilla Tomlin (Climate Change
in Africa, Zed Books, London and New York, 2009)
afirma cã vor afecta Africa mai mult ºi mai grav decât
oricare altã regiune a lumii. „Interiorul continentului
va deveni tot mai fierbinte. Milioane de oameni
trãiesc deja în zone semi-deºertice care vor fi uscate
complet de arºiþã. Ploile, cu un calendar ºi o repartiþie
imprevizibile, vor fi tot mai greu de prognozat, ceea
ce va provoca fie secetã, fie inundaþii. Viaþa unor
comunitãþi numeroase se aflã într-un mare pericol.”

O posibilã creºtere a nivelului oceanului planetar
în urma topirii calotelor glaciare polare poate inunda
parþial sau total 113 oraºe litorale africane. Dintre

ele, 17 sunt capitale ºi au
o populaþie totalã de 46 de
milioane de oameni, la care
se adaugã încã 21 de milioane
de locuitori din mari citadele,
Cape Town ºi douã foste
capitale, Abidjan, Lagos.

De la începutul celui de-al
treilea mileniu creºtin, Africa
a fost afectatã de o agravare
a fenomenelor extreme. Studii
recente au identificat câteva
tendinþe critice: inundaþii
catastrofale, secetã prelungitã

(în 2012, estul Africii a cunoscut cea mai lungã
secetã din ultimii 60 de ani), modificarea regimului
precipitaþiilor (ceea ce a produs ºi secarea unor
cursuri de apã), reducerea calitãþii aerului (boli de
piele ºi respiratorii), dispariþia sau sãrãcirea unor
surse de apã (lipsa de apã va fi cauza conflictelor
majore în urmãtorii 25 de ani), scãderea catastrofalã
a producþiei agricole. (https://350africa.org/8-ways-
climate-is-already-affecting-africa/ accesat 8 iulie 2018)

Faþã de 2007, precipitaþiile au scãzut cu 20 la
sutã, furtunile tropicale au fost tot mai violente ºi a
crescut cu 27 la sutã activitatea ciclonicã. În urmãtorii
zece ani, 70 pânã la 250 de milioane de africani vor
suferi din cauza reducerii surselor de apã, iar zonele
aride ºi semiaride se vor extinde cu 8 la sutã în
urmãtorul deceniu. (theconversation.com/why-africa-
is-particularly-vulnerable-to-climate-change-41775,
accesat 8 iulie 2018)

Î
ntr-uun ppeisaj aatât dde ssumbru, pânã ºi masivul
baobab se pare cã cedeazã. Salvarea mile-
narilor nu mai depinde de intervenþia, fie ea ºi

bine intenþionatã, a omului, pentru cã tocmai el, omul,
a adus Africa în faþa unui viitor cel puþin incert. Soluþii
pentru evitarea unei catastrofe ecologie par sã existe
sau ar putea fi descoperite. Investiþii în cercetare,
inovarea ºi, mai ales, aplicarea soluþiilor alternative
pentru conservarea resurselor de apã ºi de teren
agricol, reducerea industriilor poluante ºi înlocuirea
lor cu unele curate, colaborarea cu centrele de putere
politicã ºi strategicã pentru detectarea din timp ºi
prevenirea efectelor unor fenomene naturale dis-
tructive ar fi doar câteva dintre direcþiile de ameliorare
a stãrii actuale de fapt. Pentru materializarea lor este
nevoie imediatã ºi coordonatã de voinþã politicã ºi
de finanþare constructivã. Nu mulþi dintre baobabii
milenari vor fi salvaþi, dar poate mai existã o ºansã
pentru juniorii vechi de numai un secol ºi ceva.

(Foto 1: Prof. Adrian Pãtruþ lângã baobabul
Lebombo, Mozambic. Foto 2: Prof. Adrian Pãtruþ
lângã baobabul de pe Musical Plage, insula Mayotte.
Fotografii din colecþia profesorului Pãtruþ.)

De cce mmor ggiganþii ssavanei?
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ª
coala dde RRãzboi AAerian („ªcoala Tehnicã
a Regiei Aeronautice”), un complex de clãdiri
dintre cele mai semnificative printre cele

ridicate în anii 1930 în Florenþa, a fost construitã
pe un teren situat înspre vestul Palatului Regal din
parcul orãºenesc Le Cascine. O stradã care exista
deja trebuia sã facã legãtura privilegiatã cu aeroportul
Peretola.

Proiectantul construcþiei ºi mobilierului a fost,
începând cu anul 1936, arhitectul Raffaello Fagnoni
(1901-1966), cu colaborarea arhitecþilor Antonio
Abram, Dino Bertolacci, Giovani Stralanchi, Giorgio
Giuseppe Gori ºi Leone Maozzi.

Fagnoni, licenþiat în arhitecturã la Roma în anul
1924, devenise deja din 1926 profesor la ªcoala
Regalã Superioarã de Arhitecturã din Florenþa,
înfiinþatã experimental chiar în acel an. Realizãrile
sale cele mai semnificative sunt fãrã îndoialã cele de
dinainte de rãzboi, unde se simte puternic chemarea
arhitecturii moderne de influenþã raþionalã, uneori
cu accente dinspre arhitectura organicã americanã.
În operele sale cu caracter
public se observã uneori
o predilecþie pentru monu-
mentalism, care ne conduce
spre cea mai tipicã ºi rafinatã
emfazã simbolicã a miºcãrii
„Novecento”.

Dino Bertolacci, în schimb,
a fost printre primi absolvenþi
în anul academic 1936/1937
la Facultatea de Arhitecturã
florentinã, cu o tezã de licenþã
ambiþioasã: Progetto di fiera di
esposizione e colonizzazione
dell'Italia a Rio de Janeiro (proiect
de pavilioane pentru expoziþia din Rio
de Janeiro, unde trebuia sã fie expuse
produse din coloniile italiene).

Construcþia ansamblului de la
Cascine a început în aprilie 1937
ºi s-a terminat în ianuarie 1938. Dar,
abia în 1940 s-a încheiat construcþia
departamentelor de aerodinamicã
ºi termodinamicã.

Regia Aeronauticã a impus arhi-
tectului Fagnoni nu numai amplasarea
pavilioanelor, dar ºi aspectul arhitectural al clãdirilor
complexului, care, asemãnãtor celorlalte clãdiri ale
Regiei Aeronautice Italiene, trebuiau sã fie placate
la exterior cu cãrãmidã roºie ºi sã aibã corniºele
din travertin alb.

Complexul este compus dintr-o serie de clãdiri
situate de-a lungul a douã axe stradale perpen-
diculare între ele; la intersecþia acestor axe este
amplasat corpul de comandã. De-a lungul axei
transversale se gãsesc dormitoarele ofiþerilor, spaþiile
sanitare ºi spaþiile sportive, intrarea principalã ºi
ºcoala cu aulele pentru cursuri. De-a lungul axei
longitudinale sunt amplasate anexele ºi cazarma. 

Toate clãdirile prezintã caracterul raþionalist al
culturii arhitectonice europene contemporane ºi al
„mediteranitãþii”, clasicizatã de experienþa italianã
specificã culturii acelei epoci. Volumele lineare,
perfect paralelipipedice ale clãdirilor, cu o desfãºurare
orizontalã, sunt toate placate cu cãrãmidã arsã,
roºie, desenatã cu ajutorul corniºelor ºi pervazurilor,
porticelor cu pilaºtri, scãrilor de travertin alb, iar
ferestrele au o deschidere rectangularã. Jocul
euritmic al suprapunerii blocurilor-module imprimã
fiecãrui edificiu un caracter specific, cu accente
de oraº ca din picturile lui De Chirico. 

A
spectul nnu ee îîntâmplãtor, dacã ne gândim cã
Fagnoni a fost membru al comitetului „Pentru
o Florenþã a viitorului” (1930-1934), iar noua

construcþie de la Cascine se potrivea întrutotul acelei
viziuni noi asupra oraºului, care a dus la definirea
noului plan urbanistic din 1934, plan care, din pãcate,
nu a fost pus complet în practicã. Dorinþa lui Fagnoni,
explicatã personal comitetului, nu a fost ascultatã
de Primãria din Florenþa. Ideea lui era de a crea o
extindere spre Campo di Marte, care sã aibã statutul
unui oraº satelit organizat riguros ºi cu o destinaþie
orientatã precis spre activitãþile sportive. Aceastã
dorinþã se pare cã a avut o realizare ceva mai redusã

chiar în planificarea „oraºului aerului” de la Cascine.
În articularea funcþiilor urbanistice ºi arhitectonice

a fost în mod corect implementatã vocaþia comple-
xului de a fi recunoscut ca un „oraº al aeronauticii”,
similar oraºelor fasciste ridicate pe terenuri nelocuite,
în particular, la Guidonia, în provincia Roma. Clãdirile
complexului nu ies în evidenþã în zona Cascine,
încadrându-se perfect în decor, iar zidul care
înconjoarã complexul ºi copacii din jur sunt un filtru
natural de protecþie. Acest aspect a fost remarcat
de ziaristul Bruno Montanari în cotidianul Gazzetta
del Popolo din Torino, referindu-se la oraºul aero-
nautic din Guidonia (sediul unui vestit aeroport militar
ºi al Direcþiei Superioare de Studii ºi Experienþe
în domeniul aeronautic) ºi pare cã se aplicã ºi origi-
nalului complex din zona Cascine: „În luminoasa
dimineaþã de primãvarã, Guidonia îmi apare
într-adevãr ca unul dintre acele oraºe vestite
ale anilor 2000, despre care
s-a fantazat atâta în cinema:
arhitecturã raþionalã,

construcþii practice ºi
elegante, spaþiu vast,
simetrie, esteticã,
ordine, aspect linear,

simfonie cromaticã a faþadelor, fãrã exces de culori
ºi fãrã exagerãri cubiste”.

Chiar de la începutul fazei de construcþie,
complexul a suscitat un mare interes ºi a atras
aprecieri unanim pozitive, chiar ºi din partea arhi-
tectului ºi urbanistului regimului fascist, Marcello
Piacentini (1881-1960). Caracteristica cea mai
apreciatã (în conformitate cu teoriile estetice ale
miºcãrii „Novecento”) a fost sinteza dintre tradiþia
toscanã de la 1400 ºi limbajul arhitectonic modern.

M
ai mmulþi aartiºti aau ddecorat în mod sobru
diverse pãrþi ale clãdirilor. De altfel,
legãtura dintre arhitecturã ºi artele apli-

cate era un motiv dominant al noilor construcþii ale
acelor ani. Mulþi artiºti, în special dintre cei tineri, au
îmbrãþiºat ideile „profetului” Mario Sironi (1885-1961),
unul dintre principalii „cântãreþi” ai curentului maiestos
monumentalist al pretinsei miºcãri de dupã „Novo-
cento”, „Clasicismul modern” nãscut în 1922 sub
egida intelectualei Margherita Sarfatti (1880-1961),
al cãrui Manifest a fost publicat în cotidianul milanez
L'Ambrosiano, în 1934. Nu este deloc întâmplãtor
cã decoraþiile de la ªcoala de Aviaþie erau ale unui
sculptor sironian, precum Mario Moschi (1896-1971).

Decoraþiile pentru ªcoala de Rãzboi aeronauticã,
de o interdependenþã armonioasã între arhitecturã,
sculpturã ºi picturã, aºa cum ºi-a dorit Fagnoni,
au devenit chintesenþa mitului „mediteranitãþii” ºi,
în acelaºi timp, un fel de marcã a compromisului
„raþionalist” prezent în noile clãdiri, între monumen-
talismul clasicist - care era în mare mãsurã admirat
ºi de criticul Eduardo Persico (1900-1936) - ºi
linearitatea „eticã” ºi „ruralã” specificã arhitectului
Giuseppe Pagano (1896-1945).

La o intrare de tip portic se gãseºte o sculpturã
în travertin care reprezintã Tânãra Italie fascistã,
împotriva oricãrei injustiþii, operã cu puternic
accent modernist a lui Bruno Catarzi (1903-1996),

ºi o poartã monumentalã cu
o suprapoartã de travertin
care are pe ea douã fresce
dinamice stilizate, opera
lui Moshi, realizatã în 1938.
Pentru Aula Magna, arhi-
tectul Fagnoni a proiectat
uºi originale, cu pilaºtri
laterali cu panouri, mânerele
uºilor sub formã de aripã de
avion ºi decoraþii din diorit. În mijlocul peluzei din
interiorul curþii unui pavilion a fost aºezat o bazin de
apã cu un Pegas din travertin, realizat de sculptorul
Giorgio Gori. 

Portalul central care dã cãtre locuinþele oficia-
litãþilor are în schimb deasupra un basorelief de
teracotã reprezentând un vultur în zbor, înconjurat de
o elice ºi de copaci stilizaþi, operã a lui Mario Moschi;

în salonul clubului, pereþii au fost decoraþi cu
panouri executaþi în tempera, reprezentând
cinci oraºe ridicate de fasciºti: Littoria
(edificatã dupã proiectul arhitectului Oriolo
Frazzotti, 1888-1965, începând cu 30 iunie
1932), Sabaudia (edificatã în 1934, dupã
proiectul arhitecþilor care fãceau parte din
Miºcarea Italianã pentru o Arhitecturã
Raþionalã), Guidonia (vestitul „oraº al
aerului”, deschis oficial la 21 octombrie
1937), Aprilia (inauguratã la 29 octombrie
1937) ºi Arsia (în Istria, construitã dupã
proiectul arhitectului din Trieste, Gustavo
Pulitzer Finali, 1887-1967, ºi inauguratã
la 4 noiembrie 1937). Aceste picturi murale
sunt opera pictorului Giovanni Colacicchi
(1900-1992), care, cu puþin timp înainte,
obþinuse Catedra pentru Decoraþiuni la
Academia de Belle Arte  din Florenþa.

N
ãscut lla AAnagni, la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial,
Colacicchi s-a mutat la Florenþa,

unde a studiat pictura Renaºterii timpurii, dedicându-
se în acelaºi timp poeziei. Dupã 1920, în grupul de
artiºti care se întâlneau la Cercul cultural „Giubbe
Rosse”, s-a împrietenit cu scriitorul Aldo Palazzeschi
(1885-1974), cu sculptorul Libero Andreotti (1875-
1933), cu scriitorul Raffaello Franchi (1899-1949)
ºi l-a cunoscut ºi pe cel care va deveni maestrul sãu,
pictorul livornez Francesco Franchetti (1878-1931).
Fundamentalã a fost întâlnirea cu pictorul milanez
Raffaele De Grada (1885-1957), ºi el aparþinând
grupului „Novecento” ºi care, cu noutãþile pe care
le propunea în domeniul picturii, promova idea
unei imagini puternice a peisajului, dupã exemplul
lui Paul Cézanne (1839-1906). 

Colacicchi susþinea ideea „întoarcerii la ordine”,
dupã experienþa futuristã, iar în 1926 a expus la
Prima Expoziþie a Novecento-ului Italian, organizatã
de Sarfatti. În operele sale, tensiunea plasticã
de influenþã cubistã se întâlneºte cu noul mod de
reprezentare a figurii, „normalizatã” dupã principiile
Purismului ºi ale Realismului Magic care s-a dezvoltat
imediat dupã Primul Rãzboi Mondial. Urmând teoriile
sironiene din 1932, el propunea întoarcerea la un
mod de picturã muralã de solidã structurã clasicã
(ca în cazul imaginilor pictate în ªcoala de Rãzboi
Aerian) ºi la sinteza artelor, întoarcerea la marile
mituri, pânã la o artã socialã, colectivã, educativã,
inspiratã de modele clasice ºi figuri arhaice, în aºa
fel încât sã apropie mituri antice ºi moderne prin
intermediul sobrei monumentalitãþi.

D
easupra pporþii mmonumentale a bibliotecii
(al cãrui mobilier original s-a pãstrat în
întregime) se gãseºte o picturã mai recentã,

omagiind aviaþia: este ultima lucrare în frescã a
artistului Pietro Annigoni (1910-1988), realizatã
în anul 1988. Pictura a fost executatã cu ocazia
aniversãrii a cincizeci de ani de la înfiinþarea ºcolii,
aproape ca un sigiliu pus a posteriori pe aceastã
„nouã uzinã a Icarilor înarmaþi”, dupã cum a numit-o,
nu fãrã o tentã retoricã, scriitorul florentin Alessandro
Bonsanti (1904-1984) în cotidianul Il Giornale d‘Italia,
din Roma, în data de 10 aprilie 1938.

Oraºul „„Icarilor îînarmaþi” ddin FFlorenþa
GGiiaammppaaoolloo TTRROOTTTTAA 
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N
u eeste uun ggând
fantezist, chiar dacã
vremea sultanilor

marocani s-a încheiat de
ceva timp. Mai precis, din
anul 1957, când s-a adoptat
oficial termenul de rege
pentru ºeful statului. Istoria
este însã istorie ºi se bucurã
de tot respectul din partea

marocanilor. Scheletul statal al þãrii este format dintr-o
suitã de dinastii naþionale, cu cea mai veche tradiþie
monarhicã. Indiferent dacã Dinastia s-a numit
Idrisidã, Almoravitã, Almohadã, Marinidã, Wattasidã,
Saadi sau Alauitã, fiecare dintre ele ºi-a lãsat
amprente vizibile asupra tezaurului cultural-istoric
al Marocului. ªi nu doar al acestei þãri nord-africane,
ci ºi al umanitãþii. În acest sens, principalul reper
valoric este ºi faptul cã Medinele (oraºul vechi)
celor patru capitale imperiale se regãsesc pe listele
UNESCO ale Patrimoniului Mondial. Uimeºte ºi astãzi
modul ingenios în care sultanii ºi-au conceput ºi
înãlþat capitalele. Medinele marocane aveau, în
primul rând, o dimensiune religioasã, cu nucleul sãu
sacru, reprezentat de o moschee, un sanctuar sau
un mausoleu, cu ritualuri de rigoare în plan religios,
dar ºi în învãþãmânt, artã sau construcþii. Nu lipseau
grãdinile paradisiace ºi splendidele havuzuri. Cât
despre dimensiunea profanã, aceasta era formatã
din strãduþele ºi aleile pe care le vedem ºi astãzi cum
converg spre acel centru sacru, unde se desfãºoarã
viaþa laicã, cu dimensiunea ei economico-comercialã,
cultural-artisticã, însã ºi acestea dupã principii
islamice bine definite.

Cele douã dimensiuni se încadreazã, la rândul lor,
în conceptul de interior ºi exterior, închis ºi deschis.
Interiorul este acea zonã sacrã (Horm) a liniºtii
ºi serenitãþii, este sanctuarul inviolabil. Exteriorul,
la rândul sãu, fiind zonã deschisã, este asociat
întotdeauna cu incertitudinea, fiind protejat împotriva
unor duºmani reali sau potenþiali. Apoi, suntem
în lumea mirificã a Orientului, cu bogãþia sa de
simboluri. Moscheea, în primul rând, este consi-
deratã drept expresia perfectã a relaþiei dintre viaþa
trecãtoare ºi viitorul edenic. Baza unui mausoleu
este un pãtrat perfect, ale cãrui laturi reprezintã
cele patru elemente fundamentale (apã, pãmânt, aer,
foc) ºi punctele cardinale. Motivele arhitecturale din
lãcaºurile de cult se bazeazã pe pãtrate, stele în opt
colþuri, figuri cu 16 laturi, care devin cercuri, acea
formã supremã de reprezentare a Cerului. Apoi,
apa, ca element fundamental, este asociatã cu viaþa
însãºi ºi cu a ei curgere. Sursa de apã era o cerinþã
fundamentalã pentru ridicarea unui oraº imperial.

A
cestea ffiind sspuse, acum putem pleca într-un
pelerinaj imaginar pe la curþile unora dintre
cei mai faimoºi sultani marocani. O cãlãtorie

în timp care, din respect pentru cei seniori ºi înþelepþi,
nu poate începe decât în faþa porþii lui Idris I,
fondatorul primei dinastii monarhice, Dinastia Idrisidã,
ºi a primului stat marocan independent. El a pus
piatra de temelie pentru ridicarea oraºului Fès, pe
malul râului Jawhar (azi Fès). Pe malul opus al râului,
fiul sãu, Idris II, care i-a urmat la domnie, a construit
cel de al doilea oraº Fès (un timp, ambele s-au
dezvoltat independent). Lui i se atribuie calitãþi
aproape magice: la opt ani ºtia Coranul pe de rost,
iar la zece ani ar fi deþinut suma cunoºtinþelor
savanþilor acelor timpuri. De aceea, era comparat cu
Avicenna, una dintre cele mai luminate personalitãþi
ale islamului. Sub domnia lui, Fès devine prima
capitalã dinasticã a Marocului. La distanþã de 12
secole, Idris II este nu doar respectat, dar ºi venerat.
Întâmplarea a fãcut ca, în anul 1308, sã-i fie des-
coperit mormântul, în care corpul sãu era într-o stare
perfectã de conservare. De atunci, Mausoleul lui Idris
II a devenit loc de pelerinaj, fiind unul dintre cele mai
sacre altare din Maroc. Sultanii idrisizi sunt cei care
au imprimat orientarea, dimensiunile ºi valenþele
primei capitale imperiale ºi, concomitent, a
permanentei capitale culturale a Marocului.

Medina oraºului Fès, cu al ei nucleu sacru,
ne oferã piese unicat din puzzle-ul cultural marocan
ºi universal. Dintre acestea, se detaºeazã Moscheea
ºi Medresa Kairouan, fondatã în anul 859 de Fatima

el Fihria, fiica comerciantului tunisian Kairouan.
Reconstruitã ulterior, moscheea devine cea mai
mare din Nordul Africii, pânã la ridicarea Moscheii
lui Hassan al II-lea din Casablanca (1986-1993).
Sala de rugãciune este structuratã pe o pãdure de
coloane, dupã modelul Moscheii din Cordoba, iar
pavilioanele le imitã pe cele de la Palatul Alhambra
din Granada. Între timp, Medresa, intratã în istorie
drept prima universitate din întreaga lume islamicã,
a devenit o instituþie complexã de învãþãmânt, unde,
la studiul Coranului, s-au adãugat materii precum
gramatica limbii arabe, matematica, chimia, medicina,
astronomia, muzica, legislaþia islamicã etc. Un loc
aparte deþine ºi a sa Bibliotecã Karaouine, care
adãposteºte una dintre cele mai bogate colecþii de
literaturã islamicã din lumea arabã. Aceastã parte
veche a oraºului este ea însãºi un monument
cultural-istoric, o colecþie de arhitecturã islamo-
andaluzã, creatã de marocani, împreunã cu valurile
succesive de refugiaþi mauri ºi evrei din Spania ºi

Portugalia. Astãzi, medina Fès-ului ne apare ca o
poveste fascinantã, demnã de o naratoare orientalã
precum ªeherezada, pe care însã o putem descifra,
mãcar parþial, la Musée de Ratha, adãpostit de un
palat hispano-maur (sec. XIX), el însuºi o splendidã
operã de artã. Este suficient sã treci prin prima secþie
a muzeului pentru a înþelege de ce oraºul Fès a fost
ºi a rãmas capitala culturalã a Marocului. Mãrturie
stau cãrþile din sec. al XI-lea legate în piele, copii
ale Coranului din secolele XIV-XVIII, cãrþile
de rugãciune ale învãþatului sufi El Jazouli,
manuscrisele ºi caligrafiile de mare valoare.

D
upã aaceastã sscurtã iincursiune în cel mai
vechi oraº imperial marocan, sã poposim
ºi la porþile unui frate al sãu ceva mai tânãr,

oraºul Marrakech, ridicat de sultanul almoravid
Yussuf ibn Tashfin, în anul 1062. Se înãlþa, de fapt,
o adevãratã minune, o oazã în plin deºert, bazatã
pe lucrãri hidrotehnice ingenioase, cu sisteme de
aducþiune a apei de la poalele Munþilor Atlas (circa
30 de km). Acest prim nucleu urban nu a avut o
viaþã prea lungã, întrucât dinastia rivalã amohadã
l-a distrus aproape în întregime, drept semn de
purificare, pentru a ridica propria capitalã. Miezul
sacru al Medinei este dominat de Moscheea
Koutoubia, construitã în anul 1147, abandonatã
ulterior pentru cã nu era orientatã spre Mecca.
Cea pe care o admirãm astãzi (nemusulmanii, doar
din exterior), a fost ridicatã în anul 1162. A rãmas,
însã, minaretul original, înalt de 77 de metri (nicio
construcþie nu trebuia sã depãºeascã înãlþimea
palmierului), care este o adevãratã dantelãrie în
piatrã. De formã pãtratã, din gresie roz, el se
armonizeazã perfect cu Turnul Giralda din Sevilla.
Numele de Koutoubia ar veni de la suk-urile de cãrþi
(koutoub = carte, în limba arabã), care acompaniazã
moscheea ºi minaretul. Conform legendei, cele trei
bile din vârful cupolei ar fi fost confecþionate din
bijuteriile soþiei sultanului Yacoub el-Mansour, drept
pedeapsã pentru cã a mâncat trei boabe de strugure
în postul Ramadanului. Din dispoziþia sultanului,
în minaretul Koutoubia urca un muezin orb pentru
a anunþa orele de rugãciune. Orb, pentru a preveni
eventualele ocheade ale acestuia spre haremul sãu.

Din tezaurul arhitectural al acestui oraº a rãmas
(mai mult în amintire) ºi Palatul El Badi (fãrã egal),
construit de sultanul Ahmed al Mansour, în anul
1578, pentru a marca victoria asupra portughezilor.
O nebunie de turcoaze, aur ºi cristal, simbol al puterii
ºi fastului, se prezenta ca o bijuterie a artei islamice,
cu evidente influenþe ale Alhambrei din Granada.
Nu lipseau grãdinile ºi pavilioanele în stil andaluz.
A strãlucit doar 75 de ani, pânã când a venit sultanul
Moulay Ismail (1696) ºi a luat tot ceea ce i s-a pãrut
valoros pentru a înnobila capitala pe care ºi-o
pregãtea la Mèknes. ªi, astfel, palatul rãmâne
o splendidã ruinã, dupã cum prezisese în glumã
un bufon de la Curtea imperialã. 

D
upã cce aam ttrecut pe la curtea vestitului
ºi temutului sultan, sã poposim puþin ºi în
inima oraºului vechi, în celebra Piaþã Djema

el-Fna, fãrã de care Marrakech n-ar mai fi Marrakech,
aºa cum, fãrã acest oraº, Marocul nu ar mai fi el
însuºi. Este o piaþã pestriþã, freneticã, aparent haoticã,
însã fascinantã, fãrã egal, oferind un spectacol încân-
tãtor timp de 24 de ore din zi. Poate deveni ºi obosi-
toare, însã Marrakech-ul oferã ºi cele mai odihnitoare
locuri în celebrele sale grãdini paradisiace. Oraºul
roºu sau Pãmântul lui Dumnezeu, cum este supra-
numit Marrakech, se mândreºte cu Grãdinile Agdal,
vechi de peste 800 de ani, ridicate la rangul de
Versailles islamic. O oazã de basm, cu o suprafaþã
de 500 de ha, care oferã umbra a peste 180.000
de palmieri, portocali, mãslini, iar în lacul sãu artificial
se oglindesc piscurile Munþilor Atlas, de unde apa
cristalinã se prelinge pe conducte lungi de 30 de km.
Din acelaºi loc este adusã apa ºi pentru lacul din
Grãdinile Menara (de doar 90 de ha), concepute ºi
realizate ca o impresionantã livadã de mãslini. Mie
mi-a rãmas însã inima la Grãdinile Majorelle, operã
artisticã conceputã (prin 1917) de fiul unui cunoscut
botanist francez, pe nume Jaques Majorelle. În anul
1980, grãdinile au fost cumpãrate de vestitul creator
de modã francez Yves Saint Laurent, care le-a
remodelat dupã propria-i viziune artisticã. Astãzi,
acea operã peisagisticã vorbeºte la fiecare pas
despre creatorul sãu. Însã, pe Yves Saint Laurent
îl gãsim ºi în volumul Memoriile unei regine, semnat
de Farah Pahlavi, fostã reginã a Iranului. Soþia
ªahului Reza Pahlavi îºi amintea cu duioºie de cel
care i-a creat rochiile de logodnã ºi de mireasã. 

ªi aºa, bãtând din poartã în poartã, ajungem ºi
la zidurile oraºului Mèknes, ridicat ºi fãcut capitalã
de sultanul Moulay Ismail (1672-1723), care în lunga
sa domnie de 55 de ani a conferit strãlucire ºi mãreþie
regatului sãu, lãsând urmaºilor cele mai fascinante
poveºti despre putere ºi glorie, despre distrugere ºi
creaþie, despre culori ºi umbre ºi, în final, despre o
faþã umanã ºi o fiarã, dupã cum vom vedea. El nu a
avut parte, precum unii prinþi persani sau indieni, de
talentul de naratoare al unei ªeherezade, însã viaþa
ºi faptele lui s-au derulat aievea pe ecranul unui film
documentar, despre Le roi des mille et une nuits,
acele o mie ºi una de nopþi cu luminã ºi culori maro-
cane. Era povestea unui Rege Soare al Marocului,
Moulay Ismail, care avea o admiraþie deosebitã faþã
de Regele Soare de la Versailles, Ludovic al XIV-lea.
De fapt, atunci când a ridicat noua sa capitalã, Mèknes,
a avut drept model Versailles-ul. El a avut grijã sã-ºi
dureze ºi un impozant mausoleu ºi nu oriunde, ci pe
locul fostului tribunal, în ideea cã, dupã moarte, va fi
judecat de supuºii sãi în tribunalul propriu. De reþinut
cã ceasurile care încadreazã ºi astãzi intrarea în
mausoleu sunt primite cadou de la Ludovic al XIV-lea
ca gest de curtoazie, dupã ce a refuzat s-o dea
pe fiica cea mare pentru haremul lui Moulay Ismail. 

O
bservaþiile ddespre hharemul unor sultani
marocani nu lipsesc din Jurnalul de
cãlãtorie al lui Vasile Alecsandri. Sã-l citãm:

Pe scãri smãlþuite, ajungi la rândul de sus al palatului,
acolo unde se aflã haremul, aºezat deasupra mãrii.
Câte mistere, câte suspine înfocate, câte daruri
tainice, câte scene dramatice... în aceastã închisoare
smãlþuitã. Câte minuni de frumuseþi au veºtejit acolo,
câte suflete june ºi amoroase s-au stins ca stelele
cerului, câþi ochi drãgãlaºi au zburat de sus pe
întinsul valurilor ºi al orizontului, urmãrind un vis
plãcut, o speranþã înºelãtoare.

La ccurþile ssultanilor mmarocani
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU 
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La ccurtea eepigramei

C
atrenul, ccuvânt îîmprumutat ddin ffrancezã
(quatrain), este forma literarã independentã
sau strofa dintr-o poezie, formatã din

patru versuri. În literatura universalã, sunt renumite
catrenele lui Pibrac (1529-1584), magistrat ºi
diplomat francez care, în 1574, a publicat Cinquante
quatrains contenant préceptes et enseignements
utiles pour la vie de l'home, composés a l'imitation
de Phocylides, Epicharmus et autres poetes grecs,
iar în 1575, alte 51 de noi catrene. Dar, în calitate de
compoziþie literarã, catrenul este practicat încã din
antichitate, în literatura greacã: distihul se desprinde
de spaþiul restrâns (piatra de mormânt, obiecte
de cult etc.) ºi se extinde la catren, scris pe alte
materiale mai încãpãtoare. Înfloreºte în poezia
alexandrinã, care pregãteºte, prin ingeniozitatea
spiritului ºi forma elegantã, epoca lui Marþial – cel
care impune statutul literar al epigramei ºi care, în
multe dintre creaþiile sale, îi conferã forma de catren.
Aceastã creaþie literarã scurtã e frecventã în literatura
Renaºterii ºi, apoi, în toate literaturile europene.

În Evul Mediu, alãturi de epigrama latinã, circulã
epigrama greacã, prin nenumãratele antologii, cea
mai cunoscutã fiind Antologia greacã din secolul X.
Cum ideologii bisericii considerau cã râsul „este izvor
de îndoialã” faþã de existenþa lui Dumnezeu, cã „râsul
zgâlþâie corpul, stricã trãsãturile feþei, îl face pe om
sã semene cu maimuþa”, „cã Domnul nostru Iisus
Christos nu a spus niciodatã comedii sau fabule,
ci doar parabole simple” [Cf. Umberto Eco, Numele
trandafirului, Chiºinãu, Hyperion, 1992, p. 126], rostul
catrenului se schimbã: ca strofã sau stanþã, exprimã
concentrat precepte morale ºi religioase.

În literatura persanã, apariþia robaiului (catrenului)
se situeazã pe la jumãtatea secolului IX. Cum poezia

arabã nu cunoºtea versul ca unitate, ci distihul (numit
beit) format din douã hemistihuri, poeþii persani
realizeazã catrenul prin unirea ºi izolarea a douã
distihuri: dobeit, adicã dublu beit. Compoziþia alcãtuitã
din patru hemistihuri a fost numitã robai, cu pluralul
robaiat. Acest plural a dat în românã robaiate (sau
rubaiate), deci, un plural al pluralului. Otto Stork – cel
care a tradus cel mai mare numãr de catrene din
creaþia lui Omar Khayyam – opteazã pentru forma
de plural robaiuri (vol. 500 de catrene de Omar
Khayyam, ediþie bilingvã, Bucureºti, 1993). Omar
Khayyam (1040-1123) rãmâne maestrul neîntrecut
în robai. În patru versuri, surprinde emoþia clipei
trecãtoare, izvorâtã din incertitudinea în faþa marilor
probleme esenþiale; certitudine oferã numai clipa
prezentã, ea fiind singura sursã a bucuriei omeneºti.
De aici rezultã „profunzimea concluziilor filosofice
asupra condiþiei umane, asupra limitelor cunoaºterii
ºi bucuriei omeneºti”. (George Popa, Omar Khayyam.
Catrene, Ed. Univers, versiune româneascã ºi Cuvânt
înainte de George Popa, Bucureºti, 1979)

Î
n pperioada lliteraturilor eeuropene nãscânde,
alãturi de catrene scrise în latinã, îºi fac apariþia
cele scrise în italianã, francezã, spaniolã etc.

Ca strofã, catrenul e folosit în sonete, rondeluri,
în balade ºi într-un mare numãr de ode ºi cântece.
Ca piesã independentã, s-a impus mai ales în Franþa
secolului al XVI-lea, în poezia moralã ºi filosoficã.
În acest domeniu, rãmâne celebru amintitul Pibrac,
prin Catrene conþinând precepte ºi învãþãminte,
de inspiraþie stoicã ºi creºtinã.

Ca stanþã ce se rezumã la patru versuri, se
adapteazã la subiecte uºoare, umoristice. Stanþele
cu un numãr mai mare de versuri, precum ºi cele

cu versuri mai lungi (de
10-12 picioare prozodice) sunt
mai potrivite pentru gânduri
profunde ºi grave. De aceea,
ca piesã independentã,
catrenul e adoptat frecvent de
epigramã, epitaf ºi madrigal,
dar devine ºi formã predilectã
pentru exprimarea experienþei de viaþã, a senti-
mentelor ºlefuite, a învãþãmintelor. Hippolyte Babou
(1824-1878) scrie despre catren, în volumul Poètes
français: „E cântecul de lebãdã sub ameninþarea
cuþitului. E plin de afecþiune ºi de o forþã care
graveazã pentru totdeauna în inimile cititorilor
numele unui poet.”

Î
n ssecolele ccare uurmeazã, catrenul se practicã
în toate literaturile europene – atât ca strofã,
cât ºi ca piesã independentã, cu preponderenþã

ca epigramã – fiind onorat de mari scriitori, precum
Voltaire, Goethe, Schiller, Lessing, Puºkin º.a.

La români, catrenul se bucurã de tradiþie atât în
folclor, cât ºi în literatura cultã. Ca asociere a douã
distihuri, are aceeaºi vechime cu strigãtura (la horã,
la ºezãtori, la nunþi, petreceri), numitã ºi þâpuriturã,
chiuturã sau hopãiturã (în zona Nãsãudului), în care
se întretaie „zicerile”:

Dragã mi-i mândruþa-naltã
Cã-mi dã gura peste poartã!
Dragã mi-i lelea buzatã
Cã sãrutã ºapte-o datã!

Simion Pop, în lucrarea Cimitirul vesel (Sãpânþa),
Ed. Sport-Turism,1972, p. 419, subliniazã asemã-
narea dintre strigãturã ºi epigramã.

Catrenul ººi eepigrama ((I)
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU

L
a MMèknes nne aaflam (cu imaginaþia, desigur) la curtea celui mai contro-
versat sultan marocan. Lui i se atribuiau toate virtuþile din lume, dar
i se recunoºtea ºi cruzimea care era egalã, probabil, cu suma calitãþilor.

Îi plãcea sã decapiteze cu propria-i mânã, ajungând, dupã legendã, la un
palmares de 30.000 de victime. Apoi, impresionantele edificii ale capitalei au fost
ridicate cu sclavi, criminali, rebeli marocani ºi creºtini capturaþi de piraþii din zona
Rabatului. Trupurile multora dintre ei au fost folosite drept material de construcþie,
iar capetele erau sãrate, împãiate ºi expuse la porþile ºi pe zidurile oraºului.
Vorbind de acest gen de victime, nu poþi sã nu mergi cu gândul ºi la Marele Zid
chinezesc, apreciat ca fiind cel mai lung cimitir din lume. La Mèknes totul poartã
amprenta sacrificiului uman. Sã luãm doar Poarta Bab Mansour, din zidul de 40
km al oraºului, care la vremea sa era consideratã fãrã egal în Africa.
Era ºi ea una dintre acele opere nemaivãzute pe care ºi le dorea
sultanul Moulay Ismail. Arhitectul operei, Mansour Lallej, ºi-a pierdut
însã capul (la propriu) atunci când a avut imprudenþa sã-i spunã
sultanului cã ar putea realiza ceva ºi mai mãreþ. Deznodãmântul
ne aminteºte de soarta meºterului Manole de la Mãnãstirea Curtea
de Argeº ºi de arhitectul Catedralei Vasile Blajinul din Moscova.

Înainte de a pleca din Mèknes am trecut ºi pe la silozurile de
cereale ºi renumitele grajduri ale sultanului Moulay Ismail, impre-
sionante prin monumentalitate ºi acel sistem ingenios de adminis-
trare a apei. Puþurile ºi canalele prin care circula apa se constituiau
în predecesoare ale aparatelor de aer condiþionat de astãzi. Graj-
durile erau hoteluri pentru nu mai puþin de 1.200 de cai ai sultanului.
Acei cai, pur sânge arab, erau pasiunea ºi mândria sa, dupã deviza
locului: spune-mi ce cal ai, ca sã-þi spun cine eºti. Se pare cã, în
periplul sãu african, Vasile Alecsandri a descifrat mai bine tema
cabalinelor arabe. În Cântecul arãpesc, poetul ne spune povestea
unui asemenea cal:

Sultanul din Maroc/ Are-n împãrãþie/ O sutã ºi o mie/ De armãsari
de foc/ Dar jur pe Dumnezeu/ Cã el cu veselie/ Mi-ar da averea-i mie/
În schimb pe calul meu.../ ªi partea lui de soare/ Mi-ar da pe calul
meu.../ Chiar ºi pe-a sa iubitã/ Mi-ar da pe calul meu... De ce? Pentru
cã: Din Tunis la Maroc/ Nu-s între rândunele/ Aºa de uºurele/ Ca
murgul meu de foc/ I-a dat chiar Dumnezeu/ Picioare de gazelã/ ªi
ochi frumoºi de stele...

P
ovestea nnoastrã mmarocanã sse îîncheie cu un scurt popas la Rabat, în cea
de-a patra capitalã imperialã, capitalã a Marocului modern de la începu-
tul secolului XX. Ultima, dar nu cea din urmã din punct de vedere istoric

ºi cultural. Arheologii ne-o recomandã drept comunitate urbanã începând cu
secolul III î.Hr. Ca elemente de identificare sã reþinem secolul I d.Hr., când
oraºul bãtea monezi cu inscripþii feniciene. Sub romani el devine Salé ºi ulterior
Salaconia. Însã, despre adevãrata lui dezvoltare se vorbeºte numai din secolul
al XII-lea, când sultanul Yacoub al-Mansour (1170-1199) înconjoarã fortãreaþa
ºi palatul, moºtenite de la tatãl sãu, cu un zid lung, dotat cu porþi monumentale.
Sub domnia sa, începe ridicarea celei mai mari moschei din lumea musulmanã,
cu un minaret fãrã egal ºi el. Dupã patru ani, sultanul moare ºi construcþia se
opreºte. Astãzi vedem doar acel minaret neterminat, în pãdurea celor 200 de
coloane din marmurã albã, devenit una dintre cele mai mari atracþii ale Rabatului,

sub numele de Turnul lui Hassan. Turnul a rãmas la înãlþimea de 44 de metri
(din cei 86 proiectaþi) însã cu renumele de perlã arhitectonicã, ca ºi fratele sãu
mai înalt din Sevilla, Turnul Giralda. Ambele, copii fidele al minaretului Koutoubia
din Marrakech, sunt prevãzute cu rampe ºi nu cu scãri, pe care muezinul putea
urca cãlare pânã în vârf. Asemãnarea este explicatã de faptul cã, în acea
perioadã, Marocul ºi Andaluzia se aflau sub stãpânirea sultanului almohad Yaqub
al-Mansour. Prin poziþia sa geograficã, Rabatul a primit ºi el valuri dupã valuri de
refugiaþi mauri ºi evrei din Andaluzia. Acolo, pe coasta Atlanticului, ei s-au grupat
în vechiul oraº roman Salé, ocupându-se de piraterie. Prin anul 1629, ei ºi-au
proclamat Republica Bou Regreg (numele râului din Rabat), care a avut o viaþã
de 200 de ani. Piraþii din Salé furnizaserã sultanului Moulay Ismail sclavi creºtini

pentru construcþia noii capitale Mèknes. 

O
raºul RRabat nnu ttrãieºte ddoar pprin ttrecutul
sãu gglorios. El este astãzi o capitalã
modernã, aerisitã dupã model francez,

cosmopolitã ºi, poate, chiar mai prietenoasã decât alte
oraºe marocane. Oraºul nou, cu amendamentele sale
de origine francezã, împreunã cu Medina, formeazã
un ansamblu unitar, care se regãseºte pe listele
UNESCO ale Patrimoniului Mondial. O plimbare prin
Rabatul zilelor noastre este o încântare, chiar dacã
nu ai acces la toate obiectivele întâlnite în cale. Aºa
se face cã, la Palatul Regal ne-am oprit în faþa porþii,
ea însãºi monument arhitectural. Dar, adevãratele
comori sunt dincolo de ea: palate minunate, grãdini
ºi havuzuri andaluze, pavilioane ºi o micã moschee
de familie, unde, vinerea, oficiazã chiar regele,
dacã se aflã în capitalã. În schimb, am avut acces
la Mausoleul lui Mohamed al V-lea, locul de odihnã
al suveranului ºi al celor doi fii ai sãi. Sanctuarul este
o adevãratã capodoperã arhitectonicã, specificã
Dinastiei Alauite ºi pe mãsura longevitãþii acesteia
(fãrã întrerupere din anul 1666). Aici impresioneazã,

desigur, marmura albã care îmbracã tot ansamblul, inclusiv scãrile ºi platforma
generoasã a Mausoleului. În interior, însã, rãmâi fãrã cuvinte când vezi pereþii
decoraþi în zellige (faianþã mozaicatã tipic marocanã) ºi tavanul îmbrãcat în
sculpturi din lemn de cedru. Mausoleul a fost ridicat de regele Hassan al II-lea,
în anul 1971, pentru a-ºi cinsti pãrintele cu acea grandoare tipic marocanã.

La Rabat încheiam o vizitã de vis, într-o þarã model din punct de vedere al
respectului pentru propriul trecut, pentru efortul continuu de a progresa în pas
cu vremurile, model pentru echilibru, toleranþã ºi gânduri de pace ºi liniºte în
zonã. Regele Mohammed al VI-lea este cel care þine cârma acestui echilibru.
Dovadã este ºi faptul cã, nu mai departe de anul 2016, suveranul marocan
a patronat revenirea la numele iniþial de Mellah al fostului cartier evreiesc din
Marrakech ºi deschiderea Muzeului Iudaismului din Casablanca, sub deviza
conservãrii tezaurului comun marocano-evreiesc. În acelaºi an, vocea suvera-
nului marocan îi îndemna pe musulmani ºi creºtini sã formeze un front comun
împotriva fanatismului ºi urii, împotriva izolaþionismului în toate formele sale.
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GO-uul, ddincolo dde jjoc

Programul dde GGO se eextinde
în llume: Olanda

YYaassuuttoosshhii YYAASSUUDDAA,, 99 ddaann

E
forturile mmele de a
aduce oamenii alãturi
prin intermediul

GO-ului s-au extins între timp
în afara Japoniei. Orizonturile
mele au fost lãrgite de o

întâmplare petrecutã la Nokonoshima, în prefectura
Fukuoka. Schimburile dintre casa-azil de la Himawari-
no-sato ºi grãdiniþa Nokonoshima au cãpãtat
amploare ºi persoane din întreaga insulã au început
sã îndrãgeascã jocul GO-capturã. La o ceremonie
de sfârºit de an de la grãdiniþa Nokonoshima, unde
existã tradiþia ca fiecare copil sã vorbeascã despre
visurile sale, una dintre fetiþe a vorbit despre dorinþa
ei de a deveni profesor de GO. Imaginându-ºi cã
fetiþa doreºte sã devinã jucãtor profesionist de GO,
tatãl ei a întrebat-o de ce are acest vis. „Pentru
cã vreau sã popularizez GO-ul în întreaga lume”,
a rãspuns ea, „ºi sã joc GO prieteneºte cu toatã
lumea”.

Tatãl fetei a fost surprins, dar ºi mai surprins am
fost eu atunci când mi s-a povestit, dupã o vreme.
Când cineva declarã cã doreºte sã devinã profesor
de GO, de obicei prin asta se înþelege jucãtor de GO
profesionist. Totuºi, fetiþa aceea nu se gândea sã
studieze GO-ul ºi sã se bucure pentru sine de joc,
ci ea dorea ca oamenii din toatã lumea sã trãiascã
în armonie jucând GO unii cu alþii. Începând de
atunci, am început sã mã gândesc la promovarea
programului meu de GO în afara Japoniei.

C
urând ddupã aaceea am fost informat cã
un important meci de GO se va organiza
în Olanda. Olanda este þara dlui Frank

Janssen, care m-a vizitat în Japonia ºi s-a arãtat
entuziasmat de programul meu de GO-capturã. Cu
acea ocazie, am vizitat oraºul Omachi din prefectura
Nagano, unde am prezentat jocul copiilor dintr-un
spital. Dl Janssen a înþeles imediat cã GO-ul poate fi
folosit nu numai ca hobby, ci ºi în domeniile educaþiei,
terapiei, acþiunii sociale ºi, de fapt, el a ºi pornit un
program de GO-capturã în Olanda. Pentru cã nu
voiam sã pierd ocazia de a populariza GO-ul în afara
Japoniei, am propus Companiei Yomiuri Newspaper,
sponsorul meciului de GO, sã mã trimitã în Olanda,
iar ei au fost de acord.

Era în ianuarie 1996 ºi era prima mea ocazie sã
încerc programul meu în strãinãtate. Pentru cã nu
vorbesc engleza – ºi cu atât mai puþin olandeza – nu
prea eram sigur dacã problema limbii nu va împiedica

cumva programul de GO sã se desfãºoare normal.
De asemenea, nu ºtiam dacã copiilor olandezi le va
plãcea sau nu GO-ul. Eram convins cã copiii din orice
þarã pot învãþa GO, dar nu eram sigur dacã eu eram
în stare sã creez o atmosferã suficient de bunã prin
intermediul unui translator pentru a-i atrage pe copii
la joc.

Pentru a crea o bunã atmosferã, am jucat „piatrã,
foarfeci, hârtie” ºi am cântat chiar un cântec japonez.
Am mai desenat ºi ideograma chinezeascã pentru
„cal” ºi i-am pus pe copii la încercare privind înþelesul
ei. Aceste activitãþi au ajutat în a sparge gheaþa.

Apoi, am introdus principiul „înconjoarã pentru
a captura” ºi curând copiii au început sã joace. Micii
olandezi erau cel puþin la fel de excitaþi de joc ca

micii japonezi.
Fotbalul este foarte
popular în Olanda,
iar entuziasmul

creat a fost similar celui al
suporterilor unui meci de fotbal.
Copiii bãteau din picior în
podea, strigau – s-a creat o
mare agitaþie. Profesorii era
uimiþi cã un japonez poate vizita pe neaºteptate
o ºcoalã din cealaltã parte a lumii ºi poate crea
o asemenea senzaþie.

ª
colile ppe ccare lle-aam vvizitat au fost o ºcoalã
evreiascã privatã ºi o ºcoalã Montessori.
Copiii din ambele ºcoli s-au apropiat de GO

cu mare interes, dar vizita la ºcoala Montessori a fost
cu deosebire impresionantã. Nu existã o programã
la aceastã ºcoalã: fiecare copil îºi alege în fiecare
zi activitatea care-i place, iar profesorii îi ajutã atunci
când este cazul. Bineînþeles, copiii nu sunt lãsaþi

complet de capul lor, iar atunci când unul dintre ei
deranjeazã un alt copil, profesorii sunt foarte stricþi
în a-l disciplina. Se pare cã profesorii de acolo au ca
scop echilibrul dintre a-i instrui pe copii ºi, în acelaºi
timp, a-i lãsa sã descopere singuri. Atunci când am
început programul de GO, profesorii au pornit sã se
adune treptat, câte unul sau câte doi, ºi, la final, erau
cu toþii absorbiþi de joc. Mi-au spus apoi cã GO-ul
se potriveºte foarte bine cu metodele Montessori
ºi au arãtat un puternic interes pentru joc.

Atmosfera în ºcoli diferã de la o þarã la alta,
dar e probabil ºi mai potrivit sã spunem cã stilurile
profesorilor diferã. De exemplu, în Olanda am
vãzut profesori jucându-se cu copiii în pauzã. De
asemenea, am vãzut adesea profesori stând alãturi
de un copil în timpul studiului. În Japonia nu se
întâlnesc prea des profesori care se joacã cu copiii.
În unele cazuri, au existat chiar profesori care-ºi
fãceau treburile lor în timp ce eu jucam GO cu copiii.

Sunt cumva profesorii japonezi prea ocupaþi?
Am vizitat ºase þãri din Europa ºi mi-am dat
seama cã în fiecare þarã copiii îi considerã pe
profesorii lor „cool”. Profesorii îi atrag pe elevi.
Dar, în acelaºi timp, reacþia copiilor faþã de GO
a fost exact aceeaºi pe care am observat-o
la copiii din Japonia.

A
m vvizitat uulterior OOlanda de douã ori,
iar, dupã o perioadã de timp, percepþia
GO-ului se schimbase printre persoa-

nele implicate în program, inclusiv în ceea
ce-l priveºte pe dl Janssen. S-a înfiinþat
ºi o organizaþie în Olanda, numitã Centrul
Cultural European de GO, care încearcã
sã popularizeze GO-ul în Europa. Dl Janssen
lucreazã pentru aceastã organizaþie ºi toþi cei
implicaþi, inclusiv ºeful, dl Eric Puyt, s-au gândit
serios la beneficiile GO-ului capturã. Prin

intermediul internetului, ei au început sã spunã
oamenilor din alte þãri despre activitãþile de GO
din ºcoli ºi sã prezinte profesori ºi elevi care joacã
GO în Olanda. GO-ul are, într-adevãr, aceastã
mare putere!

(Fragmente din cartea GO as Communication.
The Educational and Therapeutic Value of the Game
of GO, de Yasutoshi Yasuda 9 dan, Tosho-bunka,
2000, traducere în englezã de Yoshimi Nakao pentru
Editura Slate and Shell, Richmond VA, 2002;
informaþii din GO-ul românesc se pot gãsi pe site-ul
Federaþiei Române de GO, www.frgo.ro.)

M
ihail SSadoveanu, în Discursul
de recepþie la Academia
Românã, Ed. Albatros, 1980,

p. 170, face legãtura între proverbe ºi
zicãtori – pe de o parte – ºi epigramã,
pe de altã parte, dând urmãtorul
exemplu:

Multe-n lume omul vede
La o masã ºapte fete
ªi fântâna sub pãrete
Moare cânele de sete.

ªi Nichita Stãnescu se referã la
„þâpuitura (strigãtura) româneascã”,
aceea care „spune ceva ºi se terminã
cu o beºtelealã, cu o împunsãturã”.
Iatã un exemplu:

Sãracii boii cornuþi
Cum însoarã pe cei mulþi;
Sãracele sutele
Cum mãritã slutele.

Aceste înrudiri îl determinã pe
Mircea Eliade sã scrie: „O bunã parte
a literaturii române s-a dezvoltat
în prelungirea creaþiei folclorice”.

P. Locusteanu, în cel mai amplu
studiu închinat umorului românesc,
scris cu aproape douã decenii înainte
de apariþia celui din Antologia
epigramei româneºti din 1933 ºi 1934,
subliniazã vigoarea umorului þãrãnesc
în care „energia expresiei se uneºte cu
justeþea observaþiei într-o glumã plinã
de spirit. ªi ironia este usturãtoare.”
„Surprind asociaþiile de idei, rar întâlnite
chiar în poezia cultã”:

El – Doamne, cât ar fi de bine
Sã-þi fiu eu suveicã-n mânã,
Sã mã porþi o sãptãmânã
Dintr-o mânã-n altã mânã!
Ea – Doamne, cât ar fi de bine
Sã-þi fiu fluier, mãi bãdiþã,
Sã mã pui la-a ta guriþã!

Distihul este frecvent în formularea
ghicitorilor, chiar ºi a celor cu tentã
de epitaf:

Naºtere mi-i sclipicioasã,
Însã moartea mi-i tinoasã.
(Zãpada)

Ce ºade pe apã
ªi nu se adapã? (Umbra)

Un ºtergar vãrgat
Peste lume aruncat. (Curcubeul)

P
e llângã aasemãnarea dintre
dimensiunea ghicitorii ºi
cea a epigramei, demn

de subliniat e ºi faptul cã ambele cer
concentrarea spiritului de observaþie
privind obiectele, fenomenele,
persoanele, nãravurile, cer capacitate
combinatorie, deci abilitatea disocierilor
ºi asocierilor. Poanta se gãseºte în
straturile de sens ale textului, în cazul
ghicitorii, rãmânând sã fie devoalatã de
virtualul dezlegãtor, pe când epigrama
limpezeºte drumul ideii prin blitzul
poantei. Dupã G. Coºbuc, ghicitoarea
este o definiþie diferitã de definiþia
clasicã: ea e caracterizatã prin
„discontinuitate, enunþarea de trãsãturi
în chip metodic disparate ºi, în plus,

adesea evocate nu direct, ci parafra-
zate” (Cf. Ghicitori, Ed. Minerva, 1991,
prefaþã de Radu Niculescu, p. 43).

Mã suii pe-un scai
Cuþitul scãpai
Luna mi l-a dat
Soarele l-a luat. (Bruma)

Douã merg, douã stau,
Douã duºmãnie-ºi au. (Soarele

ºi luna, focul ºi apa)
Pe mãsurã ce ne apropiem de

epoca modernã, se observã preferinþa
folclorului pentru catrene, chiar
ºi în bocete:

Într-aceastã lume mare
Fost-am ºi eu mândrã floare;
Floare fui, floare trecui,
Parte de lume avui.

Mândruliþã din cel sat,
Cum o duci cu-al tãu bãrbat?
Cu bãrbatul o duc bine
Tot de gât ºi-n pumni mã þine.



C
ritic ººi iistoric lliterar interesat îndeosebi de
construcþiile ample consacrate romanului
românesc, Anton CCosma este cel de-al

doilea exeget de la revista Vatra (alãturi de Dan
Culcer) care acorda atenþie, prin anii ’80 din secolul
trecut, genului SF. S-a nãscut la 4 mai 1940 în
comuna Tiur, judeþul Alba. A urmat liceul la Blaj,
apoi Facultatea de Filologie a Universitãþii din Cluj
(absolvitã în 1963). Dupã câþiva ani de profesorat
la Dumbrãveni, în 1981 intrã în redacþia publicaþiei
din Târgu Mureº, colaborând, bineînþeles, ºi la alte
reviste literare din þarã. A debutat editorial la Dacia,
cu sinteza intitulatã Romanul românesc ºi proble-
matica omului contemporan (1977), urmatã de
tratatele Geneza romanului românesc (1985, Premiul
Asociaþiei Scriitorilor din Târgu Mureº) ºi Romanul
românesc contemporan 1945-1985, din care în timpul
vieþii i s-a tipãrit primul volum, Realismul (1989).
A murit la 17 noiembrie 1991, în Târgu Mureº, lãsând
volumul II al lucrãrii, Metarealismul, sã fie publicat de
familie, postum (1998). Au mai rãmas dupã el poezii
ºi piese de teatru în manuscris.

Criticul abordeazã genul nostru prin articolul
„Science-fiction”-ul românesc la vârsta maturizãrii,
în numãrul 9 din Vatra (septembrie 1975). Preocupat
la rândul sãu de sociologia actelor culturale, prin
maturitate înþelege „capacitatea unei literaturi de
a-ºi asuma problemele fundamentale ale omului
contemporan, de a fi actualã în sensul cel mai adânc
al termenului”. Deºi constrâns la un numãr limitat
de exemple, cele furnizate de relativ puþinele cãrþi
de anticipaþie publicate din anii ’50 ºi pânã la data
analizei, Anton Cosma crede cã are argumente
pentru atingerea de cãtre gen a pomenitului obiectiv:
SF-ul ar fi dobândit în epocã nu doar un public larg
ºi pasionat, ci ºi scriitori înzestraþi; interesul tinerilor
ar fi probat de existenþa numeroaselor cenacluri din
þarã; trecerea de la „munca de pionierat” a CPSF
la colecþia editorialã „Fantastic Club” este vãzutã ca
un pas calitativ important; douã premii „recente” ale
Uniunii Scriitorilor acordate unor cãrþi de anticipaþie
(Nopþile memoriei de Mircea Opriþã ºi Iarba cerului
de Constantin Cubleºan) sunt ºi ele aduse în
discuþie, iar apariþia antologiei Science-fiction
roumaine la Editura belgianã Marabout produce
un argument suprem. Toate acestea sunt dovezi
pragmatice de „consolidare continuã a acestui gen
literar la noi”. Dar, ca sã nu-ºi lase optimismul sã
funcþioneze în gol, criticul va invoca ºi un aspect
calitativ, atât în interpretarea SF-ului, cât ºi în creaþia
propriu-zisã. Complexitatea conþinutului ºi densitatea
poeticã sunt valorile apreciate de critic în SF, ale
cãrui reuºite le vede aspirând spre un cert nivel
estetic ºi spre o mitologie modernã. 

„P
e dde aaltã pparte, paralel cu cucerirea în
acest fel a unui statut sociologic, genul
îºi cautã ºi un statut estetic cu repere

mai precise. Dacã înainte de 1960, articolele privitoare
la aceastã literaturã se puteau numãra pe degete ºi
tratau subiectul înglobându-l obligatoriu în capitolul

«literaturii de aventuri», articolele ºi studiile mai noi,
semnate de I. Hobana, V. Kernbach, S. Iosifescu
etc., serioase ºi documentate, tind sã scoatã aceastã
literaturã din conul de umbrã în care era þinut
de o prejudecatã care-o taxa drept «gen minor»,
«pentru tineret».”

Nemulþumit de faptul cã prejudecãþile tindeau
sã persiste ºi în continuare (multe nu s-au risipit nici
astãzi), criticul cautã neobosit argumente teoretice ºi
estetice pentru înnoirea rapidã a creaþiei cunoscute
de gen.

„Care ar fi noua concepþie despre literatura SF
care mi se pare a se configura odatã cu textele cele
mai recente ale genului ºi care constituie principalul
argument al maturizãrii acestuia? Este vorba mai întâi
despre eliberarea de poncife ºi naivitãþi subliterare
ºi de aducerea genului la nivelul estetic. SF-ul «este
expresia temerilor ºi dorinþelor omului modern», scria
S. Iosifescu în studiul citat, ºi nu e greu de observat
cã aceastã definiþie este însãºi definiþia literaturii în
genere. Dezideratul depãºirii pãcatelor tinereþilor –
tehnicismul, convenþionalismul, «poetizarea» etc. –
care a fost laitmotivul tuturor comentariilor care
atingeau problema SF din 1953-1954 încoace, se
împlineºte sub ochii noºtri, prin cãrþi semnate de
Vladimir Colin, Victor Kernbach, Horia Aramã sau
Adrian Rogoz, din generaþia mai vârstnicã, ºi Mircea
Opriþã, George Anania sau Gheorghe Sãsãrman
din generaþia tânãrã. Complexitatea problematicã
ºi densitatea poeticã sunt valorile cele mai de preþ
cucerite în prezent: mitologie modernã în sensul
de gândire miticã modernã, meditaþie poeticã prin
intermediul unor imagini furnizate de explozia ºtiinþei
ºi impact în prezent prin mijlocirea viitorului. ªi poate
cã acesta din urmã îndeosebi marcheazã maturizarea
ºi ajungerea din urmã a SF-ului de aiurea: ajungerea
la problemele prezentului nostru.”

D
e lla aaceastã „„punere aa ddatelor în problemã”,
criticul va trece curând la o sintezã mai
clarã, servitã de un criteriu al generaþiilor

depistate pânã atunci, în articolul Patru decenii de
literaturã SF româneascã (1984). Imaginea degajatã
aici þine de schiþa istorico-literarã ºi pune în evidenþã
trei etape ale anticipaþiei, parcurse destul de rapid ºi
cu rezultate menite sã confirme convingerea integra-
þionistã a autorului. Acesta nu admite un progres
real al genului decât în convergenþa sa cu literatura
propriu-zisã. O primã fazã, a „viziunilor simpliste,
popularizatoare ºi instructiv-educative”, se leagã de
pionierii ºi animatorii anilor ‘50, producãtori de climat
cultural mai degrabã decât de literaturã SF memora-
bilã. A doua, în care îºi fac loc obiective mai ambiþioa-
se, „a aparþinut maturizãrii depline a acestei literaturi
ºi alinierii ei la scopul prevalent estetic-moral-politic”.
Anii de dupã 1980 ar sta „sub semnul unui efort de a
descoperi literaturitatea” specificã anticipaþiei, printr-o
delimitare clarã „atât de orientarea moral-educativã,
cât ºi de cea tehnicist-ºtiinþistã”. Terminologia nu este
aici foarte suplã, însã ideile exprimate au acoperire,
o dialecticã a fenomenului analizat le confirmã.

Partea cea mai inspiratã
a materialului o reprezintã
interpretãrile rezervate tinerilor
autori, care ºi-au gãsit în
Anton Cosma (prin forþa lucru-
rilor, nu pentru multã vreme)
un critic de surprinzãtoare
receptivitate la scrierile lor.
Constatãrile sale þin de realitãþi
ale textului greu de neglijat. Astfel, Lucian Ionicã
suplineºte deficitul de imaginaþie printr-o bunã
intuiþie psihologicã; „nu prea are penel” pentru
decorul insolit, în schimb „ºtie sã noteze cu destulã
fineþe ºi cu obiectivitate vag ironicã miºcãrile ce se
petrec în sufletul personajului”. La Mihail Grãmescu,
în Aporisticon, criticul descoperã inteligenþã ºi
subtilitate, o noutate ºi o libertate stilisticã amintind
de „nonºalanþa avangardelor literare”. Deliberat
modernã, scriitura urmãreºte „ambiguizarea semni-
ficaþiei metaforelor” pânã la transformarea unor texte
în „metafore complet închise”, a altora în „divagaþii
în manierã romanticã sau «concetti» baroci, de ironie
sublimatã”. Nu e greºitã nici observaþia privitoare
la o anume detaºare „ºtiinþificã” de uman, datoritã
cãreia Grãmescu riscã sã înfrunte capcanele
subiectivitãþii pure. Când opereazã în material
concret, judecãþile sunt subtile ºi penetrante.

A
lte aarticole publicate în epocã (Utopie ºi SF,
1978; Existã un SF românesc?, 1982) sunt
însumãri de recenzii la câteva dintre cãrþile

genului, altfel corecte, dar fãrã vreo intenþie de
sintezã. Mici fiºe sintetice consacrate autorilor noºtri
apar însã în volumul doi al consistentei lucrãri despre
Romanul românesc contemporan, unde genului i
se gãseºte loc într-o amplã secvenþã metarealistã
a literaturii române, alãturi de romanul narativ-baroc,
romanul retro (care în opinia lui Anton Cosma nu e
acelaºi lucru cu romanul istoric), romanul senzaþional
ºi alte câteva grupuri de orientare divergentã faþã
de tendinþa realistã descoperitã în „grosul” literaturii
epice româneºti cultivate în epocã. Autorii comentaþi
aici sunt, dintre cei mai vechi, I.M. ªtefan, Victor
Kernbach, Adrian Rogoz, Ion Hobana (cam greu de
vãzut totuºi sub aspect de romancier), Vladimir Colin,
Horia Aramã, Mihnea Moisescu, Victor Bârlãdeanu,
iar dintre cei þinând de momente ulterioare ale
genului, George Anania, Corneliu Omescu, Voicu
Bugariu, Gheorghe Sãsãrman, în sfârºit, Mihail
Grãmescu ºi Sorin ªtefãnescu. Un numãr de scriitori,
cu operã extinsã ºi dincolo de SF, au fost incluºi
în alte grupuri de „metaliteraturã”: Georgina Viorica
Rogoz la romanul pentru copii, Felix Aderca la
romanul senzaþional, Mircea Opriþã la romanul-eseu
(alãturi de Norman Manea, Vasile Andru, Mircea
Nedelciu ºi Alexandru Papilian). Fãrã îndoialã, dacã
n-ar fi murit în plinã putere, cu lipsa lui de prejudecãþi,
criticul ºi-ar fi extins capacitatea analiticã ºi de
sintezã inclusiv asupra momentelor trãite de SF-ul
românesc în ultimul deceniu al veacului trecut,
sau la începutul secolului de faþã. 

Orizont SSF
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Un ccititor ffãrã pprejudecãþi
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

Eliza RRoha, Lecturii nnocturne, Editura BBetta,
Bucureºti, 22018

Unul dintre cronicarii literari apãruþi în ultimii ani
ºi care meritã a fi luaþi în seamã la justa valoare este
Eliza Roha. (...) În deosebire de alþi scriitori, autoarea
nu uzeazã de limbajul colorat sau metaforic decât
în mãsura trebuincioasã. Caracterizãrile sunt bogate,
luxuriante chiar, dar nu redundante, epitetul sugestiv,
plastic, este totdeauna cel nimerit, gãsit cu siguranþa
cu care Mendeleev încadra cutare element în tabelul
sãu. De relevat, în principal, este gãsirea notei
esenþiale a originalitãþii, ori a punctului de rezistenþã
al unei scrieri... Eliza Roha înþelege comentariul ca
pe o artã a admirãrii, plasându-se astfel în descen-
denþa lui Perpessicius ºi Alexandru Paleologu ºi fiind
din aceeaºi familie de spirite cu rafinatul exeget care
este Nicolae Ionel... Ea se referã, în comentariile
sale, la nivel de superioarã intelectualitate ºi cu
incontestabil talent, la ceea ce este bun, merituos,
demn, exemplar ºi cu credinþã în Dumnezeu, în

cãrþile citite. (Victor Atanasiu, pe coperta a patra)

Cristina ªªtefan, ªcoalã ººii ppost-aadevãr, Editura
SemnE, BBucureºti, 22018 ((articole ppublicate îîn
Tribuna îînvãþãmântului)

Post-adevãrul a fost declarat cuvântul anului
2016, conform celebrului dicþionar Oxford, care
a definit termenul drept o „referire la sau în circum-
stanþe în care fapte obiective sunt mai puþin influente
în formarea opiniei publice decât apelarea la emoþie
ºi la convingerile personale”.

În acest context socio-cultural permisiv, o
întrebare fireascã se cuvine sã ne frãmânte ca
educatori: care este poziþia ºcolii în raport cu noua
ipostazã a adevãrului? Oare este în regulã sã fie
acceptã doar pentru cã este facil de accesat? Tot
aºa cum, în mod analog, ne întrebãm dacã este
cazul sã luãm de bunã o situaþie în care un elev
utilizeazã o informaþie la întâmplare, numai pentru
cã este prima pe care aleator i-a oferit-o un motor

de cãutare? Cum pot fi demonstrate ca autentice
adevãrurile sã le spunem de facturã clasicã, dacã
oricând ele pot fi amestecate de-a valma cu adevãruri
sã le numim imediate, rezultate dintr-o combinatoricã
oarecare de idei, menite sã atingã un scop
la un moment dat? (Autoarea)

Semn(al) dde ccarte 
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Î
i aasigur ppe ccititorii care
considerã discuþiile
despre fenomenul OZN

ca nedemne de o publicaþie
de culturã cã îi înþeleg. Cred
cã am evocat deja suficiente
argumente care pot explica
aceastã atitudine, pe care am

numit-o, între altele, „cecitate culturalã”. Nu doresc,
deci, sã mai înmulþesc raþionamentele teoretice; cer
doar permisiunea sã expun câteva fapte concrete, pe
care cititorul de bunã-credinþã le poate lesne verifica,
dacã ar avea îndoieli.

Pe 16 decembrie 2017, în The New York Times a
fost publicat un articol care dezvãluia cã Departamen-
tul Apãrãrii al SUA a cheltuit 22 de milioane de dolari,
între 2008 ºi 2012, pentru a studia ce anume sunt
OZN-urile. Povestea a explodat în toatã media. Deºi
n-ar fi vrut, puºi în faþa evidenþelor, oficialii Pentago-
nului au recunoscut existenþa acestui proiect secret,
derulat în cadrul Agenþiei de Informaþii a Apãrãrii. 

Pentru a înþelege mai bine proporþiile surprizei
produse, trebuie reamintite douã fapte. Pe de o parte,
Pentagonul afirmase constant, din 1969 încoace,
deci aproape cincizeci de ani, cã nu este interesat de
fenomenul OZN ºi nu are nicio preocupare în aceastã
direcþie, afirmaþie pe care publicul a interpretat-o
drept o confirmare a faptului cã fie nu existã OZN-uri,
fie cã ele reprezintã un fenomen marginal, pe deplin
explicabil. Pe de altã parte, în consecinþã, nici The
New York Times nu a publicat, zeci de ani, articole
despre fenomene de tipul OZN, lãsând acest subiect
„neserios” pe seama tabloidelor sau a presei
locale. ªi iatã cã acum Pentagonul recunoºtea
cã: (1) fenomenul OZN existã, (2) nimeni nu ºtie
ce este, (3) rãspunsul meritã milioane de dolari.

D
esigur, ttermenul „„OZN” ffiind ttabu, din cauza
conotaþiilor pe care i le asociazã conºtiinþa
publicã, denumirea proiectului fusese:

„Proiect de identificare a ameninþãrilor aviatice
avansate” (Advanced Aviation Threat Identification
Proiect – AATIP), în cadrul unui program pentru
armament aerospaþial avansat. Observaþiile OZN
examinate fuseserã exclusiv cele raportate la
Pentagon, de piloþi ºi alt personal militar, deci nu
de niºte cheflii care au vãzut ceva confuz, mergând
spre casã dupã închiderea pub-ului; iar principala
preocupare, prezentã mereu, a fost dacã nu cumva
aceste apariþii erau ostile. Poate erau aeronave
secrete, ruseºti, chinezeºti, sau cine ºtie de unde... 

Arãtasem, în episodul precedent, cã încã din anii
1940, decenii de-a rândul, militarii din toate þãrile
au avut un interes constant pentru fenomenul OZN.
În anii 1950-60, proiectul US Air Force: Blue Book,
adunase peste 12.000 de observaþii OZN, dintre
care, pentru circa 700, nu s-au putut gãsi niciun fel
de explicaþii, nici mãcar unele trase de pãr, deºi erau
bine documentate. Secretarul Forþelor Aeriene din

acea vreme a declarat oficial cã, din 1969, guvernul
SUA a încetat colectarea de informaþii despre
OZN-uri. Pe parcurs, însã, numeroase documente
desecretizate au dovedit cã aceastã afirmaþie nu era
adevãratã. Între altele, regulamentele aviaþiei militare
americane aveau, chiar ºi în 2011, un capitol special
cu ce anume trebuie sã facã ºi ce documente trebuie
sã completeze pilotul când întâlneºte un obiect
zburãtor neidentificat. Iar NORAD (North American
Airspace Defense Command), cu sistemul sãu de
detecþie ºi urmãrire spaþialã ºi un sistem echivalent
naval, a recunoscut cã observã sistematic, în spaþiul
aerian ºi extraatmosferic al SUA ºi al Canadei,
obiecte neidentificate, aºa-numitele „þinte necorelate”
(Unknown Track Report – UTR), aproape una pe zi.
În multe dintre aceste cazuri au fost ridicate avioane
de vânãtoare pentru interceptare, sistematic fãrã
succes. Oficialitãþile NORAD au estimat cã 80% din
UTR pot fi ulterior identificate, dar circa 20% desfid
orice explicaþie. Dar – au þinut sã precizeze acestea –
„este vorba, literalmente, de obiecte zburãtoare
neidentificate, nu de extratereºtri”...

A
utorii aarticolului din New York Times luaserã
numeroase interviuri. Cel mai important
a fost de la ºeful proiectului AATIP, Luis

Elizondo, care lucrase 22 de ani în Departamentul
Apãrãrii, de unde ºi-a dat demisia în toamna anului
2017 ºi unde deþinuse înalte autorizaþii de securitate,
participând la misiuni secrete de contrainformaþii.
El a declarat: „Timp de aproape un deceniu, am
desfãºurat un proiect de identificare aerospaþialã
foarte sensibil, care s-a concentrat pe tehnologii
aeriene neidentificate. În aceastã poziþie am învãþat
cã fenomenul este într-adevãr real, tehnologia
acestor nave depãºeºte tot ce este cunoscut pe
Pãmânt... dar nu ºtim ce sunt.” El a adãugat: „Cei
mai mulþi dintre noi tind sã fie, prin natura lor, sceptici,
pentru cã suntem în domeniul inteligenþei ºi al secu-
ritãþii naþionale. Dar odatã ce intri sã examinezi datele
disponibile ºi specificul a ceea ce vezi, începi sã
înþelegi cã poate existã totuºi ceva aici, ceva mai
mult decât ceea ce cred oamenii, adicã drone
sau orice altceva ar putea ei sã-ºi imagineze.” 

Elizondo a mai declarat cã proiectul a avut mulþi
duºmani, de la sceptici, pânã la cei „opuºi ideologic
misiunii AATIP”. Între altele, oficialii serviciilor de
informaþii erau îngroziþi de ideea cã proiectul ar putea
ajunge pe prima paginã a unui ziar; dar au fost chiar
ºi unii care s-au opus din motive religioase, conside-
rând, de pildã, cã OZN-urile ar putea fi satanice...

Subiectul a fost, tot timpul, extrem de delicat
pentru militari. Dacã ar fi recunoscut existenþa
fenomenului OZN, trebuia sã admitã cã ceva zboarã
deasupra teritoriului naþional, iar aviaþia militarã nu
poate face nimic în acest sens ºi nu au nici cea mai
vagã idee ce anume ar putea fi. Cât despre eventuala
ipotezã extraterestrã, ea era consideratã nu doar
inacceptabilã, ci ºi înfricoºãtoare sub orice formã. 

Î
n aacelaºi ttimp îînsã, militarii au rãmas, în per-
manenþã, extrem de interesaþi de ce anume sunt
aceste apariþii, dacã nu cumva ele reprezintã

o ameninþare pentru securitatea naþionalã ºi dacã
din cunoaºterea lor nu ar putea fi obþinute tehnologii
pe care sã le foloseascã aviaþia militarã proprie. 

Autorii articolului din New York Times au
intervievat ºi alte persoane implicate, între care pe
Harry Reid, senator democrat de Nevada, fost lider
al majoritãþii din Senat, iniþiatorul finanþãrii proiectului,
ori pe miliardarul Robert Bigelow, proprietarul compa-
niei de cercetãri aerospaþiale Bigelow Aerospace din
Las Vegas, firma cãruia a derulat proiectul, angajând
pânã la 46 de oameni de ºtiinþã, specialiºti în
contrainformaþii, ofiþeri de informaþii etc. La proiect
au contribuit ºi o seamã de piloþi ºi alþi observatori,
prin rapoartele lor, susþinute de înregistrãri radar,
instrumentare ºi, uneori, de dovezi fizice. Proiectul
a colectat numeroase înregistrãri audio ºi video
(în general secrete), ale unor apariþii. De asemenea,
cercetãtorii au examinat persoane care au spus cã
au suportat efecte fizice în timpul unor întâlniri OZN.

Un ºoc mediatic a produs ºi faptul cã, paralel
cu articolul, au fost date publicitãþii trei scurte
videoclipuri, extrase din înregistrãri ale radarelor
de bord ale unor avioane militare care urmãreau
OZN-uri. Ele pot fi gãsite pe youtube, cu poreclele
„GIMBAL”, „FLIR1” ºi „GO FAST”. Se aud ºi
comentariile uluite ale piloþilor. Videoclipurile
au fost însoþite de „documentaþia lanþului de
custodie”, confirmând cã sunt originale, nemodi-
ficate ºi nu generate sau alterate pe calculator. 

Î
nregistrarea „„FLIR1” dateazã din noiembrie
2004. Atunci, timp de douã sãptãmâni,
cruciºãtorul USS Princeton a detectat, în

repetate rânduri, aeronave neidentificate care operau
în jurul portavionului Nimitz, în largul Pacificului, în
dreptul oraºului San Diego. Obiectele coborau ºi de
la altitudini mai mari de 24 km, la viteze supersonice,
pentru a se opri brusc la 50 de metri deasupra
oceanului, rãmânând nemiºcate acolo. Uneori
pluteau, la altitudinea de 6 km, apoi, fie ieºeau
din raza de acþiune a radarului, fie se retrãgeau
fulgerãtor. Nimic construit de mâna omului nu poate
repeta aceste performanþe. Întâlnirile au avut loc în
plinã zi ºi au fost monitorizate independent de radare
ultraperformante aflate la bordul navelor ºi al mai
multor aeronave. În cel puþin douã rânduri, avioane
F-18 Hornet au fost trimise sã intercepteze straniile
apariþii ºi piloþii au putut verifica ºi vizual aspectul
ºi performanþele acestora. A fost intervievat ºi
comandorul David Fravor, pilotul unui avion implicat.
El a relatat cã a vãzut, plutind deasupra mãrii, care
parcã fierbea, un soi de aeronavã albã, ovalã, lungã
cam de 14 metri ºi groasã de 3,5. „Era cam de
aceeaºi mãrime ca un Hornet, doar cã nu avea aripi.”
Piloþii au asemãnat-o, datoritã formei ºi culorii, cu
un uriaº „Tic-Tac”, acea bombonicã pentru respiraþie
proaspãtã. Când s-a apropiat de el – spunea Fravor –
obiectul „a accelerat într-o manierã pe care n-am
mai vãzut-o niciodatã” ºi, în câteva clipe, a dispãrut
ºi de pe radare. (Va urma)

Crina DDecusarã BBocºan, Fiile ffrânte ddiin vviiaþa IIuliieii
Hasdeu, eLiteratura, BBucureºti, 22018

„Cartea vieþii este cartea supremã, pe care
rãsfoind-o nu poþi sã revii la o filã anume”, îºi nota
Iulia Hasdeu într-una din tentativele ei de a avea un
caiet de însemnãri. Adunând laolaltã aceste notiþe,
informaþiile din actele oficiale ºi din corespondenþa
purtatã, îndeosebi scrisorile cãtre pãrintele ei, datate
conºtiincios, s-a iscat dorinþa de a o lãsa pe ado-
lescenta de acum un secol, Iulia, sã se înfãþiºeze
în procesul de creaþie. Este copila precoce, este
adolescenta înzestratã, este tânãra genialã în
perioada ei de formare, când, însetatã de cunoºtinþe,
dãruia ce asimilase ºi înapoia în poezie, eseu,
roman, crochiu în cãrbune, acuarelã viguroasã,
compoziþii muzicale. Mai mult, jurnalul astfel întocmit
trãdeazã neobosita sete de viaþã, ce doar dubleazã
setea de afirmare: Voi învinge prin mine însãmi.
În Jurnalul ei de 19 file – ani de viaþã pãmânteascã,
Iulia Hasdeu este mai umanã, noi ignorând voit

aureola proprie geniilor ºi pe care legenda i-a
atribuit-o nedarnic. (Autoarea, pe coperta a patra)

Horia DDumitrescu, MMarian MMoºneagu, CCornel
Þucã, DDan PPintilie, Diiviizziia aa VVI-aa IInfanteriie. JJurnal
de ooperaþiiunii, vol. II ((14 aaugust 11916 –– 112 mmai 11918),
Editura PPALLAS, FFocºani, 22017. VVolum aapãrut
sub eegida CConsiliului JJudeþean VVrancea, îîn sseria
Centenarul PPrimului RRãzboi MMondial

Scurta „privire retrospectivã”, menþionãm
de la început, urmãreºte cronologic evidenþierea
modificãrilor structural–organizatorice operate
în compunerea comandamentului diviziei, marilor
unitãþi (brigãzi), unitãþi ºi formaþiuni subordonate
acesteia. În prezentarea noastrã nu vom analiza
acþiunile complete desfãºurate de Divizia 6 Infan-
terie, în întregime sau prin fracþiuni de trupe, în
îndelungata ei istorie, aspectele urmãrite de autori
axându-se numai pe ilustrarea schimbãrilor petre-
cute în aria evoluþiei organigramei acestei mari
unitãþi române de infanterie. De aceea, în aceastã

prezentare, nu vom face referiri la desfãºurarea
procesului de instruire sau dotare a trupelor, trimiteri
la unele acþiuni specifice vieþii de cazarmã sau
interacþiunii cu societatea civilã, la ilustrarea parti-
cipãrii diviziei sau a unor unitãþi din cadrul acesteia la
diferitele evenimente care au marcat istoria naþionalã
sau a zonelor de reºedinþã ºi/sau dislocare a diviziei
ºi trupelor din compunere. (pag. 9)
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NNumele rreal eeste DDaniel
Rozenberg ººi eeste ffiul uunui
informatician ccelebru, GGrzegorz

Rozenberg ((am ccolaborat eenorm, ccu eel
ºi ccu AArto SSalomaa, „„fratele” ssãu îîntru
ºtiinþã) –– ddar îîncet-îîncet nnu mmai eeste cclar
cine-ii ccine, ppictorul ee ffiul iinformaticianului
sau iinformaticianul ee ttatãl ppictorului…
Ambii ssunt dde oo ccreativitate ººi pproducti-
vitate iieºite ddin ccomun –– ººi dde oo oorigina-
litate ppe ppotrivã. AAici, ddoar ddespre ffiu.

Omagiu mmiºcãrii aavangardiste DDada,
Daniel ººi-aa aales DDadara cca nnume dde
artist. AA mmai ffost pprezentat îîn rrevistã,
în nnumãrul ddin lluna mmai 22013. PPrilejul
revenirii îîn Curtea dde lla AArgeº este
apariþia, îîn 22018, lla KKochxbos PPublishers
Amsterdam, aa uunei ccãrþi-aalbum rrealmente
fabuloase, DDadara, Open YYour MMiind,
So WWe CCan UUse YYour DData (Deschiide-þþii

miintea, îîndemn
clasic-bbenign,
ca ssã-þþii pputem
folosii ddatele,
subtitlu ccinic,
adecvat zzilelor
noastre…).

Spun ccã ee oo ccarte iieºitã ddin ccomun ppentru ccã ee eextrem dde
cuprinzãtoare, pprovocatoare, eelegantã ººi bbine rrealizatã, ccarte
de ccolecþie, ffereastrã sspre oo llume ccoloratã ººi pplinã dde mmiez.
O pprefaþeazã, eentuziast, oo pprofesionistã aa ccriticii dde aartã
modernã, EElizabeth SScarborough. RReiau ccâteva pparagrafe
(scrise ccursiv), ddespre ppostmodernist-aavangardistul DDadara: 

DDadara eeste oo eeniigmã. UUn aartiist aale ccãruii vviizziiune ººii ccreatiiviitate mmane-
vreazzã cconcepte ccare nne eenergiizzeazzã ppe ffiiecare ddiintre nnoii iindiiviidual,
în ttiimp cce nnaviigheazzã ppriin aapele eexperiienþeii nnoastre ccolectiive. EEl

realiizzeazzã cceea cce LLesliie FFiiedler îîºii iimagiina aatuncii ccând sscriia ddespre sspaþiiul
„diintre MMiinunat ººii PProbabiil, ddiintre RReal ººii MMiitiic, llumea bbudoaruluii ººii aa vviisteriieii
ºii rrealiitatea ffantezziieii”. PPriin llucrãriile ssale, DDadara ccreeazzã oo aartã ccare ppare ccã
face nnoii ººii ddiiferiite aacele llucrurii, aacele ccrediinþe ppe ccare lle dducem ccu nnoii cconºtiient
sau iinconºtiient. EEl nne ooferã llentiile nnoii ppriin ccare vvedem nnu nnumaii îîmprejuriimiile,
cii ººii vvaloriile nnoastre iintiime.

Dadara –– aaflãm dde ppe ccoperta ddin
spate aa ccãrþii –– ººi-aa îînceput ccariera
artisticã lla îînceputul aanilor nnouãzeci,
desenând flyere pentru ppetreceri ººi
coperte dde ddiscuri. ÎÎn pparalel, aa ddevenit
cunoscut ppentru ddesenele-ccaricaturã
(sunt ccâteva rreproduse ººi îîn rrevistã).
Cariera ssa sse ddiversificã aapoi ccu sseriile
de mmare ssucces aale „„bebeluºilor-
difuzor” ººi aale „„omului ggri”, iiar dde aaici
la „„instalaþii” ccomplexe, aadesea îîn aaer
liber, nnu mmai eera ddecât uun ppas. La
schiimbarea dde ssecole, iinteresul ssãu
s-aa mmutat ccãtre sspectacole-iinstalaþiiii
iinteractiive eextravagante, îîn sspaþiiii
publiice. A îînfiinþat, pprintre aaltele,

propria-ii „„bancã”, ccu bbancnote aad-hhoc,
cu vvalori pprecum „„infinit, zzero,
dragoste”… Multe ddiintre ccreaþiiiile lluii
au ffost cconstruiite îîn ccadrul llegenda-
ruluii ffestiival BBurniing MMan ((Omul ccare
arde)) ddiin ddeºertul NNevada. OOpera ssa
este uun ffel dde oogliindã oondulatã ccare

reflectã ssociietatea nnoastrã, eestompând ggraniiþa ddiintre rrealiitate ººii ffantezziie. PPoate
cã ee oo oogliindã nneagrã, ddar ee uuna ccare aare uun ccurcubeu lla ccapãtul ttuneluluii.

ÎÎn aafara pprefeþei ººi aa uunui iinterviu ppe ccare ii ll-aa lluat aartistului GGert vvan VVeen,
albumul iilustreazã mmasiv pprincipalele eetape aale ccarierei llui DDadara. CConsem-
nez ccapitolele ccãrþii îîn eenglezã, mmai ttoate ttitlurile cconþinând jjocuri dde ccuvinte

greu dde ttradus, ppline dde ssemnificaþie –– ccritice lla aadresa aautomatismelor-ppericolelor
vieþii „„moderne”, rrutinare, mmaterialiste, ccontrolate: EExchanghibition bbank, TThe
tranformoney ttree, GGreymen, LLove, ppeace, aand tterror, DDreamyourtopia, IIllustrating
life, BBeyond ffestival, FFile nnot ffound, FFools aark, HHourtopia, BBombird aand bburning

dollar, SSolipmission, PPaintings, OOpen
your mmind.

În îîncheiere, ccâteva rrânduri ddin
interviul aamintit mmai ddevreme: „„Era
deja aa ttreia ººcoalã dde aartã lla ccare aam
mers. ÎÎntr-oo zzi, ººeful ddepartamentului
mi-aa sspus ccã vvoi ffi ddat aafarã. MMi-aa zzis
cã eeste eevident ccã nnu aam nniciun ffel
de ttalent ccreativ. ÎÎn pplus, îîmi llipsea
ºi oorice ffel dde ttalent vvizual. DDesigur,
am ffost ººocat, ccu aatât mmai mmult ccând
mi-aa ssugerat ccã aaº pputea ssã iiau îîn
considerare iideea dde aa ddeveni ccontabil.

A aadãugat îîn ggrabã ccã nnu eera ssigur nnici ccã aaº ffi îîn sstare dde aaºa cceva, ddar ccel ppuþin
asta nnu ccerea nniciun ffel dde ttalent ccreativ ssau vvizual.

Numai rrecent DDadara ººi-aa ddat sseama ccã aar ffi ttrebuit ssã-ii mmulþumeascã
individului: AA ffost oo vvaloroasã llecþie, ccare mm-aa îînvãþat ccã nnu ttrebuie ssã-mmi ppese
de oopiniile aaltora, cci ttrebuie ddoar ssã-mmi uurmez iinima ººi iintuiþia.”

Mai mmulte iinformaþii ((ºi iimagini) ppot
fi ggãsite lla hhttp://www.dadara.nl/,
„pagina wweb ººi bblogul ooficial aale llui
Dadara”, sspune WWikipedia. ((Gh. PPãun)
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Numãr ii lus t ra t  ccu ppic tur i  ºº i  ddesene dde DDadara.

Dadara


