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u cãlãtoresc foarte mult „la sol”,
nici prin þarã ºi nici (cu atât mai
puþin) prin lume, dar, atât cât
am putut sã vãd, tot am avut un fel de
revelaþie: la noi, spre deosebire de lumea
largã, (încã mai) sunt foarte multe turme
de oi. Vara pe munte, restul anului prin
sate, toamna ºi primãvara, de multe ori,
în deplasare, spre disperarea ºoferilor
ºi spre deliciul turiºtilor strãini, veniþi
din „viitor”, care n-a
au mai vãzut cãruþe
cu fân, mãgari aparent triºti-rresemnaþi,
legãnându-º
ºi greoi samarul, ciobani cu
cojocul ca o claie ºi bâta ca o ghioagã,
cei bãtrâni, cu chimir ghintuit, chiar dacã,
adesea, cu briceagul într-u
un buzunãrel,
o iconiþã în altul ºi celularul în al treilea.
Mergeþi cu maºina de-a
a latul Transilvaniei,
de-a
a lungul Moldovei, pe sub poalele
Carpaþilor, pe „loxodroma mãnãstirilor”,
pe Jiu, pe Topolog, pe Argeº, pe Vâlsan,
pe Râul Doamnei ºi mai încolo. Dacã
nu întâlniþi turme, veþi gãsi urmele lor,
lâna împletitã în vestele femeilor, lâna
aruncatã prin pãduri... E tristã imaginea
lânii aruncate, e semn de eroism, dacã
te gândeºti mai bine.
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robabil cã oaia e cel mai
economicos animal de la noi.
Consumã puþin, are dinþii plasaþi
mult în faþã, poate ronþãi iarba cea mai
sãracã (mai are nevoie de apã ºi sare,
dar pãmânturile vechii Dacii au apã ºi
sare – ºi oi, ºi aur! – din belºug, de-a
aia
au ºi fost locuite ºi râvnite dintotdeauna),
nu-ii trebuie acoperiº, e docilã ºi paºnicã,
rezistentã la frig ºi ploaie, ba chiar ºi la
drumuri lungi ºi grele, în schimb, produce
de toate, pentru hranã ºi îmbrãcãminte,
nevoi de la baza piramidei nevoilor
(citez, de la Maslow: apã, hranã, adãpost, necesitãþifiziologice primare, de
supravieþuire). Lapte ºi toate derivatele
sale, brânza rezistentã fiind pânã în
primãvara urmãtoare, carne – sunt
incluºi mieii, sãracii... Lâna ºi pieile,
pentru îmbrãcãminte, pãturi-þþoale. Imbatabilul cojoc, incomparabilele þesãturi
ºi împletituri din lânã. Se spune cã un
ciorap de lânã, chiar ud, dupã ce-ll storci
ºi-ll pui pe picior, încã þine de cald.
Dar cine mai foloseºte lânã la vremurile noastre vândute (deci ºi cumpãrate)
sinteticului, efemerului, globalului?...
De-a
acolo de unde nu sunt oi, deci din
mare parte a lumii, partea „civilizatã”,
ne vin hainele de plastic, ciorapii de
plastic (brânza de plastic...), lâna oilor
de pe Topolog ºi de pe
Argeº (dau doar exemplele
vãzute cu ochii mei, poate,
Doamne ajutã, o fi altfel
peste munþi, peste Milcov)
este tunsã ºi aruncatã,
nimeni n-o
o vrea, probabil nu
e „competitivã”, sau poate
pur ºi simplu nu se vrea sã
fie competitivã. Lâna nici nu
arde, nu ai cum sã scapi de
ea altfel decât aruncând-o
o...
De-a
asta spun cã întrevãd
în insistenþa-îînverºunareafirescul cu care românii de

www.curteadelaarges.ro

la deal ºi munte încã mai cresc oi, o bunã
dozã de eroism. De încãpãþânare istoricã,
identitarã. Nu merg pânã acolo încât
sã interpretez ºicanele comicului megaparlament de pânã mai ieri, cel care
legifera din buricul Bucureºtiului câþi
câini trebuie sã aibã o stânã, ca un atac
deliberat la identitatea pãstoreascã, dar
un atac la activitatea cu pricina era cu
siguranþã, aparent din interese meschine,
mundane, dar, cine ºtie... Un amic îmi
vorbea de curând despre un baci din
Sãlãtruc-A
Argeº (pentru cine nu ºtie,
un sat dinspre Posada basarabã, cea
ilustratã în cronica invadatorilor cu ciobani
care aruncã pietre din vârf de munte...),
care i-a
a povestit cum a stat de mai multe
ori între lupi ºi oi, cu câinii alãturi, noaptentreagã-n
nesfârºitã, ºuierând din degete
ºi agitând bâta, ochi în ochi cu haita
pofticioasã – ºi-a
ar putea oare înþelepþii
din Casa Poporului imagina o scenã
de genul ãsta, eventual pe „dealul” lor?...

P

recum oaia, pãstorii înºiºi.
Se mulþumesc cu puþin, dar
au fãcut atâta pentru neamul
românesc! S-a
a vorbit-s
scris destul despre
rolul transhumanþei în asigurarea unitãþii
limbii române, a unitãþii neamului. O
realitate istoricã. Mã întreb dacã acest
rol s-a
a încheiat, mã uit la stânele de
pe dealurile Topologului ºi din munþii
Argeºului, la hainele sãtenilor din Corbii
de pe Râul Doamnei, copie a straielor
din Jina Sibiului, mã gândesc la revederile periodice ale gãleºenilor de Sibiu cu
cei de pe Vâlsan ºi cu cei din Dobrogea,
vãd harta României stând într-o
o bucatã
ºi pentru cã este „cusutã” de-a
a lungul ºi
de-a
a latul de lungile cãrãri ale transhumanþei, pe unele porþiuni numite chiar
Plaiul Oii, ºi aleg sã-m
mi rãspund cã nu.
Ciobanii încã fac istorie. Turmele de
oi (cu tot ce înseamnã ele, de la Miioriiþa
la fiecare foc de stânã de pe munte),
împrimãvãrata ie româneascã (de la
Matisse pânã azi, trecând pe la Dalida,
ia e un brand – meritã o laudã separatã)
ºi colindele (mai multe ºi mai vechi
decât la mai toate popoarele „bãtrânului
continent”, iar „lumea nouã” nici nu
conteazã din acest punct de vedere) stau
încã atât de intim aproape românismului
cã vor dura, vor conta, ne vor defini – deci
ne vor þine alãturi – încã multã vreme de
acum încolo. Pentru cã ne þin apropiaþi
de plai, de vechime, de fiinþã. De cer
ºi de pãmânt deopotrivã. De noi înºine.

P

entru cã, numai la noi, pe gura
noastrã de rai, la nunþile de pe
urmã ale pãstorilor, cad stele...
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Domnul Eminescu scris-a
a
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Toate-s
s vechi ºi nouã toate...

nchiderea chiar în mijlocul anului ºcolar a
ºcoalei de la Pantelimon a produs senzaþiune
în public ºi mai multe foi din capitalã au stãruit
sã se deschizã iar ºcoala, apelând mai ales la simþãmântul de dreptate ºi de iubire creºtineascã a celor
ce aruncaserã pe sãrmanii elevi pe drumuri. Însã
aceasta se întâmplã în cele dintâi momente dupã
închiderea ºcoalei; în urmã sãrmanii bãieþi aruncaþi
pe drumuri au fost daþi uitãrii ºi astãzi nimeni nu mai
vorbeºte de dânºii. Credem însã cã de astã datã e
vorba mai cu seamã de un principiu ºi de un interes
public care trebuie apãrat, deºi fãrã îndoialã copiii
ca atari meritã asemenea compãtimirea noastrã.
S-a
a închis o ºcoalã care funcþionase mai mulþi
ani de zile ºi aºa ni se pune înainte de toate întrebarea dacã tocmai þara noastrã poate sã priveascã
cu indiferenþã închiderea uneia dintre puþinele sale
ºcoli. Îndeosebi cea de la Pantelimon era afarã
de aceasta o ºcoalã specialã. Erau acolo, afarã
de clasele primare, o ºcoalã de meserii, mai ales
pentru lemnãrie, ºi o ºcoalã pentru surdo-m
muþi.
În sfârºit, întregul institut era anume întemeiat pentru creºterea copiilor gãsiþi ºi în genere a copiilor
orfani. Într-u
un cuvânt, e vorba de un aºezãmânt
de binefacere ºi de culturã care a fost desfiinþat
ºi trebuie sã ºtim dacã el putea sã se desfiinþeze ori
cel puþin dacã erau destule motive spre a-ll desfiinþa.

T

recând cu vederea întrebarea dacã þara
noastrã are ori nu trebuinþã de un asemenea
aºezãmânt, ne vom mãrgini deocamdatã a
constata cã el a fost întemeiat – în mare parte cel
puþin – din donaþiunile acelora care credeau cã þara
are trebuinþã de dânsul ºi cã desfiinþându-ll se lovesc
drepturile pioºilor donatori. ªi ar fi foarte trist dacã
nici chiar pânã astãzi nu ar fi strãbãtut la noi
convingerea cã o societate aºezatã pe temelii
sãnãtoase nu poate sã acorde nici unei puteri
constituite dreptul de-a
a întrebuinþa fonduri pioase
pentru alte scopuri afarã de cele hotãrâte
de donatori. Fãrã îndoialã, statul a
contribuit ºi el pentru întemeierea ºi
întreþinerea institutului de la Pantelimon;
însã aceasta nu-ii dã deloc dreptul nici de
a desfiinþa institutul, nici chiar de a cere sã
i se restituiascã suma contribuitã, cãci ºi el
a contribuit spre acelaºi scop ca donatorii
ºi n-a
a pus atunci când a contribuit nicio
condiþiune din care ar putea sã-º
ºi deducã
dreptul de a desfiinþa institutul. Astfel contribuirea din partea statului e numai o dovadã
mai mult cã trebuinþa întemeierii unui
institut ca cel de la Pantelimon era, cel
puþin, de toþi simþitã. Statul are dar dreptul
de control, poate chiar sã nu mai contribuie
pentru întreþinerea acelui institut, însã
dreptul de a desfiinþa institutul nu-ll poate
avea decât în cazul când fondurile din care
s-a
a înfiinþat ºi se întreþine nu ar fi destinate
de pioºii donatori pentru scopul urmãrit de
acel institut. Iarã dacã fondurile ar fi prea
mici, încât din ele nu s-a
ar putea întreþine
institutul, nu rãmâne decât sã aºteptãm
Redactor-ºº ef : Gheorghe Pãun
Redacþie: Daniel Gligore, Maria
Mona Vâlceanu, Constantin
Voiculescu

ca ele sã creascã ori sã facem un nou apel la inimile
binefãcãtoare, dar institutul rãmâne în principiu
întemeiat, cãci altfel am lãsa sã se creazã cã e
nebun acela care jertfeºte o parte din roadele muncii
sale pentru buna creºtere a generaþiilor viitoare.
Credem însã cã institutul de la Pantelimon
e atât de folositor încât meritã sã fie susþinut chiar
ºi în cazul când fondurile destinate anume pentru
întreþinerea lui ar fi prea mici.
Nu ºtim dacã pânã acum acest institut a rãspuns la scopul ce-ii este pus. Admiþând însã cã
el s-a
a abãtut de la scopul sãu tot nu putem admite
cã urmeazã sã fie desfiinþat, ci numai cã trebuie
reorganizat.

L

ipsa de bani nu poate sã fie un motiv serios
pentru desfiinþarea institutului. Ni se spune
mereu cã sunt mulþi bani în þarã ºi e peste
putinþã cã, atunci când se voteazã mii ºi iar mii de lei
cheltuieli de reprezentaþie pentru înalþi demnitari ai
statului român, sã nu aibã bani pentru întreþinerea
unui prea slab dotat institut de binefacere. În acelaºi
timp vedem cã Eforia Spitalelor, din ale cãrui venituri
a întreþinut pân-a
acum institutul de la Pantelimon,
s-a
zideºte case nouã, planteazã grãdini, pune grilajuri
frumoase, ba dãrâmã chiar o bisericã spre a putea
zidi alta în locul ei; nu înþelegem dar cum Camera ºi
cum guvernul, care au aprobat aceste cheltuieli, mai
pot fi de pãrere cã nu sunt bani pentru întreþinerea
unui institut în care copiii gãsiþi, orfani ºi surdo-m
muþi
gãsesc un adãpost ºi o creºtere potrivitã cu
interesele þãrii.
Care pot sã fie dar cuvintele pentru care s-a
a
desfiinþat – precum sperãm, deocamdatã – institutul
de la Pantelimon? Aceasta e întrebarea pe care
trebuie sã ºi-o
o punã tot omul serios ºi credem
cã ar fi timpul ca opinia publicã sã nu mai rãmâie
în nedumerire asupra acestei întrebãri.
(Tiimpul, 31 mai 1881)

D

. Dumitru
Brãtianu
a avut
nepilduita sinceritate
de-a
a spune cã în
þara aceasta nu
mai existã oameni
oneºti, de-a
a
ameninþa pe cei
rãi cu temniþa, pe
cei rãu nãrãviþi cu
carantina. D-s
sa,
care pãrea a-º
ºi fi
fãcut o misiune din
exterminarea relelor,
cade acum. Cine
rãmâne în locu-ii?
Neapãrat cei ce
dupã a sa opinie
meritã temniþa
ºi carantina.
Nu noi o zicem
aceasta. (...)

Mulþimea
asta de oameni
fãrã învãþãturã
de carte ºi fãrã
avere, care nu
se poate ocupa
cu nicio meserie
productivã ºi
care ºi-a
a fãcut
din politicã o
speculã, poate
ea sã trateze
negoþul ei de
fraze altfel
decât oricare
precupeþ?
Precupeþul catã sã ia din bunurile reale ce le
debiteazã câºtigul cel mai mare posibil; negustorii
de principii ºi de vorbe privesc interesele publice ca
obiecte ale câºtigului lor zilnic ºi vor cãuta sã scoaþã
din debitarea lor oricât de mult. Ce minune dar cã
demagogia românã vede, ca oricare altã demagogie,
un mijloc de îmbogãþire ºi de bun trai în politicã, ce
minune iar dacã, ne-îînfrânatã de niciun control de
sus, de niciunul de jos, îºi râde de neputincioasele
ameninþãri cu umbra ori cu carantina ale unui
Dumitru Brãtianu ºi, la ocazie, îi aratã uºa?
ªi cu ce amarã ironie i-o
o aratã? Aceluiaºi ministru
care a intrat în prosceniul politic cu protestaþiuni de
moralitate îi aruncã în faþã furniturile Goldental ºi
furajul Saniel Marcus cine? Acelaºi orator care-a
a
propus trecerea pur ºi simplu la ordinea zilei peste
un scandal ºi mai mare decât acesta, peste scabroasele afaceri de pe care mâinile neprihãnite
ale mucenicului ridicaserã un colþuleþ al vãlului.
(Tiimpul, 10 iunie 1881)

S

crierile dramatice bune se disting de cele
mediocre prin consecvenþa caracterelor. De
la început pânã la sfârºit toate personajele
se poartã ºi vorbesc astfel cum trebuie sã se poarte
conform naturii lor înnãscute. Dar se va petrece
conflictul în clasele de jos ºi expresiile vor fi mai
energice, dar scena va fi în salon ºi patimile se vor
ascunde în nuanþele cele mai elegante de conversaþie, fondul rãmâne acelaºi. Se va observa cã, dacã
dicþionarul de expresii ºi locuþiuni e altul, e potrivit cu
gradul de culturã al stratului social în care conflictul
se petrece, logica patimii ºi a caracteruui, maniera
a raþiona conform temperamentului
fiecãruia de-a
sãu rãmâne aceeaºi.
Autorii dramatici sunt adesea mediocri, natura
nicicând. Oricât de parfumat de civilizaþie ar fi
exemplarul ce ni-ll prezintã natura, în purtarea lui
va fi consecvent pânã ºi în inconsecvenþele sale.
Astfel, la oricine vom gãsi firul roºu al caracterului
petrecut prin ºiragul faptelor sale, deºi acestea
nu trebuie sã fie neapãrat un ºirag de mãrgãritare.
(Tiimpul, 27 mai 1881)

CURTEA DE LA ARGEª
Revistã lunarã de culturã

Apare sub egida Trustului de Presã „Argeº Expres” (B-d
dul Basarabilor 35A,
tel./fax: 0248-7
722368) ºi a Centrului de Culturã ºi Arte „George Topîrceanu”
(B-d
dul Basarabilor 59, tel./fax: 0248-7
728342) din Curtea de Argeº

Colegiu r edacþional: Svetlana
Cojocaru – director al Institutului
de Matematicã ºi Informaticã al
Academiei de ªtiinþe a Moldovei, Chiºinãu, Florian C opcea
– scriitor, membru al USR ºi USM, Drobeta-Turnu Severin, Ioan
Crãciun – director al Editurii Ars Docendi, Bucureºti, Spiridon
Cristocea – conferenþiar la Universitatea Piteºti, Dumitru A ugustin
Doman – scriitor, Curtea de Argeº, Sorin M azilescu – director
al Centrului Judeþean Argeº pentru Promovarea Culturii, Piteºti,
Marian N encescu – cercetãtor asociat la Institutul de Filosofie
al Academiei Române, Filofteia P ally – expert naþional etnolog,
Muzeului Viticulturii ºi Pomiculturii Goleºti, Argeº, Octavian
Sachelarie – director al Bibliotecii Judeþene „Dinicu Golescu”,
Piteºti, Adrian S ãmãrescu – conferenþiar la Universitatea Piteºti,
Ion C . ª tefan – profesor, membru al USR, Bucureºti.

Corecturã: Radu Gîrjoabã
Machetã: Elena Baicu

ISSN: 2 068-9
9 489
Întreaga rãspundere ºtiinþificã,
juridicã ºi moralã pentru conþinutul
articolelor revine autorilor.
Reproducerea oricãrui articol
se face numai cu acordul autorului
ºi precizarea sursei.

E-m
mail:
curteadelaarges@gmail.com
Website:
www.curteadelaarges.ro
Abonamente s e p ot f ace
la s ediul r edacþiei – Trustul d e
Presã „Argeº Expres”
(25 l ei/6 l uni º i 5 0 l ei/12 l uni)
sau t rimiþând b anii î n c ontul
Asociaþiei C ulturale C urtea
de A rgeº ( detaliile b ancare a par
mai j os) º i o a dresã p oºtalã
prin e -m
m ail.
Tiparul: Tipografia Argeº Expres
argesexpres@yahoo.com

Revista poate fi sponsorizatã prin intermediul Asociaþiei Culturale Curtea de Argeº, CIF 29520540, Banca Transilvania, IBAN RO38 BTRL RONC RT0V 1516 7901.

2

Anul VIII

Nr. 2 (75)

Februarie 2017

Currtea de la Arrgeºº

Homo sapiens

Ingineria ontologicã

Mihai N AD
D IN

H

umboldt, faimos
pentru multe dintre
ideile sale, ne-a
fãcut atenþi la un fapt simplu:
percepþia lumii în care trãim
depinde de limba maternã.
Evident, dacã nu trecem
pragul limbii materne, nu
putem deveni conºtienþi de
felul în care ea afecteazã nu numai ceea ce vedem,
auzim, mirosim, tactilitatea, dar ºi gustul. Ciorba are
un alt gust pentru cei care nu vorbesc româneºte,
turceºte (çorba) sau farsi. Mâncarea asta vine
din Persia (shorba), cei care o preparã acolo
o fac mai picantã decât mamele (sau bucãtarii)
din Turcia sau din România.
Edward Sapir a fost convins cã lumea în care
trãim este rezultatul limbii în care ne exprimãm
(în particular, în care vorbim). Wittgenstein, celebru
pentru un tratat filosofic constituit din propozitii simple
care se întregesc în mod consecutiv, ne-a dat celebra
formulã Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt, în alte cuvinte, limitele
(graniþele) limbii mele sunt graniþele lumii mele.
Îmi cer iertare pentru aceastã recapitulare a unor
detalii bine ºtiute. Cititorul le cunoaºte probabil mai
bine decât mine. Dar n-am putut evita aceastã
introducere. În lumea calculatoarelor digitale,

domeniul cel mai activ astãzi este acela al ingineriei
ontologice. Inteligenþa artificialã ºi deep learning –
formulã la modã – depind de aceastã formã nouã de
inginerie. Ontologia, ca filosofie a existenþei, încearcã
sã descrie natura existenþei: ce este ceea ce este?
Dacã Humboldt, Sapir, Wittgenstein, sau dacã Noica,
în spaþiul gândirii româneºti, au avut dreptate, ceea
ce este depinde de limba în care ne exprimãm sau,
mai precis, de percepþia realului prin prisma limbii
materne.

S

ubiectul pare mai mult metafizic decât
matematic sau logic. ªi totuºi, atunci când
încercãm sã inventãm maºini care vor
executa operaþii în spaþiul existenþei noastre, trebuie
sã le spunem ce înseamnã ceea ce vor avea de
fãcut. Maºinile nu înþeleg decât comenzi în limbaje
precise. Maºinile digitale ºtiu doar Da ºi Nu, un
alfabet de douã litere, foarte precis, dar incapabil
de nuanþe. Dar noi vrem ca ele sã conducã singure
automobile, în timp ce noi vom bea cafeaua de
dimineaþã (dacã doctorii nu o vor declara periculoasã). Sã cureþe casa (dar sã nu se atingã de ceea ce
avem pe masa de lucru), sã producã ceea ce producem noi în fabricile de þesãturi, de mobilã, de câte ºi
mai câte, într-o varietate largã. Pe scurt: sã facã tot
ceea facem noi (fireºte, fãrã sã ne gândim la „ºi ce
vom face noi?“ – o întrebare pentru o altã ocazie).

Pentru a putea „înþelege“ ce vrem de la ele,
inclusiv capacitatea de iniþiativã!, trebuie sã le facem
sã priceapã limba noastrã. Asta e misiunea ingineriei
ontologice. De buna seamã, aceºti ingineri nu vor sã
ia fiecare obiect ºi fiecare acþiune din lume sub lupã
pentru a o defini („a împinge la stânga“ înseamnã...
etc.). Ei vor sã automatizeze generarea unei enciclopedii totale – visul lui Diderot, reactivat de Vanevar
Bush, care voia sã ºtie cum gândim –, mai largã
decât Wikipedia, exprimatã în limbajul pe care îl
înþeleg maºinile. De câte ori vorbiþi cu celularul, mai
precis, cu Siri sau cu Cortana, Google Now, testaþi
ideile lui Humboldt, Sapir ºi Wittgenstein, dar ºi
succesele ingineriei ontologice. În zilele acestea,
prietenii mei din ingineria ontologicã m-au contactat
pentru cã au ajuns la subiectul CELULA. Adicã
elementul constitutiv al organismelor. Le-am reamintit
de modelul computaþional al lui Gh. Pãun (calculul
bazat pe membranele dintre celulele ºi din interiorul
celulelor), dar ºi de ideile lui Spinoza, care a vãzut
inteligenþã în fiecare celulã. Þelul lor e clar: dacã
înþelegem ce e ºi cum funcþioneazã celula, vom
înþelege ºi cum se poate menþine sãnãtatea ei.
Pentru ciorba de periºoare, care are alt gust în
româneºte decât oriunde pe pãmânt, vom avea
nevoie de detalii de altã naturã. Mâncarea ca la
mama acasã e cea mai bunã pentru cã secretele
ei sunt greu de descifrat...

O teorie a pãcii.
Abordare dinspre entropie

Johan GALTUNG

T

eza discursului
bazat pe abordarea
entropicã a pãcii este
cã dezordinea, haosul spaþial
ºi neregularitãþile în timp
produc mai multã pace decât
ordinea ºi regularitatea. În acest context, un puls
regulat nu este un indiciu de sãnãtate: „Haosul în
funcþionarea unui corp este un semn de sãnãtate.
Comportarea periodicã poate ascunde o boalã”,
spune subtitlul sugestiv a unui articol-cheie (A.L.
Goldberger, D.R. Rigney, B.J. West: Chaos and
fractals in human physiology, Scientific American,
Febr. 1990). Traducând în termenii studiului pãcii,
asta înseamnã concentrarea pe procese mai puþin
ordonate. Ar putea întâlnirile la intervale neregulate
sã fie mai potrivite pentru a absorbi denivelãrile
de pe cãile istoriei, ele însele neregulate? A fi impredictibil este o abordare majorã a invulnerabilitãþii,
cunoscutã ºi de teroriºti ºi de terorismul de stat
deopotrivã, de criminali ºi de elitele cãlãtoare.
Se aplicã acest lucru ºi proceselor de pace, dupã
cum sugereazã abordarea bazatã pe entropie?
O examinare sistematicã a teoriilor pãcii va releva
un mare numãr de idei contradictorii; în Anexã, le-am
sistematizat pe unele dintre ele în nu mai puþin de
35 de clase. Întrebare: existã concepte comune,
fundamentale, care joacã un rol de bazã în gândirea
despre pace? Existã variabile despre care se poate
spune cã la valori mari-mici ale lor corespunde
un nivel înalt-scãzut al pãcii?

S

perãm sã putem arãta cã entropia, dezordinea (în sensul absenþei ordinii), este un
asemenea concept. Nu tot ce s-a spus ºi
gândit asupra pãcii se aºazã sub aceastã umbrelã,
dar entropia are o bogãþie conceptualã ºi o flexibilitate suficiente pentru a acoperi mult din ceea
ce este astãzi viabil în teoria pãcii.
Exemplu. O altã descriere a dezordinii este
corelaþie puþinã sau absentã. Corelaþiile dintre categorii ºi ranguri, cu unii oameni deasupra altora, eventual ca „popoare alese”, înseamnã violenþã culturalã
care invitã la violenþã directã, structuralã. E mai
bine sã laºi oamenii neclasificaþi ºi neierarhizaþi pe
categorii sau, dacã-i categorisim, sã-i considerãm
egali. Dezordinea-entropia înaltã nu garanteazã
absenþa violenþei, dar o fac posibilã mai degrabã
ca violenþã micro decât macro. Haosul faciliteazã

reþelele de interacþiune
paºnicã miºcându-se
în toate direcþiile.
Conceptul de
entropie. Variabila
se numeºte entropie.
Sinonime pentru entropie înaltã: grad de
dezordine, incertitudine, distribuþie cu
impredictibilitate înaltã,
haos, corelare scãzutã;
sinonime pentru entropie
scãzutã: nivel de ordine,
certitudine, distribuþie
cu mare predictibilitate,
structurare, corelare
înaltã. Entropia este
o variabilã folositã pentru a indica distribuþia unor
atribute într-un sistem.
Un sistem are o entropie înaltã atunci când
predictibilitatea atributelor pentru orice element
al sistemului este scãzutã; dacã predictibilitatea
este înaltã, atunci entropia este scãzutã. Exemplu:
moleculele de aer dintr-o camerã au ca atribute
poziþia ºi momentul. Dacã toate moleculele se aflã
într-un colþ al camerei, atunci predictibilitatea, ordinea
sunt maxime ºi entropia minimã; dacã ele sunt
dispersate uniform pe coordonatele poziþionale
(„distribuþie random”) astfel încât pentru orice
moleculã probabilitatea de a se afla în orice poziþie
din camerã este egalã, atunci predictibilitatea,
ordinea etc. sunt minime, iar entropia este maximã.
În teoria informaþiei (Shannon, Wiener), acest
lucru este numit informaþie ºi are o formulã similarã
formulei entropiei din termodinamicã (zero pentru
distribuþia concentratã într-un punct, maximã pentru
distribuþia uniformã). Totuºi, mai important decât
formula entropiei/informaþiei este conceptul de
dezordine, pe care dorim sã-l exploatãm aici.
Un alt exemplu, mai complicat ºi mai relevant
pentru pace. Pe axa orizontalã punem nivelurile de
vinovat, vicios sau greºit, de la minimum, zero, la
maximum, total. Actorii avuþi în vedere sunt pãrþile
unui conflict, de exemplu, douã naþiuni, A ºi B.
În cazul distribuþiei maxime a entropiei avem
o distribuþie egalã a vinovãþiei-greºelii; pãrþile sunt
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simetrice, niciuna nu stã mai bine sau mai rãu
decât cealaltã, sunt poate componente ale unui
sistem care funcþioneazã rãu, fãcându-i pe toþi
sã parã vinovaþi. Distribuþia minimã a entropiei,
adesea întâlnitã în conflicte, pune toatã vina pe
una dintre pãrþi ºi deloc pe cealaltã. Câºtigãtorii
jocului „cine este mai puþin vinovat” dicteazã
rezultatul. Abordarea legalã, pace prin justiþie,
este, de asemenea, îndreptatã în aceastã
direcþie, ca ºi în cazul rezolvãrii conflictelor
pe baza drepturilor legitime.

D

istribuþia entropiei maxime poate
fi orientatã spre viitor, spre soluþii concentrate pe ceea ce pãrþile considerã
mai degrabã ca drept pentru Sine decât pe ceea
ce este greºit în Celãlalt, spre o nouã realitate.
Distribuþia ne furnizeazã cantitatea totalã de
vinã distribuitã, nivelul de orientare spre
vinovãþie; iar entropia stã chiar în distribuþie. Unii se
pot concentra mai mult pe distribuirea de certificate
de virtute, dar cele douã distribuþii de bazã încã vor
fi aplicabile.
Am folosit acest exemplu ºi pentru a arãta
cã distribuþiile entropiei minime ºi maxime sunt,
conceptual vorbind, cel mai simplu de manevrat.
Dacã modelul alb-negru este respins, atunci modelul
fifty-fifty este adesea urmãtorul care intrã în discuþie.
Acestea reprezintã tradiþia clasicã în studiile
internaþionale asupra pãcii cu lumea vãzutã adesea
din punctul de vedere al naþiunii proprii, în timp
ce studiile noastre pledeazã pentru o descriere
mai simetricã, orientatã cãtre soluþii. Aceastã a doua
abordare este mai sofisticatã, dar se concentreazã
pe una dintre cele douã concepþii posibile despre
lume. Modelul lasã studiile asupra pãcii vulnerabile
la acuzaþia cã au o simetrie intrinsecã în modul
de a aborda orice pereche de pãrþi aflate în conflict,
independent de variabile ºi de faptul dacã conflictul
este între David ºi Goliat, între doi David sau
doi Goliat.
Posibil, dar mãcar modelul este orientat spre
soluþie, nu spre victorie.
Entropia actorilor ºi entropia interacþiunii
Ce are entropia de a face cu lumile paºnice,
în general? Pentru a explora acele modele ale pãcii,
ele trebuie sã fie exprimate ca distribuþii.
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Homo sapiens

Oglinzile lui Don Juan
C

ândva, „în vremi mai mari la suflet”, ca sã-ll
citez pe Goga, adicã atunci când, tânãr fiind,
speranþele prevalau dezamãgirilor, m-a
am
aplecat cu voluptate asupra miturilor, aceste minunate paradigme ale condiþiei umane care fac indigestia
nechemaþilor contemporani, aliniaþi între sârmele
ghimpate ale raþiunii rudimentare a corectiitudiiniii
poliitiice. N-a
am reuºit sã alcãtuiesc un lucru împlinit
decât despre mitul Meºteruluii Manole dar n-a
am
încetat sã rãmân conectat ºi sã glosez pe marginea
altor interpretãri ºi întâmpinãri exemplare despre
galaxia om, cu constelaþiile ºi nebuloasele sale. Am
scris de nenumãrate ori despre viziunea unicã asupra
morþii pe care o propune mult hulita Miioriiþa ºi despre
inexplicabila orbire în faþa condiþionalului care aruncã
în aer ideea defetismului românesc ºi m-a
am aplecat
cu voluptate ºi asupra paradigmelor ivite sub alte
zodii, dar vorbind despre aceeaºi trestie
gânditoare, cu speranþele ºi suferirile
sale. ªi iatã cã, dupã preaminunatul
Alfonso Quijana cel Bun, alias Don
Quijote, a venit vremea sã dezgrop,
dintre file care aºteptau de decenii un
destin mai bun, note ºi oglindiri despre
un alt ilustru hispanic care de secole
bântuie fantomatic spiritualitatea
occidentalã ºi prin contaminare ºi pe
cea rãsãritean-e
europeanã: Don Juan.
Albert Camus îl vedea pe fugosul
amant Don Juan limpede ºi plin de
veselie. Condiþia lui ar izvorî din nevoia
de a resimþi de fiecare datã, de a
repeta acea dãruire totalã faþã de fiinþa
adoratã. El e senin pentru cã ºtie cã nu
poate obþine mai mult calitativ, ci doar
cantitativ, cã nu existã speranþã. Pentru mine, însã,
Don Juan îmbracã masca tristeþii. Don Juan-u
ul meu
e un nefericit care nu cautã nici iubirea, nici femeia
perfectã, nici mãcar repetarea acelei dãruiri totale,
satisfacþia acesteia. Don Juan nu cautã pe nimeni
în afarã de sine însuºi. Pentru el universul nu existã
în afara iubirii; e fad, e gol fãrã de ea. Iubirea, iatã
singura raþiune a existenþei lui; singura pe care o
concepe ºi prin care universul are sens ºi formã.
Iubirea este însuºi Don Juan. Dar e o iubire fãrã
obiect. Nu femeia care o declanºeazã îl intereseazã,
nici actul erotic în sine. Pentru el esenþial e ceea
ce se întâmplã pânã la acesta. În tot ce face pânã
aici, în tot acest preambul, în sublimele jocuri
ale „încântãrii”, Don Juan îºi cautã ºi îºi regãseºte
sufletul, puritatea iniþialã. El trãieºte doar pentru acest
etern început, pe care încearcã sã-ll desãvârºeascã
ºi pe care-ll rateazã de fiecare datã. Nu ceea ce
spune Don Juan e important. Nu e important nici
mãcar faptul cã spune acelaºi lucru fiecãrei femei,
ci cum îl spune! De fiecare datã, ca ºi cum l-a
ar rosti
pentru întâia oarã ºi mereu altul, irepetatbil. Cu
aceeaºi iluminare interioarã a regãsirii de sine
ºi a regãsirii chipului adevãrat al lumii. Ceea ce
nu înþeleg ceilalþi sau, mai exact, celelalte e faptul
cã dupã actul erotic nu mai poate urma altceva.
Din acel moment, nimic nu mai are importanþã.
Satisfacþia amoroasã nu poate sta lângã beatitudinea pe care i-o
o oferã preambulul ei. Sexual,
Don Juan este un martir al insatisfacþiei.

C

ât despre dragostea eternã... Singura
posibilitate pentru el de a o cunoaºte
ar fi sã gãseascã o femeie care sã nu-ii
cedeze. Dar cine ar putea rezista iubirii însãºi, pe
care el o întrupeazã în adevãrul uverturii erotice?
Sunt sigur cã dacã fiecare dintre femeile pe care
le cucereºte ar ºti dinainte tot ceea ce le va spune

Don Juan, atunci când le-o
o spune-o
o el însuºi ar avea
senzaþia cã o aud pentru prima oarã; lucruri nespuse
vreodatã. Pentru cã, într-a
adevãr, ele sunt unice,
irepetabile. De aceea niciuna nu-ii va rezista. Don
Juan e sortit sã fie un crucificat al speranþei. Al
speranþei de a gãsi totuºi femeia care sã-ll refuze.
Denis de Rougemont afirma cã „nimic din ceea
ce-ººi doreºte nu-ii rezistã pentru cã el nu iubeºte ceea
ce-ii rezistã”, de aceea, zice el, Don Juan „nu cunoaºte nici pasiune inaccesibilã, nici trecut, nici viitor, nici
sfâºierea voluptosã. El trãieºte mereu în imediat,
nu are niciodatã timp sã iubeascã, sã aºtepte, sã-º
ºi
aminteascã”. Ar putea avea dreptate dacã umanitatea
lui Don Juan ar fi realã. Dar nu este. Prologul despre
care vorbeam, în care nu joacã „încântarea” partenerei, ci este „încântarea” însãºi, îi conferã o naturã
simbolicã. El nu este în fond decât visul femeilor
plictisite ºi înnebunite de eterna
aºteptare a lui Tristan, sãtule de
eteratele fandoseli ale acestuia, de
ploconelile trubadurilor, într-o
o epocã
(Renaºterea) care descoperea
(public) gustul iubirii carnale ºi
farmecul clipei, visul matroanelor
spaniole zãbrelite în colereta unei
morale monastice. Don Juan e zeuliubire ºi, asemeni acestuia, apariþia
lui e fulgerãtoare. Nici Zeus-u
ul
mitologiei antice nu are „niciodatã
timp sã iubeascã, sã aºtepte, sã-º
ºi
aminteascã”. Nici acestuia nu-ii
rezistã nimic. El vine, ia ºi dispare.
Ca o pãrere, ca un vis. Iar ceea ce
uitã „nemulþumitele” victime este
faptul cã timpul fulgerului e clipa
ºi nu eternitatea ºi cã nu te poþi încãlzi la el o viaþã
întreagã, precum la flacãra molcomã a cãminului.

I

ubind doar iubirea ºi nu femeia, Don Juan
încearcã sã refacã într-u
un alt orizont mitul
androginului, sã împlineascã în unitate ceea ce
nu mai e posibil decât în dublu. Iar aceasta conduce
la natura sa narcisiacã. Don Juan are despre sine
o imagine pe care dragostea i-a
a confirmat-o
o. Sau
i-a
a dat-o
o! Fiecare femeie e o oglindã. Fiecare femeie
îndrãgostitã! O oglindã în care muritorul e divinizat.
Devine Unicul. La aceastã deificare nu mai poate
renunþa Don Juan. Pentru cã el ºtie cã fiecare dintre
aceste oglinzi stã sub semnul timpului, al efemeritãþii.
Nu e veºnicã, dacã veºnicie în dragoste se poate
numi o viaþã de om. Egal cu sine însuºi în demersul
erotic, Don Juan primeºte la fiecare schimbare
de oglindã aceeaºi imagine.
Poate mai mult decât un Narcis, Don Juan e
un Faust de o altã facturã, un disperat în bãtãlia
cu timpul. Aceastã perpetuã schimbare de oglinzi îi
dã iluzia cã poate scãpa, prin reflectarea aceluiaºi
chip, propriei degradãri, destrãmãrii inexorabile.
Aºadar, nu contemplarea autodevoratoare îl intereseazã, ci imuabilitatea. Don Juan nu-ººi iubeºte
frumuseþea, ci permanenþa acesteia. Acelaºi de
fiecare datã, contemplând aceeaºi imagine pe care
i-o
o restituie nenumãratele ºi succesivele oglinzi, Don
Juan poate avea senzaþia nemuririi. Nu comandorul,
ci el a devenit statuie. Faustiana „clipã opreºte-þþi
zborul!” s-a
a realizat. Cu o singurã condiþie: de a
schimba mereu oglinda, mai bine zis, de a nu-º
ºi
permite sã moarã. De altminteri, Don Juan nu-º
ºi
permite sã moarã decât în legendã. Un Don Juan
bãtrân, decrepit, supus morþii este un nonsens. El
nu poate sã disparã decât respectându-ººi condiþia.
Deificat prin sine însuºi. Crucificat al speranþei de a
rãmâne totdeauna în avanscena eroticã, de a pãstra

U

n mare numãr de modele pot fi formulate în termeni de
– Entropie a actorilor, distribuþie a actorilor pe poziþii, ºi
– Entropie a interacþiunii, distribuþia legãturilor pe perechile de actori.
Aceste douã distribuþii sunt fundamentale. O structurã socialã care conecteazã
poziþiile capãtã înþeles atunci când este cunoscutã distribuþia actorilor. Dacã
sistemul are douã poziþii, „clasa de sus” ºi „clasa de jos”, atunci conteazã dacã
distribuþia are o entropie micã (5% în clasa de sus ºi 95% în clasa de jos) sau
mare (45% sus ºi 55% jos). Iar o structurã socialã devine ºi mai vie atunci când
existã interacþiune între actori; întrebarea este cum sunt distribuite legãturile.
Într-un sistem cu entropie înaltã la nivelul actorilor ºi al interacþiunii, actorii
sunt distribuiþi echilibrat pe poziþii, iar legãturile sunt distribuite echilibrat între
ei. În sisteme cu entropie scãzutã pe ambele niveluri, actorii se aglomereazã
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intactã o singurã posturã, crucificat al dementului carusel al
oglinzilor, Don Juan sfârºeºte
în nemurirea unei imagini.
Ceea ce e mult prea puþin sau
poate e totul! Semnul oglinzii
sale e unul dublu: eternizarea
imaginii proprii ºi eternizarea
iubirii. Don Juan refuzã sã-ii accepte degradarea
în ipostazã casnicã, pãstrând mereu doar sublimul
ei. El este un Quijote al absolutului ºi nu e de mirare
cã amândoi s-a
au nãscut pe pãmântul Spaniei.

D

on Juan este în fond un artist. Pentru
cã numai un artist acceptã succesiunea
mãºtilor pentru a proba unitatea þinutei.
Asemeni acestuia, Don Juan posedã, conºtient sau
inconºtient, ceea ce singularizeazã o personalitate:
unitatea de stil. Nu-m
mi închipui un artist prosternat
dinaintea aceleiaºi opere. Nu mi-ll pot închipui pe Don
Juan rãmas în prostraþie eroticã în faþa unei singure
femei. Un sentiment îºi câºtigã ºi îºi pierde absolutul
prin obiectivare. Eternitatea unui sentiment existã
doar din perspectiva lui însuºi ºi ca s-o
o câºtigi trebuie
sã te plasezi în acea perspectivã: în inumanitate.
Pentru cã omenescul presupune început ºi sfârºit.
Dar este el, Don Juan, doar un simplu jouiisseur?
Gîndirea lui e legatã doar de ideea plãcerii sau a
perfecþiunii ca problemã existenþialã a limitei? Mai
degrabã aceastã ultimã accepþiune mi se pare realã.
Don Juan nu este, în fond, decât un Romeo eternizat
în scena balconului. Ceea ce ar urma inevitabil dupã
trecerea prin iatacul Julietei este tocmai ceea ce
refuzã Don Juan. De piaþã ºi negustorie, pe Romeo
îl scuteºte moartea. Don Juan se scuteºte el însuºi.
Cã este un Romeo in aeterniitas nu încape însã
îndoialã de vreme ce toate femeile ce-ll întâlnesc
vor sã joace rolul Julietei. Tot ceea ce este poetic
în piesa lui Shakespeare se opreºte odatã cu trilurile
ciocârliei. Ceea ce urmezã e tragicul! De fapt, pentru
irepetabilitatea voluptãþii aºteptãrii, a timpului seducþiei îl urãsc femeile pe Don Juan, nu pentru
altceva. Incapabile sã înþelegã cã miracolul adevãrat
se întâmplã o singurã datã ºi cã rãmas alãturi de
ele, în papuci ºi scufie de noapte, ar deveni obiectul
unei uri ºi mai devastoare decât aceea împotriva
veºnicului fugar. Fiindcã fugarul s-a
ar putea întoarce.
E o speranþã ºi, la urma urmei, nu existã iubire
fãrã speranþã. Existã numai un timp al speranþei.
Acelaºi Denis de Rougemont considerã cã
sfidarea donjuanescã nu are nimic de-a
a face cu
adevãrata libertate, care e aceea a lui Tristan, cea
interioarã, calea iluminãrii ºi convertirii. Însã pentru
o Spanie sãtulã de calea lui Tristan ºi de convertirile
luminate de rugurile Inchiziþiei, ea capãtã o altã
semnificaþie. Este victoria cãrnii martirizate de
dogmã, a fizicului împotriva metafizicului, a naturalului împotriva abstracþiunii, a trupului împotriva unui
spirit care refuzã sã ºi-ll asume. ªi poate triumful
fondului maur pe care fudulii regi catolici îl credeau
alungat pentru totdeauna pe þãrmurile Africii. Oricum,
augustinianul „iubeºte ºi fã ce vrei” nu i se potriveºte
mai mult lui Tristan decât lui Don Juan.

D

ar care ar fi atunci culpa majorã a lui Don
Juan? Dacã iubirea e proiecþia noastrã în
celãlalt, fãrã ca ea sã anuleze individualitatea acestuia, Don Juan nu se vede în celãlalt
decât pe sine însuºi. Din subtilul amestec de dãruire
ºi egoism (sau egotism?) care este iubirea, el nu-ººi
asumã ºi nu vieþuieºte decât în orizontul acestuia din
urmã. Iar în subtila geometrie a lumii, o asemenea
alegere e o dizarmonie mortalã, cu o singurã finalitate
posibilã. Ceea ce i se ºi întâmplã lui Don Juan!

pe una sau pe câteva poziþii, iar legãturile se concentreazã pe puþine perechi
de actori. Sistemul poate fi ºi sus din punctul de vedere al uneia dintre entropii
ºi jos din celãlalt punct de vedere – toate combinaþiile sunt posibile.
Douã variabile care nu sunt acoperite direct de entropie este numãrul m
al actorilor ºi numãrul n al legãturilor. Dacã numãrul actorilor creºte într-o lume
paºnicã cu multe state (Lumea nr. 5 în Anexã), atunci probabilitatea pãcii de
asemenea va creºte. Existã mai multe posibilitãþi, dar m este un atribut al mulþimii
de distribuit, nu al distribuþiei, deci nu este acoperit de entropie. Acelaºi lucru
se aplicã pentru numãrul de legãturi: dacã n creºte, reþeaua de interacþiuni poate
fi mai dens legatã – iar rezultatul este probabil tot productiv în privinþa pãcii.
Nici acest aspect nu este prins în formula entropiei, din acelaºi motiv.
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Homo sapiens

Pledoarie pentru sol

Elogiu slujitorilor pãmântului românesc

Acad. C r istian H ERA

Reluãm în continuare primele ºi ultimele pagini ale Discursului
de Recepþie rostit de acad. Cristian Hera, vicepreºedinte al Academiei
Române ºi preºedinte de onoare al Academiei de ªtiinþe Agricole
ªiºeºti”, în Aula Academiei Române,
ºi Silvice „Gheorghe Ionescu-ª

S

olul, pilon principal al agriculturii, bazã
a existenþei vieþii terestre

Cunoºtinþele acumulate ºi experienþa dobânditã în
cei 60 de ani dedicaþi activitãþii de cercetare ºtiinþificã,
din care majoritatea pentru studierea fertilitãþii solului,
nutriþiei plantelor ºi aplicãrii îngrãºãmintelor, mã determinã sã afirm fãrã ezitare cã pãmântul reprezintã
baza existenþei vieþii pe Terra ºi veºnicia omenirii.
Solul este o adevãratã arhivã a istoriei planetare,
martor fidel al trecutului ºi prezentului, în acelaºi
timp, o carte deschisã pentru viitor.
Îngrijindu-l ºi protejându-l, am convingerea cã
putem asigura securitatea ºi siguranþa alimentarã,
mediul sãnãtos pentru viaþã, putem clãdi prezentul
ºi asigura sustenabilitatea viitorului.
Solul este unul dintre cele mai complexe sisteme
naturale de pe Planeta Pãmânt, reprezintã un agregat
structural de substanþe în continuã schimbare,
complex biologic în care viaþa pulseazã continuu,
sistem polifuncþional, supus degradãrii, capabil
de autodezvoltare, filtru natural pentru mediul
înconjurãtor, reflectã impactul climei, florei, faunei
ºi activitãþilor antropice în perioade variabile de timp.
Solul este pilonul principal de susþinere a
agriculturii. Suprafaþa terestrã ocupã 29% din
suprafaþa Terrei, în timp ce suprafaþa apelor ocupã
71%, ceea ce ne face sã atribuim planetei noastre
ºi numele de „Planeta Albastrã”.
Din suprafaþa terestrã, numai pe 6,4% se practicã
agricultura, dar aceasta produce 95% din hrana
necesarã omenirii, în timp ce suprafaþa ocupatã
de ape produce numai 5% din necesar. Iatã de ce
avem datoria sã protejãm, sã îngrijim ºi sã cultivãm
pãmântul, cu grija permanentã faþã de prezent, pentru
„ziua de mâine”, pentru viitorul generaþiilor cãrora
le datorãm dreptul de a-ºi construi singuri societatea
sustenabilã ºi performantã pe care ºi-o doresc.
Starea de fertilitate a solului reprezintã elementul
esenþial în capacitatea sa de a produce, de a realiza

la 18 noiembrie 2016.
Rãspunsul a fost dat de acad. Nicolae Sãulescu.
Discursul în întregime, împreunã cu Rãspunsul, a apãrut în formã
tipãritã la Editura Academiei Române, Bucureºti, 2016.

producþii sigure ºi stabile pe unitatea de suprafaþã.
Cu cât fertilitatea solului este mai ridicatã, cu atât
devine mai sigurã capacitatea acestuia de a pune la
dispoziþia plantelor, simultan ºi continuu, elementele
nutritive ºi apa de care au nevoie pentru reglarea
proceselor metabolice de creºtere ºi dezvoltare,
pentru „construirea” recoltelor atât de necesare
satisfacerii necesarului de hranã pentru populaþia
mereu crescândã a omenirii.

R

omânia este o þarã binecuvântatã din
punctul de vedere al stãrii de fertilitate a
solurilor. Dacã la nivel mondial suprafaþa
solurilor cu grad de fertilitate bun ºi foarte bun este
de numai 11%, în þara noastrã asemenea soluri
ocupã 28% din teritoriu.
Solurile cu fertilitate scãzutã ocupã în România
50% din suprafaþã, în timp ce la nivel global suprafaþa
ocupatã de astfel de soluri este de 60%. Solurile
cu fertilitate moderatã sunt rãspândite în þara
noastrã în proporþie
de 22%, pe plan
mondial acestea
ocupând 28%.
Este de datoria
noastrã, a românilor,
ca acest dar al
naturii sã îl pãstrãm,
sã îl protejãm,
iar prin aplicarea
mãsurilor tehnologice de cultivare
a plantelor în
conformitate cu
cerinþele acestora
ºi a recomandãrilor
fãcute de cercetarea ºtiinþificã
pentru realizarea
producþiilor

programate, putem menþine ºi spori starea
de fertilitate a pãmântului.
Ca urmare a încetãþenirii „mitului liniºtitor” de
pãmânt fertil, în România nu s-a acordat ºi nu se
acordã importanþa cuvenitã folosirii îngrãºãmintelor,
de orice naturã, organice sau minerale. În anul
1950, cantitatea de îngrãºãminte minerale folositã
în agricultura þãrii noastre era 5.921 tone, în anul
1990, ca urmare a demersurilor fãcute de specialiºtii
din domeniu ºi a dezvoltãrii industriei proprii de
îngrãºãminte, cantitatea totalã de îngrãºãminte
minerale cu azot, fosfor ºi potasiu a crescut la
1.103.075 tone, ceea ce reprezintã circa 110 kg
NPK/ha, aceasta fiind pânã în prezent cantitatea
maximã folositã pe unitatea de suprafaþã în România.
În anul 2000, cantitatea de îngrãºãminte s-a redus
la 342.174 tone NPK, sau 36,5 kg/ha, ca dupã acest
an sã se înregistreze o uºoarã tendinþã de creºtere.
Referindu-ne la îngrãºãmintele organice, cantitatea utilizatã în România, începând cu anul 1990,
s-a redus substanþial, pe de o parte, ca
urmare a reducerii drastice a numãrului de
animale, dar ºi dezinteresului producãtorilor
agricoli pentru folosirea acestora.

R

ezultatele cercetãrilor noastre aratã
cã, odatã cu recolta, se extrag din
sol 100-140 kg N/ha/an, 50-60 kg
P2O5/ha/an ºi 130-160 kg K2O/ha/an, export
de elemente nutritive care conduce inevitabil
la diminuarea stãrii de fertilitate a solurilor.
Pentru a avea o imagine comparativã,
menþionez cã Olanda a folosit în 1980-1981,
826 kg NPK/ha, Germania 413 kg/ha, Marea
Britanie 294 kg NPK/ha. Din 1990-1991, în
aceste þãri, cantitãþile s-au redus, ca urmare
a restricþiilor impuse de Uniunea Europeanã
pentru evitarea poluãrii mediului, în special
a poluãrii cu nitraþi.

E

ntropia ºi raþionamentele asupra pãcii
care opereazã atât la nivelul înalt cât ºi la cel scãzut al entropiei, tinzând sã
Vom testa acum aceste idei verificând în ce mãsurã ele redau într-o
împingã sistemele înapoi atunci când ele s-au deplasat prea departe înspre
manierã adecvatã ideile de bazã din spatele studiilor asupra pãcii care
oricare dintre extreme. Vom argumenta cã existã merite considerabile ale unei
pot fi identificate în vasta literaturã disponibilã, clasificatã în Anexã.
teorii pendulatorii în privinþa sistemelor sociale, care oscileazã între niveluri
Acest lucru presupune transformarea prozei verbale uzuale în limbajul
de entropie mare ºi micã.
distribuþiilor, ceea ce de cele mai multe ori se face foarte uºor. Ne vom limita,
Ideea de bazã este principiul dialectic conform cãruia orice sistem are în
totuºi, la considerarea modelelor pãcii internaþionale ºi supranaþionale, deoarece
el sursele propriei schimbãri ºi, cu cât sistemul este mai la extrem în termenii
modelele sub-statale sunt de interes mai scãzut în aceastã privinþã (modelele
entropiei, cu cât este mai aproape de punctele de minim sau de maxim, cu atât
4-5 sunt marginale). Dar, dincolo de acestea, majoritatea dintre cele 30 de lumi,
mai puternice sunt contra-forþele. O raþiune de bazã stã în diferenþele dintre
6-35, primesc o relativ clarã traducere în termeni de entropie a actorilor ºi/sau
niveluri: la nivelul sistemului, al societãþii, existã o unitate care nu corespunde
a interacþiunilor.
diversitãþii indivizilor. Fiinþele umane sunt foarte diversificate, între ele, pentru
Lumile despre care discutãm sunt mulþimi de state, sisteme de state. Unitatea
aceeaºi persoanã la diferite momente de timp, ºi chiar la acelaºi moment.
este statul, mulþimile sunt structurate diferit, prin intermediul relaþiilor. O distincþie
Sistemul poate avea o entropie mare sau micã, dar indivizii pot sã difere
cheie: sisteme disociative versus sisteme asociative.
mult în capacitãþile sau abilitãþile lor de a trãi în oricare dintre stãri, atât între
Sistemele disociative stratificã sistemul statelor, orizontal (exemple: polarizare,
ei, cât ºi în interior, pentru fiecare individ în parte.
echilibru al puterilor, nonviolenþã negativã) sau vertical (exemple: lumi feudale,
O altã serie de motive rezidã în sistemul însuºi, fãrã referire la nivelul
divizate în clase, cu controlul armelor). Sistemele asociative leagã toate acestea
indivizilor. Stãrile de entropie scãzutã pun la dispoziþie energie pentru schimbãri
prin interacþie.
care nu sunt posibile în stãri de entropie înaltã, ºi reciproc, iar acest lucru
În general vorbind, sistemele asociative distribuie masa de interacþiune
conduce la insatisfacþii, din cauzã cã rãmân neîmplinite schimbãri sociale.
pozitivã în mod egal peste sistemele de state, sistemele disociative nu fac asta.
Vom presupune, deci, cã pentru ambele cazuri ale entropiei scãzute
În sistemele asociative entropia este mare, în cele disociative este scãzutã.
sau ridicate vor exista forþe puternice îndreptate în direcþia opusã, la fel
Formulã generalã: mãriþi entropia lumii, creºteþi non-ordinea, amestecul,
cum existã forþe de inerþie care þin sistemul acolo unde se aflã.
întâmplarea, impredictibilitatea – evitaþi claritatea, proiectele simpliste,
O încercare de a sistematiza aceste forþe apare în Tabelul 1. (Va urma)
predictibilitatea, ordinea excesivã.
Iniþiaþi contra-proiecte care conduc la un nivel total al ordinii neexcesiv
Tabelul 1. Forþe de atracþie-rrespingere, entropie joasã sau înaltã
de mare. Nu puneþi temei pe ordinea simplistã. Faceþi
Nivelul
p
ersoanei
Nivelul persoanei
Nivelul social
Nivelul social
sistemele asociative mai producãtoare de pace.
Forþe de atracþie
Forþe de respingere
Forþe de atracþie
Forþe de
respingere
inamicile entropiei
Sã aducem acum în scenã timpul ºi sã ne punem
Sisteme
Dorinþã de
Stabil micro;
Promoveazã „binele”, Promoveazã „rãul”,
întrebarea crucialã: poate fi descoperitã o tendinþã
cu entropie
consonanþã,
uniformitate, repetiþie
stabil micro
instabil macro
pe termen lung, folosind entropia ca variabilã de bazã?
scãzutã
simplitate, homofilie
Cum merge lumea, în general, spre o mai mare sau mai
Sisteme Dorinþã de varietate, Prea multã disonanþã, Rezolvã problemele
Prea mult micro,
micã entropie?
cu entropie
experienþe noi,
supraîncãrcare
micro, faciliteazã
împiedicã
Vom încerca sã arãtãm cã orice astfel de teorie unidirecridicatã
dinamism micro
informaþionalã
schimbãrile macro
schimbãrile macro
þionalã este menitã sã dea greº, din cauza forþelor puternice
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L

a nivel mondial, cantitãþile de îngrãºãminte
produse industrial au crescut an de an, de
la 32 milioane tone în anul 1961, la 140
milioane tone în 2001, ca dupã acest an, cu toatã
apariþia crizei energetice, producerea îngrãºãmintelor
fãcându-se cu mare consum de energie, în anul
2010 cantitatea produsã la nivel mondial a ajuns
la 170 milioane tone, din care 104 milioane tone
îngrãºãminte cu azot, 39 milioane tone îngrãºãminte
cu fosfor, celor cu potasiu revenindu-le 27 milioane
tone. Cantitãþile produse ºi folosite în agriculturã
continuã sã creascã. În anul 2014, agricultura
mondialã a consumat 186,9 milioane tone de
N, P2O5 ºi K2O. Pentru perioada 2014-2018
a fost estimatã o creºtere anualã a consumului de
îngrãºãminte cu 1,8%, celor cu azot revenindu-le
1,4%, celor cu fosfor 2,2% ºi celor cu potasiu 2,6%.
În anul 2015 consumul a fost de 190,7 milioane tone,
în 2016 estimându-se un consum de 193,9 milioane
tone, în 2017, 197,2 milioane tone ºi în 2018,
200,5 milioane tone.
Realitatea impune schimbãri drastice de concepþii
în producerea industrialã a îngrãºãmintelor, utilizarea
acestora ºi, concomitent, luarea urgentã a mãsurilor
de remediere pentru valorificarea raþionalã a îngrãºãmintelor de orice naturã, în vederea menþinerii
ºi sporirii fertilitãþii solurilor ºi a creºterii producþiilor
pe unitatea de suprafaþã.
Utilizarea raþionalã ºi echilibratã a îngrãºãmintelor, diminuarea consumurilor neproductive
de fertilizanþi ºi energie, dirijarea ºi perfecþionarea
proceselor metabolice de creºtere ºi dezvoltare
a plantelor, de formare cantitativã ºi calitativã
a recoltelor, devin necesitate de primã urgenþã,
atât pentru cercetãtori, pentru specialiºtii din
agriculturã, pentru cei din industria de îngrãºãminte, dar mai ales pentru factorii de decizie
executivã, având în vedere ºi eficienþa ºi
profitabilitatea investiþiilor fãcute în domeniu.

Homo sapiens
Evitarea unor astfel de crize trebuie sã reprezinte
preocuparea supremã a omenirii.
Norman Borlaug, promotorul „Revoluþiei verzi”,
singurul agronom laureat al Premiului Nobel, spunea
la cel de al XV-lea Congres Mondial de ªtiinþa Solului
(Mexic, 1994): „Toþi cei care suntem implicaþi în
producerea hranei, sã pãstrãm în memorie faptul
cã pacea lumii nu poate fi menþinutã în condiþii de
foamete ºi mizerie umanã. Refuzând accesul micilor
fermieri, cu resurse puþine, la factorii moderni de
producþie – varietãþi ameliorate de plante, îngrãºãminte ºi pesticide – lumea va fi condamnatã,
nu la otrãvire cum presupun unii, ci la foamete
ºi haos social.”

T

recut, prezent ºi viitor
Avem datoria sã învãþãm din lecþiile trecutului. Marile civilizaþii, precum cea asirobabilonianã, egipteanã, chinezã º.a., au apãrut
ºi s-au dezvoltat când potenþialul de producþie al
solurilor a fost pus în valoare prin folosirea apei
din Tigru, Eufrat, Nil, Yang-tze, Huang-Ho, iar alte
civilizaþii, precum cele ale Indusului ºi Mekongului,
sunt cunoscute dupã numele cursurilor de apã.
Acestea au prosperat când au valorificat avantajele
cursurilor de apã ºi s-au prãbuºit atunci când comunitãþile umane nu au mai asigurat funcþionalitatea
sistemelor construite. Un exemplu elocvent îl
constituie mãnoasa câmpie a Mesopotamiei.

Î

P

resiuni asupra productivitãþii solului
Schimbãrile climatice, dezlãnþuite din ce
în ce mai evident la nivel global, conduc
inevitabil la intensificarea deteriorãrii stãrii de
fertilitate a solului, la accentuarea crizei apei
dulci, la reducerea drasticã a biodiversitãþii.
La nivel planetar se intensificã degradarea solului;
fenomenul de deºertificare s-a extins pe 33% din
suprafaþã, eroziunea ia amploare. Anual se scot din
circuitul agricol 5-7 milioane ha de teren, fenomenul
de eroziune amplificându-se ca urmare a defriºãrii
masive a pãdurilor (cca 7 mil. ha/an). Fenomenul
de salinizare ia amploare, 12% din suprafaþa irigatã
fiind afectatã.
Exportul masiv de elemente nutritive luate din
sol odatã cu recolta duce la scãderea accentuatã
a fertilitãþii solurilor, fapt care impune urgentarea
producerii ºi folosirii unor cantitãþi corespunzãtoare
de îngrãºãminte, de orice naturã, organice sau
minerale.
Criza apei devine alarmantã pentru agriculturã,
pentru valorificarea stãrii de fertilitate a solurilor,
þinând seama cã 70% din volumul total al apei
se foloseºte în acest domeniu.
Concomitent cu schimbãrile climatice globale,
provocatoare de puternic impact negativ, are loc
o creºtere masivã a populaþiei Terrei. Dacã primul
miliard de locuitori pe Terra s-a atins în anul
1804, al doilea miliard, deci dublarea populaþiei,
s-a realizat în anul 1927, dupã 123 de ani. În anul
1960, populaþia Terrei a ajuns la 3 miliarde locuitori,
ceea ce înseamnã cã pentru urmãtorul miliard
au fost necesari numai 33 ani. Populaþia, la nivel
global, continuã sã creascã. În anul 2011, numãrul
locuitorilor a ajuns la 7 miliarde, creºterea cu 4
miliarde realizându-se în 51 de ani, practic pentru
creºterea cu un miliard de locuitori fiind necesari
mai puþin de 13 ani. În anul 2050, populaþia Planetei
Pãmânt va depãºi 9 miliarde locuitori, populaþie
care trebuie hrãnitã, care trebuie sã aibã asiguratã
hrana cea de toate zilele, exigenþele fiind mari
ºi diversificate.
În evoluþia dezvoltãrii umane s-au înregistrat
ºi se înregistreazã numeroase crize, provocatoare
de destabilizare. De regulã, crizele apeleazã
la patrimoniul cunoaºterii, suscitã inteligenþa,
competenþa, îndrãzneala ºi solidaritatea umanã.
Toate crizele, de orice naturã, provoacã neliniºte,
îngrijorare, dar criza alimentarã este devastatoare,
provocatoare de fenomene sociale greu de imaginat.

6

ªiºeºti, care susþine cã „Pãmântul este bogãþia
principalã a României. Dar nu este o comoarã
nesecatã, un bun inalterabil. Avem datoria sã-l
pãstrãm ºi sã-l îngrijim, ca sã rãmânã mereu izvorul
de viaþã ºi mijlocul de existenþã al poporului român.”
Se multiplicã ameninþãrile schimbãrilor climatice
globale asupra pãmântului românesc. Pe lângã
„pulverizarea” proprietãþii, putem sã adãugãm farã
rezervã secãtuirea continuã în elemente nutritive,
cultivarea neraþionalã, distrugerea proprietãþilor fizicochimice, biologice, diminuarea biodiversitãþii, eroziunea, amplificatã de distrugerea masivã a pãdurilor...
Acum ia amploare o nouã ameninþare –
înstrãinarea pãmântului. Participãm la un imens
experiment geopolitic; au loc achiziþii masive de
terenuri pentru obþinerea hranei pentru alte naþiuni,
mascându-se dezechilibrele provocate în regimul
elementelor nutritive ºi al apei din sol, cu efecte
negative greu de evaluat pentru viitorul României,
cât ºi al þãrilor care devin victimã acestui proces.
Pãmântul nu este o marfã, este o bogãþie inestimabilã, un patrimoniu. Avem datoria sã îl muncim,
sã îl protejãm ºi sã îl pãstrãm.
Diminuarea suprafeþelor de pãmânt, concomitent cu diminuarea fertilitãþii acestuia, corelatã cu
intensificarea schimbãrilor climatice ºi încãlzirea
globalã, intensificarea degradãrii mediului, diminuarea
resurselor de apã, extinderea deºertificãrii, creºterea
continuã a populaþiei Terrei reprezintã din punctul
meu de vedere, cel mai mare pericol pentru
viitorul Planetei Pãmânt.
Cu toþii avem datoria profesionalã ºi moralã
sã contribuim la protejarea viitorului Terrei.

Pentru satisfacerea mereu crescândã a
necesarului de hranã, creºterea producþiilor pe
unitatea de suprafaþã este esenþialã; Pãmântul este
limitat ca întindere, suprafeþele de teren agricol se
reduc an de an, fertilitatea acestora se degradeazã
substanþial. Reprezintã acesta un semnal de alarmã
pentru omenire? Fãrã îndoialã, un mare semnal de
alarmã. În astfel de situaþii îºi face apariþia o nouã
geopoliticã, cea a deficitului de hranã, pentru
prevenirea cãruia se impune, aºa cum arãta
ºi Lester Brown, „Mobilizarea Generalã”.
Summitul de la Paris de la sfârºitul anului 2015, la
care au participat ºefi de stat ºi de guvern din 198 de
þãri, demonstreazã cã s-a ajuns sã se înþeleagã cã ne
aflam într-un moment de cumpãnã, în care se impun
mãsuri urgente pentru salvarea omenirii. Implicarea
tuturor naþiunilor la „Mobilizarea Generalã” pentru
un mediu sãnãtos, care sã contribuie la înlãturarea
foametei, a sãrãciei, la stabilitate socialã, la un viitor
sustenabil al generaþiilor care vor urma, devine
necesitatea ºi prioritatea absolutã a zilelor noastre.

P

atrimoniul ºtiinþific românesc
Magnitudinea patrimoniului ºtiinþific
românesc în domeniul ºtiinþei solului, tezaur
de aleasã preþuire, impune o privire retrospectivã
asupra prestigioaselor personalitãþi.
Dintre marile valori din agricultura României
care au contribuit la dezvoltarea ºtiinþei solului mã
voi referi, pe scurt, asupra unor distinºi „învãþaþi”
ai secolului XIX ºi început de secol XX: Ion Ionescu
de la Brad, Petre Sebeºeanu Aurelian ºi Gheorghe
Munteanu-Murgoci; asupra magiºtrilor ºi mentorilor
mei, Gheorghe Ionescu-ªiºeºti, Teodor Saidel ºi
David Davidescu, precum ºi asupra cercetãtorilor
de excepþie cu care am lucrat încã de la începutul
activitãþii de cercetare ºtiinþificã, Gheorghe Pavlovschi
ºi Zenoviu Borlan. (...)

S

ã salvãm pãmântul, acesta este apelul
pe care îl fac cãtre toþi românii, cãtre
toþi locuitorii Planetei Pãmânt. Salvarea
pãmântului nu este numai o virtute, „este o datorie
supremã”.
În pledoaria privind grija faþã de sol, apelez la un
aliat cu prestigiu incontestabil, Gheorghe Ionescu-
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mi îngãdui sã fac apel la puterea legislativã
ºi executivã a României (ºi nu numai),
luându-l din nou ca aliat pe marele savant
Gheorghe Ionescu-ªiºeºti, lipsit de orice conotaþie
politicã, care susþinea cã „grija pentru generaþiile
de mâine trebuie sã o aibã oamenii de ºtiinþã
de astãzi, dar mai ales oamenii de stat, care
ar trebui sã personifice conºtiinþa perenitãþii
românilor pe pãmântul pe care s-au nãscut,
l-au muncit ºi l-au apãrat de veacuri”.
Purtãtorii conºtiinþei istorice au datoria sã
stabileascã ºi sã impunã cum trebuie pãstrat
ºi apãrat pãmântul strãmoºesc, ca izvor de existenþã
a generaþiilor de astãzi ºi a celor care vin.
Îmi îngãdui ca în final sã citez câteva dintre
reflecþiile fãcute de-a lungul timpului de diferite
personalitãþi pe care îmi permit sã le iau ca aliate
în Pledoaria pentru sol:
„O naþiune care îºi distruge pãmântul se distruge
pe ea însãºi.” (Franklin D. Rossevelt, 1930)
„Indiferent cui aparþine, pãmântul are o funcþie
socialã. Pãmântul este veºnic. Dacã dispare
pãmântul, dispare veºnicia.” (Gheorghe Ionescuªiºeºti, 1937)
„Pãmântul nu l-am moºtenit de la pãrinþi,
ci îl avem împrumutat de la copiii noºtri.”
(Alvin Toffler, 1970)
Suntem datori sã pãstrãm, sã respectãm ºi sã
protejãm pãmântul pe care trãim, bogãþia ºi zestrea
cea mai valoroasã, care, preþuitã, cunoscutã ºi
recunoscutã, asigurã existenþa vieþii ºi un mediu
sãnãtos, garanteazã viitorul, consolideazã durabilitatea securitãþii ºi siguranþei alimentare, atât
de necesarã pentru liniºtea „cea de toate zilele”.
(Cristian Hera, 2006)
„În templul naturii solul este vitraliu revelator
pentru peisajul actual, fereastra clarã pentru trecut
ºi fãgaº de luminã spre viitor.” (Nicolae Florea, 2007)
„Pãmântul este noul aur, hrana, noul petrol.”
(Lester Brown, 2012)
Datoria noastrã este sã contribuim la crearea
unei lumi a stabilitãþii, fãrã „jefuirea” resurselor
naturale, din ce în ce mai neîndestulãtoare, pentru a
obþine profit cu orice preþ, sub orice formã, neglijând,
la nivel local, regional, naþional ºi global, fertilitatea
solului, cea care pune la dispoziþia plantelor pentru
creºterea ºi dezvoltarea lor, simultan ºi continuu,
elementele nutritive ºi apa, asigurându-ne astfel
„pâinea noastrã cea de toate zilele”, atât de necesarã pentru liniºtea socialã ºi pentru durabilitatea
existenþei vieþii pe Planeta Pãmânt.

Î

n memoria sângelui vãrsat ºi a iubirii de glie
a Bunilor ºi Strãbunilor noºtri, sã ne asumãm
responsabilitatea de a pãstra ºi consolida
integritatea tezaurului naþional, bogãþia cea mai
de preþ – PÃMÂNTUL!
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Homo sapiens

Educaþia virtualã

Radu PINTEA

1.

Torpila loveºte
etrava distrugãtorului de escortã
ºi puntea zboarã în aer
pulverizatã de detonarea
magaziei de obuze a navei
de luptã, acolo unde s-a înfipt
obiectul prelung ºi lucios,
lansat de pe un cuirasat inamic pe care licãresc îndepãrtat pe fondul întunecat
al orizontului gurile de foc ce trag salvã dupã salvã
în direcþia cruciºãtorului a cãrui soartã este pecetluitã.
2. Într-o clipitã, obuzul þâºnit din þeava bine
camuflatã a tancului P50S, monstru împlãtoºat
ascuns în mâlul mlaºtinii, fãcu ravagii în angrenajele directoare ale tancului inamic, reducându-i
capacitatea de deplasare, dar nu ºi pe cea de rotire.
ªi, pe jumãtate ascuns de norul negru ridicat de
impact, uriaºul T8000 prinse a se roti în direcþia
dinspre care sosise atacul, þeava înclinându-se
din mers dupã agresorul nevãzut. Din mâl þâºni un
alt obuz care lovi chiar în ferestrele periscopului…
3. Trasoarele încadrarã silueta avionului care
încerca prin cascade de tonouri, vrii ºi loopinguri
sã scape de urmãritorul necruþãtor care tocmai
apãsa încã o datã trãgaciul pentru a trimite o ultimã
ºi nimicitoare rafalã. Ampenajul inamic fu retezat
ºi avionul avariat de moarte începu sã cadã ca un
meteor de foc ºi fum în urletul lugubru al motoarelor
turate dincolo de limitele de rezistenþã mecanicã.
În timp ce se „întâmplã” toate sângeroasele
confruntãri de mai sus, fasolea se lipeºte ºi se face
scrum în cratiþã, regula de adunare a polinoamelor
este cu desãvârºire neglijatã, Floarea albastrã
a lui Eminescu va rãmâne presatã între filele nedeschise ale culegerii de poezii, ªtefan cel Mare va fi
surghiunit într-un ghiozdan azvârlit pentru totdeauna
sub o canapea pe care-ºi vor disputa aprig întâietatea
telecomanda plasmei cât peretele, a tabletei cât
laptopul ºi a mobilului cât tableta.
La fel cu submarinele, extratereºtrii, monºtrii din
Jurasic ºi Cuaternar, minionii ºi alte creaturi, toate
de o claritate halucinantã, mai clarã decât realitatea
însãºi. Pânã ºi ceaþa lipitã de valurile cenuºii, lungi
ºi înspumate este redatã cu o asemenea limpezime
încât, dacã îþi þii respiraþia, poþi sã distingi conturul
fiecãrei broboane de apã, iar pe suprafaþa fiecãreia
dintre ele oglindindu-se întregul teatru de rãzboi.
Sunt lumi virtuale. Frumuseþea ºi limpezimea lor
supraomeneascã seduc tineretul încât de dragul lor
este sacrificatã realitatea imediatã, sunt lãsate vraiºte
problemele acute, sunt amânate decizii de viaþã ºi de
moarte, sunt neglijate persoane dragi care nu ºtiu ce
se întâmplã fiindcã de cele mai multe ori sunt ºi ele
prizoniere „realitãþii” virtuale din care, odatã intrat
în ea, nu pare a mai fi scãpare.
Milioane de tineri apasã pe trãgaciuri virtuale
pentru a extermina fiinþe virtuale. Milioane de ore de
timp furat realitãþii, pentru a fi „arse” pentru totdeauna
pe rugul virtual mai real decât realitatea însãºi. În
economia divinã a lumii o asemenea irosire la scarã
planetarã nu poate sã nu aibã urmãri. De care nimeni
nu mai pare sã se sinchiseascã, conform adagiului
puterea obiºnuinþei devine naturã a lucrurilor.

ª

i mediul ajutã la instaurarea pe mapamond
a acestei apostazii mesmerice. Tot mai
chimizat, tot mai intoxicat, tot mai cibernetizat, introvertit, hibridizat, omul va înceta dacã
nu cumva a ºi încetat de a mai lua deciziile în
spiritul clasic, adicã în spirit. Ele sunt ºi sunã la
fel de artificial ca ºi aromele cu care-ºi „asezoneazã”
mesele zilnice, care au încetat demult sã fie cele
autentice, cele naturale. „Natural” a devenit o simplã
piele suficient de convingãtoare cât sã depãºeascã
un anumit prag comerical, unul nu foarte înalt,
o coajã sau o membranã care înfãºoarã niºte
artefacte care au demult alte rosturi.
Se vorbeºte mult de criza învãþãmântului ºi deloc
despre natura crizei. Asta fiindcã criza educaþiei
instituþionale ºi paternale nu reprezintã decât cazuri
particulare sau, mai bine zis, efecte secundare ale
crizei tehnologice care bântuie întreaga planetã,
fiindcã despre asta vorbim de când ne dãm jos din
pat ºi pânã închidem ochii împãienjeniþi de atâtea
ecrane mari, medii ºi mici, de atâtea culori în toate

spectrele ºi nuanþele posibile, de atâtea rezumate,
analize, concluzii, memorandumuri ºi liste – infinite
liste; de vãzut, de bifat, de parcurs, de fãcut.
Avalanºa de date zãpãceºte, deruteazã, duce la
catatonie spiritualã sau chiar la abolirea spiritului,
care îºi pierde locul de instanþã supraordonatoare.
Crizã este orice situaþie indecidabilã, iar pentru a o
rezolva trebuie s-o înþelegi, ceea ce nu se poate pânã
nu cunoºti natura crizei. „Nu veþi înþelege fondul pânã
nu veþi stãpâni forma unei bucãþi muzicale”, cugeta
Robert Schumann, aserþiune pãtrunzãtoare ºi când
e vorba de analiza morfologicã ºi mai ales fenomenologicã a crizei ca situaþie temporar indecidabilã.
Iar pentru a afla natura crizei, înseamnã sã
cunoºti adevãratele cauze care au provocat apariþia
respectivei stãri indecidabile, a domeniului în care
aceste cauze pot fi gãsite în stare aparentã sau
de cele mai multe ori deghizate.
Faptul cã a apãrut modelul „ºcoala altfel” e un
simptom clar ºi din pãcate disperat cã s-a sesizat
inadecvarea vechilor metode de pedagogie cu
efectele într-adevãr devastatoare ale nanotehnologiei
diseminate efectiv „democratic” pânã la cele mai
fragede vârste. Butonul virtual pe care scrie „Control
parental” e un moft. Copiii sunt deja foarte departe,
sunt foarte emancipaþi ºi au „ars” distanþele cu
nonºalanþa ºi candoarea vârstei lor fragede. Ei sunt
cinic de maturi ºi se aºteaptã de la cei mai în vârstã
ca ei – denumiþi cu titlul generic de „martalogi” sau

fosile, nu neapãrat depreciativ, ci doar sentimentalumoristic-adecvat – sã le ofere ceva mai interesant
decât sunt ei în stare sã gãseascã instantaneu pe
internet, ceva deºtept, de naturã sã le trezeascã
interesul ºi sã le stimuleze respectul.

Î

ntr-a
adevãr, ºcoala e „altfel” pentru simplul
motiv cã totul e altfel; nu intrãm în acest text
în polemici pe caracterul etic sau nu al acestei
transformãri. Nu cumva are rost sã ne întrebãm nu
dacã, ci cât mai sunt de necesare vechile „cãrãmizi”
ale cunoaºterii noului val de reformiºti ºi protestanþi
ai ºtiinþei ºi tehnologiei, aflaþi deocamdatã cu suzeta
în gurã, dar cu tableta în mânã? Este acest nou
val capsulabil în sens clasic, pentru a putea fi livrat
într-un program educaþional care sã ofere orientare
printre noile paradigme ivite la orizont ºi care par a nu
semãna cu nimic cunoscut pânã azi? Poate fi acesta
înþeles ºi asimilat de foarte tânãra ºi rebela generaþie,
care nu mai vrea sã ºtie de carte (în sens clasic) ºi
ale cãror obiceiuri migreazã îngrijorãtor spre formalizarea limbajelor umane, care în loc sã scrie, apasã,
care înlocuiesc consensul verbal cu schimbul de calupuri de „conþinut” vehiculate ca un fel de piese de
mozaic ca reprezentare nonverbalã privitã de tânãra
generaþie ca mult mai elocventã decât o dramã în
versuri – Cidul lui Pierre Corneille, spre exemplu?
Dacã elocvenþa în stil clasic a murit, înseamnã
cã generaþia profesorilor, a educatorilor ºi a tuturor
celor care ar trebui sã pãstoreascã orientarea
mentalã a juneþii celei noi foloseºte un instrument
de bazã care nu mai spune nimic tinerei generaþii
ºi cã, pentru aceasta, care mestecã într-una gumã
ºi butoneazã în flux continuu tastaturi, elocvenþa
se defineºte în cu totul alt fel, este altceva, înseamnã cu totul altceva, are alþi parametri ºi efectele ei
pedagogice sunt cu totul altele. Niciodatã nu a existat
o mai mare prãpastie între douã moduri de percepþie
a ceva atât de important pentru cimentarea cunoaºterii, între elev ºi magistru, la o scarã atât de întinsã,
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niciodatã iconoclastia nu a atins niveluri de radicalism
ºi de ireductibil atât de brutale.

S

e vorbeºte tot mai mult ºi devine tot
mai rãspânditã noþiunea de „abilitãþi de
conducere a calculatorului electronic” ºi chiar
explicit de „alfabetizare digitalã.” Tehnica apãsãrii
luând locul scrisului, în viitor ne putem deci aºtepta
ca prin alfabetizare (recte educaþie) sã se înþeleagã
implicit „alfabetizare digitalã”. Omul este o fiinþã
extrem de sofisticatã, de complexã ºi de plinã de
neprevãzut; omul tânãr ºi cu asupra de mãsurã cel
foarte tânãr este încã ºi mai ºi astfel! Nicio încercare
de a-i cenzura, limita, încorseta sau anula una sau
mai multe dintre darurile sau însuºirile care-i asigurã
rolul de frunte în mijloacul Creaþiei, orice tentativã
de minimalizare, ridiculizare, denigrare sau negare
a principalelor sale însuºiri, cu scopul devoalat sau
nu de aplicare a unui reducþionism simplifcator, va
atrage dupã sine consecinþe destabilizatoare la fel de
originale ºi de neprevãzute ca întreaga sa persona.
Faptul cã nu reacþioneazã pe loc, strict pavlovian,
la una sau alta dintre convenþiile sau artificialitãþile
impuse din afarã de formatori nu trebuie interpretat
ca prostie sau indolenþã. Pur ºi simplu, omul, în
mediul sãu, se simte confortabil ºi chiar dacã alege
sã lase impresia cã nu-i pasã, asta nu înseamnã cã
nu pãstreazã subliminal experienþa trãitã pentru o
sigurã fructificare viitoare, deºi nu riguros determinatã.
În clipa când însã el, conform liberului sãu arbitru
ºi propriilor sale resorturi intime unice, ar alege la
un moment dat sã se concentreze asupra unuia
sau altuia dintre mecanismele care-i impun forþat sã
adopte o anumitã poziþie în angrenaj, nu-i va trebui
mult pânã când inteligenþa ºi capacitatea sa de
discernãmânt îi vor descifra fãrã greº situaþia cu care
se confruntã, iar reacþia lui invariant surprinzãtoare va
fi pe mãsurã – nu mãsura aºteptãrilor formatorilor, ci
pe mãsura aºteptãrilor de la fiinþa demnã ºi suveranã
care este ºi se ascunde pânã ºi sub cele mai smerite
ºi ponosite straie de circumstanþã. În febrila lor dorinþã de a desemna scorurile lor predictibile peste
chipul atât de frumos al omului, marii manevratori
comit sistematic eroarea de a nega componenta
sublimã din acest tulburãtor aliaj de fragilitate ºi
mãreþie, de slãbiciune ºi de rezistenþã care este omul
în edenul sãu, cel ce poate fi vandalizat ºi mâzgãlit
ca sã parã infern, dar care cu adevãrat nu va putea
fi transformat niciodatã pentru a fi aºa ceva. Doar
infernul este virtual. Edenul – este real. Este chiar
realitatea. Educaþia, indiferent de nivel, va trebui
sã aibã în grijã pãstrarea neºtirbitã a acestui principiu, a acestei percepþii asupra acestui principiu.

C

antitãþile de sorbitol, monoglutamat de sodiu
ºi aspartam ingerate în cantitãþi necunoscute
de populaþie e foarte probabil sã modifice
orientat astfel de percepþii. Dar ºi inversa e adevãratã: lipsa anumitor elemente chimice din teaca de
mielinã a axonului neuronal modificã indicele de
conductibilitate reþelei neuronale, ceea ce favorizeazã
apariþia unor scurtcircuite, iar rezultatul este apariþia
unei crize de epilepsie, când, preþ de câteva secunde
(sau minute), organismul nu mai ºtie ce sã facã.
Când erai ucis ºi dacã nu erai creºtin ºi dacã
te dovedeai sau erai pârât cã erai creºtin, nimeni nu
mai ºtia ce drum sã apuce ca sã scape de moarte, iar
aceastã stare de indecidabilitate a fost foarte sensibil
redatã de Sienkiewicz în romanul Quo vadis? Însuºi
titlul înseamnã Încotro? expresie care nu lasã nicio
urmã de dubiu asupra dilemei care bântuia norodul
acelor vremuri, prins în criza unei noi identitãþi.
Rezolvarea crizelor nu este uºoarã. Asta fiindcã,
de cele mai multe ori, ele afecteazã întregul sistem,
nu doar o singurã funcþie, astfel cã în majoritatea
cazurilor soluþia trebuie sã conþinã restabilirea
echilibrului la scara întregului sistem, dacã nu la
vechile cote avute înainte de eveniment, cel puþin
într-o nouã configuraþie cât mai familiarã, redefinitã
ca echilibru fundamental în aceastã nouã etapã.
Am ajuns la un alt exemplu de caz: criza
învãþãmântului. Sã lãrgim un pic cadrul pentru a
putea vedea mai bine ansamblul. Cu mare succes,
tehnologia a pus în mâna adolescenþilor, ºi mai abitir
chiar ºi celor de generaþie mai fragedã, „concurenþa”
cea mai acerbã a profului de tip clasic: internetul.
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Istoria de lângã noi

Arhitectul Berechet
ºi Mausoleul de la Mateiaº
Î

n galeria marilor creatori de arhitecturã din
spaþiul românesc se aflã ºi arhitectul Dimitrie
Ionescu-Berechet (1896-1969), autor a numeroase lucrãri cu caracter bisericesc sau civil, în þarã
ºi strãinãtate. Creaþia sa acoperã un registru bogat
ºi variat, fiind reprezentatã de un numãr impresionant, de peste 400 de proiecte (incluzându-le
ºi pe cele nerealizate).
S-a nãscut la finele sec. al XIX-lea în Câmpulung
Muscel, într-o casã încãrcatã de istorie, care încastreazã în faþada ei o strãveche cruce de piatrã pe
care depuneau jurãmântul judeþii oraºului cu ocazia
investiturii lor. A fost al nouãlea dintre cei zece copii
ai negustorului Nae Ionescu-Berechet ºi ai Mariei,
nãscutã Popescu. Un strãmoº ilustru, de care
arhitectul Berechet era foarte mândru, era bunicul
sãu patern, „zugravul” Ion, un cunoscut pictor bisericesc local, activ în prima jumãtate a sec. al XIX-lea,
care a zugrãvit printre altele biserica Schitului
Flãmânda din oraº ºi tâmpla Mãnãstirii Aninoasa.
Arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet s-a aflat
la conducerea Serviciului tehnic al Patriarhiei
Române mai bine de trei decenii, între 1930 ºi 1963,
punându-ºi amprenta pe majoritatea lucrãrilor de
arhitecturã bisericeascã executate în acest rãstimp.
Portofoliul sãu, semnificativ prin numãrul ºi prin
valoarea lucrãrilor, cuprinde în primul rând un
impresionant mãnunchi de peste 100 de biserici
noi, edificate pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.
Bisericile Parcul Domeniilor (Caºin), Sf. Vineri Nouã
(Titulescu) ºi Sf. Antonie cel Mare (Colentina), toate
din Bucureºti, Cãminul ºi Paraclisul românesc de
la Ierusalim, Catedrala din Hunedoara, Biserica
Sf. Împãraþi din Constanþa sau biserica Mãnãstirii
Maglavit sunt doar câteva repere de calibru care
jaloneazã creaþia sa în materie de locaºuri de cult.
Fiind membru în Direcþia Monumentelor Istorice,
arhitectul Berechet a fost implicat în restaurarea
sau amenajarea a numeroase monumente istorice
ºi de cult din România, fie biserici, fie incinte mãnãstireºti, dintre care amintim doar Schitul Maicilor din
Bucureºti, Mãnãstirile Hurezi, Cernica, Cãldãruºani,
Negru-Vodã (din Câmpulung Muscel) sau Antim.
A construit, refãcut sau amenajat foarte multe
imobile bisericeºti, precum reºedinþele patriarhale
din Bucureºti ºi Dragoslavele, reºedinþele episcopale de la Arad ºi Bãlþi, Sanatoriul preoþesc de
la Techirghiol, la care se adaugã numeroase sedii
de protoierii, case parohiale sau clopotniþe.

A

excelat, de asemenea, în proiecte de
sculpturã în marmurã, piatrã ºi lemn ori de
feronerie bisericeascã, proiectând adevãrate
capodopere, precum tâmplele Bisericilor Sf. Elefterie
ºi Parcul Domeniilor din Bucureºti, cele de la
Mãnãstirea Dealu ºi de la Ierusalim, mobilierul din
Palatul Patriarhal ºi cel de la Biblioteca Sf. Sinod de
la Antim, candelabrul Catedralei din Cluj, baldachinul
Sf. Calinic de la Cernica etc. Nu trebuie omise nici
numeroasele troiþe, monumente funerare sau pisanii
proiectate de el.
Arhitectul Berechet a fost extrem de activ ºi în
domeniul arhitecturii civile, proiectând numeroase
edificii publice (Primãria din Câmpulung Muscel,
Mausoleul de la Mateiaº, Teatrul din Bacãu, Liceul
de Fete ºi ªcoala Nr. 1 din Câmpulung Muscel etc.)
ºi locuinþe particulare (hoteluri, blocuri, vile sau case).
Prolifica ºi valoroasa sa activitate a fost
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recunoscutã încã din timpul vieþii, printr-o serie
de distincþii ºi decoraþii acordate: Premiul Salonului
oficial de arhitecturã din 1928, Ordinul Sf. Mormânt
Ortodox (1930), Meritului cultural pentru culte (1941)
ºi Coroana României în grad de ofiþer (1947).
Arhitectura Berechet ºi arhitectura Câmpulungului
interbelic sunt douã noþiuni care se conjugã atât de
armonios, încât putem spune cã ele sunt întrucâtva
sinonime. Dimitrie Ionescu-Berechet a rãmas toatã
viaþa profund ataºat de urbea sa natalã, deºi se
stabilise în Bucureºti înainte de 1930. Acest ataºament s-a concretizat în cele peste 80 de edificii
publice, biserici, locuinþe particulare, monumente
comemorative ºi funerare, proiectate sau amenajate
în Câmpulung, între anii
1925-1960.

U

nul dintre cele
mai importante
Memoriale de
Rãzboi din România este
Mausoleul de pe muntele
Mateiaº, com. Valea
Mare-Pravãþ, jud. Argeº,
aflat în vecinãtatea
oraºului Câmpulung.
El a fost construit între
1928-1935, sub egida
Societãþii Cultul Eroilor, pentru a cinsti memoria
eroilor participanþi la dramaticele lupte din împrejurimile Câmpulungului. De îndatã ce armatele
germane au ocupat Rucãrul ºi încercau sã strãpungã
linia frontului pentru a cuceri Câmpulungul, armata
românã a ocupat poziþia de luptã la nord de oraº,
pe linia Pravãþ-Vf. Mãgurii-Piscul Urlii, linie care
s-a prelungit spre rãsãrit aproape de Muntele
Leoata ºi spre apus pânã dincolo de Albeºti, front
pe care s-au dus aprige lupte între 3 octombrie ºi
16 noiembrie 1916. În ajutorul Diviziei 22, conduse
de gen. Aristide Razu, a sosit Divizia 12, condusã de
gen. Traian Gãiseanu, din care fãcea parte ºi vestitul
Regiment 70 Muscel, compus în cea mai mare parte
din câmpulungeni. Armata germanã era condusã
de gen. Kurt von Morgen ºi compusã din Brigada
18 alpinã austriacã, Divizia 79 prusacã ºi Divizia XII
bavarezã. „În vârful Mateiaºului se afla observatorul
român de artilerie, iar dupã puternica creastã a
muntelui erau adãpostite bateriile româneºti... Pe
Mateiaº a curs mult sânge. Nimeni nu s-a clintit de la
locul sãu, ofiþer sau soldat. Sângele nu a fost însã în
zadar, cãci Mateiaºul – cheia apãrãrii Câmpulungului
– a fost pãstrat pânã la sfârºit ºi nu s-au deschis

P

rintr-u
una, douã sau chiar toate trei forme de „agregare” ale interfeþei:
laptop, tabletã, telefon mobil. Cum ar trebui sã fie alcãtuit un program
educaþional care sã fie mai atrãgãtor în ochii copiilor decât creaþiile lui Bill
Gates ºi Steve Jobs, cu infinitele lor derivate, de serviciile cãrora se bucurã deja
întreaga planetã, dar mai ales fragedele mlãdiþe tot mai greu de þinut în bãncile
de lemn, tot mai greu de strunit, dacã nu de-a dreptul imposibil dupã vechea cale?
E limpede cã de azi încolo, la elaborarea oricãrei matrici de materii curriculare
pentru orice nivel ºcolar, ar trebui sã se þinã seama mai ales de redutabila forþã a
noilor descoperiri tehnologice ºi de a le încorpora în alcãtuirea acestor programe.
E limpede cã esenþa sinteticã a acestei buimãcitoare descoperiri e deja în
ADN-ul foarte fragedelor generaþii ºi cã întreaga arhitecturã a construirii personalitãþii de cãtre educatori, profesori, pedagogi ºi formatori de opinie trebuie
sã purceadã musai de la acceptarea volens–nolens a acestui adevãr. În rest,
nu putem face altceva mai mult decât, dacã-i iubim cu adevãrat, sã le dãm aripi
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inamicului porþile de invazie
spre inima þãrii.” În noaptea
de 15 spre 16 noiembrie,
dupã 45 de zile de rezistenþã
eroicã, trupele române care
formau Grupul Nãmãieºti au
primit ordin de retragere ºi doar aºa Câmpulungul
a putut fi ocupat, fãrã luptã, de cãtre germani.

Î

n 1927, Guvernul a hotãrât acordarea unui
prim fond pentru ridicarea unui monument sau
mausoleu care sã comemoreze eroicele lupte
purtate în aceastã zonã. Prefectura de Muscel a
hotãrât instituirea unui comitet de 26 de persoane,
din care fãceau parte col. Gr. Grecescu, fost comandant al Batalionului 1 din Regimentul 70 Muscel,
col. Fl. Nicolaescu, comandantul Garnizoanei
Câmpulung, revizorul ºcolar C. Rãdulescu-Codin,
arhitectul D. Ionescu-Berechet º.a. La data de
18 iunie 1928 comitetul a decis ca lucrarea sã
se realizeze, sub egida Societãþii Cultul Eroilor,
la punctul Mateiaº, chiar pe locul luptelor din 1916,
dupã planurile arh. Berechet. Pe 23 iunie s-a atribuit
execuþia antreprizei Fraþii De Nicollo din Câmpulung.
La 14 august 1928 era deja pusã piatra de temelie
a criptei mausoleu ºi de îndatã au început lucrãrile
de amenajare a terenului ºi de edificare a lucrãrii,
la care au avut un important aport soldaþii
Regimentului 30 Muscel (dorobanþi). Lucrãrile
de construcþie erau finalizate în vara lui 1929,
dar lucrãrile de finisare ºi amenajãrile interioare
au durat foarte mult. Din 1933 s-a alãturat proiectului ºi arhitectul Statie Baloºin.
Edificiul este realizat într-un stil
Art Déco îmbinat cu elemente neoromâneºti, finisajul fiind sobru,
solemn. Volumetria mausoleului
este inspiratã din aceea a crucilor
muscelene, cãreia i-au fost asociate
elemente specifice unei capele-osuar
ºi a unei belvedere. În cripta ostaºilor
români necunoscuþi, din subsolul
Mausoleului, s-au depus 416 oseminte exhumate din cimitirele din
Câmpulung ºi alte localitãþi din fostul judeþ Muscel.
În pereþii camerei principale s-au executat 31 de
cripte dreptunghiulare în care au fost introduse
osemintele celor cãzuþi aici în octombrie-noiembrie
1916. Parterul mausoleului, acoperit cu o mare
cupolã de aramã, a fost decorat cu 3 mici basoreliefuri, reprezentând scene din istoria României,
iar pictura interioarã în tempera a fost executatã
de Olga Greceanu.
Mausoleul, compus iniþial din douã corpuri,
a cunoscut ample lucrãri de reamenajare ºi extindere între anii 1980 ºi 1984, fiind în prezent secþie
a Muzeului Municipal Câmpulung-Muscel.
Bibliografie
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ca sã zboare, rãdãcini ca sã aibã unde sã revinã ºi motive ca sã rãmânã, cum
frumos îndemna un cãlugãr tibetan. Depinde numai de mentor pãstrarea în
discipolul sãu a echilibrului dintre nãzuinþa icarianã de contopire cu universul
ºi melancolia dupã tradiþia locului din care – a nu se uita – a început orice zbor.
Pãstrarea vie a acestuia din urmã e taina tainelor învãþãtorului.
Bine ne-ar fi nouã a nu conteni sã îngânãm la vremuri de cumpãnã: Franþa
francezã, Olanda olandezã, Irlanda irlandezã, Italia italianã, Germania germanã...
Doar noaptea pe cerul înstelat toate par vederii a fi la fel, deºi mare depãrtare
se întinde între ele. În pãstrarea specificului stã garanþia universalului, prin efectul
de paralaxã. În întreaga naturã nu existã monopolar sau monocolor. Vãzându-ne
unii pe alþii mai bine prin diferenþã, ne vedem, iar vãzându-ne, ºtim de unde
suntem, chiar dacã nu, deocamdatã, unde vom ajunge. Dacã vom fi educaþi,
chiar dacã nu vom afla capãtul, vom ºti cã nu am pãrãsit drumul. Ceea
ce nu-i puþin lucru. Nici pentru discipol, nici pentru magistru.
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Mitteleuropa – începuturi ale
intelectualitãþii noastre (III)

D r agoº V AID
D A, C onstanþa V AID
D A HALIÞÃ
Mitteleuropa, regiune a Europei cu limite geografice
discutabile, unele mai degrabã teoretice, a fost ºi
continuã sã fie pentru noi azi, în primul rând, un
mod de viaþã, deci o culturã diversificatã ºi totuºi

C

a mulþi alþi români cu arbore genealogic
crescut în pãmântul nostru, al Transilvaniei,
am cunoscut câte ceva, puþin, din spiritul
acestui spaþiu, din atmosfera ultimilor ani de înaintea
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi din trecutul
povestit al familiei. Am rãscolit – cum am mai fãcut-o
în însemnarea precedentã – prin actele, scrisorile,
fotografiile ºi amintirile rãmase de la bunica Sultana
Haliþã, nãscutã Florian. În completare, am gãsit ceva
în corespondenþa dintre bunica ºi sora ei Elena
Florian, cãsãtoritã cu un ofiþer superior austriac,
Ludwig Eitel, ºi stabilit apoi la Viena. Mãtuºa Elena
avea casa deschisã, conform expresiei timpului.
Oamenii ºi naþionalitãþile se amestecau, primea
în salonul ei vizita românilor veniþi la studii în Viena,
din Ardeal sau Regat, a politicienilor, oamenilor
de culturã, cetãþeni din toate colþurile Imperiului
Habsburgic. Specificul seratelor era predominant
muzical, cãci ea era o pianistã de þinutã. Ca elevã
într-un pension din Budapesta, luase lecþii de pian
de la marele Liszt care, la acea vreme, instruia
tineri la acest înstrument. Îmi imaginam înteriorul
casei mãtuºii, elegant, animat (toute proportion
gardé), cumva asemãnãtor celui al doamnei
Verdurin din timpul pierdut al lui Proust.
Tot scotocind printre hârtii, iatã-ne în plinã
Mitteleuropa. Scrisorile, ferparurile ºi învitaþiile,
care anunþau ceremoniile de cãsãtorie sau decesele
multora dintre membrii familiei bunicii, mã plimbau
pe tot întinsul Europei Centrale. Fraþii Florian ai
bunicii erau patru – Theophil stabilit la Budapesta,
Ioan la Bratislava, Elena la Viena ºi Sultana rãmasã
în Ardeal, la Nãsãud, asupra cãreia revenim mai jos.
Cei patru se întâlneau la diferite ocazii. Defila în faþa
mea un cortegiu de neamuri, nume, cu rezonanþe
germane, maghiare sau italiene, însoþind anunþurile
cu veºti triste în chenar negru ºi hârtie satinatã
sau invitaþiile la prilej de bucurie, în colþ cu douã
verighete îngemãnate.
Oare marele, greoiul imperiu, adesea hulit
ºi acuzat de a fi fost o închisoare a popoarelor,
a avut doar atribute negative? Dupã atâþia ani de
la destrãmarea lui, putem sã revedem aprecierile?
Va fi fost poate ºi o tentativã de recreare a imperiului
lui Carol cel Mare, a unui stat mare, european, o
repetiþie înaintea proiectului actual de structurare a
unei Europe moderne, în fine unite. Mozaicul acesta
de popoare, obiceiuri, limbi ºi credinþe diverse, care
au convieþuit ºi s-au înfluenþat reciproc, de multe ori
benefic, nu a fost oare o experienþã de luat în seamã
azi? La nivelul populaþiei, multe valori culturale trãite
în comun au condus la însufleþirea vieþii spirituale, la
emanciparea ºi formarea pãturii intelectuale susþinute
de multe personalitãþi marcante ale vremii. Acest
spaþiu a fost scena unei vieþi culturale efervescente,
o renaºtere târzie.

D

upã Primul Rãzboi Mondial, aceastã
structurã statalã s-a destrãmat. Toate
popoarele dinãuntrul ei ºi-au clãdit propriile
destine, cu curaj, entuziasm ºi muncã. Acesta a
fost un pas înainte. Vechile legi, unele anacronice,
s-au schimbat ori s-au corectat. Românii, populaþia
majoritarã din Transilvania, pe nedrept excluºi din
pactul de alianþã din 1437, Unio trium nationum,
ºi-au cucerit demnitatea ºi au realizat dezideratul lor
de atâþia ani de a se uni cu „Patria Mumã”, de a face
parte dintr-o Românie întreagã ºi puternicã. Celelalte
naþiuni, desprinse din conglomeratul imperial, ºi-au
croit ºi ele noi destine ca state independente, libere
ºi mai aproape de structuri democratice. Dar, ca orice
despãrþire, chiar beneficã, dreaptã, în spiritul firesc,
alert al istoriei, lãsa în urma ei nostalgia unei vieþi
trecute, a unui capitol închis (partir...).
Gustul pentru acea epocã, pentru momentul de
crepuscul care învãluie ieºirea imperiului din istorie,

cu o identitate proprie. Nãscutã din convieþuirea
multor popoare, cu rãdãcini diferite, ea ne apare
pe harta Europei, în istoria ei ºi în cãlãtoria noastrã,
ca un organism viu, cu evoluþia lui.

se manifestã ºi acum în evocãri sau revederi, în
reevaluãri ale unor opere de artã, în citirea în altã
cheie a literaturii ºi muzicii. Luxul, strãlucirea, sau
umorul, întâlnite adesea în alcãtuirea lor, ascund
parcã sub un vãl elegant, un sâmbure distructiv
în interior.
Iatã ce remarca Jean d’Ormesson: „...am înþeles
pentru prima datã, înaintea nenumãratelor confirmãri
ulterioare, cã trecerea noastrã prin aceastã lume
era un vis fragil ºi cã istoria îºi asumã sarcina, cu
o rigoare nemiloasã, nu numai de a pregãti noul,
dar ºi de a reduce la neant tot acest trecut efemer
care se confundã cu noi”.
Reacþia societãþii în faþa uitãrii unei epoci ceva
mai omenoase, mai apropiate de individ ca idealuri
ºi aspiraþii, se manifestã acum, din ce în ce mai
puternic, prin apariþia unor
curente, tendinþe, care
se opun globalizãrii accelerate, impuse, din ultimul
timp, care tinde sã ºteargã
trãsãturile specifice ale
personalitãþii omului ºi ale
naþiunilor. Referindu-ne
la situaþia unor þãri,
la contextul istoric
ºi geografic din zona
Mitteleuropei, implicit la
România, filosoful profesor
Sorin Alexandrescu atrage
atenþia asupra valorii
culturii noastre, nãscute
la marginea unor imperii,
dar care nu este o culturã
inferioarã, ci doar diferitã,
o culturã de interferenþã
care are ºanse sã devinã
puternicã ºi creativã. Dr. arh. Toma Negoiescu,
analizând problemele arhitecturii actuale ºi evoluþia
ei în þara noastrã, afirma cã ºi culturile mai mici îºi
vor aduce aportul lor specific la tezaurul umanitãþii,
dupã ce omenirea va fi realizat efectele devastatoare ale uniformizãrii, prin extrema tehnologizare
ºi globalizare.

V

rând sã spunem câte ceva despre românii
aflati la studii în Viena, în a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea, îi citim pe Cornel
Sigmirean [4], Titu Maiorescu [2] ºi mai ales pe Iuliu
Moisil (1859, Nãsãud – 1947, Nãsãud) [3], publicist
român, profesor ºi director de ºcoalã, membru de
onoare al Academiei Române din 1943, cãsãtorit
cu Otilda Schweennhogen-Docetti. Îl urmãm
îndeaproape pe acesta, în expunerea de mai
jos, fãcutã dupã [3].
Nu este imediat sã explicãm cum de la Iuliu
ajungem la Moisil al nostru, Grigore C. Moisil (1906,
Tulcea – 1973, Ottawa), celebrul matematician.
Într-adevãr, pentru a evita maghiarizarea nedoritã
a numelor, pe mulþi bãrbaþi din familie îi cheama
Constantin sau Grigore ºi mai toþi sunt academicieni.
Iuliu este fiu al lui Grigore Moisil (1814-1891), paroh
la Nãsãud ºi vicar episcopal greco-catolic pentru
þinutul Rodnei, unul dintre întemeietorii primului
liceu românesc din Nãsãud. Tatãl matematicianului, Constantin C. Moisil (1876, Nãsãud – 1958,
Bucureºti) a fost nepot al vicarului, prin Constantin,
fiu al acestui vicar. (Prin grija dl. ing. Dãnuþ ªerban,
în mai multe locuri, inclusiv Wikipedia, s-a corectat
informaþia care ne spunea cã tatãl matematicianului
ar fi fost fiul lui Iuliu.)
Cum se ºtie, Constantin C. a fost profesor
de istorie, arheolog, întemeietor al numismaticii
în România, director al Cabinetului Numismatic al
Academiei ºi membru fondator al acestei Academii
din 1948. Dupã 26 de ani de la licenþã, pe când
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era membru corespondent al Academiei din 1919,
ºi-a susþinut teza de doctorat în 1924 la Cluj.
Iuliu Moisil îºi aduce aminte cã în 1879 a plecat
împreunã cu Solomon Haliþã, cei doi fiind de-un leat
(1859), cu „delejanþul” din Beclean la Apahida, de
unde apoi au luat trenul prin Cluj, Oradea ºi Pesta
spre Viena. Acesta a fost primul lor voiaj cu trenul.

A

junºi în „satul Împãratului”, cum îi spuneau
Vienei românii ardeleni, proaspeþii veniþi
îºi cãutau gazdã ºi apoi se prezentau la
ºeful bucãtãriei de la Institutul Theresianum, de pe
Favoritenstrasse, strada pe care am poposit ºi noi,
la un moment dat, puþin dupã 1989. La Theresianum
au urmat liceul vlãstare distinse ale þãrii noastre,
precum Titu Maiorescu ºi Grigore Brãtianu (18491893), fost preºedinte al Ligii pentru Unitatea
Culturalã a Românilor – un nume bine ales.
În epoca noastrã, ce bine ar fi fost ca UE sã
promoveze, înainte de toate, unitatea culturalã
a Europei, în sensul originilor ºi al unor dezvoltãri ulterioare comune! Referinþele [1]-[5] ilustreazã convingãtor ideea de comunitate europeanã. În special, [3] în întregime ºi extrase
din [4] ar merita o reproducere într-o culegere
prezumtivã privind formarea intelectualitãþii
noastre. Nu suntem într-o zonã de aprecieri
îndeobºte agreate, deoarece, de pildã, în
vremea noastrã, Jacques Chirac a fãcut
deplorabila afirmaþie Les racines de l'Europe
sont autant musulmanes que chrétiennes!
Îi rugãm pe cititori, atâþia câþi vor fi fiind,
mai ales pe cei tineri, sã vadã, mai mult decât
rândurile noastre o pot sugera, cum s-au
format peste 1500 de intelectuali români, parte
importantã a elitei noastre de la finele secolului
al XIX-lea ºi primele decenii din secolul urmãtor
[4, p. 16]. Aceºti înaintaºi au îndurat lipsuri, a trebuit
sã-ºi câºtige un viitor, au fost singuri în capitala unui
imperiu, ºi-au drãmuit banii, mâncarea, cãldura ºi
forþele, au învãþat, au fost ºi la baluri ºi toate acestea
pentru ce? – pentru a ne lãsa nouã o societate
înnoitã, o þarã cu o conºtiinþã de sine. Au fost vrednici precursori unii precum Gheorghe Lazãr (cu
studii de doctorat în teologie ºi fizico-matematici la
Viena, 1806-1809; nota 1), Titu Maiorescu, Ciprian
Porumbescu, Lucian Blaga sau, înainte de toþi, Mihai
Eminescu, ale cãrui articole din Timpul i-au fãcut
pe unii politicieni importanþi din acei ani sã exclame
cu nãduf „Ia mai opriþi-l pe Eminescu ãsta!” Sã nu
cumva sã ne câºtigãm noi aceastã glorie de a-l opri
pe Eminescu!

S

tudenþii noºtri se bucurau de privilegiul de
a cãpãta mâncarea de la marea bucãtãrie,
deci ieftin, în porþii mai pãrinteºti, ajungând
uneori ºi pentru searã. Majoritatea tinerilor, vienezi
prin adopþie, trãiau din bursele unor fundaþii precum
Astra din Sibiu, Gojdu sau din cele provenite din
Fondurilor Grãnicereºti din Nãsãud (2).
Colegiul Naþional „George Coºbuc” a luat fiinþã
în octombrie 1863, cu aceste fonduri locale. Primul
director a fost vicarul Grigore Moisil, ulterior preºedinte al Fondurilor Grãnicereºti, care a dirijat spre
învãþãmânt majoritatea fondurilor. Dupã desfiinþarea
Regimentului II Românesc de grãniceri, fondurile
militare au devenit fonduri civile. Am vãzut ºi noi,
cu respect ºi emoþie, Învoirea din 13 martie 1851,
prin care comunele au hotãrât sã nu-ºi împartã
fondurile ºi au continuat sã le menþinã, în scopul
dezvoltãrii culturale a zonei (vezi teza citatã mai
jos), pentru formarea întelectualitãþii din regiune.
Ne aduceam aminte de aceastã idee ºi noi, orãºeni
sofisticaþi, când mai primeam o lãdiþã de mere de
la Sângeorz-Bãi – ne scuzãm cã poate o lungim
dar cam aºa e viaþa, lungã.
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O importantã descoperire istoriograficã:

Basarabia prinþului Anton Bibescu

M.N. R USU

B

iobibliografia diplomaticã ºi de scriitor a lui Anton Bibescu nu a reþinut
titlul Redeemiing Bessarabiia by Prince Antoine Bibescu. Nu-ll întâlnim nici
în bogata Cronologiie comentatã a relaþiiilor româno-a
ameriicane, datoratã
lui Mircea Rãceanu, Ed. Silex, 2005, ºi în niciun dicþionar, enciclopedie sau istorie
a literaturii române. O excepþie face monumentala monografie Priinciipesa Elena
Biibescu, marea pianiistã (mama scriitorului), Ed. Vitruviu, 2007, semnatã de
C.D. Zeletin. Atâta doar cã titlul lui Anton Bibescu este trecut la prozã – ceea
ce el nu este, decât în accepþiunea generalã a genului.
Redeemiing Bessarabiia, nu este cunoscutã nici de cercetãtorii care s-a
au
(se) ocupã de istoria diplomaþiei. Reîncorporarea Basarabiieii, în traducerea
mea, reprezintã conþinutul unei elegante broºuri de Anton Bibescu, editatã

F

Prinþul A. Bibescu ºi Basarabia. Rãscumpãrarea Basarabiei

rederick cel Mare spunea odatã cã atunci
când el dorea sã anexeze o provincie, o
anexa pur ºi simplu ºi numai dupã aceea îºi
angaja oameni învãþaþi, care sã demonstreze dreptul
asupra acestui teritoriu. Poate cã fostului guvern al
Rusiei imperialiste i s-a pãrut normal sã nu angajeze
niciun fel de învãþaþi care sã ateste dreptul ei asupra
Basarabiei, o provincie româneascã, care a fost
sub sceptrul þarului timp de o sutã ºase ani, din
1812 pânã în 1918. În toatã aceastã perioadã
de timp, România a avut unele drepturi asupra
Basarabiei, dar cea care avea Basarabia de fapt
era tot Rusia. Faptul dacã Rusia avea un drept
legal, nu-i fãcuse pe ruºi sã se gândeascã la
acest lucru decât atunci când Basarabia încetase
sã mai fie o provincie a Rusiei, din punctul
de vedere al posesiunii ei.
Acesta este aspectul nesoluþionat al controversei care s-a centralizat în jurul hotãrârii luate
de Consiliul Suprem al Aliaþilor în toamna lui
1920, prin care se confirma posesia României
asupra Basarabiei, mai bine zis, unirea acestei
provincii cu Regatul României, lucru care s-a
înfãptuit prin voinþa liber exprimatã a basarabenilor prin rezoluþia Consiliului Basarabiei
din 27 martie 1918. Aceastã hotãrâre meritã
a fi consideratã ca unul dintre cele mai elocvente
exemple ale triumfului dreptãþii privind soluþionarea
problemelor teritoriale ca o consecinþã a Marelui
Rãzboi.
Din 1812, Basarabia a fost o provincie a Imperiului
Rus, dar, cu toate acestea, ea nu a fost niciodatã
o provincie ruseascã. Poate cã în întreaga istorie
a mentalitãþii europene de tip „Machtpolitik” („politica
de forþã” caracteristicã a sec. al XIX-lea, n.trad.)
nu existã o afirmaþie mai evidentã despre acest
adevãrat furt internaþional, decât aceastã anexare.
Nedreptatea, suferitã de Basarabia ca ºi de þaramamã România, a fost cu atât mai mare cu cât a
fost ºi trecutã sub tãcere. Chiar existenþa Basarabiei
a fost, pânã în zilele noastre, destul de necunoscutã,
excepþie fãcând doar câþiva cercetãtori. Aceiaºi
oameni de bine credeau cã Ukraina era un instrument muzical importat din Hawaii ºi cã atât Gallipoli
cât ºi Galiþia ar fi fost pe undeva prin Spania,
iar atunci când au vãzut în scris acest cuvânt,
Basarabia, au crezut cã ar fi din Arabia...

P

uþine sunt þãrile din lume care sã aibã niºte
hotare naturale atât de bine definite cum
este Basarabia, care, în realitate, seamãnã
mai mult cu o peninsulã în formã de patrulater
mãrginitã de râurile „the Dniester”, pe româneºte
Nistru (la nord), Prutul (la vest), Dunãrea ºi Marea
Neagrã la sud ºi sud-est. Doar pe o fâºie îngustã
de pãmânt în partea de nord-vest, se poate intra
în Basarabia pe uscat ºi nu pe calea apei. Numai

cã frontierele naturale ale acestei þãri nu constituie
niºte bariere (cum ar fi de exemplu munþii sau
deºerturile) pentru cã în loc sã împiedice o invazie,
ele mai degrabã o încurajeazã.
La începuturile istoriei ei, Basarabia era populatã
de triburile traco-scitice, care fãceau parte din statul
dac, care avea sã fie cucerit de Imperiul Roman
condus de Traian. Chiar dacã influenþa romanã
s-a fãcut simþitã,
Basarabia nu a
fost încorporatã
în provincia romanã
Dacia. Zidul lui Traian,
care mai existã ºi în
zilele noastre, a fost
construit pentru a opri
invazia popoarelor
migratoare atrase de
bogãþiile Imperiului
Bizantin. De atunci
ºi pânã astãzi, istoria
Basarabiei a fost
aceea cã ea a fost
o provincie care a
asigurat spatele
Constantinopolelui.

Î

n Evul Mediu, Basarabia reapare la sfârºitul
sec. al XIII-lea ca fiind deja o þarã pur româneascã, care fãcea parte din domeniile Familiei Basarabilor, domnitori ai Valahiei sau ai Þãrii
Româneºti. Domnitorii din Familia Basarabilor au
dat acestei provincii numele ei actual; dar termenul
„Basarabia” a fost dat, încã de la începuturi, întregului
teritoriu condus de ei. În a doua jumãtate a secolul
al XV-lea, ªtefan cel Mare, domnitorul Moldovei,
a cucerit de la vecinul lui dinspre partea de sud,
teritoriul dintre Prut ºi Nistru. Numai cã înainte
ca el sã moarã, turcii i-au luat cu forþa jumãtate
din aceastã provincie. Aceastã parte de sud a
Basarabiei, numitã de turci, Budjak, a fost condusã
direct de Istanbul pânã în 1812, în timp ce partea
ei dinspre nord a rãmas sub stãpânirea Moldovei
tot pânã în acelaºi an, deºi a fost deseori invadatã
de polonezi, cazaci ºi tãtarii din Crimeea.
1812 a fost anul de graþie din istoria Basarabiei.
Presat de rãzboiul iminent cu care ameninþa
Napoleon, Þarul Alexandru I s-a pregãtit sã încheie
o pace cu turcii în orice fel de condiþii. Dar Kutuzov
(care era comandantul suprem) a reuºit sã-i
mituiascã pe negociatori (Moruzi ºi Ghalib Effendi),
care au interceptat o scrisoare de-a lui Napoleon,
insistând pe lângã Înalta Poartã ca sã reziste cererilor ruºilor. În dorinþa lui de a termina o datã pentru
totdeauna acest rãzboi, Sultanul i-a cedat în cele
din urmã Þarului partea Moldovei de la est de Prut
ºi Budjak – adicã tot teritoriul Basarabiei moderne.

Referinþe

1. Lucian Blaga, Opere vol. 6, Hronicul ºi cântecul vârstelor, Ediþie îngrijitã
de Dorli Blaga, Editura Minerva, Bucureºti, 1979.
2. Titu Maiorescu, Însemnãri zilnice, publicate cu o introducere, note, facsimile
ºi portrete de I. Rãdulescu-Pogoneanu, Bucureºti, Socec, 1937.
3. Iuliu Moisil, Viaþa studenþilor români din Viena în a doua jumãtate a sutei
a XIX-a. Amintiri, Revista Bistriþei, în Arhiva româneascã, Nãsãud, 1925.
4. Cornel Sigmirean, Romanian Student în Vienna at the End of the 19th
Century, în Discourse as a Form of Multiculturalism in Litterature and
Communication. Section: History and Cultural Mentalities, Arhipelag XXI Press,
Târgu Mureº, 2015.
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sub auspiciile Societãþii „Amicii României”, la New York,
în 1922. Ea este o variantã îmbunãtãþitã a aceluiaºi text
apãrut mai întâi în revista Forum (1921), apoi în broºurã
separatã, cu o copertã albastrã, desenatã de autor ºi
completatã cu multe alte informaþii ºi tabele statistice.
Deoarece aceastã preþioasã ºi intruvabilã tipãriturã, în
contextul diplomatic al României Mari, în general, al scrierilor lui Anton Bibescu,
în special, necesitã o abordare amãnunþitã, îmi rezerv dreptul de a reveni asupra
ei în viitorul apropiat.
Textul de mai jos a fost revizuit prin confruntare cu traducerea (fragmentatã)
a lui ªerban Dyutzu ºi, recent, cu aceea a doamnei Pamela Ionescu.

Anul VIII

Tratatul de la Bucureºti a fost semnat pe 28 mai
1812 ºi astfel destinul Basarabiei a fost pecetluit timp
de un secol. Când s-a descoperit trãdarea lor, Moruzi
ºi Ghalib au fost decapitaþi; „la fel s-a întâmplat ºi
cu Moldova”, remarca cu tristeþe un istoric român.

A

ceastã împãrþire în douã a þãrii lor a fost o
mare dezamãgire pentru patrioþii moldoveni,
care au sperat cã victoria ruseascã sã-i
elibereze de suveranitatea otomanã. La început,
temerile lor au fost micºorate de promisiunile cu tentã
liberalã fãcute de guvernul rus. În câþiva ani, guvernul rus, fidel metodelor lui, a fãcut acelaºi lucru în
Polonia ºi Finlanda, punând în practicã o politicã
de rusificare ºi opresiune. Legea organicã din 1818,
prin care Þarul Alexandru a promulgat dezvoltarea
economiei naþionale, egalitatea limbilor rusã ºi
românã precum ºi perpetuarea vechilor stãri
moldoveneºti a fost revocatã de Þarul Nicolae I,
în 1828. Oficialii ruºi ocupau toate posturile de
conducere. S-au deschis ºcoli ºi seminarii teologice
ruseºti, în timp ce instituþiile româneºti au fost
închise. Folosirea alfabetului latin a fost interzisã,
în timp ce cãrþile româneºti, cele care mai aveau
autorizaþie de a fi publicate, trebuia sã fie tipãrite
cu litere chirilice.
Din nefericire, anumite pãturi ale claselor de sus
au fost prea mult în favoarea rusificãrii. Unele familii
foarte influente, dornice de a se converti la nou, au
devenit chiar mai rusofile decât ruºii înºiºi. Iar astfel
de persoane cum ar fi Krupensky sau Purishkievici,
descendenþi ai unor familii româneºti de viþã nobilã
din Basarabia, au devenit susþinãtori înflãcãraþi
ai þarismului. În ciuda opresiunii ºi a persecuþiei,
mai erau totuºi oameni care fãceau parte din clasa
nobilimii sau a intelectualitãþii, care au continuat
sã-ºi pãstreze naþionalitatea. Iar aceºti patrioþi,
adevãraþi basarabeni, au dus mai departe tradiþiile
româneºti ale þãrii, pãstrându-le aºa cum au fost
ele pânã în zilele noastre.

P

olitica rusificãrii a continuat pânã la rãzboiul din Crimeea, la sfârºitul cãruia puterile
europene au hotãrât ca Rusia sã nu mai
controleze Delta Dunãrii. Drept urmare, Tratatul
de la Paris a recunoscut dreptul Moldovei asupra
Basarabiei. Dar, de fapt, au fost anexate împreunã
cu o populaþie amestecatã, doar trei districte din
partea de sud: Izmail, Cahul ºi Bolgrad. Aceastã
pace de formã a lãsat nordul ºi centrul Basarabiei,
cu toatã populaþia româneascã aferentã, tot sub
suveranitatea Rusiei. În ciuda acestei stãri de lucruri,
dorinþa de unire a rãmas la fel de arzãtoare. Aceste
speranþe au fost spulberate de rezultatul Rãzboiului
Ruso-Turc din 1877–1878.

5. Cornel Sigmirean, The students and the European Assertion of the National
Issue, în Transylvanian Review, vol. III, nr. 4, Winter, 1994, p. 127-142.

Note

1. Ca arhidiacon ºi profesor de teologie la Sibiu, ºi-a vãzut interzisã tipãrirea
manualelor în limba românã de episcopul Vasile Moga, adept al învãþãmântului
în limba slavonã. În 1815 a fost destituit de guvernatorul Transilvaniei ºi pus
sub supravegherea poliþiei. Un an mai târziu a plecat la Bucureºti. Amintim cã
profesorul Solomon Marcus ne-a relevat importanþa operei lui Gheorghe Lazãr.
2. Trimitem la teza de doctorat Istoricul Fondurilor Grãnicereºti Nãsãudene
1851-1947, autoare Cornelia-Nicoleta Vlaºin, conducãtor ºtiinþific prof. univ.
Simion Retegan, Institutul de Istorie „Gheorghe Bariþiu”, Cluj-Napoca, 2014.
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Mihail Kogãlniceanu ºi Raluca Lamotescu

Istorii sentimentale (I)

Fill ofteia P ALLY

M

ihail Kogãlniceanu
s-a nãscut la 6
septembrie 1817,
în Iaºi, s-a stins din viaþã
la 20 iunie 1891, la Paris,
fiind înmormântat în Cimitirul
Eternitatea, din Iaºi.
A fost un valoros om politic, istoric, scriitor,
publicist, diplomat, membru fondator ºi titular al
Societãþii Academice Române (16 septembrie 1868)
ºi preºedinte al Academiei Române, preºedinte al
Consiliului de Miniºtri (11 oct. 1863 – 26 ian. 1865),
ministru al Afacerilor Strãine din România (26 aug.
1869 – 28 nov. 1869, 27 apr. 1876 – 23 iul. 1876
ºi 3 apr. 1877 – 25 nov. 1878), fiind unul dintre cei
mai importanþi oameni de stat ai generaþiei sale.
Personalitate cu vastã experienþã politicã ºi
diplomaticã, a fost lider marcant al liberalismului
românesc, fiind membru al Partidului Naþional
Liberal (1875–1885 ºi 1890–1891) ºi al Partidului
Liberal Democrat (1885–1890).
Totodatã, Mihail Kogãlniceanu a fost printre cei
mai mari oameni de culturã ai veacului al XIX-lea,
contribuind cu succes la cercetarea istoriei naþionale
ºi la dezvoltarea literaturii româneºti.
Prietenia ºi colaborarea cu domnitorul Alexandru
Ioan Cuza au constituit fundamentul unui amplu
plan de reforme, dedicat constituirii statului român
modern. De asemenea, în timpul mandatului sãu
la conducerea Ministerului de Externe, România
îºi cucereºte Independenþa de stat, devenind
o naþiune liberã ºi independentã.
Familia Kogãlniceanu provenea dintr-o veche
familie de mari proprietari de pãmânt din judeþul
Fãlciu, numele trãgându-ºi obârºia de la râul
Cogâlnic, din judeþul basarabean Orhei, pe malurile
cãruia se întemeiaserã ca familie, încã din secolul
al XVI-lea. Mihail era fiul marelui vornic Ilie
Kogãlniceanu, iar Catinca Stavilã, mama sa,
rãmasã orfanã, venea din familia viitorului domn
al Moldovei Mihail Sturdza, unde fusese crescutã.

M

ihail Kogãlniceanu a beneficiat de educaþie
aleasã, mai întâi, sub îndrumarea cãlugãrului Gherman Vida, apoi, la pensionul lui
Victor Cuenin din Iaºi ºi la Institutul francez al lui
Lincourt de la Miroslava, lângã Iaºi, perioadã în care
a fost coleg cu Vasile Alecsandri ºi Alexandru Ioan
Cuza. În 1834, a urmat studii la Colegiul Lunéville,
din Paris, iar din anul urmãtor la Universitatea din
Berlin.
Începând cu anul 1838, Kogãlniceanu, revenit la
Iaºi, va fi locotenent aghiotant, apoi cãpitan-aghiotant
al domnitorului Sturdza (1840). Pânã la Revoluþia
de la 1848, desfãºoarã o bogatã activitate culturalºtiinþificã, editând 6 tomuri din Letopiseþele Valahiei
ºi Moldovei ºi, la 30 ianuarie 1840, împreunã cu alþi
colegi de generaþie, întemeind revista Dacia Literarã.
„Introducþiunea” lui din primul numãr al revistei dã
glas concepþiei scriitorilor paºoptiºti: combaterea
imitaþiei scriitorilor strãini ºi a traducerilor mediocre,
crearea unei literaturi cu specific naþional, inspiratã
din istorie, naturã ºi folclor, lupta pentru unitatea
limbii ºi dezvoltarea spiritului critic.

În tot acest timp, îºi desfãºoarã activitatea pe
multiple planuri: publicist, istoric, patron de tipografie,
avocat, profesor de istorie naþionalã la Academia
Mihãileanã din Iaºi. Opiniile sale vor fi opuse celor
ale domnitorului Mihail Sturdza, motiv pentru care,
începând din 1846, fãrã a se implica direct în
miºcarea revoluþionarã din Moldova, va cãlãtori
în Franþa, Spania, Cernãuþi, unde va colabora
la ziarul Bucovina.
Revenit la Iaºi, în 1849, va fi numit de domnitorul
Grigore Alexandru Ghica în importante funcþii politicoadministrative: director al Departamentului Lucrãrilor
Publice (noiembrie 1849–aprilie 1850) ºi al Departamentului de Interne (4 octombrie 1851–21 iulie 1852).
Pune bazele ziarului
Steaua Unirii (octombrie
1855), face parte dintre
iniþiatorii constituirii
Societãþii Unirea
(25 mai 1856) ºi ai
Comitetului Central al
Unirii, de la Iaºi, fondat
la 7 februarie 1857.

S

e remarcã
prin calitãþile
deosebite
de politician în Divanul
ad-hoc al Moldovei,
unde este ales deputat
de Dorohoi, pe 5
ianuarie 1859, în
ºedinþa istoricã a
Adunãrii Elective din Moldova pledând convingãtor
pentru alegerea ca domnitor a colonelului Alexandru
Ioan Cuza:
„Dupã una sutã cincizeci ºi patru de ani de dureri,
de umiliri ºi de degradaþie naþionalã, Moldova a intrat
în vechiul sãu drept consfinþit prin Capitulaþiile sale,
dreptul de a-ºi alege pre capul sãu, pre Domnul.
Prin înãlþarea Ta pe Tronul lui ªtefan cel Mare, s-a
reînãlþat însãºi naþionalitatea românã… Alegându-te
pe Tine Domn în þara noastrã, noi am vroit sã arãtãm
lumii aceea ce toatã þara doreºte: la legi nouã,
om nou.”
În timpul domniei lui Cuza, Kogãlniceanu îndeplineºte misiuni importante: membru al Comisiei
Centrale de la Focºani (14 martie 1859), preºedintele
Consiliului de Miniºtri de la Iaºi (30 aprilie 1860–17
ianuarie 1861) ºi, începând cu 11 octombrie 1863,
prim-ministru al României, funcþie prin care a contribuit la modernizarea statului român dupã model
occidental, cu instituþii ºi cadre legislative moderne,
prin adoptarea unor serii ample de reforme:
– în decembrie 1863, Legea secularizãrii averilor
mãnãstireºti, prin efectul cãreia 25% din suprafaþa
arabilã a þãrii intrã în sfera fondului funciar al statului
român;
– în 1864, legile privind organizarea administraþiei
(Legea comunalã, conform cãreia satele ºi cãtunele
se grupau în comune rurale, mai multe comune
formau o plasã, iar mai multe plãºi formau un judeþ;

D

eºi oamenii de stat ai României suspectau încã de la început cã unul
dintre scopurile principale ale Rusiei era recuperarea întregii Basarabii,
ei au ales sã se ralieze cauzei Rusiei, pentru cã au vãzut cã alternativa,
în cazul unei victorii turceºti, ar fi fost reintegrarea întregii Românii în Imperiul
Otoman. Un tratat care sã garanteze integritatea teritorialã a României
ºi a Rusiei a fost semnat pe 16 aprilie 1877.
Armata românã nu numai cã s-a evidenþiat, încã de la începuturi, în acest
rãzboi, dar a ºi salvat pur ºi simplu de la dezastru, la Plevna, armata ruseascã.
Acest lucru este atestat ºi de schimbul de telegrame dintre Regele Carol ºi Þar.
Au fost patrioþi care au sperat cã, în compensare, Rusia va da înapoi þãrii mamã,
România, întreaga Basarabie. Vã imaginaþi sentimentul opiniei publice româneºti
când, la sfârºitul Tratatului de la San Stefano, guvernul român a fost informat cã
Rusia ceruse retrocedarea sudului Basarabiei, ca o necesitate politicã ºi pentru
prestigiul Rusiei, oferind în schimb þinutul mlãºtinos al Dobrogei ºi sudul Deltei
Dunãrii. Explicaþia care s-a dat a fost cã acest tratat care garanta integritatea
României nu includea ºi Basarabia. Vãzând aceastã trãdare de neimaginat,
guvernul român a cerut ajutorul puterilor occidentale. Abia acum urmeazã
momentul cel mai amar ºi de dezamãgire din întreaga istorie a României.
La Congresul de la Berlin, care trebuia sã rezolve problemele care au apãrut
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administraþia judeþelor ºi a comunelor se fãcea de
cãtre consilii alese pe baza votului cenzitar, iar în
fruntea administraþiei judeþului era un prefect, plasa
era condusã de un subprefect–pretor, iar comuna
era condusã de un primar);
– Legea reorganizãrii justiþiei, care înfiinþa
judecãtoriile de plasã, tribunalele judeþene, curþile
de apel, curþile de juraþi ºi Curtea de Casaþie care
era, totodatã, ºi instanþa de recurs.
În 2 mai 1864, domnitorul dizolvã Adunarea
Electivã ºi elaboreazã o nouã constituþie, Statutul
dezvoltãtor al Convenþiei de la Paris, care îi permite
prerogative legislative ºi executive care fac posibilã
adoptarea reformelor cruciale pentru modernizarea
României.
Legea ruralã, promulgatã pe 14 august 1864,
care desfiinþa claca ºi schimba statutul sãtenilor,
din clãcaºi în proprietari liberi pe locurile supuse
posesiunii lor, a fost cea mai importantã reformã.
Þãranii, împãrþiþi în fruntaºi, mijlocaºi ºi pãlmaºi,
au primit, diferenþiat, în funcþie de categorie
ºi numãrul de vite, pãmânt în proprietate, prin
despãgubire eºalonatã pe cincisprezece ani
ºi cu interdicþia de a-l înstrãina pe o perioadã
de treizeci de ani. Cei care nu au fãcut clacã
deveneau proprietari doar pe locurile de casã
ºi grãdinã.

L

a 26 ianuarie 1865, când se contura
deja formarea coaliþiei pentru detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kogãlniceanu, confruntat cu tot mai numeroase
disensiuni cu domnitorul, renunþã la mandatul
de prim-ministru, fãrã a se implica în complot, aspect
care va conduce la marginalizarea lui politicã în primii
ani ai domniei lui Carol I.
La jumãtatea veacului al XIX-lea, liberalismul
românesc era fragmentat în mai multe grupãri
politice: moderaþii lui Ion Ghica, gruparea moderatã –
maiºti – condusã de Mihail Kogãlniceanu, radicalii
lui I.C. Brãtianu ºi C.A. Rosetti ºi fracþioniºtii lui
Nicolae Ionescu. Rivalitãþile permanente dintre acestea împiedicau impunerea valorilor liberale pe scena
politicã, unificarea lor în vederea fondãrii Partidului
Naþional Liberal cunoscând mai multe etape:
1. „Înþelegerea de la Concordia”, din anul 1867,
care se referea la adoptarea unui program comun
în unsprezece puncte, a permis formarea a trei
guverne succesive de coaliþie liberalã, între 1 martie
1867 ºi 16 noiembrie 1868. În cabinetul Dimitrie
Ghica, Kogãlniceanu a fost ministru la Interne.
2. Coaliþia de la Mazar-Paºa, care a avut loc dupã
pierderea alegerilor de la sfârºitul lunii aprilie 1875, a
impus ca prioritate unitatea liberalã. În aceste condiþii,
pe parcursul lunii mai, în casa englezului Lakeman,
întâlnirile frecvente între liderii liberali radicali ºi
moderaþi, pentru adoptarea doctrinei ºi a programului
politic comun, consacrând demersul prin sintagma
„Coaliþia de la Mazar-Paºa”, întrucât englezul
Lakeman fusese ofiþer în armata turcã sub numele
de Mazar-Paºa.

dupã Rãzboiul Ruso-Turc, cei doi delegaþi români, Brãtianu ºi Kogãlniceanu,
nici mãcar nu au fost admiºi la discuþii, fiind doar audiaþi ca sã informeze asupra
unei situaþii. Cererea Rusiei a fost acceptatã: sudul Basarabiei a fost retrocedat
Imperiului Þarist, iar Bismark ºi-a vãzut visul împlinit: un zid de nemulþumire
ºi resentiment a apãrut imediat între Rusia ºi România.

P

erioada cuprinsã între 1878 ºi 1905 a fost cea mai neagrã din istoria
Basarabiei. Tirania Rusiei s-a manifestat printr-o guvernare de necontestat. Aristocraþia s-a dedat plãcerilor Petrogradului ºi Moscovei. Þãranii
munceau din greu. Partizanii ideii de românism erau închiºi în închisori, trimiºi în
Siberia sau exilaþi în strãinãtate. Ultimile bastioane ale autonomiei au fost abolite.
Speranþele patrioþilor basarabeni au fost reaprinse pentru moment de perioada
de cvasiliberalism care a urmat dezastruosului rãzboi cu Japonia în 1905. Numai
cã, în 1908, reacþia a fost mai puternicã ºi mai arogantã ca niciodatã.
Când a izbucnit Rãzboiul cel Mare, naþionaliºtii basarabeni, asemeni liberalilor
din vestul Europei, au sperat ca victoria Antantei sã aducã o nouã libertate în
Rusia, dorindu-ºi ca aceastã Rusie liberã sã rãsplãteascã susþinerea românilor
în favoarea cauzei aliaþilor, prin restituirea Basarabiei.
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Istoria de lângã noi

A

stfel, la 24 mai 1875, s-a fondat Partidul
Naþional Liberal, care a ales preºedinte pe
radicalul Ion C. Brãtianu, dar cu un program
(publicat în Alegãtorul liber) adecvat viziunii moderate a lui Mihail Kogãlniceanu, radicalii abordând o
atitudine mai realistã, care promova domnia legilor,
egalitatea politicã, renaºterea valorilor individuale
ale cetãþenilor, respectarea principiilor regimului
constituþional ºi demararea unui amplu proces de
reformare a României ca soluþie a modernizãrii.
Criza orientalã a oferit un context internaþional
favorabil obþinerii independenþei de stat a României,
aspect valorificat de prim-ministrul I.C. Brãtianu
prin numirea, la Externe, a lui Mihail Kogãlniceanu,
considerat cel mai prestigios ºi competent diplomat
român în plan internaþional. Deºi fundamental diferiþi,
cei doi oameni politici colaboreazã în consens deplin,
în timpul Rãzboiului de Independenþã (1877–1878),
ducând împreunã ºi bãtãlia diplomaticã de la Congresul de Pace de la Berlin, pentru recunoaºterea
internaþionalã deplinã a independenþei statului român.
Convenþia româno-rusã din 4 aprilie 1877, privind
tranzitarea teritoriului þãrii de cãtre trupele þariste,
cu respectarea „integritãþii existente” ºi a „drepturilor
politice”, a fost elaboratã de Kogãlniceanu care,
în ºedinþa solemnã a Adunãrii Deputaþilor, din
9 mai 1877, a rostit celebrul discurs de proclamare
a independenþei României:
„În stare de rezbel cu legãturile rupte, ce suntem?
Suntem independenþi, suntem naþiune de sine stãtãtoare... Ce-am fost înainte de declararea rezbelului?
Fost-am noi dependenþi cãtre turci? Fost-am noi
provincie turceascã? Avut-am noi pe sultan ca
suzeran? Strãinii au zis acestea; noi nu am zis-o
niciodatã. Aºadar, domnilor deputaþi, nu am nici
cea mai micã îndoialã ºi fricã de a declara în faþa
Reprezentanþei Naþionale cã noi suntem o naþiune
liberã ºi independentã.” (Mihail Kogãlniceanu,
Texte social-politice alese, Bucureºti, Editura
Politicã, 1977, pp. 180-182.)
Independenþa a fost proclamatã, în Senat,
pe 10 mai 1877, promulgatã de domnitorul Carol I
ºi publicatã în Monitorul Oficial. Recunoaºterea
internaþionalã a acestei victorii va fi umbritã de
opoziþia Imperiului Þarist, care refuzã participarea
României la tratativele de pace de la San Stefano
(februarie 1878), atitudine care a provocat indignare
în rândul opiniei publice ºi a stârnit protestul
vehement al autoritãþilor române.

C

ongresul de Pace de la Berlin (iunie 1878),
la care au participat, doar cu rol consultativ,
Ion C. Brãtianu ºi Mihail Kogãlniceanu
(unde au fost „auziþi, dar nu ascultaþi” – Nicolae
Iorga, Politica externã a regelui Carol I, Bucureºti,
1916, p. 304), va recunoaºte independenþa naþionalã a României cu preþul unor condiþii care ºtirbesc
demnitatea sacrificiilor umane (peste 10.000 de vieþi
omeneºti): modificarea articolului 7 din Constituþie
privind acordarea cetãþeniei ºi, în mod neoficial,
rezolvarea problemei afacerii Strousberg, precum
ºi cedarea, în favoarea Rusiei, a judeþelor din sudul
Basarabiei, Cahul, Bolgrad ºi Ismail, primind, la
schimb, Delta Dunãrii, Insula ªerpilor ºi Dobrogea.
Din 17 aprilie 1880 pânã la 1 iulie 1881, Mihail
Kogãlniceanu va îndeplini misiunea de ministru

Radu Gyr

plenipotenþiar al României la Paris. În plan politic, va
face parte din coaliþia denumitã „Opoziþia Unitã”, care
va acþiona pentru cãderea guvernului I.C. Brãtianu,
fiind membru al Partidului Liberal Democrat, creat
de Dimitrie C. Brãtianu, ca disidenþã a PNL. Dupã
cãderea guvernului Brãtianu (1888), Kogãlniceanu
va reveni în rândurile Partidului Naþional Liberal.
Academia Românã, recunoscându-i prestigioasa
contribuþie la dezvoltarea culturii, îl va alege preºedinte, funcþie deþinutã în perioada 18 martie 1887–
28 martie 1890.
Grav bolnav, Mihail Kogãlniceanu va muri,
la Paris, pe 20 iunie 1891, la vârsta de 74 de ani.

M

ihail Kogãlniceanu este însã mai mult
decât o personalitate politicã ºi academicã;
el este ºi un bãrbat surprinzãtor de sentimental, cu o viaþã
intimã care consemneazã numeroase
legãturi amoroase,
unele dintre acestea
finalizate cu urmaºi în
afara familiei ºi faþã de
care a avut o atitudine
de recunoaºtere semioficialã ºi de asumare
a responsabilitãþilor
paterne materiale.
Mihail Kogãlniceanu,
considerat de unii
istorici ca fiind adevãratul arhitect al
României moderne, s-a
remarcat, în epocã, prin
marea lui slãbiciune în
faþa farmecului feminin,
chiar dacã înfãþiºarea
sa – sobrã, cu ochelari,
barbiºon aristocratic ºi forme generoase – pãrea
atipicã pentru permanenta lui nevoie de erotism,
manifestatã nediferenþiat, fãrã criterii sociale sau
culturale. Istoricul Dan Falcan, cercetãtor la Muzeul
de Istorie al Municipiului Bucureºti, într-o emisiune
tv, a precizat cã, dupã moartea celebrului politician,
s-a descoperit în Arhivele Naþionale Iaºi un carneþel
cu notiþe detaliate despre fiecare întâlnire de amor,
un veritabil jurnal secret al desfãtãrii! Acest carnet
se aflã, acum, la Biblioteca Academiei Române.
Preocuparea lui faþã de categoria femeilor care
vindeau plãceri s-a concretizat ºi prin instituirea unor
norme de practicare a prostituþiei, deºi reglementãri
despre statutul prostituatelor ºi al caselor de toleranþã
existau, în Þãrile Române, încã din vremea fanarioþilor. Dan Falcan spune cã, sub guvernarea lui
Kogãlniceanu, s-au fãcut câteva clarificãri, având
în vedere cã, de-a lungul timpului, fenomenul
prostituþiei evoluase.
Este vorba despre legea care împãrþea „femeile
publice“ în trei categorii: „Femeile care întrebuinþeazã
aceastã profesie pe faþã ºi fãrã pericol, femeile care
întrebuinþeazã aceastã profesie în tainã, cu oarecare
îngrijire ºi cu pericol, ºi femeile care întrebuinþeazã
aceastã profesie prin mijlocirea altor femei fãcãtoare
de bine (pezevenghi)“. Tot în aceeaºi perioadã, au
fost stabilite noi norme de funcþionare pentru casele

(2 martie 1905,
Câmpulung Muscel –
29 aprilie 1975,
Bucureºti) a mai
apãrut la aceastã
rubricã, în luna aprilie
2012 (cu poemul
Cântec de pe schele,
din volumul Stiigmate,
1993).
De data aceasta
sunt reluate alte
douã poeme ale sale,
primul din volumul
Balade, Editura Ex
Ponto, Constanþa,
1999, al doilea din
volumul Anotiimpul umbrelor, Editura Vremea, Bucureºti,
1993.
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de toleranþã din Principatele Unite ºi s-a înfiinþat
condica de sãnãtate a femeilor care practicau
amorul liber.
Mihail Kogãlniceanu era cãsãtorit, încã din
noiembrie 1852, cu Ecaterina Jora, vãduva colonelului Iorgu Scorþescu, cu care a avut trei bãieþi
ºi cinci fiice, dintre care s-a remarcat Lucia, a cãrei
personalitate puternicã a avut afinitãþi cu cea a tatãlui
(a fost cãsãtoritã de trei ori, mariaje din care au
rezultat opt copii). Constantin Argetoianu, fost primministru al României, nota, în 1939, în Memoriile
sale (Însemnãri zilnice, vol. VII, Bucureºti, Editura
Machiaveli, 2003), cã Lucia moºtenise inteligenþa
ºi farmecul tatãlui, ducându-ºi „de nas bãrbaþii,
în casã ºi în politicã (…), îºi avusese ºi dânsa
capitolele ei, ºi (…) îi plãcea, la bãtrâneþe,
sã-ºi aducã aminte de aventurile tinereþii”.

A

dmiraþia pentru reprezentantele
sexului frumos l-a îndemnat pe
Mihail Kogãlniceanu sã aºtearnã
pe hârtie primele sale scrieri. Cu gândul la
primul sãu amor, a început sã scrie Iluzii
pierdute, carte abandonatã dupã primul
capitol, Un întâi amor: „O adunare, cât
de bine alcãtuitã sã fie, dacã nu va avea
ºi femei, va fi totdeauna monotonã ºi urâtã.
O adunare fãrã femei este ca o grãdinã fãrã
flori, ca un bãrbat fãrã barbã ºi musteþi, ca
o zi fãrã soare, ca o gazetã fãrã abonaþi, ca
un ºes fãrã verdeaþã, ca un teatru fãrã public,
ca versuri fãrã poezie, ca o viaþã fãrã iluzii,
ca un judecãtor fãrã procesuri, ca un tânãr
fãrã amor ºi, în sfârºit, ca toate comparaþiile
din lume“, scria Kogãlniceanu despre femei,
la 26 de ani. Amorul este „cea mai nobilã
din toate patimile,… aþâþã la fapte mari,…
insufleazã eroismul ºi geniul,… dã idei de
cinste ºi de slavã, înviazã, farmecã, aduce
pe om într-o lume de visuri, unele mai aurite decât
altele… Amorul în Moldova este desfãtarea simþurilor,
dragostea faunilor ºi a satirilor. A iubi însemneazã
la noi a se lua, a se schimba, a se lepãda, a se uita,
a se îngurlui ºi a se despãrþi iarãºi, fãrã ca patima
sã lase cât de puþinã întipãrire în inima acelor
ce zic cã simþesc amorul“, încheia el pledoaria
din aceleaºi Iluzii pierdute. (Va urma)
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Lacrima Anei

Zidarul de la Argeº
Nici coapsa ºi nici pântecul muierii,
cu plod în el, nu-ii furã jertfe pline.
Flãmândã, mãnãstirea învierii
vrea s-o
o hrãnesc cu mãduva din mine.

Bãtut, de jos, cu bulgãri de argilã,
pe creasta jertfei singur în zãpadã,
îmi cresc pe umeri aripi de ºindrilã
ca sã mã ducã, tânãr, în baladã.

Rondelul unei ctitorii

Mi-a
am rupt din braþe hãlci de came vie
sã stâmpãr foamea zidurilor crunte.
Bãtea adânc o inimã-n
n mistrie
ºi-n
n orice zid gemeau un piept ºi-o
o frunte.

Zidim cu-a
azur pe minereu
ªi iar se surpã ctitoria.
I-a
am uns cu lacrimi temelia,
i-a
am dat surâs de curcubeu.

Nu cãrãmizi cãram pe aspre schele,
ci sângele meu aprig în dogoare.
ªi pietrele, cu duh de om în ele,
plângeau, cântau ºi înviau spre soare.

Când tu, ca sã-ii hrãnim tãria,
Te-n
ngropi în piatra ei, când eu.
Zidim cu-a
azur pe minereu
ªi iar se surpã ctitoria.

ªi-a
acum, când în minunea-n
nsângeratã
sub tencuialã carnea mea tresare,
cad scãrile, rãmân în vânt ºi-n
n sloatã,
sus, pe osânda turlelor amare.
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Ba, uneori, muiem mistria
ªi-n
n sângele lui Dumnezeu
ªi rãstignim în zid vecia...
ªi iar se surpã ctitoria,
Zidim cu-a
azur pe minereu.

Currtea de la Arrgeºº

Brâncuºi - 60

Polovragi, porþile oltene ale Parnassului

Mihai S PORIª

Î

n vremuri îndepãrtate,
povestesc legendele,
exista un loc unde zeul
Apollo, hiperboreean ca ºi
sora sa Artemisa, pe numele
ei dacic, Bendis, sãlãºluiau în
armonie cu oamenii pe care îi
tãmãduiau cu razele soarelui
ºi ale lunii, cu plante numai de
ei ºtiute ºi cu trilurile pãsãreturilor. Zeii s-au creºtinat apoi, mutând cele sacre în
bisericile creºtine, iar tabieturile lumeºti le-au transmis oamenilor. Locul îi va purta numele vraciului
Apollo, Polovragi, iar o peºterã din vecinãtate
se va numi Peºtera Muierilor, sigur cândva conduse
de vreo amazoanã, ca succesiune a zeiþei.
Realitatea acestui loc atestã existenþa unei
cetãþi dacice, dar ºi a unei mãnãstiri cu însemnele
ei vorbind despre o istorie cu cinci veacuri. Pe aici
obiºnuia sã treacã ºi creºtinul Constantin Brâncuºi
pe vremea când era contemporan cu alþi fluturi
ºi alte triluri, topite în ecourile ºi în amintirile aflate
în vecinãtatea legendei.
Din realitatea informalã, cel urcat acolo,
constatat de iubirea noastrã ca Sfântul Român din
Montparnasse, aºtepta semnul nostru. Plecat fiind
dintre noi în 16 martie 1957, Constantin Brâncuºi,
cetãþean francez cu trupul în Cimitirul parizian
Montparnasse, avea nevoie de rânduiala locului
pentru sufletul sãu, întotdeauna românesc. Aºa
ºi-au amintit oltenii sãi, din Oltenia de sub Munte,
de Mãnãstirea Polovragi ºi de drumurile aici, pentru
prezenþa la liturghie, ale celui ce va fi fost respiraþie
a acestui plai. De multã vreme, anual, la mijlocul
lui martie, la Mãnãstirea Polovragi se oficiazã un
parastas de pomenire lui Constantin Brâncuºi. La
parastasul din 19 martie 2011 ne-am aflat alãturi de
gorjenii ºi vâlcenii prezenþi, de aproape ºi de departe.
Rânduiala româneascã înseamnã trãirea ritualicã a
celor prezenþi în locul consacrat pomenirii ºi semnificarea în cuvinte a faptelor celui pomenit, de cãtre
cei veniþi sã-i cinsteascã memoria. Au elogiat viaþa
ºi opera, în faþa unei asistenþe semnificative, demnitari publici, oameni de culturã ºi dintre credincioºii
obiºnuiþi ai lãcaºului. Amintim, pentru o mãrturie
a evenimentului, câteva intervenþii: Constantin

Zãrnescu, ªtefan Stãiculescu, Ion Mocioi, Ovidiu
Popescu, Costea Marinoiu. Am purtat cu mine mesajul cercului râmnicean „România: Grãdina Maicii
Domnului”, având alãturi pe Mihai Pârãianu, un
strãstrãnepot al ctitorilor acestei mãnãstiri (1505,
refãcutã dupã un incendiu de urmaºi, în 1643), Boierii
Pârãieni. Am încercat sã aflãm ce anume îl aducea
pe Brâncuºi la Polovragi ºi am contemplat creaþia lui
Dumnezeu, dupã chiar recomandarea sculptorului,
fãcutã printr-un îndemn la contemplaþia rãbdãtoare.

P

rivind de departe, dinspre sud, ºtii cu
precizie unde este Polovragiul. O uriaºã
despicãturã a munþilor îi semnaleazã
prezenþa. La ieºirea Olteþului, printre pereþii de calcar
ai munþilor Parâng ºi Cãpãþânii, din vremi neºtiute
a fost o aºezare a oamenilor. Acolo s-au aºezat ºi
monahii când creºtinarea, cu isihasmul ei ardent, se
va fi revãrsat prin þara de sub munte. În vecinãtatea
cheilor, chiar la intrarea lor sudicã, este o peºterã
uriaºã, cu o desfãºurare ramificatã pe 23 de km
însumaþi de galeriile ei. Trei porþi marcheazã locul:
poarta de piatrã spre creºtetul munþilor unde, nu
departe, chiar muntele poartã numele nedeii; poarta
spre adâncul pãmântului, unde însuºi Zalmoxis,
zeul suprem al dacilor, putea sã stea cu anii ºi unde
din faþa urgiilor se puteau adãposti femeile ºi copiii
(urmele locuirii sunt evidente, ca ºi plânsul stalactitelor, lacrimi de maicã ºi topiri de calcar); poarta
spre Dumnezeu se va fi ridicat, bisericã de pomenire,
când duhul locului va fi inspirat boierii cei mari ai
Olteniei, cum au fost ºi Pârãienii. Am cãutat atunci,
cu ocazia parastasului, rostul porþilor. Am intrat prin
cheile Olteþului în cãutarea leacurilor aduse de noua
primãvarã. Pajiºtile se umpluserã de ghiocei ºi
floarea paºtelui sã ne spunã despre vraciul soarelui.
Ceva ne îndemna spre vârf sã vedem smârdarul de
foc de pe culmi. Era prea devreme! Câteva campanule urcate pe o fisurã de stâncã adiau mute în
curentul vãii cu ape înmulþite ºi tumultoase. Timpanele noastre desluºesc tânguirea de bronz a clopotelor mãnãstirii. Este semnul cã orice vijelie se poate
ostoi, la ceasul rezervat tainelor, comuniunii cu
marele creator. Ne grãbim la liturghie, dar la porþile
bisericii, înainte de intrarea în pronaos, ne apare
în toatã mãreþia lui Athosul. Unicã, în bisericile

din România, aceastã frescã ne ia de mânã sã
ne spunã despre muntele cel sfânt, cel ce a lãsat
înãlþimea culmilor bãrbaþilor ºi adâncurile grotelor
mamei Gheea ºi amazoanelor, într-o partajare
a tãrâmurilor. Fresca cu Athosul, acea grãdinã a
Maicii Domnului, sugerând mulþimea aºezãmintelor
monahale, aºezatã la porþile acestea de munþi care
se bat cap în cap, credem cã voia sã ne vorbeascã
de sfinþirea din vreme a muntelui din vecinãtate.
Credem ca Pârãienii, neamuri înrudite Basarabilor,
vor fi fost inspiraþi în alegerea locului, aºa cum
ne vorbeºte balada Mioriþa: la un picior de plai ºi…
la o gurã de rai. Privim chipul lui Mihai ºi este parcã
rupt din fresca moºului sãu, Danciu, trãitor cu multe
veacuri în urmã. Curgerea neîntreruptã de pârãieni
este dovada firii locului, una care sfinþeºte permanent
cu coloana lor nesfârºitã.

B

râncuºi a fost acolo chemat de muntele
sfânt al Olteniei, în care oamenii locului au
ridicat altarul. Acesta era pe vârful Nedeiul,
aproape de soare, pe când Apollo sãgeta cu sãgeþi
de aur, ori ascuns prin codrii nepãtrunºi, unde Bendis
(Artemisa-Diana!) vâna în lumina lunii, departe de
ochii curioºilor. Apoi, cu carul lui de foc, Ilie, scoborât
în toiul verii, va fi adus nedeia în ºesul Polovragilor
(pe 20 iulie, simultan nedeii de pe Gãina, din Apuseni,
celei de pe Faþa Sfântului Ilie, din munþii Fãgãraº),
unde târgul cel mare însemna adunarea anualã
a oamenilor creºtinaþi ºi bucuroºi de comuniune.
Mãnãstirea, cu altar de rugã permanent, este locul
unde vestalele (mãnãstirea este de maici!) pãstreazã
focul nestins al duhului locului ºi unde pelerinii îºi
gãsesc liniºtea tumultului interior, ca niºte prãvãliri
de Olteþ scãpate în unduirea molcomã a ºesului.
Muntele cu vetre de nedei este un munte sfânt.
El se ridicã precum o scarã cãtre cer în ochii copi
ilor. Când nedeia a fost coborâtã la picior de plai,
i-a urmat ºi altarul. La Polovragi cheile, peºtera,
mãnãstirea, târgul ºi drumurile pelerinilor vorbesc de
locul sfinþit. În acest Parnasse românesc, din Oltenia
de sub munte, va fi venit sã se închine Constantin
Brâncuºi, cum am venit ºi noi sã-l comemorãm în
miez de mãrþiºor, sã stãm de vorbã cu duhul sãu
impregnat prin preajmã, cu gândul la þãrâna lui
risipitã, orizontal, prin Montparnassul parizian.

O replicã la aforismele lui Brâncuºi

Sorr in L orr y B ULIGA

C

artea Spiiriitul 21
ºii aforiismele luii
Brâncuºii (Ed. IntolPress, Râmnicu Vâlcea),
a cunoscutului jurnalist
ºi scriitor vâlcean Petre
Cichirdan, se circumscrie
sferei „brâncuºiologiei”,
acest domeniu privilegiat al
istoriei ºi criticii de artã, centrat pe exegeza operei
creatorului sculpturii moderne, gorjeanul Constantin
Brâncuºi. Dar artistul nu a realizat numai sculpturi,
ci ºi desene ºi fotografii ºi a lãsat în urma lui
numeroase aforisme, la nivel oral, dar culese
ºi încredinþate tiparului direct de cãtre cei care
l-au auzit vorbind: artiºti, critici, scriitori, prieteni,
admiratori. Putem vorbi astfel ºi de o operã
literarã a lui Brâncuºi, de naturã aforisticã.
Scriitorul Petre Cichirdan nu a dorit sã realizeze
o carte în sine despre aforismele lui Brâncuºi, aºa
cum au procedat anterior prietenii sãi care l-au ºi
influenþat, scriitorii Constantin Zãrnescu ºi ªtefan
Stãiculescu (ultimul într-un volum trilingv). El
a încercat un dialog inedit cu marele artist prin
intermediul „ziselor” sale, în sensul cã dã replici
gândurilor lui Brâncuºi, care stau pe fundalul
aforismelor ºi textelor sale. Acestea trezesc creativitatea jurnalisticã ºi literarã a domnului Cichirdan,
într-un amestec de realitate ºi ficþiune incitant, în care
reflecþiile filosofice se regãsesc la tot pasul. Chiar în
capitolul introductiv, el mãrturiseºte cã acele cãrþi ale
prietenilor sãi au lansat „o provocare” ºi cã a simþit
nevoia de a-ºi „spune pãrerile alãturi de cele ale

creatorului sculpturii moderne, asupra aforismelor
sale, al conþinutului ºi apartenenþei, dar mai ales ca
rãspuns la provocarea acestora în contact cu artiºtii
cu o culturã medie asupra artelor vizuale ºi având
ca obiectiv central sculptura secolului XX”. A fost,
de asemenea, stimulat de modul în care „poate
fi receptat Constantin Brâncuºi, la o sutã de ani
distanþã, prin intermediul acestor aforisme”, încercând
astfel sã realizeze „un dialog axiomatic” între marele
artist „cu un personaj imaginar, reprezentând chiar
secolul XXI”.

A

utorul crede, cu fermitate (ca ºi S. Geist de
pildã), cã la Paris Brâncuºi nu mai era de
mult þãran, ci un „intelectual sadea, de mare
calitate. Natural-nelivresc, vorbea franceza, engleza.
Iubea-cunoºtea mitul antic, religia, cunoºtea Vedele”.
Iar „filosofia lui Brâncuºi îºi are izvorul în chiar opera
sa” ºi „nu þine de aforismele sale, care de altfel, cele
mai multe sunt reformulãri, zeci de forme, orale sau
scrise ºi spuse altfel”. El apreciazã cã nu este bine
sã „mutãm întregul sens al artei lui Brâncuºi, personalitatea proprie, în aceastã lume a aforismelor”, mai
ales cã admiratorii lui Brâncuºi de-atunci erau totuºi
„niºte limitaþi – cultural vorbind” sau „niºte femei care
cãutau fantezia, simþind noul”.
Autorul considerã cã Brâncuºi, „un simbolist, poet
ºi filosof”, în viaþa sa de om matur „a excelat prin
tendinþa permanentã de cãutare a noului”. În acelaºi
timp, însã, opera lui „repune clasicismul în drepturile
sale”, deoarece „componenta de bazã a acesteia
este ideea, echilibrul ºi cosmogonia”. Chiar Columna
lui Traian ºi Coloana Infinitã sunt puse în paralel,
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pentru cã, în primul rând, ele „ne aratã sensuri”
ºi, „apoi, detalii de viaþã”. Dar amândouã exprimã
„fãrã îndoialã, vigoarea daco-romanã”.

Î

n ceea ce priveºte strict „dialogul” între „Spiritul
(secolului) 21” ºi aforismele lui Brâncuºi, ele
reprezintã în fapt o replicã filosoficã pe care
un alter ego modern al lui Petre Cichirdan o dã
concepþiilor brâncuºiene despre viaþã ºi artã. Uneori
ideile sunt convergente, iar alteori divergente pânã
la contraziceri totale; de exemplu „Spiritul 21” dã
urmãtorul rãspuns aforismului „Toate dilemele se
rezolvã prin unificarea contrariilor”: „Cred cã sintagma
ta are numai formã ºi este fãrã fond... adicã sunã
bine la ureche! Cred cã vizeazã absurdul... Esenþa
vieþii este segmentarea, urmatã de dubla creºtere!”
Unele concepþii pe care le-am spicuit ºi prezentat
aici sunt fãrã îndoialã originale, dar au ºi un potenþial
serios în a stârni dezbateri, polemici ºi controverse,
mai cu seamã pentru cã autorul contrazice idei fixate
(clasicizate) în exegeza brâncuºianã, trãdând astfel
un scriitor cu spirit ludic, dar ºi un gazetar incisiv.
Din fericire, domnia sa practicã acel gen de ziaristicã intelectualã, de gazetãrie culturalã ºi rafinatã,
perfecþionatã la noi de Ion Minulescu, Tudor Arghezi
ºi Camil Petrescu.
Cartea domnului Petre Cichirdan se constituie
astfel într-un demers original ºi incitant în lumea
brâncuºiologiei, meritând a fi cititã mai ales pentru
a constata diferenþele între o mentalitate filosoficã,
arhaicã, amprentatã de sacralitate, cum este cea a
lui Brâncuºi, ºi una modernã, puternic desacralizatã,
orientatã spre ºtiinþã, materialism ºi raþiune.
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Anton Dumitriu, ascetul culturii
A

nton Dumitriu (1905-1
1992) a fost unul dintre
cei mai profunzi ºi mai erudiþi cercetãtori
ai logicii clasice ºi matematice, cunoscut
în întreaga lume prin lucrãrile sale fundamentale,
publicate dupã 1965. În acelaºi timp, a fost un filosof
care a meditat asupra sensurilor prime ale universului
ºi omului, precum ºi un înþelept care ºi-a construit
o personalitate exemplarã, bazatã pe o moralã
în fond stoicã ºi creºtinã.
S-a nãscut la 19 martie (stil vechi) 1905 în Brãila,
unde urmeazã ªcoala Primarã nr. 1 ºi Liceul Real „N.
Bãlcescu”, luându-ºi bacalaureatul în 1925. În timpul
liceului, devine cronicar ºtiinþific permanent al ziarului
Curierul din Brãila ºi colaboreazã cu articole la Ziarul
ºtiinþelor populare ºi al cãlãtoriilor din Bucureºti.
Urmeazã simultan cursurile Facultãþii de ªtiinþe
ºi ale Facultãþii de Litere ºi Filosofie ale Universitãþii
din Bucureºti. În 1929 obþine licenþa în matematici,
iar în 1930 absolvã ºi filosofia. Din 1929 pânã
în 1933, este profesor de matematicã la ªcoala
Normalã ºi la ªcoala Comercialã Superioarã
din Brãila, iar din 1933 (când publicã Valoarea
metafizicã a cunoaºterii) pânã în 1938 la Liceele
„M. Eminescu” ºi „Gh. Lazãr” din Bucureºti. În
1934 ajunge ºi asistent la Catedra de Geometrie
Descriptivã a ªcolii Politehnice din Bucureºti.
În lunga viaþã a lui A. Dumitriu, putem distinge trei perioade de cercetare. Prima (19331948) este dedicatã în special filosofiei ºtiinþelor
(mai ales fizice), în a doua (1954-1973) se
ocupã de logicã ºi de relaþia ei cu matematica,
iar în a treia (1974-1990), de cãutarea unui
ideal uman ºi de rolul ºtiinþei ºi filosofiei
în gãsirea ºi realizarea acestui ideal.
Existã un fond ideatic permanent, de-a lungul
întregii sale activitãþi, pe care l-am putea reduce
la urmãtoarele principii: 1) aspectul tautologic al
raþionamentului logico-matematic; 2) rolul intuiþiei
intelectuale în construcþia teoriilor ºtiinþifice;
3) natura ontologico-existenþialã a cunoaºterii.
Fiecare perioadã se caracterizeazã prin accentuarea unuia dintre aceste principii (în ordinea
datã) ºi prin semnificaþia diferitã pe care o capãtã
ansamblul, în urma acestei accentuãri.
Pe de altã parte, A. Dumitriu ºi-a pãstrat un ideal
al cunoaºterii absolute ºi definitive, decelabil în toate
lucrãrile sale (exceptând Orient ºi Occident, din 1943,
reluatã în Culturi eleate ºi culturi heraclitice, dupã
44 de ani). Cu acest ideal a comparat imaginea
pe care ºi-o fãcea despre ºtiinþa realã, de aici
decurgând judecãþile sale de valoare.
În 1938, îºi ia doctoratul în filosofie, cu teza
Bazele filosofice ale ºtiinþei, notatã cu Summa
cum laude de C. Rãdulescu-Motru ºi P.P. Negulescu,
dupã care este chemat de P.P. Negulescu ca asistent
al sãu, la Facultatea de Litere ºi Filosofie, pentru
a preda cursul de logicã matematicã.

Î

n teza sa, acceptând viziunea neopozitivistã
(mai ales a lui R. Carnap), e drept, combinatã
cu aceea, mai realistã, a lui E. Meyerson,
A. Dumitriu concluzioneazã cã ºtiinþa doar substituie
o enigmã cu alta, mai îndepãrtatã. În lipsa unui
fundament cert, cunoaºterea ºtiinþificã e fictivã,
iar continuitatea succesiunii teoriilor (acum, dupã
Th. Kuhn, am zice a paradigmelor) ºtiinþifice este
doar aparentã, ele având în comun numai faptele
(interpretãrile acestora fiind complet diferite). De aici,
ajunge la un scepticism gnoseologic, întrucât ºtiinþa
ar fi pânã la urmã doar o „artã de a construi simboluri
ale propriei noastre puteri” (sau o dorinþã de putere),
o putere de altfel iluzorie, ca ºi ºtiinþa pe care se
bazeazã. Ciudat totuºi cã lipseºte aici orice criteriu
tehnico-pragmatic, care ar putea dovedi cã puterile
ºtiinþei nu sunt simple veleitãþi, chiar dacã nu sunt
absolute.
Existã o preocupare intensã de logicã ºi în
prima perioadã, dar cãrþile sale cu acest subiect au
la început un caracter mai mult expozitiv, determinat
ºi de ocupaþia sa profesoralã. În 1944 este titularizat
ca profesor la catedra de Logicã ºi istoria filosofiei
vechi ºi medievale, iar în 1947 primeºte Premiul
„V. Conta” al Societãþii Gazeta Matematicã, pentru
întreaga activitate ºtiinþificã. Logica polivalentã
(1943), Paradoxele logice (1944), Curs de istoria
logicii (1944) ºi Logica nouã (care primeºte Premiul
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„Gh. Asachi” al Academiei Române, în 1948) descriu
(în ordine oarecum inversã) evoluþia ºi tehnicile
logicii simbolice („matematice”). Apãrutã la jumãtatea
secolului al XIX-lea (prin Gottlob Frege ºi George
Boole), dezvoltându-se rapid pe la începutul secolului al XX-lea (Giuseppe Peano cu logica claselor,
Bertrand Russell cu logica propoziþiilor ºi relaþiilor,
Rudolf Carnap cu sintaxa logicã), ea intrã într-un
impas prin dezvãluirea caracterului tautologic al
raþionamentului logic formal ºi prin apariþia paradoxurilor logice. Încercãrile de a le elimina prin
axiomatizarea logicii nu fac decât sã complice
situaþia, pentru cã logica nouã era conceputã de
promotorii ei ca putând sta la baza matematicii.
Apariþia logicilor modale, cu mai multe valori (mai
multe sau altele decât adevãrat ºi fals), încercând
sã modeleze posibilitãþile fizice ºi umane ale realului
(între necesar ºi imposibil), a pus noi probleme.
Axiomatica matematicã se dezvoltase, prin Felix
Klein ºi, apoi, prin David Hilbert, în paralel cu logica
simbolicã, dar raþionamentul matematic pur deductiv

principal, iar apoi ºef al
sectorului de logicã clasicã,
la Centrul de logicã al
Academiei Române, de
unde iese la pensie în 1971,
la cerere. În 1969, este profesor onorific la Institutul de
ªtiinþe Umane din Urbino, iar
în 1972 la Facultatea Liberã
de Filosofie Comparatã, din Paris. În 1975, este
invitat la Paris, pentru conferinþe la Sorbonna (în
Centrul de Cercetãri asupra Gândirii Antice), dar
i se refuzã ieºirea din þarã.
În a doua perioadã a vieþii sale, A. Dumitriu
gãseºte sprijin în doctrina lui Aristotel, a celor douã
intelecte ºi a întemeierii cunoaºterii pe intuiþia
primelor principii, de cãtre intelectul activ (fãrã a
socoti necesarã ºi acceptarea concepþiei „metafizice”
aristotelice). Pornind de aici, el întreprinde o analizã
criticã a formalismului din matematica ºi logica
contemporanã, vinovat de a fi eliminat (de fapt,
de a încerca sã elimine, pentru cã n-a reuºit pânã
la capãt) semnificaþiile ºi de a fi pierdut contactul
cu realitatea creaþiei matematice ºi ºtiinþifice.

R

se dovedea ºi el tautologic. Demonstraþia coerenþei
interne a teoriilor matematice era fãcutã prin întemeierea ei pe o aritmeticã a cãrei necontradicþie
pãrea evidentã. Paradoxurile lui Kurt Gödel, care
distrugeau aceastã credinþã, fuseserã demonstrate
încã înainte de rãzboi, dar ele au fost luate în serios
abia dupã 1945, iar Anton Dumitriu nu le cunoºtea
încã.

E

xtinsã la teoriile fizice, prin sistematizarea
metodei deductive, axiomatica dusese (în
concepþia ºcolii empirismului logic a lui
Moritz Schlick, Louis Rougier ºi Rudolf Carnap) la
considerarea ºtiinþelor ca pure sisteme coerente de
simboluri, construite pentru a organiza observaþiile.
Anton Dumitriu pare sã accepte aceste concluzii, dar
încearcã (pe urmele lui Rougier) sã salveze caracterul creator al logicii ºi matematicii, prin evidenþierea
lui mãcar în construcþia conceptelor. El ºi-a refãcut
însã aceste cãrþi mai târziu (cum vom vedea), extinzându-le ºi actualizându-le, dar mai ales adãugân
du-le o interpretare criticã personalã profundã ºi o
încercare de rezolvare a crizei, prin reconstituirea ºi
revenirea la sensul originar al logicii ºi matematicii.
Înainte de rãzboi, A. Dumitriu fusese prim redactor
la sãptãmânalele democratice Lumea Româneascã
(1937-1939) ºi Facla (1939-1940), conduse de
scriitorii Z. Stancu, respectiv I. Vinea. Între 1942 ºi
1946 conduce grupul raþionalist ªtiinþã ºi cunoaºtere
ºi revista Caiete de filosofie, la care colaboreazã
Octav Onicescu, Dan Barbilian, Gr.C. Moisil, Al.
Mironescu, Camil Petrescu, Mircea Florian º.a.
În 1944 semneazã (alãturi Simion Stoilow, Iorgu
Iordan º.a.) curajosul memoriu al intelectualilor,
adresat dictatorului I. Antonescu, în care se cere
ieºirea României din rãzboiul împotriva puterilor
aliate, iar în 1944 ºi 1945 este director al sãptãmânalului Democraþia. Activitatea sa alãturi de
partidele din opoziþie nu era agreatã de comuniºti, aºa cã, în decembrie 1948, este scos din
Universitate, în cursul epurãrilor politice comuniste,
i se intenteazã un proces cu substrat politic
ºi este condamnat la 12 ani de închisoare.
În 1954 este eliberat ºi trãieºte din expediente
pânã în 1964, când este numit cercetãtor ºtiinþific
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uptura dintre prima ºi a doua perioadã
s-a datorat experienþei tragice a recluziunii forþate din 1949-1954, care a
creat, probabil, un mediu favorabil dezvoltãrii unor
tendinþe preexistente, care se pot ghici în interesul
arãtat, în Orient ºi Occident (1943), orientãrii
spre om a filosofiilor orientale, ºi în reproºul
adus ulterior neopozitivismului – tendinþa spre
obiectivismul pur. A doua perioadã, în care se
observã cãutarea unei poziþii de echilibru între
aceastã tendinþã ºi cea a subiectivismului (ilustrat,
dupã pãrerea sa, de Kant ºi Husserl), este cea
mai productivã în opere ºi cu rezultatele cele
mai rezistente. Ele au fost publicate la capãtul
a zece ani de tãcere ºi de elaborare intensã.
Între 1966 ºi 1990, a publicat un numãr
de 11 cãrþi de logicã ºi de filosofie (dintre care
monumentala Istorie a logicii este tradusã ºi în
englezã, iar douã dintre ele au primit Premiul
Academiei Române, respectiv al Uniunii Scriitorilor
din România) ºi a redactat articolele despre Hilbert,
Lautman, Nicod ºi Poincaré, din Dictionnaire des
philosophes, apãrut la Paris. A mai publicat un
numãr de 57 de lucrãri ºtiinþifice, dintre care trei
de matematicã ºi 54 de logicã ºi filosofie, în reviste
din România, Italia ºi S.U.A. Cele mai importante
au fost retipãrite, uneori chiar cu completãri,
în prima parte din volumul de Eseuri (1986).
Credem cã meritã sã ne oprim mai mult asupra
realizãrilor sale, care, pe scurt, ar fi: 1) explicarea
ºi rezolvarea, în spiritul logicii clasice, a paradoxurilor
logico-matematice; 2) evidenþierea naturii duale a
matematicii, ca fiind, simultan, o artã a demonstraþiei
ºi o artã a invenþiei; 3) relevarea logicii ca o teorie (nu
ca o ºtiinþã deductivã), adicã o expresie a principiilor
gândirii, cunoscute prin intuiþie intelectualã.

Î

n privinþa paradoxurilor, A. Dumitriu a construit
unele mai generale decât cele cunoscute
anterior ºi care nu pot fi rezolvate prin teoria
tipurilor logice (conceputã de B. Russell tocmai
pentru a evita asemenea situaþii). Pe acestea, ca ºi
pe toate cele cunoscute, a reuºit sã le soluþioneze
(demonstrând caracterul lor pur logic), chiar în
limitele logicii clasice ºi ale formalismului lui Russell,
fãrã teoria tipurilor, ci folosind doar principiul contradicþiei (Soluþia paradoxelor logico-matematice, 1966).
Importanþa acestei lucrãri pentru logica matematicã
e mult mai mare decât putem arãta aici, datoritã
limitelor pe care ni le impune caracterul ei tehnic.
Relativ la natura matematicii, A. Dumitriu încearcã
sã distrugã orice iluzie asupra caracterului creator
(diferit de cel inventiv) al demonstraþiei matematice,
arãtând natura ei pur tautologicã, prin existenþa unei
reciproce pentru orice teoremã (dacã din premise
se extrag suficiente concluzii) ºi printr-o „banalizare”
(pe urmele lui Dedekind ºi contra lui Poincaré)
a inducþiei complete (ca bazatã pe o definiþie prin
recurenþã, referitoare la variabila „numãr natural”,
iar nu la valorile concrete ale acestei variabile,
cum se considerã de obicei).
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C

aracterul creator al matematicii ar consta
în construcþia obiectelor ei specifice (de care
s-a ocupat în mod deosebit O. Onicescu)
ºi care ar fi, dupã A. Dumitriu, niºte funcþii propoziþionale având ca variabile atributele obiectelor
matematice, introduse prin definiþii. Existenþa lor
se reduce la necontradicþie (deci ar avea, am spune,
un caracter ipotetic, dar Onicescu punea în evidenþã
ºi caracterul lor sintetic, nereductibil la definiþie).
Demonstraþia se aratã atunci ca o înlãnþuire de
definiþii, prin care se echivaleazã douã funcþii
propoziþionale (nu se identificã douã propoziþii,
aºa cum se crede). „Schema creatoare face posibilã schema deductivã ce o valideazã.” Cu tot caracterul necesar al demonstraþiilor, matematica
se vãdeºte a fi o ºtiinþã deductivã doar ipoteticã,
ca urmare a naturii ipotetice a axiomelor
(Mecanismul logic al matematicilor, 1968).
În prima perioadã, ºtiinþa îi apãrea lui A. Dumitriu
ca având un caracter estetic, datoritã implicãrii
sufleteºti totale a cercetãtorului (inclusiv a tendinþelor
lui inconºtiente). Acum, matematica i se relevã
asemãnãtoare poeziei (formatã, ºi ea, din reguli
impuse ºi din creaþie liberã), ambele fiind bazate
pe imaginaþie (ca facultate de a gândi prin analogie)
ºi pe intuiþie, numai cã în matematicã intuiþiile
ar fi necesare, pe când în poezie, suficiente.
Fiind de acord cu dualitatea naturii matematicii
ºi cu posibilitatea definirii obiectelor ei, în anumite
cazuri, prin funcþii logice, ne putem totuºi pune
întrebãri asupra naturii funcþiei logice legate de
obiectele matematice. Nu este ºi ea un obiect
matematic? Ajungem atunci la o definiþie circularã,
de care am putea scãpa introducând un fel de
funcþionalã, din care sã rezulte funcþiile particulare.
Apare însã pentru ea aceeaºi problemã ºi cãdem
peste un regres la infinit (cum vom vedea ºi mai
jos, într-o situaþie mai generalã).
Criticând formalismul logic (cel al lui Hilbert, dar
ºi al logicismului lui Russell, sau al „sintaxei logice”
a lui Carnap), A. Dumitriu aratã cã, în sistemele
logistice, noþiunile sunt reciproc definibile, iar formulele se justificã reciproc, deci demonstraþia ºi
definiþiile sunt circulare (aºadar, incorecte). Ca
argument forte, el reuºeºte ca, plecând de la principiul terþului exclus ºi al identitãþii, sã obþinã prin
substituþii (ºi folosind regula dublei negaþii) axiomele
calculului propoziþional al lui Russell. Arbitrariul
alegerii axiomelor fiind astfel dovedit (limitat, desigur,
de cerinþele de consistenþã, completitudine ºi simplitate a ansamblului lor), acesta duce implicit la un
relativism logic, socotit inacceptabil. Întrucât limbajele sunt convenþionale, dar lucreazã cu semnificaþii,
„modelele” formale (descrise prin simboluri fãrã
semnificaþie) apar ca lipsite de sens, iar completarea
(în metalimbaje), de cãtre A. Tarski, a sintaxei logice
cu o semanticã conduce la un relativism gnoseologic,
întrucât adevãrul sau falsitatea ajung dependente
de limbajul ales (Teoria logicii, 1973).

I

eºirea din aceastã situaþie se poate face,
crede A. Dumitriu, prin reîntoarcerea la doctrina
aristotelicã. Aici, logica fiind studiul formelor
(esenþelor, categoriilor) ºi relaþiilor (silogistice)
general-universale ºi necesare, iar categoriile, ca
ºi principiile silogismului, fiind inteligibile direct, prin
intuiþie intelectualã, logica nu e o ºtiinþã deductivã, ci
o teorie, ca expresie a principiilor gândirii (principiul
suprem fiind cel al contradicþiei). Adevãrul capãtã un
caracter ontologic, fiind adecvarea reciprocã a lumii
ºi intelectului (nous). Adevãrul este, astfel, al judecãþii
interne (exprimatã apoi în propoziþii), nu al expresiei
(care poate doar sã fie corectã sau nu) ºi nici al
intuiþiei esenþei (care, trebuie sã înþelegem, este
totdeauna adecvatã, prin identitatea în act).
Demonstraþia nu se reduce la silogism, fiindcã
cere în plus adevãrul premiselor.
Istoria logicii, a cãrei primã ediþie a apãrut în 1969,
este magnum opus al lui A. Dumitriu, o lucrare care
nu-ºi are egal în domeniu, prin vastitate, erudiþie ºi
profunzime a înþelegerii. E partea istoricã a studiului
sãu de o viaþã, a cãrui parte structuralã o constituie
celelalte trei lucrãri din aceastã perioadã. A doua
ediþie (1975) a apãrut tot într-un volum masiv,
ca ºi prima, iar a treia (1993-8), definitivã, în patru
volume. Fiecare nouã ediþie a adus masive completãri ºi chiar rescrieri ale unor porþiuni importante.
Autorul a preferat calea obiectivitãþii, alegând
descrierea cât mai fidelã a operelor originale, lãsând
doar finalurilor contribuþia sa criticã. Ceea ce nu
înseamnã cã aceasta e de mai micã însemnãtate,

ci doar cã e mai discretã. În ultima ediþie, primul
volum e consacrat antichitãþii (China, India, Grecia
ºi Roma), al doilea logicii medievale ºi renascentiste,
volumul al treilea logicii metodologice (de la Fr. Bacon
ºi pânã în prezent) ºi logicii moderne (de la Leibniz,
prin Kant ºi Hegel, la Husserl), iar volumul al patrulea
logicii matematice ºi celei din România. În ele, ca ºi
în celelalte lucrãri ale lui A. Dumitriu, logica este în
legãturã nu numai cu gnoseologia, ci ºi cu ontologia,
aºa cã istoria logicii este aici ºi o istorie a întregii
filosofii. Dacã logica greacã ºi cea modernã (eventual
matematicã) mai fuseserã tratate de autor ºi în alte
volume, nouã ºi revelatoare este aici tratarea pe
larg, sistematicã, a logicii scolastice (pe scurt tratatã,
cu mijloacele logicii matematice, pe urmele lui
J. Lukasiewicz, în cartea despre paradoxuri).
Concluzia sa asupra evoluþiei logicii este aceeaºi
ca în volumele pe care le-am amintit: eroarea
formalismului logicii noi, calea de remediere
fiind recâºtigarea sensului ontologic al gândirii.

C

a recunoaºtere a valorii lucrãrilor sale,
A. Dumitriu a fost ales membru plin al
Academiei Mediteraneene din Malta (1969),
al Centrului Superior de Logicã ºi ªtiinþe Comparate
din Bologna (1970) ºi
al Academiei Marchese
din Ancona (1980),
precum ºi membru
corespondent al
Societãþii de Filosofie
din Toulouse (1989).
A fãcut parte din
conducerile ºtiinþifice
ale revistelor
International Logic
Review (Bologna),
Il Contributo (Roma)
ºi Theoria (Genève,
San Sebastian).
În a treia perioadã
a vieþii, acceptând
acum ºi „metafizica”
aristotelicã a identificãrii
gânditorului cu gânditul,
în actul intuiþiei primelor
principii (de naturã divinã), A. Dumitriu ajunge la
ideea unei filosofii originare a miracolului (Philosophia
mirabilis, 1974), precum ºi a adevãrului ca neuitare
(a-letheia), asemenea mitului platonician al reamintirii
(Alétheia. Încercare asupra ideii de adevãr în Grecia
anticã, 1984). Nesatisfãcut, se pare, de idealul
uman propus de etica lui Aristotel, cautã un sprijin la
Socrate ºi la presocratici (iar confirmare, la filosofiile
orientale) pentru înþelegerea persoanei înþeleptului,
care se uneºte cu universul ºi realizeazã Fiinþa
prin purificare, ascezã ºi cunoaºtere de sine
(Homo universalis, 1990).
Din aceeaºi perspectivã, considerã cã obiectul
ºtiinþei este Fiinþa ºi studiul delimitãrilor ei universale
(categoriile). Fundamentele ºtiinþelor sunt principii
(generale sau particulare) adevãrate, dar nedemonstrate, iar metoda ºtiinþei este demonstrarea
necesitãþii, prin silogisme ºtiinþifice.
Totuºi, trebuie spus cã, întrucât contradictoriul
implicã falsul, dar necontradictoriul nu implicã
adevãrul (necesar), ci cel mult posibilul, înseamnã
(conform celor de mai sus) cã principiul contradicþiei
nu e (cum afirmã logicianul) un principiu al adevãrului
ºi al judecãþii mentale, ci al corectitudinii, deci al
expresiei (iar o datã cu el, ºi logica, întrucât se
bazeazã exclusiv pe necontradicþie). Pe de altã
parte, dacã în Teoria logicii, „gândirea gândirii”
(care s-ar realiza prin intuirea primelor principii
de cãtre intelectul activ, dupã cum silogismul
ar fi opera intelectului pasiv) i se pare posibilã,
în Alétheia autorul recunoaºte cã aceasta ar duce
la un cerc vicios ºi cã nu se poate analiza decât
expresia gândirii, ulterioarã intuiþiei (ceea ce se
acordã cu „postulatul actului”, enunþat de Camil
Petrescu, în Doctrina substanþei).

Î

n concepþia despre ºtiinþã, pe care o extrage
din corpusul aristotelic ºi pe care A. Dumitriu
pare sã o considere corectã ºi relativ completã,
lipseºte (aºa cum am vãzut) referirea la experiment,
care introduce intuiþii, certitudini ºi puncte de sprijin
noi în ºirul de raþionamente, plecând de la adevãrurile
prime, astfel încât ºtiinþa deductivã nu rãmâne ca un
pod suspendat, fixat doar la un capãt. În matematicã,
logicianul recunoaºte lumea exterioarã ca sursã
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posibilã de inspiraþie prin analogie, pentru obiectele
create de matematician. Sã fie acestea rezultatul
activitãþii doar a intelectului pasiv abstractiv, influenþat
doar de senzaþii ºi incapabil de intuiþii? Cum reuºesc
sã colaboreze în raþionament cele douã intelecte?
Pare mai firesc sã spunem cã ele sunt doar douã
aspecte complementare ale aceleiaºi realitãþi
(intelectul unitar, în acelaºi timp intuitiv ºi sensibil),
cã intuiþia poate avea ca obiect ºi lucrurile, nu numai
gândirea, ºi cã ea este multiplã, nu unicã. Pe de altã
parte, contopirea gândirii cu lumea sau cu esenþa
ei, prin intuiþiile intelectului activ, nu poate fi decât
parþialã: cât timp omul e viu ºi gândeºte, este totuºi
diferit de lume, iar când ajunge una cu ea, nu mai
trãieºte ºi nici gândirea nu mai e posibilã. Ea se
poate perfecta doar treptat, pe cale socialã, prin
acumularea ºi aprofundarea evoluþiei istorice a
cunoaºterii. În actul practic al gândirii, nu numai
obiectul ei se schimbã, ci ºi subiectul: omul
se obiectiveazã, iar natura se umanizeazã.

Î

n ultima parte a vieþii (dupã 1974), pe urmele
lui Heidegger, filosoful a acuzat civilizaþia
europeanã contemporanã de pierderea sensului
autentic al filosofiei ºi adevãrului, precum ºi de lipsa
unui concept de om ideal, aºa cum au fost
în antichitatea greacã înþeleptul (sophos),
iar în Evul Mediu, sfântul ºi cavalerul.
Ulysse sau Cercul destinului aparþine
ºi el ultimei sale perioade, fiind publicat
în volumul Eseuri (1986), ca o parte a
acelei „arheologii a culturii greceºti”, pe
care A. Dumitriu o teoretiza ºi încerca
sã o realizeze în Philosophia mirabilis,
Alétheia ºi Homo universalis. El cautã sã
desluºeascã aici sensul libertãþii ºi destinului
omului, înainte de tragicii greci, în poemul
homeric. Interesul pentru libertate ºi destin
ºi-l manifestase de mult. În Mecanismul
logic al matematicilor, arãta cã activitatea
matematicã este o îmbinare de necesitate
(datã de armãtura raþionamentului silogistic)
ºi de libertate (manifestatã în creaþia
obiectelor matematice, prin posibilitatea
alegerii lor dintre toate cele posibile,
adicã necontradictorii), iar mai demult,
în Bazele filosofice ale ºtiinþei, distinsese (ca urmare
a existenþei diferitelor ºtiinþe, cu domenii diferite)
o diversitate ierarhicã de determinisme, cu diferite
trepte de libertate, care ar permite evoluþia universului. Aici, destinul lui Ulysse e descoperit ca
format, asemenea unei þesãturi, dintr-o „urzealã”
fixã ºi o „bãtaie” variabilã, care poate fi schimbatã
în anumite condiþii, o concepþie care, ca ºi cea
a tragicilor greci (aºa cum o descoperã Alice
Voinescu) e mai aproape de ideile moderne
decât rigida predestinare calvinistã.
Pentru filosof, Ulysse pare a fi un exemplu
al acelui înþelept „purtãtor de adevãr” (sophos) pe
care urmãrea sã-l readucã drept ideal uman, pentru
civilizaþia europeanã modernã. E ciudat cum autorul
n-a observat (sau n-a vrut sã observe) cã aceastã
civilizaþie are totuºi un ideal uman, dupã cum a
ignorat idealul cetãþenesc propus de Aristotel ºi n-a
amintit de constituþia redactatã de Pitagora, primul
dintre înþelepþii pe care-i propunea drept exemplari.

A

cest ideal modern este geniul creator,
Faust, iar Ulysse, pe care grecii îl vedeau
mai curând ca un erou (primul ideal uman
al grecilor, aºa cum, în Evul Mediu, cavalerul era
alãturi de sfânt); „cel cu multe moduri de a gândi”,
dupã cum interpreteazã A. Dumitriu, ar putea fi numit
de aceea „ingenios” ºi, ca atare, vãzut ca un precursor al geniilor moderne. Ceea ce îi lipseºte Europei
nu este idealul, ci, poate (în absenþa Divinitãþii),
un criteriu absolut de evaluare (ºi pe care Camil
Petrescu îl gãsea în direcþia substanþializãrii). De
aici decurge lipsa unei ierarhii canonizate a geniilor
(precum aceea a sfinþilor), apariþia neaºteptatã
a unora noi ºi permanenta punere în discuþie a celor
deja acceptate (de care n-a fost scutit nici Evul Mediu
creºtin). E o libertate inconfortabilã, dar acesta este
unul dintre riscurile libertãþii, pe lângã avantajele ei.
A. Dumitriu gãsise în hesycheia (sihãstrie)
cea mai apropiatã întrupare a înþelepciunii arhaice
iluminate, dar cum n-o putea propune pe aceasta,
recomanda contemporanilor calea cultivãrii
matematicilor, muzicii ºi „ascezei culturii”, pe care
o urmase ºi care-l condusese spre acea superbã
frumuseþe ºi seninãtate în care s-a sfârºit.
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Creaþii ale matematicienilor români,
valori ale matematicii universale
Î

n cei 150 de ani ai istoriei sale, Academia
Românã numãrã printre membrii sãi (titulari,
corespondenþi, de onoare sau post-mortem)
peste 60 de matematicieni.
Înainte de a-i prezenta pe scurt pe câþiva dintre
aceºtia, iatã o listã de noþiuni care, purtând numele
academicienilor–matematicieni români, sunt înscrise
în mari enciclopedii ale matematicii mondiale
ºi au fost citate de iluºtri matematicieni strãini.
Marele nostru profesor, academicianul Miron
Nicolescu, ne spunea la ore cã suprema onoare
care i se poate face unui om de ºtiinþã este sã i
se scrie numele cu literã micã. Noi, românii, trebuie
sã fim mândri cã sunt recunoscute în ºtiinþã astfel
de „substantive comune” precum: curbura Bacaloglu
ºi pseudosfera Bacaloglu, curbele ºi reþelele Þiþeica,
suprafeþele Þiþeica, funcþiile Pompeiu, metoda
Lalescu a incidentelor geometrice ºi metoda LalescuEagle-Abason, teorema de descompunere a lui
Stoilow, compactificarea Stoilow, suprafeþele IversenStoilow, dezvoltatea Picone-Nicolescu,
teorema Tihonov-Picone-Nicolescu, teorema Vrãnceanu, spaþiile Barbilian ºi
geometria Barbilian, suprafeþele BernoulliVâlcovici, metoda Vâlcovici-Birkhoff,
metoda Onicescu de reducere a sistemelor de ecuaþii ºi formula Onicescu în
geometria diferenþialã, teorema Moisil ºi
algebrele Lukasiewicz-Moisil, operatorii
iteraþi Pompeiu-Moisil-Teodorescu,
metoda Onicescu-Mihoc ºi metoda
Shultz-Mihoc, spaþiile Marinescu º.a.
Cine au fost savanþii români care au
creat aceste valori mondiale, cum au trãit
ºi cum au muncit, care a fost educaþia
lor? Sunt întrebãri care ne vin în minte
în mod natural, dar la care un articol de
sintezã ar putea încerca sã dea unele
rãspunsuri doar în puþine cuvinte. Citind
cuprinzãtoarea Istorie a matematicii în România
a lui George ªt. Andonie (trei volume, Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1965-1967), gãsim astfel
de date, iar unora dintre personalitãþile care vor
fi prezentate în cele ce urmeazã, alþi autori le-au
dedicat volume întregi. De cele mai multe ori,
viaþa fiecãruia ar putea fi un roman captivant!
Ordinea cronologicã a academicienilor la care
vom face referire este aleasã cu intenþia de a
continua, în aceeaºi idee anunþatã în titlu, cu
academicieni-matematicieni ai generaþiilor care
au urmat, ajungând la ziua de azi.
Fãrã prea multe date biografice ale marilor noºtri
matematicieni, vom face totuºi unele precizãri legate
de acele creaþii care au avut rãsunet internaþional,
de aportul la dezvoltarea învãþãmântului ºi a culturii
noastre, de multidisciplinaritatea activitãþii lor
profesionale.

C

ap de listã este Emanoil Bacaloglu (18301891), primul dintre matematicienii aflaþi pe
lista membrilor Academiei Române, titular
din 1879, al cãrui nume este alãturat unor importante
concepte intrate în istoria matematicii. A studiat fizica
ºi matematica în Franþa, la Sorbona, ºi chimia în
Germania, la Leipzig. A publicat lucrãri originale de
fizicã ºi chimie, dar numele sãu rãmâne legat de
geometria diferenþialã. Abia în 1935, la 44 de ani
dupã moartea lui Bacaloglu, matematicianul italian
A. Terracini publicã în Periodico di matematiche
o lucrare despre originile geometriei diferenþiale
ºi propune ca expresia pe care o obþinuse profesorul român în 1859 pentru curbura suprafeþelor
sã se numeascã curbura lui Bacaloglu.
Revistele de specialitate cu mare vizibilitate în
lume, precum Zeitschrift für Mathematik und Physik,
Archiv der Mathematik, Annalen der Physik und
Chemie, Comptes rendus de l’Académie de Sciences
de Paris, în care Bacaloglu ºi-a publicat lucrãrile,
i-au asigurat pãstrarea numelui în istoria ºtiinþei.
Istoriograful matematicii în România, G.ªt.
Andonie, ne explicã de ce dupã 1863 Bacaloglu nu a
mai publicat memorii originale de matematicã: „Odatã
venit în þarã, el nu a mai avut acelaºi climat pentru
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creaþia matematicã, precum acela pe care-l pãrãsise
la Leipzig ºi Paris, dar mai ales pentru cã a fost
acaparat de obligaþiile de profesor, iar dupã 1863 ºi
de cele de profesor universitar de fizicã, domeniu în
care totul trebuia organizat” (Andonie, vol. I, p. 185).
Chiar dacã nu o vom menþiona de fiecare datã,
aceastã remarcã este valabilã ºi în cazul altor
matematicieni români ale cãror idei ºi lucrãri au
strãlucit în strãinãtate în timpul studiilor, la sfârºit
de secol XIX ºi în prima partea a celui de al XX-lea,
dar care, venind în þarã, s-au dedicat cu totul creãrii
instituþiilor româneºti de învãþãmânt sau ºcolilor
de cercetare.

P

e matematicianul ºi astronomul Spiru Haret,
membru titular al Academiei Române din
1892, românii îl cunosc ca reformator al
învãþãmântului prin legile numite ale lui Haret, iar
astronomii au dat numele sãu unui crater de pe
suprafaþa Lunii. În ºtiinþã a fost citat, printre alþii,
de H. Poincaré, Andoyer
ºi Tisserand, lucrãrile sale
fiind publicate în Mémoires
de l’Observatoire de Paris.
Teza de doctorat a lui
Spiru Haret i-a servit
lui H. Poincaré ca punct
de plecare al unui studiu
aprofundat.
Despre Spiru Haret
ºi despre toþi ceilalþi
matematicieni–astronomi
români, Neculai Culianu,
Constantin Gogu, ªtefan
Hepites, Nicolae Donici,
Constantin C. Popovici,
Gheorghe Demetrscu,
Constantin Drâmbã, Cãlin
Popovici ºi Constantin
Pârvulescu, a scris Magdalena Stavinschi în cartea
sa Astronomia ºi Academia Românã (Editura
Academiei Române, 2016).
David Emmanuel (1854-1941), membru de onoare
al Academiei Române din 1936, a fost „stimat pentru
ºtiinþã ºi caracter”, dupã cum scrie G.ªt. Andonie (vol.
I, p. 228). Din biografia sa, e interesant sã aflãm cã
în anii de liceu dãdea meditaþii pentru a strânge banii
cu care a plecat la Paris, fãrã bursã, ca sã studieze
matematica. Aici, la Sorbona, ºi-a dat doctoratul, în
tot acest timp continuând sã-ºi asigure întreþinerea
dând lecþii elevilor veniþi din toate colþurile lumii. Teza
de doctorat a lui David Emmanuel a fost folositã de
matematicianul francez Paul Appel într-un memoriu
publicat mai târziu.
Aici trebuie spus cã aceºti oameni creativi, minþi
strãlucite, îndrãgostiþi de matematicã ºi cu înalt
simþãmânt al datoriei faþã de patria lor, dupã studii
ºi doctorate în strãinãtate, au venit sã susþinã munca
grea din þarã pentru construcþia sistemului educaþiei
naþionale.
Gheorghe Þiþeica (1875-1939), membru titular al
Academiei Române din 1913, a fost ºi vicepreºedinte
al Academiei Române din 1928 ºi secretar general al
înaltului for în perioada 1929-1939. Recunoaºterea
personalitãþii sale ºtiinþifice a fãcut sã devinã membru
al unor societãþi ºtiinþifice din strãinãtate, precum
Societatea de ªtiinþe din Liège ºi Societatea de
ªtiinþe din Varºovia. A fost Dr. H. C. al Universitãþii
din Varºovia ºi Preºedinte al Comitetului Român
al Institutului Internaþional al Cooperãrii Intelectuale
la Societatea Naþiunilor de la Geneva. Este citat de
Enciclopedia francezã de la Paris din 1957, ca ºi de
mari savanþi matematicieni strãini. Etienne Guyon de
la ªcoala Normalã Superioarã (E.N.S.) din Paris l-a
numit „Patriarhul ºtiinþelor matematice din România”.
Dimitrie Pompeiu (1873-1954), membru titular al
Academiei Române din 1934, este creatorul funcþiilor
lui Pompeiu ºi al derivatei areolare, concepte care
inspirã în continuare cercetãri ºi aplicaþii, exemplu
fiind ºi operatorii iteraþi Pompeiu-Moisil-Teodorescu.
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Pe Dimitrie Pompeiu marele
matematician T. Levi-Civita
îl recunoºtea la începutul
secolului al XX-lea ca fiind cel
mai bun cunoscãtor al teoriei
funcþiilor uniforme. Pompeiu a
avut tot timpul o anumitã afinitate pentru aplicaþiile
practice ale matematicilor, ceea ce ºi explicã
certificatul sãu de mecanicã fizicã experimentalã,
alãturi de cele de calcul diferenþial ºi integral ºi
de mecanicã raþionalã, obþinute în timpul studiilor
la Sorbona.

Î

nvingând greutãþi materiale greu de imaginat,
deja tatã a 5 copii, Dimitrie Pompeiu îºi susþine doctoratul în matematici la Universitatea
Sorbona la 31 martie 1905. Teza sa, Sur la continuité
des fonctions complexes, era o expunere originalã
generatã de o gândire pregãtitã atât în domeniul
funcþiilor analitice, cât ºi al teoriei mecanismelor.
Rezultatele lui Dimitrie Pompeiu prezentate în teza
sa de doctorat îi surprind pe mari matematicieni
francezi, ruºi, polonezi (Painlevé, Denjoy, Montel,
Zoretti, Uryson, Kuratowsky), care apoi îl vor cita
în publicaþiile lor. Noþiunea de distanþã între douã
mulþimi închise introdusã de Pompeiu i-a sugerat
lui F. Hausdorff conceptul de „spaþiu de mulþimi
închise”, cu aplicaþii în topologie.
Lui Traian Lalescu (1882-1929), membru
post-mortem al Academiei Române din 1991, nume
reþinut de istoria mondialã a matematicii prin
metodele menþionate în introducere, autor
al primei monografii din lume de teoria ecuaþiilor
integrale, îi este recunoscãtoare toatã societatea
româneascã pentru modul în care fãcea cunoscutã
þara noastrã, slujindu-i cauza la Paris, în primul
an dupã Reîntregire, 1919. Operele sale, împreunã
cu O privire contemporanã asupra vieþii ºi operei
lui Traian Lalescu, au fost publicate într-un volum
în 2009 (editori S. Marcus, S. Lalescu, T.A. Popa,
Editura Academiei Române). Solomon Marcus îl
prezinã pe Traian Lalescu ca pe „o culme a culturii
româneºti”, ca pe un „om al începuturilor” în cercetarea din mai multe discipline, între care ecuaþiile
integrale, un om al înnoirilor ºi modernizãrii în
predarea matematicii în facultãþile din þarã. Preocupãrile lui Lalescu trec dincolo de matematicã,
la finanþe, sociologie, fizicã, inginerie, lingvisticã,
istoria matematicii, filosofie. Dragostea pentru ºtiinþã,
matematicã ºi nu numai ºi convingerea cã avea
menirea sã fie dascãl al tineretului român, îl fac pe
Traian Lalescu sã nu-ºi drãmuiascã forþele. Întors
doctor în matematici de la Sorbona, predã un timp
la un gimnaziu din Giurgiu ºi la ºcoli din Bucureºti,
este asistent la ªcoala de Poduri ºi ªosele ºi profesor suplinitor de analizã matematicã la Universitatea din Bucureºti. Urmeazã misiunea sa diplomaticã
la Paris, obþinerea diplomei de inginer electrician,
iar, în anii 1920-1929, organizarea ªcolii Politehnice
din Timiºoara, la care este ºi primul rector.
Pe Traian Lalescu îl citeazã marea enciclopedie
Le matematiche nella istoria e nella cultura de la
Bologna, în 1938, dar ºi renumiþi matematicieni precum E. Goursat, E. Picard, F. Klein, D. Hilbert, P.
Janet, Vito Volterra, S. Mazurkiewicz, H. Steinhauss.

S

imion Stoilow (1887-1
1961), membru titular al
Academiei Române din 1945, dar ºi membru
al Societãþii Matematice Franceze ºi membru
onorific al Societãþii Matematice a Belgiei, îºi luase
atât licenþa în matematici (în 1907) cât ºi doctoratul
la Paris (în 1916). A fãcut cercetãri cu rezultate de
excepþie în domeniile topologiei funcþiilor analitice
ºi ecuaþiilor cu derivate parþiale, are numeroase citãri
în cãrþi ºi lucrãri din strãinãtate ºi din þarã, cel puþin
trei concepte de bazã din ºtiinþa matematicã purtându-i numele. Cunoscut ºi apreciat în lumea
ºtiinþificã occidentalã în general ºi în mod deosebit
în Franþa, unde fusese recompensat pentru merite
ºtiinþifice cu Ordinul Legiunea de Onoare în anul
1928, Stoilow va funcþiona ca ambasador al României
la Paris între anii 1946 ºi 1948.
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S

toilow rãmâne în istoria matematicii din
România ca „un mare analist ºi primul nostru
mare topolog” (Andonie, vol. II, p. 75).
Institutul de Matematicã al Academiei Române
poartã numele lui Simion Stoilow.

Iar academicianul V.N. Constantinescu sublinia ºi
alte elemente de profundã valoare ale preocupãrilor
lui Miron Nicolescu, precum filosofia istoriei ºi a limbii
noastre, a literaturii române, al cãrei bun cunoscãtor
era.

Richard al III-lea a lui Shakespeare. „Creatorul
spaþiilor Barbilian este în plus ºi primul matematician
român de seamã al axiomatizãrii ºtiinþelor deductive,
în special al axiomatizãrii geometriei algebrice”,
scrie G.ªt. Andonie (vol. II, p. 309).

Victor Vâlcovici (1885-1970), membru titular
al Academiei Române din 1965, prezenta primele
rezultate originale în geometria diferenþialã, premiate în anii 1906 ºi 1907, pe când era student
la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti.
Va face apoi un doctorat strãlucit în hidrodinamicã
la Universitatea din Göttingen. Teza sa, susþinutã la
30 iulie 1913, care uza de cele mai noi metode ale
calculului diferenþial absolut al lui Levi-Civita pentru
a modela matematic miºcarea discontinuã a fluidelor,
a avut ecou în lumea ºtiinþificã de specialitate ºi o
importanþã practicã deosebitã pentru laboratoarele
de aerodinamicã. Pe baza calculelor lui Vâlcovici
s-au refãcut tunelele aerodinamice, necesare
studiului zborului avioanelor, la Göttingen ºi Paris,
apoi s-a construit ºi la Bucureºti un asemenea tunel.
Însuºi Levi-Civita va cita rezultatele lui Vâlcovici.
Victor Vâlcovici este creatorul hidrodinamicii ºi
aerodinamicii teoretice româneºti, dar are contribuþii
ºi în mecanica analiticã, în teoria elasticitãþii ºi a
rezistenþei materialelor. În astronomie a elaborat o
nouã teorie cosmogonicã privind naºterea sistemului
nostru planetar. A þinut cursuri de mecanicã teoreticã,
hidrodinamicã, teoria elasticitãþii, teoria mulþimilor,
geodezie, topometrie ºi filosofie a matematicii la universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti, la ªcoala Politehnicã
din Bucureºti ºi la Politehnica din Timiºoara, unde
a fost rector între 1921 ºi 1930. A creat la Bucureºti
o valoroasã ºcoalã de mecanicã.

Octav Onicescu (1892-1983), membru titular al
Academiei Române din 1965, dar ºi membru activ ºi
onorific al Institutului Internaþional de Statisticã de la
Haga, în 1913 îºi luase douã licenþe la Universitatea
din Bucureºti, în matematici ºi în filosofie. Doctoratul
în matematici l-a luat la Universitatea din Roma
în 1920. Profesor la Universitatea din Bucureºti,
Onicescu a predat cursuri în cadrul mai multor
discipline: calculul probabilitãþilor, algebrã modernã,
mecanicã generalã, relativitate, mecanicã statisticã,
analizã funcþionalã, topologie, funcþii complexe,
statisticã stelarã. S-a ocupat de logica epistemologicã, de demografie, sociologie, geopoliticã,

Gheorghe Vrãnceanu (1900-1979), membru titular
al Academiei Române din 1935, absolvise în 1922
Facultatea de ªtiinþe, secþia matematici, a Universitãþii
din Iaºi, unde i-a avut profesori pe academicienii
Al. Myller (membru de onoare al A.R. din 1938),
S. Sanielevici (membru de onoare din 1948), Simion
Stoilow, Victor Vâlcovici ºi pe valoroasa matematicianã Vera Myller-Lebedev. Doctoratul în matematici
ºi l-a luat la Universitatea din Roma, la 5 noiembrie
1924, sub îndrumarea celebrului Tullio Levi-Civita.
Atât în teza de doctorat cât ºi în lucrãri anterioare,
rezultatele publicate de Vrãnceanu se ocupau cu
probleme de mecanicã generalã, aplicând analiza
matematicã. Ideea de a interpreta geometric
sistemele mecanice neolonome îl va conduce
la zeci, chiar sute de rezultate remarcabile, a cãror
importanþã va fi subliniatã de mari matematicieni,
precum Birkhoff, Veblen, Weil, E. Cartan. Spaþiile
neolonome scufundate într-un anumit spaþiu Riemann
„constituie creaþia proprie cea dintâi ºi una dintre
cele mai importante ale lui Vrãnceanu”, ne spune
G.ªt. Andonie (vol. II, p. 267) ºi pentru aceastã
creaþie este citat în Histoire générale des Sciences
a lui René Taton. O teoremã publicatã într-un articol
din 1941 asupra echivalenþei în geometrie, care
rezolvã o problemã care poate fi consideratã atât
de analizã cât ºi de geometrie diferenþialã, va rãmâne
în istoria ºtiinþei cu numele teorema lui Vrãnceanu.
Gheorghe Vrãnceanu a creat ºcoala de geometrie
de la Bucureºti.

filosofie. În afara conceptelor matematice care-i
poartã numele ºi care au fost amintite în introducerea
prezentãrii, Onicescu a dat soluþii statistice unor
probleme, a creat un model demografic, a elaborat
o mecanicã originalã (Mecanica invariantivã).
Pentru valoarea creaþiilor sale, Onicescu este citat
de International Statistical Review, de Enciclopedia
francezã din 1934, Enciclopedia de Matematicã de la
Milano din 1950 ºi în Histoire générale des Sciences
a lui René Taton. Octav Onicescu ne-a lãsat nu doar
cca 250 lucrãri de specialitate, dar ºi trei frumoase
volume literare: Pe drumurile vieþii (1981) ºi Memorii,
douã volume (publicate în 1982 ºi 1984).

rigore C. Moisil (1906-1
1973), membru titular
al Academiei Române din 1948, îºi trecuse
la Universitatea din Bucureºti licenþa ºi
doctoratul în matematici, având ºi studii (neîncheiate)
la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, dupã care a
fãcut studii la Paris ºi Roma. Aria lecþiilor pe care
le-a predat la universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti
este impresionantã: analizã funcþionalã, geometrie
diferenþialã, ecuaþii cu derivate parþiale, mecanicã
generalã, relativitate, hidrodinamicã, elasticitate,
logicã matematicã, algebrã modernã, teoria algebricã
a mecanismelor automate, lingvisticã matematicã.
O teoremã a lui Moisil o gãsim în teoria grupurilor Lie
finite, o altã teoremã Moisil în geometria riemannianã.
Grigore C. Moisil a dezvoltat teoria logicilor tri- ºi
penta-valente, a pus bazele logicii nonchrysippiene
(1946), a creat teoria algebricã a mecanismelor
automate, a descoperit modele ale logicii limbajului.
Matematicianul francez Arnault Kaufmann, laureat
al Premiului „Grigore Moisil” în 1992, îl considerã
pe Moisil unul dintre creatorii matematicii fuzzy
alãturi de Lotfi Zadeh, prin introducerea „raþionamentului nuanþat”, adãugând: „El era un inginer foarte
înzestrat, un fizician ºi un filosof”. Solomon Marcus
nuanþeazã, scriind cã istoria ºtiinþelor româneºti va
trebui sã considere faptul cã Moisil a fost o adevãratã
instituþie a integrãrii culturale, polarizant al celor mai
diverse preocupãri ale creaþiei ºtiinþifice ºi artistice
(Academica, nr. 8/1993). Editura Academiei Române
a publicat în anul 2007 volumul Grigore C. Moisil ºi
continuatorii sãi – Grigore C. Moisil and His Followers
(94 de articole).

M

iron Nicolescu (1903-1
1975), membru titular
al Academiei Române din 1955, preºedinte
al înaltului for timp de 9 ani, din 1966 pânã
la moartea sa, este citat de Encyclopedic Dictionary
of Mathematics (M.I.T. Press, 1977, paginile 623-627)
cu „dezvoltarea Picone-Nicolescu”. Miron Nicolescu
îmbogãþeºte teoria funcþiilor cu teoria potenþialului
ºi cu ecuaþii funcþionale. Spirit distins ºi nobil, lasã
succesorilor sãi ºi un model de comportament uman.
În 1995, Etienne Guyon, director în funcþie al E.N.S.
Paris, referindu-se la foºtii studenþi ai ºcolii, spunea
cã „cel mai celebru dintre ei rãmâne Miron Nicolescu,
admis în 1925” ºi propunea fondarea la Bucureºti a
unui Colegiu „Miron Nicolescu” dupã modelul E.N.S.
pentru tineri din sud-estul Europei. Fostul student al
lui Miron Nicolescu, Ciprian Foiaº (Premiul N. Wiener
pentru matematici aplicate în 1995), scria: „Cursul
sãu de analizã matematicã, operã originalã în
mare mãsurã, a fost, la acea epocã, unul dintre
cele mai avansate din lume, de aceea studenþii
sãi nu au asimilat matematici provinciale ºi caduce”
(Revista Academica a Academiei Române, 1995).

G

heorghe Mihoc (1906-1
1981) a fost membru
titular din 1963, preºedinte al Academiei
Române din 1980 pânã la decesul sãu
survenit în anul urmãtor. Doctor în ºtiinþe statistice
ºi actuariale la Universitatea din Roma în anul
1930 ºi doctor în ºtiinþe matematice al Universitãþii
din Bucureºti, a fost colaborator al lui Onicescu
în domeniul teoriei probabilitãþilor ºi al statisticii
matematice, lor datorându-se „teoria lanþurilor cu
legãturi complete”. În afarã de cele douã metode
citate în introducere, de la Mihoc ne-au rãmas
modele matematice demografice în care foloseºte
ecuaþii integrale. Ca angajat al Casei Centrale a
Asigurãrilor Sociale, director al direcþiei pensiilor,
s-a ocupat ºi de problemele financiare ale imigranþilor. Mihoc a încurajat cercetarea matematicã
în biologie, o serie de matematicieni fãcându-ºi
doctoratul în acest domeniu. Numele lui figureazã
în publicaþia The Making of Statisticians, Springer,
New York, 1982 (Ed. J. Gani). Ca ºi Onicescu, este
prezent în Enciclopedia francezã ºi în Istoria generalã
a ªtiinþelor a lui R. Taton. La Universitatea Sorbona,
profesorul M. Fréchet îl citeazã în cursul sãu
cu „metoda lui Schulz ºi Mihoc”.
Dan Barbilian (1895-1961) a fost ales membru
post-mortem al Academiei Române în 1991, atât
ca matematician, cât ºi ca poet, Ion Barbu fiind inclus
în istoria literaturii române. Cu studii matematice
în Germania la Göttingen, Tübingen ºi Berlin,
doctoratul în matematici l-a susþinut la Universitatea
din Bucureºti în 1929. „Spaþiile Barbilian” au fost
botezate astfel de L.M. Blumenfeld, iar consacrarea
numelui de „geometria Barbilian” pentru geometriile
oscilante se datoreazã matematicianului american
P.I. Kelly. Dan Barbilian a fost membru al Uniunii
Matematice Germane din 1938. O serie largã de
renumiþi matematicieni i-au citat lucrãrile. Poetului
îi datorãm ºi traducerea în limba românã a dramei
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Nicolae Victor Teodorescu (1908-2000), al cãrui
nume este alãturat numelor Pompeiu ºi Moisil pentru
dezvoltãrile teoriei derivatei areolare iniþiate de
Pompeiu, a fost membru titular al Academiei Române
din 1963. Îºi luase licenþa în matematici la Universitatea din Bucureºti ºi doctoratul la Paris în 1931.
Ca pe toatã generaþia sa, îl caracterizeazã acelaºi
spirit de universalitate în ºtiinþã, ceea ce l-a dus
la geometrizarea ecuaþiilor cu derivate parþiale, la
extinderea derivatei areolare, la rezolvarea ecuaþiilor
de echilibru în elasticitate ºi hidrodinamicã. Este un
creator de modele matematice în istorie ºi arheologie.
Este citat în Histoire générale des Sciences din 1964.
Gheorghe Marinescu (1919-1987), membru titular
al Academiei Române din 1974, ºi-a luat doctoratul
în ºtiinþe matematice la Universitatea din Bucureºti;
a þinut cursuri la Politehnicã ºi la Universitatea din
Bucureºti, dar ºi conferinþe la Liblice, Amsterdam,
Budapesta ºi Londra. Cercetãrile sale au fost din
domeniile analizei funcþionale, teoriei mãsurii,
ecuaþiilor diferenþiale, calculului probabilitãþilor,
statisticã matematicã, geometrie diferenþialã, analizã
numericã. Lui Gheorghe Marinescu i se datoreazã
extensia diferenþialei Fréchet de la spaþii Banach la
spaþii topologice local convexe, ceea ce am numit
diferenþiala Fréchet-Marinescu. A publicat lucrãri
despre spaþii polinormate, inele cvasinormate,
reuniuni pseudotopologice, operatori relativ complet
continui. Profesorul Hans Jarchow din Zürich a
continuat aceste cercetãri, introducând ºi denumirea
de Marinescu Räume.

Î

n cele de mai sus am fãcut referire doar la
16 matematicieni români cãrora recunoaºterea
internaþionalã le-a fost marcatã ºi prin alipirea
numelor lor de noþiunile cu care au îmbogãþit ºtiinþa
universalã. Am convingerea cã aceastã enumerare
este incompletã, chiar dacã ne-am opri la anul
1980 ºi cã avem datoria sã cãutãm sursele care
ar completa lista. Dacã ne-am referi la citãri în
publicaþii de specialitate cu mare vizibilitate în þarã
ºi în strãinãtate, fiecãruia dintre matematicienii
membri ai Academiei Române îi putem gãsi numele
ºi rezultatele în numeroase reviste ºi tratate.
Pentru toþi aceºti matematicieni–academicieni
ºi pentru toþi profesorii din universitãþile României,
pentru toþi truditorii la construcþia ºcolii româneºti
de matematicã, recunoºtinþã!
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Dezbateri privind fundamentele
matematicii (III)

Acad. A l exandrr u B OBOC

SCHOLZ: Dacã formalismul se prezintã ca
schemã, atunci o propoziþie, dacã e corectã, este
realizabilã deja în numãrabil. S-ar putea spune cã
este de prisos sã se treacã peste mulþimi numãrabile,
deoarece un sistem de axiome, dacã este în genere
realizabil, poate sã se realizeze deja în numãrabil.
Dar ce se întâmplã atunci cu puterea mai mare
a numerelor reale asupra celor raþionale?
von NEUMANN: Dacã se aplicã numai funcþii care
se pot stabili pur logic, continuumul ca atare nu se
poate numãra. Aceastã reproducere se poate stabili
însã din afarã, prin alte funcþii, ceea ce nu constituie
o contradicþie.
HEYTING: Pentru mine, un rezultat important al
acestei sesiuni constã în aceea cã s-a clarificat pe
deplin raportul dintre formalism ºi intuiþionism. Pot sã
mã raliez total pãrerii lui von Neumann. Aºadar, cum
aratã acest raport? Ambele orientãri sunt posibile
în sine, ambele au un drept sigur la numele
de matematicã. Cãci ambele au rezultat prin
interpretarea altfel (Umdeutung) a matematicii
clasice. Cuvântul „matematicã” înseamnã,
fireºte, o datã construcþie ideaticã, altã datã
un joc cu formule. Între cele douã orientãri
existã relaþii precise: formalismul are nevoie
de intuiþionism cel puþin în mod parþial, atât
cât priveºte numerele întregi, cât ºi inducþia
completã. Pe de altã parte, odatã furnizatã
dovada de necontradicþie, atunci formalismul
poate servi intuiþionsimului ca probã; cãci
semnele formale pot fi interpretate în mod
intuiþionist ca date matematice. Faptul cã
aceastã înþelegere este posibilã îºi are
temeiul în aceea cã matematica, înainte de a
fi aplicatã la naturã, la realitate, este prezentã
pentru ambele orientãri. Aici se aflã ºi cauza
faptului cã o înþelegere cu logicismul nu este
încã posibilã. Pentru cã ar trebui mai întâi sã
se clarifice cum se poate aplica matematica la
realitate. Aceastã chestiune nu este încã soluþionatã
complet. În construcþia matematicii, logiciºtii nu vor
sã se dispenseze de a întrebuinþa încã conceptul
de lume. De aceea, o clarificare definitivã nu este
încã posibilã.

a numerelor naturale (negaþia ipotezei lui Goldbach
are, de exemplu, aceastã formã) ºi, pe de altã parte,
s-ar putea recunoaºte, prin examinãri de conþinut,
cã toate numerele au proprietatea non-F, rãmâne
ºi atunci încã posibil acel ceva la care chiar aº
dori sã fac referire, dacã s-ar dovedi necontradicþia
sistemului formal al matematicii clasice. Cãci despre
niciun sistem formal nu se poate afirma cu siguranþã
cã în el sunt reprezentabile toate consideraþiile
ce privesc continutul.
von NEUMANN: Nu este stabilit cã toate felurile
de raþionament, care sunt permise în mod intuiþionist,
sã se poatã repeta ºi în mod formalist.
GÖDEL: Se pot indica (sub premisa de
necontradicþie a matematicii clasice) chiar exemple
pentru propoziþii (ºi de felul ipotezelor lui Goldbach
sau Fermat), care deºi corecte dupã conþinut,
sunt însã nedemonstrabile în sistemul formal
al matematicii clasice. Dacã se adaugã negarea
unei asemenea
propoziþii la axiomele
matematicii clasice,
se obþine astfel
un sistem fãrã
contradicþii, în care
o propoziþie falsã
din punct de vedere
al conþinutului este
demonstrabilã.

GÖDEL: Dupã concepþia formalistã, la propoziþiile
cu sens ale matematicii transfinite se adaugã enunþuri
aparente de formã transfinitã, care nu au în sine
niciun sens, ci sunt menite numai sã facã din sistem
unul mai rotunjit, aºa cum în geometrie se reuºeºte
un sistem mai cizelat prin introducerea punctelor
infinit depãrtate. Aceastã înþelegere presupune faptul
cã, dacã se adaugã la sistemul S al propoziþiilor
cu sens sistemul T al propoziþiilor ºi axiomelor
transfinite, ºi o propoziþie din S e doveditã pe
cale ocolitã prin propoziþii din T, atunci ºi aceastã
propoziþie este corectã din punct de vedere al
conþinutului; aºadar, prin adãugarea axiomelor
transfinite, nicio propoziþie falsã dupã conþinut nu
este demonstrabilã. Se obiºnuieºte a înlocui aceastã
cerinþã prin cea a necontradicþiei. Aº dori acum sã
arãt cã aceste douã cerinþe nu trebuie în niciun caz
considerate ca echivalente. Cãci dacã într-un sistem
formal necontradictoriu A (cumva cel al matematicii
clasice) o propoziþie cu sens p este demonstrabilã
cu ajutorul axiomelor transfinite, decurge din
necontradicþia lui A doar cã non-p nu este formal
demonstrabil în interiorul sistemului A. Rãmâne
posibil însã ca non-p sã fie înþeles prin anumite
consideraþii de conþinut (intuiþioniste), care formal
nu se pot prezenta în A. În acest caz, în ciuda
necontradicþiei lui A, ar fi demonstrabilã în A o
propoziþie a cãrei falsitate s-ar putea recunoaºte
printr-o examinare finitã. De îndatã ce conceptul
„propoziþie cu sens” se înþelege în sens suficient
de restrâns (de exemplu, limitat la ecuaþiile de
numere finite), ceva de acest fel nu se poate
întâmpla. Dimpotrivã, dacã prin aceasta ar fi posibil,
de exemplu, sã se demonstreze, cu mijloacele
transfinite ale matematicii clasice, o propoziþie de
forma (Ex) F(x), în care F este o proprietate finitã

REIDEMEISTER:
Aº vrea sã închei
discuþia cu câteva
observaþii, care nu
aduc nimic nou, ci
mai degrabã vor sã
punã în evidenþã din
dezbateri trei puncte,
care, pentru clarificarea celor trei poziþii de bazã,
luate în relaþiile lor una cu alta, s-au dovedit
a fi deosebit de importante.
1. Ce rol joacã axioma reductibilitãþii în sistemul
lui Russell? În schimbul de idei dintre von Neumann
ºi Hahn s-a arãtat cã aici se aflã o chestiune destul
de concretã, care priveºte starea de fapt a teoriei
logiciste gata elaboratã. În literatura germanã de
specialitate aceastã chestiune nu a fost elaboratã
cu suficientã claritate. Pot sã comunic cã pentru
un prilej apropiat este avutã în vedere o conferinþã
despre aceasta. Vom avea totodatã preocupare
pentru aºa-numita tezã a extensionalitãþii.
2. Cum se comportã interpretarea de cãtre
Hahn a sistemului lui Russell faþã de interpretarea
formalistã a acesteia? ªi formaliºtii afirmã cã
interpretarea de conþinut pe care Russell a dat-o
sistemului sãu nu se cupleazã necondiþionat cu
acest sistem, ci mai degrabã separã sistemul formal
de semnificaþia sa. Cum se poate constitui, pornind
de la un punct de vedere logicist, primul mijloc
ajutãtor al unei asemenea interpretãri, anume
conceptul unui enunþ esenþialmente gol de semnificaþie? Cum este inteligibil pentru fiecare un enunþ
gol de semnificaþie, care nu se sprijinã pe punctul
de vedere pur intuiþionist, dupã care logica este
o parte a combinatoricii, iar din semne se pot
construi propoziþii?
3. Care este semnificaþia unei propoziþii în sens
intuiþionist ºi în sens logicist? Mã refer la o observaþie
fãcutã de Camap în discuþie, anume cã am putea
reuºi, având la îndemânã o dovadã de necontradicþie,
sã aflãm o cale pentru felul în care s-ar putea da
o semnificaþie unui sistem formalist. Ce înseamnã aici
„semnificaþie”? În orice caz, nu ceea ce înþelege un
intuiþionist prin semnificaþie. Faptul cã cuvântul
„semnificaþie” este atât de diferit considerat constituie
poate cea mai importantã opoziþie dintre cele douã
tabere. Acest fapt nu a fost totdeauna destul de clar
recunoscut de reprezentanþii punctului de vedere
logicist; ºi, de aceea, se impune o sarcinã importantã,
anume: de a trasa graniþe clare între aceste înþelegeri
cu totul diferite ale conceptului de „semnificaþie”.
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Adaos, GÖDEL: Am fost
invitat de redactorii revistei
Erkenntnis sã ofer o sintezã
a rezultatelor studiului meu
recent, apãrut în Monatsh.
f. Math. u. Phys. XXXVIII:
Über formal unentscheidbare Sätze der „Principia
Mathematica” und verwandter Systeme, care nu
a stat la îndemânã aici, la sesiunea din Königsberg.
În aceastã lucrare este vorba de douã genuri de
probleme, anume: 1. de problema completitudinii
(definibilitatea deciziei) sistemelor formale ale
matematicii, 2. de problema felului de necontradicþie
pentru astfel de sisteme. Un sistem formal se
numeºte complet, dacã fiecare propoziþie exprimabilã
în simbolurile sale este formal decidabilã pornind
de la axiome, adicã: dacã pentru fiecare astfel de
propoziþie A existã un ºir finit de concluzii decurgând
dupã regulile calculului logic, care începe cu oarecari
axiome ºi sfârºeºte cu propoziþia A sau propoziþia
non-A. Un sistem S se numeºte complet cu privire
la o anumitã clasã de propoziþii R, cel puþin dacã
fiecare propoziþie din R este decidabilã pornind
de la axiomele din S. Ceea ce se aratã în lucrarea
menþionatã constã în faptul cã nu existã niciun sistem
cu suficient de multe axiome, care ar fi complet chiar
ºi numai privind propoziþiile aritmetice. (De presupus
cã niciuna dintre propoziþiile aritmetic false, adicã
infirmabile, pe linie de conþinut, nu sunt demonstrabile
pornind de la axiomele sistemului respectiv.) Prin
„propoziþii aritmetice” sunt de înþeles aici acele propoziþii în care nu apar alte concepte decât +, x , =
(adunare, înmulþire, identitate º.a. referitor la numere
naturale), iar, pe lângã acestea: legãturile logice ale
calculului prepoziþional ºi, în fine, cuantificatorul
universal ºi cel existenþial, dar numai raportabile la
variabile al cãror domeniu de desfãºurare îl constituie
numerele naturale (în propoziþiile aritmetice nu se
prezintã în genere alte variabile decât cele pentru
numere naturale). Chiar pentru sisteme care au
infinit de multe axiome existã întotdeauna propoziþii
aritmetice indecidabile, chiar dacã numai „reguli
axiomatice” satisfac premisele certe (foarte generale). În mod deosebit, rezultã din cele spuse, cã
în toate sistemele formale cunoscute ale matematicii,
de pildã, Principia Mathematica (inclusiv axioma
reductibilitãþii, a alegerii ºi a infinitului), sistemul de
axiome ale teoriei mulþimilor al lui Zermelo-Frenkel ºi
von Neumann, sistemele formale ale ºcolii lui Hilbert,
existã propoziþii aritmetice nedecidabile. Privitor la
rezultatele care se referã la dovada de necontradicþie,
este de luat în seamã, înainte de toate, cã aici
e vorba de o dovedire în sens formal (hilbertian),
adicã: dovada de necontradicþie este înþeleasã
ca o proprietate pur combinatorie a unor sisteme
de semne ºi a „regulilor de joc” valabile pentru ele.
Fapte combinatorii pot ajunge însã la expresie în
simbolurile sistemelor matematice (precum cele din
Principia Mathematica). De aceea, enunþul: un sistem
formal S este necontradictoriu, este adesea exprimabil în înseºi simbolurile acestui sistem (aceasta
are valabilitate îndeosebi pentru toate sistemele
menþionate mai sus). Ceea ce e de arãtat constã
în urmãtoarele: pentru toate sistemele formale
pentru care a fost afirmatã existenþa unor propoziþii
aritmetice nedecidabile, expresia necontradicþiei
sistemului la care se referã þine de propoziþiile
nedecidabile în acest sistem. Adicã, o dovadã de
necontradicþie pentru un astfel de sistem S poate fi
introdusã numai cu ajutorul modurilor de raþionament
care nu sunt formalizate în S însuºi. Pentru un sistem
în care toate formele de demonstrare finite (adicã,
ireproºabil din punct de vedere intuiþionist) sunt
formalizate, o dovadã finitã de necontradicþie, aºa
cum o cautã formaliºtii, ar fi în genere imposibilã.
Dacã unul dintre sistemele prezentate pânã aici
(cumva cel al Principia Mathematica), este aºa
de cuprinzãtor (respectiv, dacã în genere existã
un asemenea sistem cuprinzãtor) pare, fireºte,
problematic. (Sfârºit)
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Dialoguri esenþiale

De vorbã cu generalul
Victor Atanasie Stãnculescu (I)

Ill ie C IURESCU

C

eea ce urmeazã este transcrierea unui interviu
cu generalul Victor Atanasie Stãnculescu (10
mai 1928 – 19 iunie 2016), realizat în octombrie
2007, la aproape 18 ani de la evenimentele din 1989
(ºi încã nedifuzat). Aceasta este una dintre celebrele
ºi mult aºteptatele casete video lãsate de general.
În transcriere am respectat cele convenite „off record”, dupã ce am vizionat
împreunã materialul înregistrat, anume:
1. sã public interviul numai dupã trecerea sa la cele veºnice;
2. sã operez (la cererea expresã a domniei sale) toate modificãrile stilistice
ºi de fond pe care le consider potrivite din punct de vedere profesional;
Ilie Ciurescu: Domnule general, sunteþi în
continuare sub acuzaþii foarte grave, care se referã la
acþiuni împotriva statului român, împotriva cetãþenilor.
Ne puteþi spune care este acuzaþia juridic exactã?
Victor Atanasie Stãnculescu: Omor deosebit
de grav. Sunt omul care nu a avut o armã în mânã
în perioada aceea. ªi, doi, omul care nu a dat niciun
ordin sã se tragã un foc.
IC: La ce se referã aceastã acuzaþie? Sau
la ce loc? La Bucureºti sau la Timiºoara?
VAS: La Timiºoara. ªi, mai precis, la localul
Comitetului Judeþean de Partid unde m-am aflat
un timp cu dl general Ion Coman.
IC: Au trecut 18 ani. Ce ºtiþi cã s-a întâmplat
la Timiºoara? A fost o revoltã pentru apãrarea
pastorului László Tökés care ar fi declanºat
evenimentele, o revoluþie-rãscoalã popularã
împotriva conducerii de partid ºi de stat, date
fiind nemulþumirile accumulate în anii 1980,
sau o loviturã de stat?
VAS: Sã spunem aºa cum se zice câte
odatã în popor: a fost un potpuriu, un mixtum
compositum. Folosindu-se momentul Tökés
pentru a iniþia acþiunea celor care veniserã
suplimentar, din afara þãrii, sã vadã cum o
mai duc Timiºoara ºi România, au început
sã mai agite lumea care era ºi aºa agitatã ºi
suprasaturatã de ultimii ani ai regimului Ceauºescu.
IC: Când aþi dat rãspunsul aþi folosit termenul
„pentru a iniþia”. Cine a iniþiat?
VAS: Hai sã ne întoarcem puþin înapoi, cu
câteva clipe care înseamnã luni. Când în Malta
s-au întâlnit cei doi mari lideri ai lumii de atunci, Bush
ºi Gorbaciov. Una dintre temele discutate atunci a
fost „Hai sã-l dãm jos ºi pe Ceauºescu. Prea se þine
tare ºi face pe omul cu putere ºi cu influenþã în þara
lui. Sã demonstrãm cã nu este adevãrat.”
IC: Dar, dupã acea întâlnire, a avut loc ºi o alta,
Ceauºescu – Gorbaciov…
VAS: Da, Ceauºescu – Gorbaciov. În care
Gorbaciov a zis: „Ar fi cazul sã pleci în liniºte”.
Bineînþeles, rãspunsul a fost: „Cum o sã plec
când sunt iubit de întregul popor?!”
IC: Existã date certe? Sunt confirmãri ale acestui
dialog?
VAS: Vorba prietenului nostru comun, Cristoiu,
care a stat mult timp în Academie ºi a vãzut multe
documente. Cred cã a gãsit diverse stenograme,
chiar convorbiri care au fost reþinute de martori
prezenþi la aceste treburi. Nu este o problemã
inventatã la mine aici pe scaun, ca sã rãspund
la întrebare. Este ceva concret.
IC: M-aº întoarce la acuzaþia care vi se aduce
ºi care este – se poate spune – încã în exerciþiu…
VAS: Este bãtutã în cuie, cum se zice. Cum sã nu
fie bãtutã în cuie dacã pe 4 iulie anul acesta (2007),
s-a dat condamnarea dupã rejudecarea procesului
în care au fost alþi martori ºi atâtea întrebãri. Rãspunsurile au fost cam aceleaºi. Cã Stãnculescu
nu a dat comenzi. Nu a tras, nu a fãcut nimic.
ªi pe 4 aprilie s-a citit sentinþa de cãtre judecãtorii
de la secþia penalã. Era un complet de 3. A fost,
de fapt, o fotografie fãrã xerox a sentinþei trecute,
din prima condamnare, care a fost casatã de Curtea
Supremã în plenul ei, ca urmare a recursului fãcut
de Joiþa, care era procuror în perioada anterioarã
acestui moment.
IC: Vedeþi, domnule general, vreo subtilitate,
vreun interes special în aceastã sentinþã?
VAS: Depinde cum o luãm. Vreþi sã vorbesc

3. sã negociez cu deplina autoritate pe care mi-a
a conferit-o
o toate condiþiile,
formatul ºi durata (integral sau parþial) publicãrii interviului, cu exclusivitate
sau în mai multe mijloace mass-m
media;
4. sã precizez, aºa cum o fac prin aceastã notã introductivã, cã în punctele de
vedere exprimate în acest interviu pot interveni ulterior modificãri ºi completãri, în
raport cu care actuala variantã favorizeazã ceea ce a apreciat generalul, anume
cã, citez, „se vor putea face paralele între ce v-a
am spus acum ºi ce va urma”.
A fost o convenþie inspiratã, întrucât, în anul 2016 au apãrut noi interviuri
acordate de „generalii Revoluþiei” Victor Atanasie Stãnculescu ºi Iulian Vlad.
Cum se ºtie, s-a
a ºi redeschis controversatul dosar al Revoluþiei Române 1989,
ceea ce permite „paralele”, posibil interesante.

de ultimii ani sau dupã ce ministrul Stãnculescu
nu mai era nici ministrul Apãrãrii, nici al Industriilor?
Sau dupã ce Guvernul Român a cãzut? Atunci au
început primele anchete mici ºi foarte interesante.
IC: Dar câtã vreme aþi fost ministrul Economiei
ºi Industriei?
VAS: A fost aºa: 28 decembrie – 18 februarie
(’89-’90) ministrul Economiei. De fapt, a fost
transformarea CSP-ului în Ministerul Economiei.

Eu studiasem mult Ministerul Economiei Franþei
ºi am încercat sã-l aduc pe zona noastrã. De la 18
februarie pânã la chemarea insistentã a dlui Iliescu,
care de trei ori mi-a zis: „Vino înapoi, te rog, la
Ministerul Apãrãrii Naþionale”. A treia oarã dialogul nu
a mai fost cu „vino”. A fost cu „veniþi”. Cã m-a chemat
prim-ministrul Petre Roman la el. Era la Marea
Adunare Naþionalã, actualmente Palatul Patriarhiei.
A adãugat: „L-am chemat pe Militaru la ora 18.00.
L-am obligat ºi a semnat demisia. Vã întreb încã
o datã: Vreþi sã fiþi ministrul Apãrãrii Naþionale?”
I-am zis: „Am fost întrebat de douã ori ºi am zis nu.
Nu pot sã schimb nuanþa rãspunsului. Este tot nu.”
ªi zice: „Da, dar deja m-am înþeles cu dl Coposu
ºi cu dl Câmpeanu, cei doi ºefi de partid, lideri
ai opoziþiei. ªi am semnat decretul. Pentru mâine
dimineaþã am ordonat generalului Ionel sã adune
în sala fostei Adunãri Naþionale cadre de vârf ale
armatei ºi sã vã prezinte ca nou ministru al Apãrãrii.”
A durat pânã la 30 aprilie anul urmãtor, 1991.
IC: Deci aþi avut un „lung” ministeriat
la Economie...
VAS: Nu, cel mai scurt.
IC: Nu aþi apucat sã schimbaþi nimic?
VAS: Dacã mã uit aºa în istorie, mai adaug
câteva cuvinte legate de Ministerul Economiei.
La un moment dat, când era prim-ministru dl
Vãcãroiu, care la Ministerul Economiei fusese
secretarul de stat pentru finanþe, ne-am întâlnit.
Era cu el dl Nãstase. Cred cã în Parcul
Tineretului. Într-o iarnã. Era de Crãciun.
IC: Era o întâlnire conspirativã?
VAS: Nu, cu totul întâmplãtor ºi veneam din
douã pãrþi: „Ce faceþi? Ce bine ar fi dacã aþi reveni,
dacã aþi reînfiinþa Ministerul Economiei.” ªi i-am zis:
„Domnule prim-ministru, îmi pare rãu. Sã-l reînfiinþeze cei care l-au desfiinþat.”
IC: ªi nu aþi apucat sã privatizaþi nimic?
VAS: Ba da, am privatizat Luxtenul. Era înainte
o întreprindere micã… (ah! ce înseamnã lapsusul!).
Nu ºtiam nimic despre Luxten.
IC: V-aº ajuta, dar nici eu nu ºtiam…
VAS: Nu, nu, un mic amãnunt… Cumpãrând

Anul VIII

Nr. 2 (75)

Februarie 2017

o canã (în drum spre Braºov) din târgul ãla din afara
oraºului Sinaia, am reþinut ce scria despre semnele
vârstei. Cu cât avansezi în vârstã uiþi nume, uiþi figuri
ºi la urmã uiþi sã închei pantalonul cu fermoarul.
Se pare cã sunt la faza unu. Sã revin la ce spuneam,
am trecut peste moment. Cea mai lungã perioadã a
fost interimatul la Apãrare. A fost mai solidã. La 30
aprilie anul urmãtor am trecut la Ministerul Industriilor,
pânã când, cu „ajutorul” minerilor, Guvernul Român
a cãzut. În noaptea aceea celebrã, când dupã
ce Guvernul fusese zguduit ºi declarat cãzut,
am fost chemat la Palatul Cotroceni, unde era
dl Iliescu, împreunã cu cei doi preºedinþi de
camerã, Bârlãdeanu ºi Marþian, cu Petre Roman
ºi Adrian Severin. Am sã fac legãtura ºi revin
la Adrian Severin. El scria ºi cãuta sã aranjeze
comunicatul pentru a fi pe placul tuturor de la
masa respectivã. Stãtea la o masã din partea
stângã a preºedintelui. Eu, stând în picioare
ºi nemaiavând loc la masa respectivã, am
stat puþin ºi apoi am zis sã mã aºez. În biroul
preºedintelui mai era o mãsuþã cu douã fotolii.
Discutau cum sã se formuleze: dacã Guvernul
a cãzut sau a fost demis? Erau cei 6 sau 5.
IC: ªi concluzia?!
VAS: Aºezându-mã pe scaun, acesta
s-a prãbuºit ºi eu am cãzut. Am spus de jos:
scrieþi, domnule, cã a cãzut.
IC: Asta ar fi partea nostimã. Dar dumneavostrã
ce credeþi cã s-a întâmplat?
VAS: Incompatibilitate între cele douã palate.
Probabil cã atunci existau alte metode de soluþionare
a conflictelor – acum se rezolvã mai greu, dar pe
cãi... democratice.
IC: Sã fie un blestem cu incompatibilitatea asta?
VAS: Nu ºtiu, dar se poartã în politica
româneascã.
IC: Sã revenim la privatizare.
VAS: Revin la privatizare, adicã la dl Severin.
A fost însãrcinat în perioada respectivã sã facã
privatizãri ºi a ales trei întreprinderi. Nu mai ºtiu care,
dar una dintre acestea era Luxten – nu mai þin minte
cum se chema în vechea denumire. ªi am zis: „Hai
sã o privatizãm. Din acestea trei, hai sã o privatizãm
pe asta ºi particip ºi eu. Cu un grup de oameni care
mai sunt ºi acum în conducere.” Aºa am reuºit
sã facem prima privatizare din România. Am fost
director executiv la Luxten.
IC: În perioada dintre interimatele ministeriale,
dumneavoastrã aþi gãsit timp ºi pentru un exerciþiu
de director.
VAS: Da, l-am fãcut dupã ce am terminat cu
cele trei ministere. Pentru cã am participat la aceastã
privatizare, mi s-a dat aceastã recunoaºtere.
IC: Revenim la Timiºoara. Cum aþi ajuns acolo,
domnule general? Aþi primit un ordin? O sarcinã
de partid? Cine v-a trimis ºi cu ce statut?
VAS: A fost o problemã foarte interesantã.
Varianta care a circulat peste tot era cã am fost
trimis de Ceauºescu. Varianta realã: eram ºef la
Departamentul Înzestrãrii Armatei ºi prim adjunct
la Ministerul Apãrãrii Naþionale. Nu ºtiam nimic
din ce se întâmpla la Timiºoara. Generalul Milea nu
a spus nimic celorlalþi. Mi se pare cã a fost chemat
la Ceauºescu pe 16-17. În zilele respective, pe 17,
m-am dus la el cu darea de seamã a departamentului, care însemna producþia din þarã, exporturile,
importurile ºi balanþa finalã. Trebuia predatã pentru
Consiliul Suprem al Apãrãrii din luna ianuarie.
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IC: Consiliul Suprem suna foarte bine când era
vorba de luarea deciziilor incontestabile. Era chiar
aºa?
VAS: A precizat cã am îndatoriri ºi sã plec la
Timiºoara, pentru lucruri grave acolo. (S-a întâmplat
exact ca în povestea soldatului neinstruit din Stan
ºi Bran, care a stat „pe front”, mâncând conserve,
10 ani dupã terminarea rãzboiului.) Mi s-a spus cã la
Timiºoara s-a început o lucrare. Sunt miºcãri. Nu ºtim
care este substratul. Ne apãrãm de „ceva” din afarã?
S-a întâmplat ceva în interior? Ai acolo opt zile pentru
diverse lucrãri pentru armatã. Opt zile cu opt comisii
militare. Asta înseamnã un ofiþer comandant ºi
subofiþeri care fãceau recepþia produselor, calitatea
acestora pentru armatã. Atunci am întrebat: dar,
acolo, eu ce fac?
IC: Asta voiam sã vã întreb ºi eu…
VAS: Mi-a zis: „Te rog, pentru cã am foarte puþine
informaþii de la Securitate, de la ai mei. Sunt tot felul
de informaþii care nu se potrivesc. Am nevoie de tine.
Este o miºcare acolo, am informaþii care se bat cap
în cap. Cã avem strãini ºi au fãcut niºte miºcãri, cã
s-a folosit momentul Tökés.” „Bun. ªi când trebuie
sã plec?” „Aaa, pãi, plecaþi!” „Pãi, zic, nu am cu ce
sã mã schimb.” Eram în þinutã… „Pãi nu-i nimic, nu
ai valizã, raniþã de alarmã? Te duci la birou, o iei ºi
te prezinþi la aeroport”… Aºa am plecat la aeroport.
Acolo, la raportul de îmbarcare, m-au întrebat: „Ce
cãutaþi?” „Pãi, domne, m-a trimis ministrul.” „Ce
misiune v-a dat?” „Uite asta ºi asta.” Le-am spus
ce v-am spus ºi dumneavoastrã. Sã aflu mai multe
ºtiri de la uzine prin intermediul comisiilor militare.
IC: ªi aþi aflat, domnule general, ceva?
VAS: Da, imediat vã spun ce am aflat. Am
aflat puþin. De fapt, ºi Ion Coman m-a întrebat:
„Tu ce cauþi?”
IC: Eraþi subordonatul dumnealui, într-un anumit
fel, pe linie de partid?
VAS: Nu chiar. El fiind secretarul CC pentru
Justiþie, Interne ºi aºa mai departe, era o oarecare subordonare. Cu partidul nostru în frunte...
Rãspunzând la întrebare, i-am spus cã raportez în
avion. ªi cu asta s-a terminat partea întâi: plecarea.
Nu exista om trimis de Ceauºescu, pentru cã nici
Coman nu-i avea decât pe cei de pe listã, mai puþin
subsemnatul. Adicã de la Interne, de la Apãrare.
IC: Deci aþi avut o misiune strict informativã?
VAS: Da.
IC: Cum s-a ajuns atunci de la aceastã misiune
informativã la idea cã dumneavoastrã aþi ordonat
o anumitã acþiune?
VAS: Asta nu existã. Nici la vechiul proces
nu s-a dat sentinþã. O sã citiþi recursul. Joiþa spune
clar cã nu aº fi fãcut aia ºi aia. Acum partea a doua.
Cum am ajuns la Timiºoara; de la armatã la partid.
Eram la prima informare pe aeroport, la sosire.
Mi s-a spus cã a început focul în oraº. Cã a fost
atacat Comandamentul diviziei.
IC: Erau morþi?
VAS: Nu. Au murit când eram noi pe drum.
Prima datã, la Comandamentul Diviziei 18.
IC: Eraþi pe drum de la aeroport?
VAS: Trebuia sã ne ducem la Comandamentul
diviziei. Ni s-a dat o rutã ocolitoare, pentru cã nu se
putea merge direct. ªi ne-am oprit la batalionul de
transmisiuni al diviziei, cã în jurul diviziei se trãgea.
De ce? Guºã a vorbit cu cel care era la comandã
ºi a aflat cã au fost atacaþi din lateral, unde era
Casa Armatei, zid în zid cu Comandamentul diviziei.
Se foloseau cocteiluri Molotov. Erau incendiate niºte
maºini ale ofiþerilor. ªi garda a ieºit ºi a început
sã tragã.
IC: S-a confirmat, s-a demonstrat cã a fost
un atac al civililor?
VAS: Da, al civililor. Am reuºit, dupã ce primele
focuri s-au mai liniºtit, sã intrãm prin spate. Acolo,
când ne-am aºezat, Guºã a început sã se informeze.
Se uita pe hartã sã vadã care e situaþia, unde ºi ce
unitãþi s-au miºcat. În general, unitãþile se miºcaserã
din ordinul generalului Milea, dat direct comandantului diviziei.
IC: Domnule general, scuze cã vã întrerup.
Aici este o chestiune foarte importantã. Când se
ia o asemenea mãsurã se stabilesc amplasamente,
dispozitive, capacitãþi?
VAS: Cooperãri, diversele forþe din zonã…
IC: Care era mãsura cea mai durã care trebuia
sã devinã ordin de tip militar? Nu aºa, orice idee.
Hai, bãi, sã facem asta ºi asta!...
VAS: Primele au fost simple. Sã blocãm anumite
direcþii, ca masele care au apãrut sã nu se miºte.
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Sã nu se adune cãtre o anumitã direcþie, spre sediul
Comitetului Judeþean de partid.
IC: Acestea erau acceptabile?!
VAS: Da. Acum, doi. Forþele cu care cooperam,
de la Interne, sã reþinã pe cei care sunt în fruntea
acestor grupãri, pentru a potoli puþin miºcarea.
IC: Erau date cu privire la existenþa unor
instigatori?
VAS: Erau date de genul cã în aceastã perioadã
în Timiºoara, în alte oraºe, în Capitalã, circulau mai
multe maºini Lada de fabricaþie ruseascã. Cu câte
trei-patru bãrbaþi în fiecare. Din totalul maºinilor, 4000
au intrat pe la frontierã. O documentare foarte bunã
are Sergiu Nicolaescu, care s-a ocupat de capitolul
acesta în timp ce eu eram în guvern. El a adunat
date ºi a fãcut niºte liste, anexe la cartea lui
Revoluþia în direct. Principalul lucru era cã aceºti
oameni nu erau vãzuþi. Nu puteai sã îi arãþi cu
degetul. S-a concluzionat cã nu trãgeau cu arma.
Singurul incident armat a fost cel de care v-am spus:
în faþa Comandamentului diviziei. Dupã aceea au fost
presiuni spre Comitetul Judeþean. Dar, cãtre noapte.
Coman dã telefon ºi îl anunþã pe Guºã: „Bãi, Guºã,
vezi cã începe teleconferinþa secretarului general
cu primii secretari de judeþ. V-aþi dus toþi la divizie
ºi m-aþi lãsat singur.” Vã rog sã reþineþi. Guºã zice:

„Tovarãºe Coman, eu nu pot sã plec, eu sunt trimis
sã conduc aici armata.”
IC: ªtiþi cã exista un ordin expres în aceastã
privinþã? Cã se transfera conducerea unitãþilor
locale de la comandanþii respectivi la…
VAS: Era o regulã cunoscutã în armatã, în
regulamentul de cooperare. Pe timp de pace, orice
personal superior care se ducea într-un judeþ pentru
o acþiune trebuia sã-l informeze pe primul secretar.
Fãcea misiunea lui militarã. Dupã aceea se prezenta la primul secretar ºi prezenta concluziile.
Am constatat asta. Armata noastrã aºa a fãcut.
ªi sã aprecieze dacã trebuie ajutat (primul
secretar) sau nu.
IC: Asta era o misiune de constatare sau prelua
ºi comanda?
VAS: Nu. Doar în stare excepþionalã. Nu era
declaratã, dar sistemul începea sã se lege. Se cãuta
legãtura între Ministerul de Interne ºi cel de Apãrare.
Mulþi de la Interne trecuserã deja la armatã. De
aceea s-a spus cã a tras armata. Erau ºi ei în
dispozitive, îmbrãcaþi la fel ca armata. Asta nu
înseamnã cã a tras ºi armata. Nu primise ordin.
Foarte interesant a fost faptul cã Coman l-a chemat
pe Guºã sã rezolve asta. Atunci îi spun lui Guºã:
„Domn’e, eu tot nu am ce face, trebuie sã vorbesc
cu cei de la uzine. Nu îi chem la Comandamentul
diviziei. Îi chem la Comitetul Judeþean. Lasã cã
mã duc eu.” ªi aºa am luat iniþiativa ºi m-am oferit
voluntar. Am întrebat cum ies de aici. Un ofiþer
a zis cã mã duce el cu maºina. Era timiºorean.
Am luat-o pe cãi ocolite ºi am ajuns la comitet.
M-am dus la Coman ºi am spus cã am venit eu.
IC: Ce v-a gãsit sã vã duceþi acolo?!
VAS: Vorba aia, când îþi vine inspiraþia proastã
sau bunã. Prima inspiraþie proastã a fost aici. A doua
inspiraþie a fost bunã, la Bucureºti, ºi a treia inspiraþie
iar proastã. Cã dupã ce l-am terminat pe Ceauºescu,
i-am lãsat pe alþii sã rezolve problemele economice
ºi politice ale þãrii.
IC: Deci consideraþi cã nu trebuia lãsaþi?
VAS: Da, am zis aºa: rãu, bine, rãu. Acestea
sunt elemente ale vieþii.
IC: Deci, care a fost primul rãu?
VAS: Când m-am dus la Coman ºi am devenit
complicele lui de acum înainte. Îmi zicea mereu:
„Dacã se întâmplã ceva, stai aici”. Eu am dovada
cã n-am fost în acest „complex”, direct. Când a avut

Anul VIII

Nr. 2 (75)

întâlnirile cu Dãscãlescu ºi Bobu, care au venit
ºi ei la Timiºoara, nu m-a chemat. ªi când au
venit primii reprezentanþi ai revoluþionarilor,
pe mine tot nu m-a chemat.
IC: N-aþi fost la întâlnirile astea?
VAS: N-am fost.
IC: Dar când au plecat?
VAS: Da, am fost acolo. Da, am fost când
Dãscãlescu ºi Bobu au întrebat: „Ce facem, pe unde
ieºim?” Atunci i-am spus eu lui Coman: „Lasã-mã,
cã îi scot eu pe geam”. ªi i-am scos pe geam prin
spate, lateral. ªi i-am pus într-un camion cu prelatã
al unitãþii militare.
IC: Deci aveaþi dispozitivul bine studiat, ca sã ºtiti,
cum se zice, ieºirile de incendiu pentru cazuri forþate.
VAS: Da.
IC: Domnule general, aici este o chestiune neclarã
ºi numai Dumnezeu ºtie dacã se va clarifica. Ordinul
de a se trage la Bucureºti cine l-a dat?
VAS: La Bucureºti? Ceauºescu! Lui Milea ºi lui
Postelnicu, iar ei au dat mai departe. Milea s-a opus
ºi a spus: „Tovaraºe secretar general, în regulamentul militar nu se spune cã armata trage în civili”.
Atunci i-a dat soluþia. A zis: „trageþi la picioare”.
Pe asta a preluat-o Milea. ªi s-a tras la picioare.
IC: La picioare nu mai sunt civili?!
VAS: Dacã tragi la picioare înseamnã cã vrei sã
îi scoþi din luptã, cum se spune. Sã îi scoþi din agitaþia
respectivã. Dar de aici ºi pericolele, pentru cã orice
glonþ care loveºte o suprafaþã tare ricoºeazã în sus.
IC: Deci s-a dat ordinul aici (la Bucureºti). Acolo
cine l-a preluat? Guºã, Nuþã, cei doi?
VAS: Nuþã, care reprezenta Internele.
IC: Era ordin comun ºi pentru armatã ºi pentru
Interne?
VAS: Separat s-a dat, la fiecare.
IC: Dar acelaºi?
VAS: Acelaºi.
IC: De ce era condiþionatã comanda „trageþi
la picioare”?
VAS: Dacã la semnalul „opriþi-vã, nu mai
înaintaþi!”, grupul de oameni refuzã.
IC: Se aplica regulamentul? Avertismente
repetate, tras în aer ºi dupã aceea tras în…
VAS: Da. Dar în noaptea respectivã, de 17-18,
nu s-a mai tras cu avertisment, cã era soldatul
nostru, care 80 de zile fusese la muncile agricole.
Iar acuma era „luptãtor”.
IC: Deci era rãcan, începãtor…
VAS: Da.
IC: Domnule general, dar dispozitivele au fost
fãcute conform celor ce s-au stabilit de comandamentul creat acolo, nu?
VAS: Între armatã ºi Nuþã. Au stabilit locuri
ºi cu ce forþe participã fiecare.
IC: Deci garda Internelor nu s-a coordonat?
VAS: Mai mult, Coman nu avea nimic pe hartã.
La un moment dat, zice: „Ce facem, cã noi nu ºtim
ce se întamplã?” ªi atunci iar am o inspiraþie. „Mã
duc eu la armatã ºi aflu. Mã duc ºi la Interne ºi vã
pun eu pe planul oraºului. Vã arãt care sunt dispozitivele.” Am fost la armatã ºi i-am spus lui Guºã
cã Coman nu ºtie. Guºã a dat ordin colonelului ºi a
pus toate guguloaiele pe hartã. M-am dus la Interne,
ºi era Nuþã, ºi i-a dat ordin unui colonel, nu-l mai
þin minte, iar ãla a pus guguloaiele lui. M-am dus
ºi i-am zis lui Coman: „Uite, domnule comandant,
asta e: Armata ºi Internele pe oraºul Timiºoara”.
De aici a rezultat, la primul proces, aºa au crezut,
cã eu am fãcut harta de coordonare între cele douã
forþe de represiune care s-au unit.
IC: Unde a fost situaþia cea mai grea?
VAS: La Comitetul Judeþean.
IC: Cum s-a produs ocuparea Comitetului
Judeþean?
VAS: Nu s-a fãcut pe 17, s-a fãcut pe 16.
Noi nu veniserãm.
IC: ªi cum a fost „eliberat” Comitetul Judeþean?
VAS: S-au retras oamenii. Au fãcut praf ce au
putut pe acolo ºi au plecat.
IC: Pe 16 au fost victime?
VAS: Nu.
IC: Dar represiune, bãtaie serioasã ºi…
VAS: Bãtaie, bãtaie!
IC: Probabil reþineri?
VAS: Reþineri! În total, dupã câte þin minte, au
fost arestaþi cam 800 de oameni, dintre care ºi tineri
ºi oameni maturi. Mulþi copilaºi, 16-17 ani, care nu
aveau nicio treabã. Veneau ºi ei pe stradã, hai sã…
(Va urma)
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Mioriþþa sub semnul lui de-a
a fi sã (fie)

Marr ian N ENCESCU

Î

n 1950, când în þarã se
pregãtea sãrbãtorirea
centenarului tipãririi
Mioriþei, în ziarul Bucovina,
de la Cernãuþi (toate cele
trei cuvinte erau interzise
în România acelor ani!),
atmosfera culturalã nu era
deloc favorabilã unei dispute
aºezate de idei. Din contrã, sintagma „spaþiul mioritic”, asociatã cu un anume specific românesc al
resemnãrii în faþa morþii, promovatã de Lucian Blaga
în cartea sa omonimã, era privitã, oficial, prin glasul
secretarului cu propaganda al Partidului comunist,
Leonte Rãutu, drept „o calomnie cosmopolitã la
adresa poporului român”, o încercare de a îndeplini
cu conºtiinciozitate „o comandã socialã a hitleriºtilor”
ºi, nu în ultimul rând, o formulã prin care „filosoful
burghez la modã înaintea Primului Rãzboi Mondial –
Lucian Blaga, evident – a contribuit la pregãtirea
atmosferei politice propice pentru înscãunarea
dictaturii fasciste” (cf broºurii Împotriva cosmopolitismului ºi obiectivismului în ºtiinþele sociale,
publicatã în 1949). Semnificativ, acest tip de idei
radicale le întâlnim ºi la un scriitor onorabil, convertit
ºi el la ideile vremii, Victor Eftimiu, care, într-un articol
publicat în 1948, aparent pe o temã banalã – un caz
de sinucidere casnicã – cerea, public, nici mai mult
nici mai puþin, decât eliminarea Mioriþei din manuale,
pe motiv cã ar cuprinde „o monstroasã lecþie de
laºitate, de renunþare”. Alegaþia sa îi viza, se pare,
deopotrivã pe... moldoveni (baciul „vrâncean” – deh!),
dar þinta sa era, fãrã îndoialã, Eugen Lovinescu, critic
ale cãrui schimbãri de opinie, „revizuiri” în limbajul
vremii, s-ar datora „blestemului mioritic”. Concluzia,
evident literarã, a lui Victor Eftimiu era aceea cã:
„blestemului mioritic îi prefer cele douãzeci ºi patru
de mãsele ale juvetelui” (Amintiri ºi polemici, Cultura
Româneascã, 1942).
În aceste condiþii, nu e de mirare cã disputa
privind caracterul defetist al baladei a ajuns ºi în
forurile academice, tema fiind abordatã într-o ºedinþã,
din 1952, a Institutului de istorie literarã ºi folclor, „la
punctul doi”, cum precizeazã scrupulos Ion Filipciuc
(Mioriþa ºi alte semne poetice, Bucovina, Câmpulung,
2012, p. 132). În context, George Cãlinescu insista
pe faptul cã balada în discuþie ar trebui sã exceadã
cadrului etnografic ºi sã fie tratatã ca „un obiect de
artã”. Indirect, „divinul critic” pleda pentru scoaterea
Mioriþei de sub incidenþa constrângerilor ideologice,
urmând sã rãmânã exclusiv în sfera creaþiilor
artistice, tezã ce contravenea flagrant cu afirmaþiile
tendenþioase ale ideologului comunist deja menþionat. Mai mult chiar, se sugera cã Mioriþa ar ilustra
inclusiv o „atitudine pozitivã” în faþa morþii, întrucât
„resemnarea nu este propice edificãrii unei societãþi
noi” (ibidem, p. 133). Teza cãlinescianã este preluatã „constructiv” ºi de etnologul ºi folcloristul Ion
C. Chiþimia (1908-1996) care observã, deîndatã,
cã „în epoca noastrã suntem tentaþi sã luãm în
considerare materialul folcloric de orientare socialã,
chiar dacã nu are valoare literarã...” Drept urmare,
propune elaborarea unei antologii de folclor, bazatã
pe o metodã „critico-analistã de alegere a textelor” ºi
cere ca „literatura ºi literaþii, când se referã la folclor,
sã ia în considerare doar producþiile realizate artistic”.
Cu alte cuvinte, ar trebui ca ºi în cazul Mioriþei
sã lipseascã, la analizã, referiri la lupta de clasã,
conflictele regionale, ºi sã predomine referirile
stricte la poziþia pe care o ocupã balada în calitatea
sa de „operã de artã” (v. Studii ºi cercetãri de istorie
literarã ºi folclor, II, Bucureºti, 1953, pp. 252-253).
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ornind de la aceastã poziþie, cu totul corectã ºi profund ºtiinþificã, s-a nãscut ideea
publicãrii, de cãtre Adrian Fochi (în 1964,
dupã îndelungi dispute politico-ideologice), a „monumentalei” antologii Mioriþa, „o piatrã de hotar între
douã epoci ºi douã ideologii”, cum corect observa ºi
Ion Filipciuc (Mioriþa, op. cit., p. 134). Cãrturãreºte,
Adrian Fochi (1920-1985) a procedat impecabil,
extinzând aria geo-folcloricã a motivului „mioritic”
dincolo de graniþele statale vremelnice ºi, renunþând
la paradigmele analizei exclusiv pastorale, a adãugat
o serie de elemente culturale „flotante”, din literatura
universalã, obligatorii pentru înþelegerea sensului
baladei. De altfel, demersul lui A. Fochi nu a fost

singular în epocã, el fiind încurajat ºi de publicarea
de cãtre Leo Spitzer al studiului L'archetipe de la
ballade Mioriþa et sa valeur poetique (În Cahiers
Sextil Puºcariu, an II, 1952, Seatle, Washington),
o pledoarie pentru abordarea exclusiv de pe poziþii
estetico-literare a acestei creaþii folclorice, iar nu în
paradigma social-ideologicã. Raportându-ne la anul
1950, ca moment de referinþã al „bãtãliei pentru
Mioriþa”, nu putem sã nu observãm ºi câteva aspecte,
aparent disparate, dar care „au deschis fereastra
spre capodopera neamului” (Filipciuc, op. cit., p. 132).
Este vorba, în principal, de apariþia, la Moscova, în
1953, a antologiei Moldavski Folklor, ºi la Budapesta,
în 1954, a unei antologii similare, Moldvai Csango
Nepballadak, ambele dovedind cã Mioriþa nu e doar
a românilor, ºi cã nu este,
cum se susþinea la Bucureºti,
o „calomnie cosmicã la
adresa poporului român”,
ci un element cultural
comun al arcului carpatic.
În plus, sub impresia
profundã produsã de
moartea, la Sighet, în 1953,
în condiþii suspecte, a
istoricului Gheorghe Brãtianu
(un adevãrat „asasinat moral”,
va susþine Mircea Eliade în
Jurnal, vol. I, 1941-1969,
Humanitas, 1993, pp. 435437), Eliade scrie celebrul
sãu articol Mioriþa (iniþial
în româneºte, tradus ulterior
de Vintilã Horia în francezã,
pentru Enciclopedia Hachette). Dincolo de raportarea
baladei la elementele magico-religioase primare, idee
susþinutã azi deopotrivã de istorici, folcloriºti ºi filosofi,
Mircea Eliade face ºi câteva observaþii fundamentale
referitoare la „teroarea istoriei”, vorbind despre
„încercãrile deznãdãjduite ale creatorilor ºi cãrturarilor
români de rãsturnare a acestui nenoroc istoric (s.n.),
continuând sã creeze ºi sã creadã în culturã ca ºi
când istoria n-ar exista, gata sã-i sfãrâme ºi sã-i
anihileze”. Referitor la teza dacã balada e pesimistã,
iar ciobanul un laº ºi un contemplativ, Eliade constatã cã, în acest caz nu e vorba de pesimism, ºi nici
mãcar de „cine ºtie ce filosofie înaltã”, ci e doar o
expresie a „apãrãrii de morþi ºi de strigoi”, o afirmare
a vieþii (s.n.). Ciobanul ºtie cã va muri, orice ar face,
ºi de aceea priveºte „cu seninã resemnare” chipul
destinului. Concluzia istoricului religiilor este cã avem
de-a face cu o „liturghie cosmicã”, unde moartea
este vãzutrã „ca o nuntã” (v. Mioara nãzdrãvanã
în De la Zalmoxis la Genghis Han, Studii comparative despre religiile ºi folclorul Daciei, Bucureºti,
Ed. Enciclopedicã ºi ªtiinþificã, 1980, p. 248).
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lterior, Mircea Eliade îºi va mai nuanþa
opiniile, într-o paginã din Încercarea
labirintului (ed. a II-a, Humanitas, 2006,
p. 80) precizând cã „rãul istoric se putea, dacã nu
justifica, cel puþin explica raþional... Dacã evenimentele istorice sunt golite de orice semnificaþie transistoricã, dacã ele nu mai sunt ceea ce au fost pentru
lumea tradiþionalã... atunci avem de-a face cu ceea
ce numesc eu teroarea istoriei”. În cazul concret
al Mioriþei avem de-a face cu un text istorico-profan,
care, la origine, a fost probabil (accentueazã Mircea
Eliade) un mister sacramental.
Recapitulând, constatãm cã, dacã acceptãm teza
cã epocile culturale ale unui popor sunt delimitate
de cãrþi, în cazul Mioriþei, studiul lui Blaga Spaþiul
mioritic (1936), articolele lui Eliade din antologia
De la Zalmoxis la Genghis Han (Paris, 1970) – chiar
dacã sintagma „teroarea istoriei” nu este azi unanim
acceptatã – ºi monografia omonimã a lui Adrian
Fochi, din 1964, reprezintã cele mai convingãtoare
rãspunsuri ale specialiºtilor români, raportate la prima
aniversare a centenarului publicãrii baladei. Cu atât
mai mult, la mai bine de ºase decenii de la consumarea acestor evenimente se impunea o abordare
modernã, un rãspuns al noii generaþii de gânditori
români la eterna problemã a identitãþii româneºti.
În acest sens, lucrarea coordonatã de Claudiu Baciu
ºi Marius Dobre, ambii cercetãtori la Institutul de
Filosofie al Academiei (Mioriþa în cumpãna vremurilor.
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Perspective filosofice, Bucureºti, Editura Academiei,
2016, 242 p.), reprezintã o continuare a dezbaterilor
stârnite în spaþiul cultural (în acest caz, cu accente
predominant filosofice), despre valoarea ºi înþelesul
Mioriþei, dar ºi o reiterare a modului cum „ne-am
constituit o imagine de sine ca popor ºi ca indivizi”
(Notã introductivã, op. cit., p. 8). Fãrã intenþia de
a elabora „un volum sistematic” – aceasta în ciuda
modului cvasi-complet de abordare a temei – cartea
se vrea mai degrabã „o culegere de texte”, rod
al unor discuþii dintre cercetãtorii Institutului de
Filosofie, dar ºi al unui „dialog” peste timp, cu diferiþi
interpreþi ai baladei. În acest sens, însuºi titlul
culegerii trimite (voalat) spre un volum noician
(Spiritul românesc în cumpãtul vremii,
Ed. Univers, 1978), cu precizarea cã
termenul „cumpãnã”, mai potrivit cu esenþa
folcloricã a baladei, este total distinct de
„cumpãtul” noician. Meritul principal al cãrþii
este acela de a reuni, direct ºi indirect,
aproape toate opiniile semnificative ale
cercetãtorilor, din varii domenii, care s-au
pronunþat asupra Mioriþei în ultimii ani,
puþinele, notabile, absenþe fiind suplinite
de ample referiri, direct în comunicãri, la
contribuþia lor (v. Mona Mamulea, Teme
filosofice în cultura popularã româneascã,
Ed. Academiei, 2015, ori Alexandru
Bulandra, Tainele Mioriþei ºi Masca
pãcurarului, Ed. Paideia, 2010), singura
absenþã, oarecum nemotivatã din acest
excurs cãrturãresc, fiind cartea lui Petru
Ursache, Mioriþa. Dosarul mitologic al unei
capodopere (Ed. Eikon, 2015), cu siguranþã
un document care îºi va gãsi curând locul
în amplul „concert” al interpretãrilor exegetice.

D

e la început, vom remarca „îndrãzneala”
celor mai mulþi dintre autori de a nu ocoli
„cãrãrile spinoase” ale tezei privind „marea
idee a poporului român – lãsarea în voia destinului”,
asta ºi în speranþa, susþine Marius Dobre, cã „dacã
nu am mai contesta anumite indicii clare, adicã cele
privind existenþa fatalismului românesc secular, ar
fi mai bine sã gãsim ºi conotaþii pozitive termenului
de fatalism, în varianta româneascã” (Fatalismul
românesc ºi Mioriþa, op. cit., p. 206). Altfel, studiul
lui M. Dobre, într-un fel emblematic pentru modul
cum ar trebui înþeles azi aºa-zisul fatalism, cu toatã
cohorta de trãsãturi negative care i-au urmat, este
ºi un îndemn la o „atitudine creatoare”, identificatã
de Mihai Ralea cu noþiunea de „adaptabilitate”, o
valoare, susþine sociologul interbelic, „interioarã”,
un „armistiþiu” cu mediul, o acceptare, pânã la un
punct, a supunerii în faþa universului. De altfel, însãºi
credinþa în destin, iar nu abandonarea în faþa lui,
au salvat poporul român în istorie sau, cum observa
Eliade, faþã cu „teroarea istoriei” nu existã apãrare
politicã ori militarã eficace. În acest sens, recursul
la „boicotul istoriei” reprezintã „înþelepciunea vitalã
a strãmoºilor noºtri, darul cu care am fost binecuvântaþi odatã cu frunza verde” (L. Blaga, Spaþiul
mioritic, în Trilogia culturii, Ed. pentru Literaturã
Universalã, Bucureºti, 1969, p. 303).
În esenþã, negând mitul fatalismului Mioriþei,
nu înseamnã cã ne izbãvim cu totul de acest pãcat.
Sau, cum ar spune Emil Cioran, „Nu ne rãmân, oare,
doinele care sã întregeascã tabloul?”, sau expresii
precum „N-a fost sã fie”, „Ce-o vrea Dumnezeu”,
„Sã nu dea Dumnezeu sã fie mai rãu” etc., totul culminând cu costinianul „Nu e vremea sub om, ci bietul
om sub vremi”, o maximã cu valoare de simbol, pânã
la urmã, „cheia destinului nostru” (Cioran, Schimbarea
la faþã a României, Humanitas, 1993, p. 68).
Pornind, la rândul sãu, în explorarea fatalismului
românesc, prin interpretarea observaþiei lui Mircea
Eliade, anume cã „în loc sã se apere, pãstorul se
adreseazã mioarei ºi îi transmite ultimele dorinþe”
(Oaia nãzdrãvanã, op. cit., p. 234), Claudiu Baciu
constatã, într-un consistent eseu despre Mioriþa
ºi extazul posibilului, cã termenul însuºi de fatalism
comportã la noi douã dimensiuni, cea vizatã de
Vasile Conta în teoria (filosoficã) a fatalismului,
care a afirmat caracterul predominant al proceselor,
în absenþa liberului-arbitru, ºi credinþa în fatalitate,
respectiv inutilitatea oricãrui efort al omului
de a-ºi impune voinþa.
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Î

n acest sens, Miioriiþa ar trebui privitã prin
„credinþa în ineluctabilul realitãþii” (op. cit.,
p. 176), o formulã, susþine ºi Dumitru
Drãghicescu, sinonimã cu „tradiþionala noastrã
nepãsare... desãvârºita noastrã lipsã de încredere
în noi înºine” (Din psihologia poporului român,
Bucureºti, Ed. Leon Alcalay, 1907, p. 473). Din
fericire, observã Claudiu Baciu, lucrurile par a fi
salvate de noicianul „de-a fi sã/ de va fi sã fie, una
din trãsãturile fundamentale ale omului recent ºi,
implicit, ale noastre, ale românilor” (Claudiu Baciu,
Mioriþa ºi extazul..., op. cit., p. 180). În acest
context, nu putem decât sã regretãm cã gânditorul
de la Pãltiniº nu s-a aplecat cu mai multã aplicaþie
asupra Mioriþei, aºa cum a procedat cu Basmul
fiinþei – Tinereþe fãrã bãtrâneþe (Humanitas Multimedia, audiobook, 2009, lectura Gabriel Liiceanu),
cãci ar fi putut valorifica mai mult condiþionalul, care
poartã în sine „aura inefabilã a posibilului multiplu”
(C. Baciu, op. cit., p. 181). Mergând pe linia speculaþiilor noiciene, Claudiu Baciu observã cã „posibilul deschide universul gândului, iar saltul în posibil
înseamnã experienþa plenitudinii inteligibilului”. Cu
alte cuvinte, posibilul este cheia spre „firea” proteicã
a lucrurilor, poarta pe care omul modern a deschis-o
spre un alt tip de experienþã mundanã, este un
câºtig fundamental pentru întreaga tradiþie de gândire
occidentalã, un soi de celulã stem care se transformã
într-o multitudine de alte tipuri de celule, putându-se
integra în þesuturi diferite. „Deschizând orizontul
posibilului prin de-a fi sã..., ciobanul se plaseazã
într-o altã experienþã a lumii sale, în care frumuseþea
peisajului ne apare ca fiind stranie (în sens freudian,
de amestec între familiar ºi nefamiliar)”, susþine
Claudiu Baciu ºi concluzioneazã: „Pãstorul s-a
însurat, într-o nuntã cosmicã..., experienþa imediatã
este resemnificatã, este pusã în contextul mirific

al nunþii cosmice” (ibidem, p. 184). Concluzia,
cu adevãrat surprinzãtoare a acestei proiecþii de
tip noician în „neantul structurant”, este aceea cã
„viziunea nunþii cosmice a ciobanului se apropie de
condiþia unui extaz, de potenþarea pânã la pragul
halucinaþiei, a gândului care vede principiul ontic
al metamorfozei ca nutrind chiar principiul
ontic al formei (op. cit., p. 186).

P

e cu totul alte planuri ideatice se plaseazã
Gheorghiþã Geanã (Paradigme ale confruntãrii cu destinul: Oedip, Hamlet ºi
Pãstorul mioritic), ori Oana Vasilescu, care ne oferã
O lecturã „necanonicã” a Mioriþei, stabilind o analogie
între „cazul” ciobanului (paradigmatic pentru cultura
occidentalã, susþine autoarea) ºi cel al lui Socrate,
mergând chiar mai departe, pânã la identificarea
budismului Zen, privit în acelaºi timp ca „o doctrinã
a salvãrii ºi o maieuticã socraticã”. Stabilind unele
elemente de analogie recognoscibile între budismul
Zen ºi stoicismul senecan („dimpreunã cu fundalul
sãu maieutic socratic”), Oana Vasilescu identificã,
cu „o oarecare adecvare hermeneuticã”, o relaþie
cu problema morþii a protagonistului baladei Mioriþa,
constatând cu uimire cã ciobanul nostru nu e vreun
stoic, ori vreun budist fervent, ci doar un „creºtin
autentic, eventual un credincios al lui Zamolxis”,
care îºi asumã „atitudinea specificã a poporului
român în problema morþii” (op. cit., p. 172).
Cu regretul cã spaþiul nu ne permite o analizã
adecvatã a tuturor opiniilor cuprinse în lucrare (studii
substanþiale mai adaugã ºi Titus Lateº, Mihai Popa,
Marius Augustin Draghici, ªtefan-Domnic Georgescu,
alãturi de „veteranii” Nicolae Georgescu, Ion Filipciuc,
ori Viorel Cernica), vom semnala ºi fundamentalele
luãri de poziþie ale acad. Alexandru Boboc (Mioriþa
ºi „lumea mioriticã” în perspectiva filosofiei culturii),

un studiu care pune accent pe caracterul de operã
deschisã al baladei, conducând spre ideea cã
respectiva capodoperã „aduce în paralel un complex
valoric inegalabil de adâncime ideaticã ºi frumuseþe
poeticã” (p. 41), ºi, cu precãdere, cel al acad.
Alexandru Surdu (Semnificaþia pentadicã a morþii
în Mioriþa), o „aplicaþie” a metodei de studiu propusã
în Pentamorfoza artei (Ed. Academiei, 1993), parte
componentã a Filosofiei pentadice (Ed. Academiei,
3 vol., 2007), un model de lucru care propune analiza
operei de artã dupã o dialecticã pentadicã, având
ca punct de plecare pentada pitagoreicã. Aceasta,
pentru cã, susþine profesorul Al. Surdu, „mecanismul
de îmbinare a pentamerilor (...) l-am gãsit bine ilustrat
în Legenda Mãnãstirii Argeº, dar nu ºi în Mioriþa,
cãci aici confruntarea forþelor opuse nu are loc ºi,
ca atare, nu se produce o desfãºurare a evenimentelor, ci doar presupunerea (s.a.) unei eventuale
finalitãþi funebre, bine marcatã prin versul ªi de-o fi
sã mor...” (op. cit., p. 13). În consecinþã, mecanismul
dialectico-speculativ generat de context, respectiv,
opoziþia dintre real ºi imaginar, conduce spre douã
situaþii ipotetice, dar totuºi congruente, cu o singurã
excepþie, cea a mamei care nu poate fi amãgitã.
Din bogata demonstraþie reþinem doar teza nr. 4, ºi
anume cã „semnificaþia cosmicã a nunþii împãrãteºti
pare fãrã limite. Mireasa este a întregului univers. (...)
Elevaþia poeziei marcheazã punctul culminant, fiind
un fel de oglindã a fericirii (s.n.)..., o „nuntã în cer”,
asemeni logodnei de Dragobete... (op. cit., p. 17).

C

a o concluzie finalã, discuþia despre Mioriþa
este departe de a fi epuizatã, recenta
carte fiind doar un îndemn la continuarea
demersurilor. ªi, cine ºtie dacã, la cel de-al doilea
centenar al publicãrii, vom avea nu doar corpul
de texte, ci ºi exegeza completã a capodoperei.

Semn(al) - aniversar - de carte

Luna aceasta, doi mari seniori ai culturii române îºi serbeazã ziua de naºtere: scriitorul total Radu C ârneci
(n. 14 februarie 1928, Valea lui Lal-V
Vrancea) ºi acad. V asile T onoiu, filosof, profesor, scriitor (n. 3 februarie
1941, în Corbeni-A
Argeº). Poemele care urmeazã (primele douã, sonete albe ) sunt reluate din Scriisoriile cãtre
Dorador/Lettres à Dorador (am folosit aici ediþia româno-ffrancezã publicatã în 2010 la Editura Poètes à vos plumes,
Paris, în traducerea Paulei Romanescu), respectv (al treilea), din Numaii cliipele uciid (Editura SemnE, Bucureºti,
2014), prilej pentru a le ura din inimã LA MULÞI ªI BUNI ANI celor doi prieteni ai revistei.

Cum de-a
a putut Ea sã moarã?

Rugã
Numai aceastã iubire! ºi toamna
poate veni... O, ce obosealã aurie!
Acum, cãtre Parce, ca Hölderlin mã tângui:
sosiþi-m
mi, zile de varã, chipul sãu!
(Iatã-m
mã, deci, la mijlocul zodiei:
ca un zeu dãruindu-m
mã:
câmpii danseazã munþii înfloresc
dar în minte un geamãt sub cântec)
Numai aceastã iubire, rogu-vvã
îngãduiþi sufletului sã ardã: aurindu-s
se
drumul meu se sfârºeºte, o, Parce, binecuvântaþi-m
mã!
Pentru aceasta, încununaþi-m
mi-o
o, reginã
peste oboseala de timp, ºi cântecul sãu frumuseþe
din durere-ii! Numai aceastã iubire, ºi apoi...

Începutul de tainã
Arborele torturat de miresme
niciodatã nu-ll voi uita. Începutul de tainã.
Sus, astrele în crugul etern lunecând –
timpul tãu aºtepta, o, Dorador!

Fãrã de leac rãnite
braþele mele mi-ss.
Ele-a
au rãmas, în mine,
pânã deunãzi,
cioturi întinse
în care se vindecaserã
ºi fierãstrãul
ºi mângâierea
ºi dorinþa ºi resemnarea
ºi reculegerea-n
n sine
ºi bucuria întinsã altor braþe.
Ce ºtiu braþele din nãscare
e sã îmbrãþiºeze.
Ea s-a
a sustras,
ºi de-a
aia-ss rãnite braþele mele;
în fel ºi chip a fãcut-o
o:
ba de-a
a dreptul cu mâinile ei
subit vânjoase ºi dârze
– ranã de stâncã –,
ba prin fente dibace
deghizate-n
n hârjoanã,
în joacã – de-a
a v-a
aþi ascunselea,
aºa-ii zicea –
la care eu cu-a
adevãrat

(Floarea-b
bãrbat – floarea-ffemeie, unicã zbatere
peste noi apleca închipuirile sale. Oraºul
se fãcu bun primindu-n
ne între
zidurile sale. Fãrã de somn clipele)
Zeu peste îndoielile tale, coroanã purtam
ºi, înfrunzind, sufletul meu trecu în arbore:
atunci cuvintele rãcoare efluviind...
Chinuiþi de frumos! La începutul de timp
îndemnându-n
ne cãtre piscul de jertfã;
înfloream! Tu, topindu-tte tainei...
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nici nu participam:
ea singurã se ascundea
de ea în ea
în tot ce nãscocea
mintea ei
ºi pe loc se-n
ntrupa
– ranã de urzicã râzând,
patinã înfiptã în umbrã,
împleticire rezolvatã-n
n tornadã,
nadã sumbrã sieºi pusã
ºtie ea unde ºi când –,
ba o fãcea pretextând
cã-ii târziu, hai fii cuminte
m-a
aºteaptã acasã
la masã...
– ranã de minciuni ºi prudenþe
care nu murea toatã
în braþele mele descurajate
mbrãþiºeze,
sã o-m
cãci le lãsa mereu
un ºovãielnic mâine.
Apoi, cum ni se-n
ntâmplã,
Viaþa ne-a
a despãrþit.
Diferite ne-a
au fost
Calea ºi Adevãrul.
Ea altuia,
mai cumsecade poate,
mai bogat, mai vesel,
mai plãcut alor ei,
cine ºtie, s-a
a dat,
hãrãzitã prãsirii ºi tihnei,
cu copii ºi nepoþi
împlinitã. Ce mai,
tacâm complet...
Eu, voit exilat
în vreo Legiune strãinã
ºi apoi textier ºi dresor
la un circ ambulant.
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Braþele-m
mi sunt rãnite fãrã leac
de când am aflat cã Ea a murit.
De-a
atunci
statuile ce suie fãrã braþe
tãcerea în piatrã ºi-o
o întorc
vin sã viseze-n
n mine
o gurã de grai,
ºi eu le-m
mbrãþiºez
cu cioturile-a
acele
fãrã ca ele
sã se împotriveascã.
ªi mã trezesc atunci,
numai atunci,
când visul dã-n
n cuvânt
pe care-ll uit.
Voinþa ºi neputinþa recuperãrii
mã smulg.
Cu braþele-ffantomã
îndurerate
mã cuprind
în echivocul
îmbrãþiºãrii-n
ntr-o
o doarã
ca de glumã
care sugrumã.
Cum de-a
a putut Ea sã moarã?
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Adevãrul poeziei lui Vasile Militaru

Adrr ian N icull ae R AD
DU

C

ând vorbim despre Vasile Militaru, avem puþine
date biografice. Ultima perioadã a vieþii i-a
fost ostilã. Multe decenii a cunoscut aprecieri
glorioase, iar în final a avut parte de o înfrângere totalã,
nemeritatã.
Spicuind din prefaþa semnatã de Tudor Nedelcea
la volumul, apãrut postum, Poemele Nemuririi, Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 1995, aflãm: Sentinþa Nr.
390 din 20 iunie 1959 a Tribunalului Militar din Craiova
condamnã pe inculpatul Militaru Vasile la… 42 de ani de detenþie ºi confiscarea
totalã a averii personale, pentru crima de uneltire contra ordinei sociale ºi delictul
de deþinere de publicaþii interzise! Poetul avea atunci 74 de ani. Dacã nu murea
dupã 18 ani de la pronunþarea sentinþei, ar fi ieºit din închisoare în anul 2001,
la venerabila vârstã de 116 ani. De atunci ar fi urmat sã-ºi trãiascã tot restul
vieþii reeducat în disciplinã nouã, comunistã.
Nu putem aprecia cã a fost un poet „vioara întâi” ºi nici sã arãtãm aici ce
înseamnã martir, cãci douã generaþii am trãit cu toþii – în
diferite forme – teroarea regimului comunist. Dorim doar
sã punem în luminã adevãratul om Vasile Militaru, prin
poezia sa, corectând în primul rând neavenita apreciere
a lui George Cãlinescu, care nu vedea în el decât
„autorul unor fabule triviale… de un succes extraordinar”
(Istoria Literaturii Române, Ed. Minerva, Bucureºti,
1986, p. 937).
Fiu de plugar, nãscut în anul 1885 în comuna
Dobreni din judeþul Ilfov, încã de mic atras de mirajul
Bucureºtiului, ca fiii de þãrani din romanele de mai târziu
ale lui Marin Preda. Avea 9 ani ºi apucase sã termine-n
satul lui doar douã clase primare. Debuteazã cu versuri
în revista Literaturã ºi Artã Românã. Este remarcat
repede de oameni de elitã din cultura timpului, ca Barbu
Delavrancea, Alexandru Vlahuþã ºi Duiliu Zamfirecu.
Acesta din urmã a notat cã-i mândru de descoperirea
noului talent ºi ºi-a propus sã-l ajute pe drumul afirmãrii.
Devine repede cunoscut printr-o serie de fabule publicate în revistele Universul, Drum Nou ºi Porunca
Vremii. Scrie mult, abordând o tematicã largã, dominatã
de patriotism, de cugetare filosofico-religioasã ºi de
condamnare a deprinderilor inumane. Abordeazã o sumedenie de subiecte care
au fost, încã mai sunt ºi vor rãmâne mereu repere importante pe parcursul vieþii.
Între 1918-1944 îi apar, gãzduite în diferite publicaþii din capitalã, în afarã de
articole ºi versuri, nu mai puþin de 20 de volume distincte, dintre care unele vor
fi reeditate la diferite intervale. În timpul rãzboiului publicã un volum de versuri
patriotice semnat Radu Bardã, care conþinea ºi poezii antisemite. În perioada
interbelicã devine unul dintre cei mai populari ºi îndrãgiþi oameni ai scrisului
din þarã. Se spune cã nu exista om care ºtie sã citeascã fãrã sã aibã-n casã,
pe etajerã, o carte de-a lui Vasile Militaru.

Î

n vasta sa activitate literarã nu ºi-a clãdit o eºafodare prin polemici despre
crezul sãu artistic. Nu-ºi fãureºte stilistica din pariuri prinse cu alþi pãtimiþi ai
condeiului, cum se defineºte, încet, dar sigur, simbolismul lui Ion Minulescu
din tangenþa cu opinia-n temã a lui Topîrceanu – ori cum au fost disputele dintre
Sadoveanu ºi Henric Sanelievici despre semnificaþia baladei Mioriþa, polemicã
ce ne-a adus ca argument în biblioteci romanul Baltagul – giuvaer al literaturii
române. Întreaga operã a lui Vasile Militaru e, prin excelenþã, originalã ºi doar a
lui. Foloseºte un verb uºor accesibil, limpede, aºezat cu o mãiestrie rar întâlnitã
în idei mature. Formularea, uneori special facilã, cucereºte prin logica unui
umanism profund, plin de-o înþelepciune specificã strãmoºilor noºtri. Chiar ºi-n
fabule, unde încearcã sã-l mãrgineascã pe nedrept George Cãlinescu, sesizãm
nuanþa unei stilistici cu entitate bine definitã ºi plinã de coloraturã, care atestã
un talent de neconfundat. Marele critic nu poate ocoli câteva citate:
Saxofonul la o stânã, dus de-al soartei sale val,
S-a fost întâlnit odatã, faþã-n faþã c-un caval…
Ori:
În pãdurea lor odatã, la un bal
În „Carnaval”
Bal cu tombolã bogatã,
Dat pentru ajutorarea puilor orfani de tatã,
S-a-ntâlnit o fãzãniþã c-o pupãzã democratã!
Priza la lecturare este imediatã ºi toatã atenþia, încântatã, e dirijatã spre tâlcul
final. Deºi îºi face intrarea ºi rãmâne în memoria românilor mai mult prin fabule,
ele reprezintã doar o micã parte din tot ce a scris. Aproape întreaga sa operã
e scrisã în versuri, cu izul nostalgic al unei morale filosofice, de pãrinteascã
sfãtoºenie, aºa cum a deprins sã cugete când era copil la ºezãtorile din lumea
satului.
Dacã stâlp ce þine casa este tatãl, luaþi seama:
Pentru cine vede bine, coperiºul este mama!
Sau întâlnim, asociate la creºtinism, pãrþi din metempsihoza gândirii
brahmane:
Dupã moarte, nesfârºitã, te va cere iarãºi viaþa.
Cum, dupã ce adormi noaptea, deschizi ochii dimineaþa.
Iar în viaþa viitoare vei avea sau nu dureri,
Dupã binele sau rãul sãvârºit în viaþã ieri!
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P

linã de atmosferã creºtinã, uneori poezia sa îºi propune sã ne atragã
atenþia la noile spaþii ale durerii cauzate de abaterile amare de la ordinea
fireascã a Genezei. Autorul e conºtient cã, mai mult ca oricând, în prima
jumãtate a secolului XX, oamenii îºi consumau existenþa terestrã machiavelic.
Niciodatã dictonul Scopul scuzã mijloacele nu s-a identificat mai bine cu verbul
a supravieþui! Abruptele rãsturnãri politico-sociale au creat o seamã de tulburãri
care tulburau adânc. Tot insul se zbãtea chemat de a fi, îºi punea problema
sensului existenþei ºi aºtepta revelaþii. În acest context, speranþa în Dreptatea
Divinã apãrea ca nevoia pâinii cea de toate zilele pe masa omului sãrac. Cãutând
sã identifice rãul, revelaþia lui Vasile Militaru este profundã, ca rãsturnarea într-o
luminã lucidã, unde adevãrul apare limpede, în tot firescul sãu:
Pentru niciun bun din lume, deci mãcar nici pentru oi,
Lupii – lupii! – niciodatã între ei nu fac rãzboi.
Deci, cu mierea fericirii, doritori sã-ºi umple stupii,
Oamenii fãcând rãzboaie sunt mai rãi decât sunt lupii!
Sau:
Toþi cei josnici ºi cu ºerpii au asemãnãri adânci:
Atât unii cât ºi alþii se târãsc mereu pe brânci.
Iar când stai sã le faci bine, singur te-ai închis în cuºcã,
Fiindcã ºarpele e ºarpe! Dacã-l bagi în sân, te muºcã!

O

mul trebuie înþeles ca ultima ºi cea mai frumoasã creaþie
a lui Dumnezeu. Dar gândirea lui Vasile Militaru nu este cea
a creºtinului smerit care ia cunoºtinþã de cele sfinte doar la
slujbele duminicale. Pentru poet, a fi drept nu-i o virtute. Dreptatea ºi
binele sunt privite ca un firesc al firii, care trebuie sã existe mereu în
noi. Rãutatea e o abatere nefireascã ºi stârneºte nedumerire. Citãm
din volumul Vorbe cu tâlc:
Câinelui ce-mi stã-n ogradã îi arunc de azi pe mâine,
Pentru paza lui cinstitã, câte-un colþ uscat de pâine.
ªi de câte ori mã vede prin ogradã sau în prag,
Câinele, cu-a lui privire, îmi aratã-atâta drag,
Încât grai de om sã aibã, ºi iubirea lui fierbinte,
Mai duios nu ar fi-n stare sã mi-o spunã prin cuvinte.
Un argat þinut din milã ºi sãtul numai de bine,
Cu nespusã vrãjmãºie cautã mereu la mine.
ªi din douã animale cãror astfel le dau pâine,
Mã întreb în toatã clipa, care-i om ºi care-i câine.
Creionând tarele societãþii sau ale insului, poetul îndeamnã omul,
prin întreaga sa operã, sã-ºi regãseascã forma nativã a spiritului, aºa cum
i-a fost dãruit de Dumnezeu:
Spunem cui pe cui se scoate. Dar, din omeneasca fire,
Ura n-o stârpim prin urã, o stârpim doar prin iubire.
Asta frate þi-o spun þie, ºi tu altora s-o spui.
Când e vorba despre urã, nu se scoate cui pe cui.
Iar în alt catren noteazã:
Poþi regãsi când ai pierdut: un ac în aria cu grâu,
Un cal sãlbatic în pustiuri, un peºtiºor scãpat în râu,
Un corb în noapte când pe cer nu ard nici stelele, nici luna,
Dar cinstea ta când ai pierdut, pierdutã-i pentru totdeauna!

Î

n gândirea lui Vasile Militaru credinþa purificã orice urmã de îndoialã
ºi oferã, în schimb, încredere ºi optimism. Religia are explicaþii pentru
orice fenomen. Spre exemplu, contrar pãrerii gânditorului Petre Þuþea, care
susþinea cã rugãciunea aparþine doar oamenilor, Vasile Militaru e convins cã toate
fiinþele vii, de vreme ce sunt creaþiile lui Dumnezeu, îºi au forma lor de rugãciune.
Citãm din poezia La rugãciune tot Pãmântul:
Un suflet care nu se roagã lui Dumnezeu nicicând,
Nu poate fi decât acela al unui animal de rând.
ªi cine ºtie dacã însuºi asemeni animal ce tace,
În chiar tãcerea lui sub soare, aprinse rugãciuni nu face…
Ia seama la rumegãtoare, în ale vieþii tale zile.
Tu, omule, mereu ia seama, la boi, la oi ºi la cãmile,
La capre ºi la iezi asemeni, la mieii toþi dup-a lor cinã:
Nu par cã-n rugãciuni adânci, sub cer, lui Dumnezeu se-nchinã?
Când toate-n ochii lor adunã o albã-strãvezie ceaþã,
Privind de dincolo de lucruri ºi parcã-n dincolo de viaþã.
Capacitatea gândirii ºi a visãrii la Vasile Militaru emoþioneazã ºi prin adânca
nevoie de a cerceta tainele întregului univers. În poezia Colind prin stele, fãrã
sã egaleze geniul lui Eminescu, atinge totuºi sfera meditaþiei sale din Luceafãrul
sau din Scrisoarea I:
Când somnul pe-ale mele pleoape aºterne tainic lespezi grele,
Cu ochi nesãþios eu caut sã sorb în ei ce vãd sub stele…
Colind prin nesfârºiri albastre ºi pretutindeni am în faþã
Planete noi, nemaivãzute, pe roþi de sori ºi roþi de ceaþã.
ªi toate se-nvârtesc într-una, fãrã o clipã de repaus,
Urmându-ºi drumul de milenii ºi fãrã abatere din haos.
Asupra lor îºi poartã ochiul un Ins, dar nu se vede cine.

ªi totuºi cineva le miºcã, ºi totuºi cineva le þine…
Gigantice – ºi fiecare, plutind, îºi are astfel chipul,
ªi-atât de multe sunt la numãr, pe cât în mãri nu-i tot nisipul.
Asemeni unor stropi de apã, ce toþi dintr-o cascadã curg,
Un Demiurg le-aruncã-n spaþiu ºi toate ard sub Demiurg.
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Sensibilitate ºi dãruire liricã

C

itesc de mai mulþi ani cãrþile semnate
de Victoria Milescu, una dintre cele mai
active ºi talentate poete contemporane.
Ea este regãsitã în reviste de culturã
binecunoscute, prezenþã luminoasã în cenaclurile
literare bucureºtene, invitatã în þarã ºi în strãinãtate
la diferite simpozioane literare ºi lansãri de cãrþi.
O întâlneºti pretutindeni cu acelaºi zâmbet blând
ºi parcã îndatoritor, sugerându-þi cã se bucurã de
prietenia ta: „Am crezut cã suntem prieteni/ am crezut
chiar cã ne iubim/ cu o iubire desãvârºitã/ am crezut
cã putem sã ne destãinuim fãrã sfialã/ slãbiciunile
ce ne apropie/ ºi ne fac mai buni de
nimic sau de orice” (Am crezut, p. 62).
Victoria Milescu este o poetã dintre
cele mai admirate în peisajul cultural
românesc, autoare a numeroase
volume de versuri, dintre care amintim:
ªlefuitorul de lacrimi, Izbânda furatã,
Zâmbet de tigru, Ecoul clipei, Dreptatea
învingãtorului, Cenuºa verii, Cununa
de aur ºi altele, tipãrite la edituri
diferite: Cartea Româneascã, Fiat lux,
Eminescu, Anamarol, Criterion, Tipo
Moldova; tradusã în englezã, francezã,
maghiarã, albanezã, georgianã;
cuprinsã în antologii literare, culegeri
tematice, încât am putea afirma cã
a devenit o figurã culturalã centralã,
solicitatã, ca o culoare într-un tablou de
Nicolae Grigorescu, ori, mai bine zis, ca un zbor
de pescãruº, într-o zi seninã de varã, între cele
douã oglinzi azurii – a cerului ºi a mãrii.
Dupã cum afirmã eminescologul Nicolae
Georgescu, în cuvântul înainte la recentul ei volum
Deriva sentimentelor (Editura Betta, Bucureºti, 2016),
inspirat intitulat: „Poezia ca pãtrundere în cauzã”,
„Poezia este, pentru Victoria Milescu, o stare de
graþie, de imponderabilitate – în segmentul dintre
limitele vieþii-ca-zãbavã-între-margini-miºcãtoare”
(p. 5), adevãr confirmat cu sinceritate ºi de autoare:
„Poeþii nu se nasc oriunde, oricând/ nu-i recunoºti
uºor, nici repede/ seamãnã oarecum cu noi/ dar ochii
lor vãd mereu altceva/ glasul lor sunã altundeva/
ei râd ºi cântã ºi privesc moartea în ochi/ beau
cu ea o cafea, un ºpriþ/ zilnic fac o turã dincolo
de orizont” (Ploile sunt lacrimile poeþilor, p. 18).

T

abloul biobibliografic de prezentare generalã, de la finalul volumului ocupã vreo opt
pagini. Vã recomand sã-l citiþi chiar înainte
de a-i parcurge cartea, fiindcã autoarea se
autodefineºte prin cuvintele de apreciere ale celorlalþi:
critici literari, confraþi ºi oameni de culturã, ca o

scriitoare aflatã în derivã, dãruindu-se cititorilor sãi
cu risipã de luminã ºi sensibilitate, în aceste poezii
moderne, existenþiale, de-o profundã expresivitate.
„Legea care dominã în mesajul poeziei Victoriei
Milescu este cea a dorinþei de a schimba cursul
nefiresc al lumii, de reîntoarcere la esenþa bucuriei,
a dragostei” (Ioan Þepelea, Unu, 3-4, 2001, Oradea).
Parcã într-un ecou peste timp ºi spaþiu, poeta se
autodefineºte: „Voi trece pe lângã trupul meu/ risipit
în iarba înaltã spunând/ Doamne, mult ai muncit
la mine/ numai tu ºtii când” (Ea, II, p. 27).
Recunosc însã cã eu, dintr-o prea mare curiozitate
de-a merge la izvoarele prime,
am procedat invers: am bãtut
direct la inima sensibilã ºi
neliniºtitã a poetei, rugând-o
sã ni se dezvãluie în tainele
ei de feminitate expresivã,
cãlãtorind printre cuvinte, într-un
nesecat dor de sine, am cãutat
sã strãbat odatã cu ea traseele

C

unor gânduri
înalte, parcã
într-un zbor al
îndepãrtãrii de
sine: „Bolnavã
iar de dor, de
frumuseþe/ iar
leacurile mã îmbolnãvesc mai mult/ bolnavã iar
de tine, de tristeþe/ ºi nu vreau sã mã vindec, nici
sã mor” (Cântec, p. 139).

P

rima impresie ne poartã într-o rememorare
activã, readusã la parametrii prezentului,
regãsindu-se parcã diferitã, cãutându-se ca
o nevãzãtoare, care nu ºi-a zãrit niciodatã frumuseþea
chipului într-o oglindã de cristal – ºi atunci, puþin
derutatã de minunea de a fi altfel decât se ºtia, adicã
o poetã unicã, ea ºi-a dat seama cã trebuie sã se
îndepãrteze puþin de sine, pentru a se reciti în oglinda
sufletului sãu, fermecatã de frumuseþea cuvintelor pe
care le rosteºte ºi le scrie, atât de uimitã în aceastã
trãire deplin dãruitã frumosului.
În realitate, e neliniºtitã ºi chinuitã pânã la lacrimi,
care devin, pe neaºteptate, o ploaie de rod pentru

Î

n încheiere, reproduc o poezie în tema Crãciunului, Noaptea sfântã,
definitorie pentru întreaga operã a lui Vasile Militaru. Am descoperit-o
în anul 1988, în ziarul românesc Lumea liberã din New York. A fost
pentru mine o revelaþie ºi am copiat-o în sute de exemplare ca s-o fac
cunoscutã oamenilor din diaspora româneascã.
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viitorii sãi cititori: „Mã ridic
din aºternutul cald/ sã scriu/
altã meserie nu ºtiu, mamã/
altceva nu m-ai învãþat/ zeii
pe care i-am slujit/ ºi-au luat
din mine cât au putut sã ducã/
fiecare a vrut sã fiu când
bunã, când rea/ când
maiestuoasã, când umilã/ gãsindu-mi ca vinã
a respira, a merge, a scrie” (Locuind aici, p. 102).
Cine este, de fapt, Victoria Milescu, aceastã
fiinþã suavã, înfloritã pe ogorul înlãstãrit al culturii
universale? O armonie liniºtitoare te întâmpinã de
pe fiecare filã a cãrþilor sale! O sete de dragoste
absolutã, ca un zbor de luceafãr eminescian, care
ar fi dorit sã renunþe la nemoartea lui, pentru a avea
parte de-o iubire cufundatã în farmecul unui trup de
pãmânteanã: „Brusc îþi iese în cale/ iubirea vieþii tale/
o recunoºti de departe, strigi/ dar ea se uitã în altã
parte/ grãbindu-se la rândul ei/ spre cineva, spre ceva
nevãzut, amestecându-se în mulþime, topindu-se/
în forfota oraºului” (Grãbire, p. 15).
u cât îºi dã seama cã nu se poate ajunge
la o astfel de trãire, decât prin sacrificiul
de sine, Victoria Milescu se dãruieºte total
numai cuvintelor care o exprimã ºi o dezvãluie,
o împacã pânã la amãgire. O sete de dragoste
absolutã, ca un traseu de Luceafãr spre Demiurg, ca
sã-i spunã (ce i-ar putea spune Poeta, dacã ea însãºi
înþelege cã dragostea nu-i este accesibilã decât prin
poezie?) – sã-i spunã s-o mântuiascã de acest chin
al creaþiei, pentru a-i da rãgazul unei vieþuiri liniºtite,
de fiinþã îndrãgostitã de absolut.
O dragoste de viaþã nestãpânitã, pânã la hotarele morþii, ca ºoaptele unui izvor subteran, dornic
de-a ieºi la lumina soarelui, pentru o strãlucire care
i se cuvine.
Nu ce simte, nici ce vrea sã ne comunice la
un moment dat, ci, mai ales, cum spune, conteazã
cu prioritate.
Fiindcã Victoria Milescu este conºtientã de
unicitatea sa, atât ca trãire, cât ºi ca exprimare.
Iar aceastã stare, atipicã, parcã o obsedeazã,
de aceea încearcã sã-ºi liniºteascã atât emoþiile,
cât ºi bãtãile inimii, îndreptându-ºi zborul gândurilor
spre o eternitate doritã: „descheiat la piept, la inimã/
strigã spre editorul postum: nu, nu mã tipãri/ lasã-mã
sã fiu citit/ de pe buzele cerºetorilor de iluzii”
(Efemer ºi perpetuu, p. 19).
Dar, neregãsindu-se întotdeauna în acest efort
total, aºa cum ar fi dorit sã fie, ea se aflã într-o
continuã, chinuitoare dãruire. ªi chiar în acest zbor
se dezvãluie toatã frumuseþea poeziilor sale.

Mieii, boii ºi asinii erau, astfel, însãºi Firea.
În pãstori – îngenunchiatã – era toatã omenirea.
Iar în Magi era ºtiinþa, sau întreaga-nþelepciune
Ce venea cu umilinþã, lui Iisus a se supune!...

Când pe cer vãzut-au Magii stea nemaivãzutã încã,
Strãlucind pe-a omenirii de pãcate noapte-adâncã,
Înþeles-au cã e steaua unui Împãrat ce vine,
Lumea toatã sã-l slujeascã ºi pe veci Lui sã se-nchine.

Aducând la noi iubirea, care nu cunoaºte urã,
El venea sã nãruiascã idolii cu mutã urã;
Celor urgisiþi în temniþi sã le fie soare-n prag;
Istoviþilor – odihnã; slãbãnogilor – toiag;

ªi-ncãrcând pe-a lor cãmile daruri scumpe, cum anume
Magii n-au mai dus niciunui împãrat din larga lume,
Au pornit în cãutarea celui care-avea sã vinã
Sufletele sã le umple de cereasca Lui luminã!

Stâncã celor în vâltoare; reazem celor buni ºi blânzi;
Însetaþilor fântânã; azimã, la cei flãmânzi;
Deznãdejdea sã mângâie; lacrimile sã usuce;
Când ºtia cã, pentru toate, rãstignit va fi pe cruce!...

Pe când însã împãraþii au palate aurite,
Împãratul omenirii se nãscu-ntr-un þarc de vite.
ªi-naintea frunþii celui care-avea sã poarte spinii,
Mai întâi îngenuncheat-au mieii, boii ºi asinii.

Astfel, când veni din ceruri mila Lui fãrã mãsurã,
Pe pãmânt nãscu-mpotrivã-i cea mai ne-mpãcatã urã.
Urã care-n veci nu iartã. Urã mai presus de fire,
Ce-a dospit mereu în inimi, pân’ la crunta rãstignire!

Din câmpii trimiºi de îngeri, ce veneau cântând de sus,
Au intrat apoi pãstorii sã se-nchine lui Iisus.
ªi-n genunchi [??] cei trei Magi cãzurã-n urmã,
Ca sã-nchipuiascã astfel toatã-a omenirii turmã.

Iar de-atunci – deºi milenii, anii lumii trec mereu –
Cei ce n-au sãdit în suflet pânã azi pe Dumnezeu,
Duºi de marea lor trufie – aur adunând comoarã –
Pe Iisus Mântuitorul îl ucid a doua oarã!...
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Nicolae Dabija ºi roiul fluturilor

Marr ia V AID
DA

S

criitorul Nicolae
Dabija ne aratã
cã istoria e ca un
tãvãlug care distruge vieþi
ºi destine, e un adevãrat un
maestru al vieþilor noastre, de
la care nu putem învãþa nimic,
deoarece repetãm la infinit
greºelile precedente. Sau,
cum spunea Jean Jaurès: Nu-i înveþi pe alþii ceea
ce vrei, nu-i înveþi ceea ce ºtii, îi înveþi ceea ce eºti.
(p. 28) Romanul Tema pentru acasã (Ed. pentru
Literaturã ºi Artã, Chiºinãu, 2015) e o istorie risipitã
într-un ºir de capitole care împreunã creeazã veridic
tabloul unor vremuri întunecate. Academicianul
Nicolae Dabija ne atenþioneazã cã istoria ne dã o
temã pentru acasã în fiecare zi, dar nu totdeauna
reuºim sã o facem, ba uneori o rezolvãm dupã câteva
decenii. Frescã a vieþii inumane din gulagurile ruseºti,
cartea aduce în faþa lectorilor o viziune realistã,
profundã ºi temeinicã. Cartea este un joc al vieþii
ºi al morþii în deºertul de zãpadã, o alegorie tandrã
a iubirii unice ºi eterne dintre Maria ºi Mihai. Imaginea cãutãrii fiinþei iubite în infernul de zãpadã, în
locuri unde protagoniºtii sunt privaþi de orice element
al libertãþii, trãindu-ºi povestea de iubire într-o zi cât
alþii într-un an, este dantescã, iar rodul nuntirii dintre
cei doi este Mircea, copilul protagoniºtilor, el însuºi
simbol al speranþei, iubirii, viitorului trãit în libertate –
astfel, volumul devine o meditaþie asupra existenþei
ºi libertãþii.
Cartea lui Nicolae Dabija se iveºte din adâncurile
fiinþei sale fragile ºi delicate, implicit pune întrebãri
ºi primeºte rãspunsuri, mai mult sau mai puþin
perceptibile, creeazã o galerie de personaje,
majoritatea din lumea pestriþã a închisorilor, cãlãi
ºi brute, fiinþe fragile care nu rezistã regimului
concentraþionar, o faunã a lumii infracþionale
amestecatã în devãlmãºie cu lumea intelectualilor
de valoare, cu lingviºti care deþin secretul limbilor
moarte, cu sacerdoþi care mereu dau un recital biblic
pentru a-ºi pãstra puterea ºi luciditatea minþii. Cãzând
din vârful unei stânci, autorul a vãzut aceastã carte
în fracþiuni de secundã, apoi, pe mãsurã ce trecea
timpul, cartea i se releva, filã cu filã, ca ºi cum niºte
personaje necunoscute ºi-ar fi povestit viaþa în
evenimente petrecute înaintea naºterii autorului...
Prin volumul Tema pentru acasã, Nicolae Dabija

se înscrie în linia marilor povestitori ai literaturii
române: Neculce, Cantemir, Creangã, Sadoveanu.
Eminescianã în fond, tema romanului readuce
în mintea lectorilor imaginea lui Toma Nour prin
gheþurile siberiene, aºa cum Mihai Ulmu evadeazã
din închisoare, încercând sã-ºi împlineascã iubirea
alãturi de Maria Rãzeºu, care-l cautã dupã arestare,
asemeni unei Poesis, simbol al iubirii, artei, patriei.

B

azatã pe tehnica pluriperspectivismului
ºi a introspecþiei, cartea devine originalã
ºi faptele relatate credibile, verosimile. Ivitã
din fiinþa româneascã a poetului ºi eseistului Nicolae
Dabija, cartea vorbeºte explicit despre libertatea
ºi supravieþuirea
ramurii
basarabene
a neamului
românesc în
contextul unei
istorii nedrepte.
Din acest punct
de vedere,
romanul lui
Nicolae Dabija
este un
document
testimonial,
mãrturisind
pentru viitorime
drama intelectualitãþii
române din toate
timpurile, pentru
cã, aºa cum
spune cronicarul, oamenii
sunt sub vremuri, iar acestea sunt potrivnice adesea.
Fascinanta Siberie este un topos ideal pentru marile
descoperiri, dar ºi un spaþiu concentraþionar punitiv
pentru oamenii cinstiþi, care nu au încetat sã se
opunã comunismului în tot ce avea el mai malefic
pentru umanitate. Concizia unor stop-cadre se îmbinã
cu tehnica detaliului, conferind aspectul verosimil
al acþiunii, narativitatea rezumativã completeazã
perspectivele multiple ale romanului.
Privitã din perspectiva tinerilor de azi, cartea pare
desprinsã din romanele lui Dostoievski, prin suferinþa

eroilor, prin forþa lor moralã, prin lupta lor pentru
iubire, cãci despre iubire este vorba, o iubire care
rupe toate lanþurile opresiunii, care triumfã mereu,
care duce fiinþa dragã pânã la capãtul lumii, dupã
cum ne-o demonstreazã Maria, cea îndrãgostitã
de Mihai Ulmu. Originalitatea narativã se îmbinã
cu expresivitatea regalã, cu realismul exotic, dar ºi
cu poetica ideaticã ori textualã. Tema romanului rãspunde unor întrebãri fundamentale pe care protagoniºtii ºi le pun: cine suntem, de unde venim, ce rol
avem, ce este dincolo, ce cãutãm în acest loc? Prinºi
în plasa acestor interogaþii existenþiale, eroii vor sã
iasã din grota primitivismului comunist, care formeazã
fundalul acþiunii romanului, a cãrui naraþiune este
polifonicã ºi voit autobiograficã: unii dintre noi au
câte o rudã mai apropiatã ori mai îndepãrtatã ale
cãrei oseminte zac în nesfârºita Siberie, ºtiute doar
de bunul Dumnezeu, iar eu îmi amintesc de unchiul
Niculaie, fratele bunicului meu, pomenit doar în
sãrindarele duse la bisericã de mãicuþa mea, dar uitat
de istorie. În roman este prezentã meditaþia creºtinã,
iar rugãciunea este o formã de evadare mentalã din
spaþiul concentraþionar (aºa cum întâlnim la Nicolae
Steinhardt, la Vasile Voiculescu sau Radu Gyr)
al Gulagului ºi atrocitãþilor sale, o legãturã care
stabileºte puntea dintre douã lumi: intra ºi extra
muros, dar ºi dintre om ºi Dumnezeu, prin personajul
simbolic Iuiun, vorbitor de limbã iugrinã, pe care
i-o împãrtãºeºte lui Mihai, ca sã nu se piardã.

U

nicã ºi originalã, cartea va dãinui peste
timp, aducând mãrturie despre dramele
ºi tragediile umane din Gulag ºi constituind
un apel pentru pace, împotriva dictaturilor de orice fel;
este o meditaþie asupra destinului individual, care nu
se poate împlini decât împreunã cu destinul celuilalt.
(Dan Mãnucã); o nouã treaptã de evoluþie spiritualã
pe care a atins-o omenirea prin suferinþele crunte
ºi generalizate ce le-a îndurat (Corin Bianu); o construcþie contrapuncticã de anvergurã simfonicã,
debutând într-un concret efemer, chiar dacã poetic
(ªi era miercuri ºi ploua) ºi încheindu-se militantmisionar (Gheorghe Pãun). Întrebarea stãruitoare,
incitantã ºi tulburãtoare rãmâne în mintea lectorului:
A fi om – o artã sau un destin? Nu ºtiu cum se poate
rosti mulþumirea noastrã cãtre autor pentru acest
roman al sacrificiului, un roman total, cu strãluciri
diamantine, dar acolo sus, Dumnezeu ºtie...

Un istoric literar de azi despre
un genial precursor

Ion D OD
D U B ÃLAN

M

unca talentatului
critic ºi istoric
literar Aureliu Goci
pentru elaborarea lucrãrii
Mircea Eliade – spaþiul
ancestral ºi tipologia
urbanã (Editura Zodia Fecioarei, Piteºti, 2016) a
fost, neîndoios, dificilã ºi cutezãtoare, întrucât despre
marele scriitor ºi nuvelist – În curte la Dionis, La
þigãnci, precum ºi autor al romanelor Izabel ºi apele
diavolului, Maitreyi, Noaptea de sânziene ºi altele –
dar ºi despre acelaºi ilustru istoric al religiilor care a
scris Istoria religiilor ºi credinþelor religioase, Aspecte
ale mitului, Comentarii la legenda meºterului Manole,
s-a scris relativ puþin în România, atât în epoca
comunistã cât ºi dupã aceea, de fapt, din acelaºi
motiv politic, fãrã legãturã cu opera literarã.
Cu toate acestea, despre impunãtoarea personalitate eliadescã s-a scris mult ºi competent în mai
toate þãrile lumii. S-au elaborat cuprinzãtoare eseuri,
monografii ºi teze de doctorat la mari universitãþi.
De aceea, te întrebi ce se mai putea aduce nou cu
privire la opera respectatului scriitor român. Lectura
lucrãrii lui Aureliu Goci ne dã rãspunsul. E nouã,
mai întâi, viziunea sa româneascã modernã, analiza
mai aplicatã a creaþiei privitoare la teme de la noi,
precum ºi asupra românismului scriitorului cu valoare
universalã.
Capitolele „Câteva rãdãcini româneºti ale lui

Mircea Eliade”, cu referiri la Autobiografie, Jurnal
ºi Memorii, precum ºi a altor astfel de forme de
confesiune, pun în evidenþã concluzia cã pentru
Mircea Eliade cultura româneascã a constituit
dominanta formativã a conºtiinþei lui. Aceasta se
dezvãluie ºi în capitolele „Conºtiinþa româneascã
a spaþiului identitar” sau „Filosofia teritorialitãþii
sufleteºti” în care Aureliu Goci susþine, cu argumente
convingãtoare, teoria spaþiului-matrice ºi a timpului
flexibil, teorie în care gândirea miticã a lui Eliade se
asociazã cu creaþia lui Brâncuºi, cel care a încifrat
în operele sale câteva idei, credinþe ºi mituri
esenþiale, la fel ca ºi marele istoric al religiilor.

C

ontribuþii originale aduce Aureliu Goci
prezentând, foarte doct, relaþiile cu realitatea
bucureºteanã, precum în capitolul „Cetatea
lui Bucur – de la Nicolae Filimon la Mircea Eliade”,
în care precizeazã cã „Mircea Eliade a fost unul
dintre marii îndrãgostiþi de Marele Târg misterios
ºi balcanic, nu s-a dezis niciodatã de sentimentele
sale faþã de acest oraº, ba chiar l-a ridicat la rang
de scenariu pentru multe din scrierile sale ºi i-a
fãcut cunoscute în lumea întreagã unele cartiere
(cazul Mântuleasa), cu parfumul lor de început
de secol XX”.
Eseul lui Aureliu Goci relevã convingãtor specificul
lumii româneºti, aºa cum rezultã din scrierile Pe
strada Mântuleasa, În curte la Dionis, Noaptea de
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sânziene sau La þigãnci, sau altele, mult mai puþin
vizibile, cu ecouri din folclorul nostru analizat cu
strãlucire în comentariile la Legenda meºterului
Manole. Sunt unele accente, noutãþi pe care niciun
cercetãtor strãin, oricât de avizat, nu le-ar fi putut
sesiza ºi ne referim la cele din „Meditaþia temporalã
ºi bucureºtismul universului temporal”, „Cioran ºi
Eliade”, „Doi maeºtri filosofi ºi comilitoni: Petre Þuþea
ºi Mircea Eliade”, „În umbra marelui Socrate (Mircea
Eliade despre Nae Ionescu)”.

A

stfel de teme se întâlnesc rar ºi timid
în exegezele apãrute în alte þãri despre
Eliade, în care se ignorã adesea, din motive
obiective, referirile la perioada formãrii personalitãþii
eliadeºti, pe care Aureliu Goci o analizeazã în
evoluþia ei pe orizontalã, de la poietica autenticitãþii
jurnalului, la tehnica balzacianã, ficþionalã, a lumilor
care la un moment dat ies din cotidian ºi se revarsã
în fantastic.
Autor al mai multor studii de criticã ºi istorie
literarã, a câtorva eseuri de esteticã ºi al unor
monografii de referinþã, Aureliu Goci îºi dã mãsura
talentului, seriozitãþii ºi competenþei sale în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice, oferind culturii naþionale ºi
publicului cititor o lucrare originalã, bine scrisã
ºi judicios gânditã, care contribuie la cunoaºterea
uneia dintre personalitãþile creatoare ale culturii
române ºi universale.
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Cherchez la femme

Mãria n oastrã c ea m ãiastrã

Paull a R OMANESCU

Era fãrã de pereche. […] Venea de foarte de
departe, din adânc de timp, din sufletul românesc.
Era început ºi sfârºit de cânt. (Gaby Michailescu)

S

-a
a nãscut printre flori ºi verze în Livada
cu Duzi din Dealul Piscului, nu departe
de Parcul Carol din Cetatea lui Bucur.
Era anul 1913.
Dupã o zi-luminã de muncã, tatãl sãu, Ion Coandã
Tãnase, florar ºi legumicultor, spre a-ºi trage sufletul
lângã cea mai frumoasã floare apãrutã în livada
care-i era suflet, îºi lua pe genunchi copila, bãlãioara
aceea cu ochi mari ºi verzi care purta numele Maria
ºi care începuse, chiar înainte de
a vorbi în propoziþii închegate, sã
deprindã cântul ascultând melodiile
îngânate de lucrãtorii pãmântului
din lumea aceea familiarã ei:
Frunzã verde, frunzã galbenã,
Tu mã poartã, tu mã leagãnã…
ªi frunza cea din viersul românesc
a tot purtat-o cu fiecare primãvarã
când prin seve „adâncul îºi trimite-n
’nalt fiorul” ºi-n tot ce-i viu parcã se
simte „dorul pãmântului de-a fi mai
lângã cer…”, cu fiecare toamnã când
frunzele învaþã sã zboare cãzând,
cu fiece dor, cu fiecare of al omului,
muritorul acela care ºtie mãcar sã
cânte din frunzã dacã de moarte n-are cum scãpa.
ªi era frumoasã Mãria ca-n poveºti ºi tot ca-n
poveºti talentatã la cânt cât n-aveau sã fie câtu-i hãul
alte codane care-ºi îngânau fiorul dintâi al dragostei
prin universul acela din Livada cu Duzi care nu
promitea încã sã ajungã umbrã…
Au trecut anii copilãriei ºi, în adolescenþã,
providenþialul folclorist Harry Brauner a auzit-o
cântând, iar astfel Maria Tãnase (cãci despre
ea e vorba!) a înregistrat primul ei disc, Nuntã
þãrãneascã, ºi primul ei succes de public.

A

lt Tãnase – Constantin – a adus-o în trupa
lui de varietãþi de la „Cãrãbuº”, dar cum
maestrul revistei din perioada interbelicã
socotise cã „doi Tãnase pe aceeaºi scenã era
cam mult”, i-a schimbat Mariei numele de familie,
ba a umblat chiar ºi la prenumele ei, de nu mai
aducea acesta deloc cu… frunza verde de acasã.
Dar n-am sã vã povestesc acum întreaga
traiectorie a celei mai profunde voci din cântecul
popular românesc.
Despre recunoaºterea ei internaþionalã aº vrea
sã amintesc.
Dupã ce Casa de Discuri Columbia a trimis-o
la Viena pentru înregistrãri, Mironel Soarec
(acompaniatorul lui George Enescu) ºi Jacques

Thibaud au urmat-o pe toate drumurile care duceau
spre oameni din Moldova, Muntenia ºi Transilvania,
oameni cãrora ea le aducea mai aproape de suflet
cântecul românesc, convinsã în marea sa generozitate cã „Nu avem cu adevãrat decât ceea
ce dãruim celorlalþi”.
Când a ajuns la Londra, ar fi vrut sã ia lecþii de
canto de la un universitar muzician care, dupã ce
a ascultat-o cântând, a înþeles cã A-Toate-Creatorul
o înzestrase cu toate darurile interpretative ºi cã
el n-ar fi mai avut ce s-o înveþe (decât numai dacã
ºi-ar fi propus sã strice creaþia Lui!).
Un „rege” al aluminiului, pre numele lui Ben Smith,
s-a topit de tot în
faþa talentului Mãriei
noastre, fiind gata
sã-i punã la picioare
toate marile scene
ale lumii (cât îl þinea
aluminiul lui!), cu
infima clauzã de a-i
fi primitã ºi inima…
Maria avea o
inimã. Ce avea sã
facã ea cu douã,
cea de împrumut
sunând strident
a aluminiu!...

A

revenit acasã, la izvoarele dorului, de unde
pleca din când în când prin lumea largã:
la New York (ca sã afle ºi Roosvelt cât de
bine alcãtuitã anatomic este leliþa cu catrinþa… dar
ºi Costache Hobiþeanul sã vadã ce coloanã fãrã de
sfârºit poate cântecul ei sã înalþe spre cerul sub care
fâlfâie drapelul cel cu cincizeci de stele!), la Ankara,
la Istanbul (ca sã înveþe ºi turcaleþii cum se leagãnã
maneaua când sufletul tremurã ca vergeaua de doruri
dulci-amare precum aburii cafelei împletiþi cu fumul
de narghilea… ar fi plãtit-o-n mahmudea sã stea
la ei prin cel Bosfor ºi sã le cânte din… folclor!),
la Paris (ca sã ºtie ºi franþuzul ce blestem îl paºte
pe „celui qui trahit l’amour” ºi sã se cutremure
ca plopii când ramuri bat în geam…).
La toate propunerile, Mãria avea un singur
rãspuns agrementat cu un surâs irezistibil: Ba!
În 1944, postul ABC Paris o aºtepta pentru o
serie de spectacole care urmau sã fie înregistrate.
Au aºteptat-o degeaba. Era rãzboi prin lumea
care-ºi spunea monde ºi Mondialul acela încã
mai avea de fãcut victime.
Casa de Discuri Pathé Marconi a fost norocoasã:
i-a înregistrat în 1958 patru cântece în traducerea
Sandei Sachelarie (cumnata ei): Cine iubeºte ºi lasã
(Celui qui trahit l’amour sau Malédiction d’amour);

Uhãi bade (Danse
montagnarde); Iac-aºa!
(Tiens, tiens, tiens!);
Doina din Gorj (Doina).
Vocea ei a cucerit
simandicosul Occident.
Au fost unii critici care
au comparat-o cu Edith Piaf.
Eroare!
„Vrãbiuþa” aceea genialã ieºise din trotuarele
Parisului. N-avea rãdãcini adânci, dar ºtia sã
zboare dincolo de cenuºiul lumii, în plinã luminã,
preschimbând tristeþea unor filles de joie în ardere
pe rugul de stele mereu verzi... (necoapte adicã
pentru iubire curatã).

M

aria Tãnase era mãiastra redusã la esenþa
zborului, fãpturã de lut cu duh de azur,
ieºitã din strãfunduri de suflet românesc,
cu rãdãcini pânã-n miezul fierbinte al pãmântului cu
brazi ºi pãltinaºi, cu pãsãrele mii ºi stele fãclii, cât
încã se vor roti în ceruri aºtri întru veºnica pomenire
a acestui soare ºi-a acestui pãmânt.
În Cartea care þine înscrisurile toate, anul 1963
consemna întoarcerea Mariei în cerul de unde
ne fusese trimisã ca sã vedem ºi noi, Românii,
cât de frumos ne este sufletul.
Doi ani de la plecarea ei, Academia Charles Cros
din Paris acorda cântecului Mariei Tãnase Grand
Prix du Disque (ºi când te gândeºti cã în francezã
doar 4 cântece ale sale îºi revãrsaserã preaplinul de
sensuri ºi farmecul ei interpretativ negrãit de dulce!).
De-ar fi fost întregul ei repertoriu tradus în
englezã, ce-ar mai fi mãturat glasul ei toate vreascurile de pe calea regalã a mergãtorilor spre podiumul de premiere care poartã numele inventatorului
dinamitei gânditã de acesta ca o binecuvântare întru
eliberarea omului de foarte greul trudei sale dar, vai!,
devenitã cumplit blestem când „la raison du plus fort”
e de fapt „la raison de plus fou”, iar viaþa omului nu
mai face nici cât o para chioarã!

C

um sã-ii dãm noi de veste Mariei – Mãria
Noastrã – cã a fost totuºi premiatã în
Franþa. Ori poate ea ºtia cu mult înaintea
noastrã?...
Când vom mai auzi un glas de copilã cântând
Frunzã verde, frunzã galbenã/ Tu mã poartã, tu mã
leagãnã sã fim foarte atenþi: poate e fetiþa din Livada
cu Duzi ajunsã umbrã (livada!), întoarsã printre noi
sã ne aminteascã de vechiul blestem care-i pândeºte
pe cei care-ºi lasã graiul de dragul unui ubi bene
de-mprumut.

Semn(al) de carte

Marian Nencescu, Respiiraþiia lecturiii, Editura
Detectiv Literar, Bucureºti, 2016
O nouã colecþie de consemnãri obiective este
ºi aceastã Respiraþie (a) lecturii, fatalmente fragmentarã. În paginile sale, stau alãturi, firesc, personalitãþi
de diverse orientãri, autorul fiind departe de spiritul

„listelor” preferenþiale. Convieþuiesc, în cele 30 de
texte selectate dintr-un repertoriu publicistic mult
mai larg, nume mari, de la Antim Ivireanul la Nicolae
Dabija ºi de la Nicolae Bagdasar la Alexandru Surdu,
fãrã a fi ocoliþi nici clasicii: Eminescu, Blaga, Mircea
Eliade ori Ioan Maiorescu º.a. Dintre autorii strãini,
remarc paginile consistente despre Hume ori
Galtung. Cu totul, cartea, în ansamblu ei, este
un amalgam cultural (studii, eseuri, medalioane),
o oglindã a culturii contemporane la zi, scrisã de
un împãtimit al cititului profesionist, un cãrturar
care trãieºte lectura ca pe o respiraþie secundã.
Poate nu întâmplãtor, volumul lui Marian
Nencescu se deschide cu eseul Spirit local,
spirit naþional, o pledoarie pentru profesionalism
în culturã. (Theodor Codreanu, în Prefaþã)

Dan D. Farcaº, UFOs over Romaniia (OZN-u
urii
deasupra Româniieii), Editura „Flying Disk Press”,
Anglia, 2016
Dan D. Farcaº este preºedintele Asociaþiei
pentru Studiul Fenomenelor Aerospaþiale
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Neidentificate (ASFAN) din România. Lucrarea este
prima dedicatã exclusiv cazurilor de la noi, publicatã
în afara þãrii noastre. Ea conþine o istorie a observaþiilor OZN în România, ca ºi o istorie a ufologiei din
România. S-au evocat cazuri semnalate de Ion
Hobana, Cãlin Turcu, Adrian Pãtruþ ºi alþii, dar ºi
cazuri – multe inedite – investigate de autor. Cartea
conþine observaþii vechi, începând din sec. XVI,
obiecte ºi lumini observate pe cer ori ieºind din apã,
observaþii fãcute de aviatori militari, întâlniri de gradul
III (prima, detaliatã, din 1939), rãpiri, dar ºi conexiuni
cu fenomenele folclorice ºi religioase. Un capitol este
consacrat ipotezelor care ar putea explica aceste
apariþii. Sunt incluse circa 50 de ilustraþii.
Cartea, editatã de ufologul veteran Philip Mantle,
a primit aprecieri favorabile din partea unor ufologi
precum Nick Pope (UK), John Hanson (UK), Albert
Rosales (USA), Irena Scott (USA), Brian Allan (UK),
A.J. Gevaerd (Brazilia), Timo Koskenniemi (Finlanda)
etc. Apariþia a fost comentatã în ziarul TheSun, ca
ºi în mai multe publicaþii ºi siteuri de profil. Lucrarea
poate fi cumpãratã pe reþeaua Amazon.
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Vecina mea, Africa
Nicolae MELINESCU

L

a începutul drumului
sãu de preºedinte al
Statelor Unite, Donald
Trump are, pe lângã multiple
ºarade interne de rezolvat,
elaborarea unor direcþii de
acþiune în domenii majore
ale politicii externe americane.
Relaþiilor de tip nou – sugerate în campania de anul
trecut – cu parteneri sau adversari, cum sunt China
sau Rusia, li se adaugã reconstrucþia ºi nu doar
reabilitarea relaþiei cu Israelul, relaþie subminatã de
recomandarea predecesorului democrat ca Israelul sã
revinã între graniþele de dinaintea rãzboiului din 1967
ºi de rezoluþia de la sfârºitul lui 2016, de la votarea
cãreia Statele Unite s-au abþinut, prin care Consiliul
de Securitate ONU îi cerea premierului Netanyahu
sã stopeze construirea de noi aºezãri evreieºti în
teritoriile palestiniene ºi de cartiere în Ierusalimul
de Est. Orientul Mijlociu va consuma energie ºi
inventivitate diplomaticã dacã administraþia þine
la un statu-quo fragil, dar de neînlocuit deocamdatã.
Alte teme vor încãrca ordinea de zi a preºedintelui, între care se aflã terorismul internaþional,
relaþiile din clubul Pacificului, Europa într-un an
electoral cu proiecþii surprinzãtoare, parte generate
de însuºi succesul neaºteptat al lui Donald Trump
nu doar împotriva contracandidatei democrate, dar
ºi împotriva mass-mediei americane ºi a partidului
republican din rândurile cãruia a provenit, cel puþin
teoretic. Dat fiind cã aproximativ 12 la sutã din
populaþia Americii aparþine categoriei cu origini afro,
apare firesc întrebarea: cum va pune Donald Trump
ordine în vitrina cu trofee africane, unde are douã
rafturi; unul este cel afro-mediteraneean, aparþinând
culturii arabe ºi islamismului, ºi unul, mult mai
complex, al zonei sub-sahariene, de o mare
diversitate (aproximativ o mie de etnii ºi peste
optzeci de confesiuni consolidate)?
Profesorul Peter Vale de la Institutul de Studii
Avansate din Johannesburg prezicea încã din noiembrie anul trecut: „Este foarte posibil ca Africa sã
alunece spre limita inferioarã a listei de prioritãþi în
politica externã a administraþiei Donald Trump” (2).
Un motiv firesc de îngrijorare, care vine din partea
unui cercetãtor remarcabil, stabilit în Africa de Sud,
þarã-pivot pentru relaþiile Americii cu restul continentului negru. Îngrijorarea, însã, poate fi diluatã de
câteva constante ºi de numeroase variabile de studiu.
30 la sutã dintre refugiaþii care ajung în SUA, mulþi pe
cãi ilegale, provin din Africa sub-saharianã. În plus,
din diversitatea confesionalã, evocatã anterior, mai
mult de un sfert de miliard de locuitori ai zonei subsahariene trãind la sud de Maroc, Tunisia, Libia ºi
Egipt sunt musulmani. La linia de întâlnire cu creºtinii,
aceºtia au provocat ciocniri habotnice în Sudan,
în Africa centralã, în Ciad sau în Nigeria, ceea
ce a provocat sau a acutizat instabilitatea regionalã,
revãrsându-se ºi în Congo ºi chiar în Kenia.

T

ema migranþilor ilegali, abordatã abraziv în
campanie de actualul preºedinte, i-a adus
sprijinul unei pãrþi a electoratului ºi nu numai
a celui alb, ci ºi al foºtilor migranþi naturalizaþi între
timp. Poziþia severã faþã de nou veniþi a fost desãvârºitã de proiecte categorice: arestarea ºi deportarea ilegalilor. La fel de categoricã a fost ºi rezolvarea propusã de candidatul republican de atunci,
preºedintele în funcþie din prezent pentru cazul
musulmanilor: închiderea graniþelor, scanarea celor
admiºi deja ºi izolarea jihadiºtilor sinucigaºi. Iatã de
ce este posibil ca aceste douã constante sã menþinã
Africa sub-saharianã în atenþia lui Donald Trump.
În sfera variabilelor, abordarea ameninþãrilor
depinde în continuare de interesele proprii în zonã
ºi de cursul politic ºi economic al fiecãrei þãri în
parte. Acest ultim aspect este ilustrat prin diversitatea
nuanþatã a reacþiei unor state cu aspiraþii prioritare
în dialogul cu cel care astãzi este al 45-lea locatar
la Casa Albã. Cotidianul britanic The Guardian
a compilat un inventar al reacþiilor africanilor (3).
Interesant este ºi gradul de entuziasm faþã de victoria
electoralã a lui Donald Trump, entuziasm proporþional
cu vulnerabilitatea politicã a celor care s-au
manifestat public de la înãlþimea unor demnitãþi
primordiale în stat. Congolezul Joseph Kabila,
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preºedintele unui regim politic paternalist, a transmis
o scrisoare plinã de efuziune, prin care a subliniat,
potrivit sursei citate, ºi valoarea respectãrii demnitãþii
statelor africane de cãtre noul preºedinte ºi de cãtre
guvernul sãu. Preºedintele Piere Nkurunziza din
Burundi, o þarã micã, frãmântatã de un prelungit ºi
sângeros conflict intern, aprecia cã Trump a dobândit un succes pentru toþi americanii, ceea ce oferã
o rampã de lansare a unor relaþii reciproce mult
îmbunãtãþite, o formulare evidentã de solicitare
a unor ajutoare americane mai consistente. Cum
era de aºteptat, reacþia din Zimbabwe a fost ceva
mai temperatã, pentru cã þara se aflã sub embargou
încã din 2001, în urma confiscãrii abuzive a fermelor
albilor ºi a încãlcãrilor repetate ºi grave ale drepturilor
omului. Robert Mugabe, la cei 92 de ani de viaþã ºi
36 de ani de conducere ca prim-ministru ºi, ulterior,
de preºedinte, l-a lãsat pe ministrul sãu de Externe
sã formuleze un salut oficial, pãtruns de speranþa
(neîmpãrtãºitã) a reluãrii
unor relaþii mai apropiate.
Cotidianul britanic a
observat în mod deosebit
atitudinea preºedintelui
ruandez, generalul Paul
Kagame. La ceva timp
de la genocidul din 1994,
încheiat cu asasinarea a
peste opt sute de mii de
tutsi (4), dintr-o populaþie
de aproximativ 12 milioane
de oameni, el a fost primit
la Casa Albã de republicanul George W. Bush
junior (în 2008). În
campania prezidenþialã
din 2016, fostul colonel de
contrainformaþii Kagame s-a declarat un susþinãtor
înfocat ºi pãtimaº al contracandidatei democrate,
sperând ca dãruirea sa sã-i aducã fonduri suplimentare americane cu care sã-ºi consolideze regimul
absolutist. Când s-a dovedit cã a mizat nefericit, s-a
refugiat într-un mesaj personal protocolar, prin care
recunoºtea victoria binemeritatã a lui Donald Trump.
Nu mai era loc de un entuziasm cosmetizat. Cel
mai generos în elogii, constata The Guardian, a fost
Idris Déby, preºedintele Ciadului din 1990, care l-a
caracterizat pe Donald Trump drept un strãlucit lider
ºi un om de stat cu calitãþi excepþionale. Déby a fost
inspirat de propria-i vulnerabilitate, decurgând din
menþinerea sa la putere mai mult de un sfert de veac
prin manevre obscure ºi ilegale ºi de nevoia obþinerii
sprijinului american la Banca Mondialã, în vederea
finanþãrii unor proiecte ciadiene de modernizare
a infrastructurii reclamatã de dezvoltarea tinerei
sale industrii petroliere.

D

incolo de aceastã coralã polifonã, Donald
Trump se confruntã cu o provocare de
imagine. Preocupate de schimbãrile geopolitice din Europa Centralã ºi de Est ºi din fostul
spaþiu sovietic în ultimul deceniu al secolului trecut,
Statele Unite au fost depãºite ca influenþã africanã de
China. Cu un sprijin financiar enorm din partea regimului comunist, companiile chinezeºti au acþionat
pe douã direcþii. Prima a fost asigurarea accesului
la materii prime, în primul rând la petrol ºi gaze
în Angola, Uganda, Ciad, de litiu în Zimbabwe, de
diamante în Botswana, de uraniu în Niger. A doua
direcþie a fost captarea bunãvoinþei autoritãþilor din
þãrile respective prin ignorarea convulsiilor naþionale
provocate de nerespectarea drepturilor civile individuale ºi colective ºi prin construirea de ºcoli, spitale,
stadioane ºi drumuri, toate donate din partea poporului prieten chinez. Rezultatele nu au întârziat ºi
China îºi asigurã în prezent între 20 ºi 30 la sutã din
materiile prime din Africa sub-saharianã, ajungând
din 1995 pânã în 2005 la schimburi comerciale
de aproximativ 200 de miliarde de dolari (5).
Implicarea profundã, multilateralã a Chinei în
Africa sub-saharianã nu este doar un proces evident,
este ºi o confirmare a faptului cã acest continent nu
se aflã ºi nu va rãmâne la periferie, chiar dincolo de
rimland-ul descris de Nicholas Spykman. „Asistenþa
sporitã, anularea datoriilor ºi o extindere masivã a
comerþului sino-african, cu o concentrare strategicã
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a Chinei spre importul de petrol, s-au dovedit acþiuni
mutual avantajoase. Prin oferta de asistenþã fãrã
precondiþii China a prezentat o alternativã atractivã
faþã de ajutoarele occidentale condiþionate ºi a obþinut
un sprijin diplomatic preþios în apãrarea propriilor sale
interese internaþionale” (6).

A

semenea date ºi concluzii au mobilizat
America, începând cu iniþiativa Millennium
Development Goals, urmatã de mãsuri
legislative ºi investiþii directe, conform unei legi
din 2000, African Growth Opportunity Act. În 2012,
Guvernul federal a alocat aproape opt miliarde de
dolari pentru asistenþa bilateralã în Africa, din care
pentru creºtere economicã 15 la sutã, pentru pace
ºi stabilitate 6 la sutã, pentru guvernanþã ºi democratizare 5 la sutã. În plus, administraþia Trump
a moºtenit un program de electrificare în Africa
cu valoarea de ºapte miliarde de dolari (7).
O altã provocare pentru Donald Trump
care-l va face sã-ºi întoarcã privirea spre
Africa sub-saharianã este interesul militar.
Statele Unite au plasat echipamente ºi personal în peste 50 de locaþii africane, deºi
Comandamentul Africom este amenajat la
baza Kelly de lângã Stuttgart, în Germania.
Baza Le Monier din Djibouti este practic un
oraº cu capacitate de monitorizare tot-azimut.
O nouã bazã în valoare de 50 de milioane
de dolari este în curs de construire în Niger,
al patrulea producãtor de uraniu (7,5 la sutã
din producþia mondialã, aproximativ 20 de
tone material pur în zece ani) (8).
Persistenþa acþiunilor destabilizatoare ale
jihadiºtilor din gruparea nigerianã Boko
Haram, afiliatã organizaþiei ISIS, a teroriºtilor
somalezi din Al Shabaab, fideli declaraþi ai
Al Qaeda, a nenumãrate facþiuni care mai supravieþuiesc prin zone izolate, inaccesibile ºi necontrolate, menþine pericolul terorismului internaþional.
Valul migraþionist dinspre centrul Africii, pe cãile din
vestul continentului spre Europa, dar ºi spre coastele
Americilor aduce cu sine nu numai victimele unei
uriaºe drame umane ºi provocãrile sociale care o
însoþesc, ci ºi ameninþãri enorme pentru ordinea de
drept a Europei ºi a Americii. Iatã de ce, chiar dacã
nu îl atrage în mod deosebit, Donald Trump este
chemat, în interesul securitãþii propriului stat ºi al
aliaþilor ºi partenerilor sãi, sã contribuie la securitatea ºi democratizarea Africii. Direcþiile imediate
de acþiune ar fi consolidarea administraþiei civile în
Nigeria – principal furnizor de hidrocarburi (10 la sutã
din importul SUA). Se adaugã stabilizarea Etiopiei,
cel mai important ºi mai puternic aliat de pe coasta
esticã, þarã sechestratã de starea de urgenþã
declaratã dupã demonstraþii antiguvernamentale
violente ºi sângeroase. Republica Democratã Congo,
un vast bazin de materii prime, a parcurs o etapã
zbuciumatã dupã prelungirea ilegalã a administraþiei
lui Joseph Kabila cu un al treilea mandat prezidenþial
neconstituþional. Violenþa politicã ºi instabilitatea
pun în pericol nu numai starea de fapt din Africa
sub-saharianã, ci însãºi stabilitatea Statelor Unite
ca axã a uni-multi-polarismului universal.

V

ãzutã din perspectivã politicã, dar ºi
personalã, Africa sub-saharianã poate
sã facã mai acceptabil ºi finalul de mandat
prezidenþial al lui Donald Trump, fie el în 2020, sau
în 2024. Istoria recentã îi dezvãluie ºansele unei ieºiri
triumfale de la Casa Albã. ªi George W. Bush junior
ºi Tony Blair ºi-au încheiat rolul cu exuberante ºi
multicolore bãi de mulþime sub soarele fierbinte al
Africii. Nu i-au ajutat prea mult, dar, cel puþin, la nivel
emoþional, au îndulcit amarul ieºirii din cercul puterii
naþionale ºi internaþionale. Nu uita, b’wana Trump!

Note

1. B’wana/bwana/buwana, cuvânt din swahili care
înseamnã „domn”, „stãpân”, Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English Language,
Gramercy, New York, 1983, p. 203.
2. http://edition.cnn.com/2016/14/Africa/theconversation-trump-foreign-policy-africa/, accesat
la 26 decembrie 2016.
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La pas prin satul global

Isfahan, giuvaierul Persiei
A

m ajuns ºi în Isfahan, unul dintre cele mai
vechi ºi frumoase oraºe, nu doar din Iran,
dar ºi din lume, care, prin secolele XVII-XVIII
avea renumele de Nesf-e Jahan (Jumãtate din lume).
Aceasta însemna cã vizitatorul acelor timpuri gãsea
la Isfahan jumãtate dintre frumuseþile ºi minunãþiile
lumii. André Malraux întreba: Cine pretinde cã
a vãzut cel mai frumos oraº din lume, fãrã sã fi
fost la Isfahan? Eu tocmai acolo mã aflam, dupã
ce colindasem ani buni prin cele patru zãri. Când
deschizi ochii în acel Isfahan numit ºi Muzeu în
aer liber sau Oraº al Edenului, ai o senzaþie greu
de definit: mirare, chiar uluire, dar ºi o liniºte binefãcãtoare. Primul impuls este spre meditaþie, însã
vizita avea timpul ei bine drãmuit. Deci, meditaþia
mai spre final. Pentru mine, era o ocazie minunatã
ca, dupã cele citite sau auzite despre
Isfahan, sã admir monumente unicat ale
unui oraº, care îºi avea rãdãcinile prin
Epoca Elamitã, adicã cu vreo 4000 de ani
în urmã. Este oraºul care a fost ales de
douã ori capitalã imperialã. Prima datã,
în timpul Imperiului Selgiucid (1038-1199),
iar apoi în Dinastia Safavidã (1502-1736).
Isfahan a renãscut de mai multe ori
din propria-i cenuºã, precum pasãrea
Phoenix. Doar moloz ºi cenuºã au rãmas
dupã invaziile mongole, conduse de
Genghis Han (1231) ºi Tamerlan (1386).
Acesta din urmã, printr-o metamorfozã curioasã,
devine în final musulman ºiit, iar expediþia lui a rãmas
în istorie drept pelerinajul distrugerii. Istoricii l-au
numit cel mai mare mãcelar al lumii, pentru milioanele
ucise de el ºi, nu în ultimul rând, pentru ordinul dat
trupelor sale de a strânge 70.000 de capete ale
victimelor din Isfahan pentru a ridica minarete cu ele.
Oraºul a mai suferit, apoi, sub regele Muhamed Khan
Qajar cel Crud, din Dinastia Qajar (sec. XVIII), care
a dispus mãsuri iraþionale de demolare (parþialã) a
oraºului, însã odatã cu monumentele distruse dispare
ºi renumele de Jumãtate din lume. ªi nu era totul.
La aceste momente de rãscruce din istoria oraºului,
s-au adãugat daunele majore produse de luptele
neîntrerupte dintre diferitele grupãri religioase
musulmane. Una dintre ele (nu mai conteazã care)
a deschis chiar porþile oraºului pentru hoardele
mongole, în speranþa cã va dobândi un aliat puternic.
Mongolii, însã, nu ºi-au ales victimele.

E

ste adevãrat cã s-a
a distrus foarte mult, însã
oraºul ºi-a pãstrat linia arhitectonicã ºi o
adevãratã colecþie de monumente istorice
fãrã egal. Ele erau legate de numele celui care a fost
numit pãrintele acestui oraº, ªahul Abbas I (15881629) din Dinastia Safavidã, cel care a mutat capitala
la Isfahan în anul 1590, iar apoi a început opera
de ridicare a ei la nivelul strãlucirii pe care voia sã
o dea curþii sale regale. Numit ºi patron al artelor,
el a reuºit acest lucru cu ajutorul celor mai experimentaþi arhitecþi ºi meºteri ai imperiului, care, în
marea lor majoritate, erau armeni. Armenilor, în
numãr impresionant (cifrele variazã de la 150.000
la 450.000, în funcþie de surse), aduºi de el din
zonele unde erau oprimaþi de turci, li s-a permis
sã-ºi construiascã propriul cartier (numit Julfa Nouã),
cu biserici, catedralã, sã-ºi pãstreze propriile tradiþii
ºi obiceiuri. În scurt timp, Julfa Nouã a ajuns cartierul
cel mai europenizat, cel mai elegant ºi mai bogat.
Monumentele admirate astãzi de o lume întreagã,
inclusiv moscheile cu minaretele lor maiestuoase,
s-au plãmãdit cu mâinile creºtinilor armeni. Totul
se încadra într-un normal al epocii, unul tolerant,
când Isfahan era un adevãrat caleidoscop de limbi,
religii ºi obiceiuri.
Ceea ce trezeºte ºi astãzi interesul ºi admiraþia
specialiºtilor este planificarea riguroasã a întregului
proiect, la o vreme (sec. XVI-XVII) când oraºele
apãreau în mod natural în jurul catedralelor,
castelelor sau moscheilor, cum este cazul Parisului

sau al Istanbulului. Însã, Isfahanul ºahului Abbas I
era o excepþie. Pentru a pune în operã imaginea
unei capitale strãlucite, el a avut la îndemânã
matematicieni de renume mondial, ingineri, arhitecþi
ºi decoratori, care au ridicat acel Paradis al Iranului,
devenit rival al Parisului ºi Londrei. Prin secolul al
XVIII-lea, Isfahan era apreciat de cavalerul francez
Jean Chardin (care, ajuns ulterior la Londra, devine
Sir John) cel mai mare ºi mai frumos oraº din tot
Orientul, care, spunea el, prin anul 1666 avea 162
de moschei (astãzi, 200, n.a.), 48 de madrase (ºcoli
coranice), 182 de caravanseraiuri ºi 173 de bãi
(Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse,
1673-1677). Iar, pentru Pietro della Vale (1586-1652),
compozitor ºi scriitor italian, care a cãlãtorit ºi prin
Asia, oraºul Isfahan era ca o Nouã Romã.

A

juns în unul dintre cele mai fabuloase oraºe
ale lumii, aflat pe onoranta listã UNESCO
a Patrimoniului Umanitãþii, am încercat sã
urmez ºi eu îndemnul unui ambasador iranian de la
Bucureºti: dupã ce ai citit ºi ascultat, mergi sã ºi vezi.
ªi aºa am început sã iau la pas (parþial, desigur)
acest oraº-grãdinã, aflat la altitudinea de 1575 de
metri. La început, am parcurs doar o parte din marele
bulevard-promenadã (de 6 km), cu numele de Chahar
Bagh (Cele patru grãdini), care, într-adevãr, este
flancat pe ambele pãrþi de patru grãdini, într-un
complex armonios, în care se reflectã atât vechile
grãdini persane, cât ºi Paradisul din Coran. Acelaºi
Jean Chardin numea bulevardul-promenadã Marea
Alee, cea mai frumoasã pe care eu am vãzut-o
vreodatã, ºi care, adãugãm noi, fusese construitã
cu o sutã de ani înainte de Champs Elysées. Pentru
orice vizitator strãin, acel oraº-grãdinã era ºi este
un adevãrat miracol în mijlocul deºertului, explicabil,
însã, în mare parte, prin prezenþa râului Zayandeh
Rud, cel mai mare curs de apã interioarã de pe
platoul iranian. Dar, la gãdinile paradisiace ale
Isfahanului vom mai reveni cu o ocazie viitoare.
De data aceasta urmeazã sã trecem în revistã doar
câteva piese de rezistenþã (din pãcate prea puþine)
ale acestui giuvaier iranian, cu numele de Isfahan.
Am ajuns ºi la cele mai importante monumente
istorice ale oraºului, care sunt grupate pe cele patru
laturi ale Pieþii Centrale sau în vecinãtatea acesteia.
Piaþa, numitã ºi Maidan-Imam (Piaþa Imamului)
sau Maidan Shah (Piaþa ªahului), cunoscutã ºi ca
Maidan-e Naqsh-e Jahan (Imaginea lumii), a fost
construitã la început de secol XVII. Cu o suprafaþã
de 80.000 mp, este a doua din lume ca mãrime dupã
Piaþa Tiananmen din Beijing ºi de douã ori mai amplã
decât Piaþa Roºie din Moscova. În plutonul fruntaº
al celor mai mari pieþe din lume cred cã ar trebui
inclusã ºi Piaþa centralã din Mexico-City. Le-am
vãzut pe toate patru, însã Marele Maidan din Isfahan,
apreciatã unanim drept perlã arhitectonicã a oraºului,
încadratã ºi în gama principalelor grãdini persane,
etaleazã în faþa vizitatorului, într-o armonie perfectã,
unele dintre cele mai reprezentative monumente
ale oraºului. De aceea, piaþa cu zid etajat ºi arcade
este ea însãºi o operã de artã, înscrisã pe listele
UNESCO ale Patrimoniului Umanitãþii. ªi, aºa cum
orice lucru iranian are simbolistica lui, piaþa reprezintã
principalii piloni ai puterii, dispuºi pe douã axe: axa
regalã, Est-Vest, pe care se aflã Palatul Ali Qapu,

3. http://www.theguardian.com/world/2016/nov/23/donald-trump-is-a-gift-toafrica-dictators-opposition-groups-fear, accesat la 26 decembrie 2016
4. Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil, Da Capo Press, Cambridge
MA, 2003, p. 420.
5. Chris Alden, China in Africa, Zen Books, London, New York, 2007, p. 117.
6. Denis M. Tull, „China’s Engagement in Africa”, în John W. Harbeson &
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având în faþã, pe latura opusã,
moscheea Masjid-e ªeic
Lotfollah, precum ºi axa
popularã, cu pilonul economic
– Bazarul acoperit ºi pilonul
religios – Masjid-e Imam
(Moscheea Imamului). Apoi,
pe lângã simbolism, printr-o
stranie magie, piaþa îþi dã iluzia unui spaþiu liber,
fãrã sfârºit, unde te simþi foarte mic.

P

e axa popularã, ne-am oprit la una dintre
cele mai frumoase ºi impresionante edificii
din lume, numit Masjid-e Imam (înainte
de 1979, Masjid-e Shah, Moscheea ªahului sau
Moscheea regalã). În ciuda nerãbdãrii pãrintelui
oraºului, ºahul Abbas I, construcþia ei a durat
26 de ani (1612-1638), însã rezultatul a fost
un exemplu greu de imaginat al mãiestriei
omeneºti. Este renumitã nu numai pentru
mozaicurile sale în ºapte culori ºi inscripþiile
caligrafice, dar ºi pentru cupola ornatã cu
gresie ºi marmurã policrome, menite sã
dea privitorului senzaþia prezenþei divinitãþii.
Moscheea este expresia unei experienþe
persane de peste o mie de ani în construcþia
de moschei ºi, totodatã, întruchiparea stilului
arhitectonic somptuos al Epocii Safavide.
Trecând pe axa regalã a pieþei, am admirat o altã
perlã a arhitecturii religioase, consideratã printre cele
mai frumoase din zonã, Moscheea ªeic Lotfollah,
construitã la început de secol XVII, în onoarea unui
mare ºeic libanez. Este minionã, cu decoraþiuni
rafinate, în care predominã culorile turcoaz, albastru
ºi roz. Cupola este ornatã cu plãcuþe policrome
de marmurã, având în partea interioarã un element
decorativ special: un pãun a cãrui coadã este formatã de razele soarelui, care intrã printr-o deschizãturã din plafon. Ea este unicat, în felul ei, pentru
cã nu are curte interioarã ºi nici minarete, fiind
mai degrabã o capelã privatã a familiei regale
ºi nu un lãcaº public de cult.
Aflându-ne pe axa regalã, am intrat ºi în Palatul
Ali Qapu (construit în anii 1592-1598), pe care
contemporanii l-au apreciat drept cea mai înaltã
clãdire din Iranul acelor timpuri, un fel de prim
bloc turn (avea 48 de metri). Am urcat pe scãri
întortocheate, pânã la etajul al ºaptelea. Ne-am oprit
doar în câteva dintre cele 52 de sãli, mai ales în cele
destinate întâlnirilor ºi dineurilor protocolare, unde
oaspeþii strãini ºi locali admirau delicateþea frescelor
de pe pereþi, fineþea covoarelor scumpe pe care
cãlcau, dar ºi tacâmurile de aur ºi argint de la masã.
Ulterior, la nivelul etajului patru, a fost adãugat un
balcon, practic o terasã generoasã (cu 18 coloane,
înalte de 10 metri), prevãzutã cu draperii din mãtase
ºi aur. De acolo, suveranul ºi suita lui urmãreau
jocurile de polo cãlare (dar ºi exerciþii de cãlãrie,
specific persane, în care ºahul excela), diverse
manifestãri ºi parade ºi, nu în ultimul rând, acele
caravane nesfârºite de pe celebrul Drum al Mãtãsii
(ºahul redirecþionase aceastã rutã de contact EstVest prin Isfahan, pentru a putea controla mai bine
circuitele economico-culturale ale acesteia). Cât
despre faza finalã a vizitei noastre în palat, trebuie
spus cã la ea nu s-au încumetat prea mulþi sã o
atace, pe acea scarã în spiralã, îngustã ºi aproape
verticalã, cu 94 de trepte, pe care urcuºul te pune
la grea încercare. Însã, a meritat efortul. Am ajuns
în sala de muzicã, adãugatã ºi ea ulterior, care se
remarcã prin decoraþiuni sofisticate ºi, mai ales,
prin proprietãþile ei acustice.
(În figurã: Marele Maidan, cu Palatul Ali Qapu,
în dreapta, Moscheea Imamului în faþã ºi Moscheea
ªeic Lotfollah, în stânga)

Donald Rothchild (eds.), Africa in World Politics, Westview Press, Boulder CO,
p. 323.
7. http://fas.org/sgp/crs/row/R41840.pdf, accesat la 29 decembrie, 2016.
8. www.world-nuclear.org/information-library/country-pfofiles/countries-gn/niger.aspx, accesat la 29 decembrie 2016.
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La curtea epigramei

Omagiu nemuritorilor

Elis RÂPEANU

Am reluat mai jos, desigur, cu acordul autoarei, secþiunea finalã a masivului volum (aproape 650 de pagini) Nemuriitoriii ºi Epiigrama.
Antologiie ºi opiiniii priiviind epiigrama. Omagiiu Academiieii Române la 150
0 de anii în serviiciiul Naþiiuniii, Editura SemnE, Bucureºti, 2016. (Nota Red.)

P

e Academicieni –
marii oameni de
ºtiinþã ºi culturã care
fac cinste neamului nostru,
care au creat opere durabile
pentru noi ºi pentru generaþiile viitoare, e bine sã-i
sãrbãtorim în fiecare zi, nu numai la date aniversare,
la rotunjirea cifrei de ani sau la alte evenimente ºi
festivitãþi. Vor fi sãrbãtoriþi de fiecare datã când veþi
lua în mânã aceastã carte. Chemarea de a dezvãlui
un aspect al spiritului ºi sensibilitãþii Nemuritorilor a
venit parcã din instinct, din preþuirea faþã de aceºti
oameni care au lãsat urme de luminã pe bolta
neamului ºi ºi-au revãrsat seninul ºi asupra speciei
literare pe care o slujesc cu pasiune atâþia scriitori
dotaþi de Dumnezeu cu un talent aparte. Da, e vorba
despre epigramã. Destinul mi-a fost favorabil: am
cunoscut asemenea personalitãþi – reprezentanþi ai
culturii, dar, în paginile din aceastã lucrare m-am oprit
asupra celor care, cu înþelegere sau/ºi cu preþuire,
s-au aplecat asupra acestui „prâsnel“ al literaturii
române. E vorba de cei care au încercat sã-i descifreze resorturile, sã se încânte de spiritualitatea
lui. Nu pe puþini i-am auzit citând epigrame reþinute
din lecturi sau din circulaþia oralã. Alþii au abordat ca
autori valoroºi acest produs literar care, dupã cum am
afirmat, ºi-a gãsit adãpost în literatura românã de mai
bine de un secol ºi jumãtate. ªi aceste minþi luminate,
hãrãzite pentru fapte ºi acþiuni excepþionale, chiar ºi
sporadic, acordã atenþie acestui „spirit ºi înþelepciune
concentratã în pilule“ (Radu Voinea). Sperãm ca
aceastã lucrare sã trezeascã ºi interesul altor mari
personalitãþi ale culturii, precum ºi criticii literare
care e datoare sã cunoascã adevãrata epigramã,
cea valoroasã, ºi nu numai încercãrile fabricate
de cei dornici de afirmare imediatã. În felul acesta,
criticii ºi istoricii literari avizaþi n-o vor mai privi
cu un ochi de sticlã. Pentru cã existã, într-adevãr,
epigrame antologice care meritã apreciere.

C

um nicio lucrare nu poate fi consideratã
completã ºi finitã, nici aceastã lucrare nu
poate fi consideratã astfel. Cu siguranþã se
pot adãuga date ºi informaþii care ne-au scãpat sau la
care n-am ajuns, dar cu fiecare rând scris, cu fiecare
informaþie adunatã pe fiºe, cu fiecare formulare, am
simþit necesitatea de a scrie, de a scoate în evidenþã
atenþia pe care aceºti corifei o acordã epigramei ºi
ne-am adunat puterile sã aducem un recunoscãtor
omagiu Academiei Române ºi Academicienilor, care
n-au exclus-o din preocupãri, onorând, nu de puþine
ori, cu preþuire, epigrama – creaþie literarã cãreia
i-am închinat, ca autor, istoric ºi critic literar, anii
deplinei mele maturitãþi.

Practic, tema nu poate fi epuizatã. Mereu se
gãsesc aspecte noi, date care nu ne-au stat la
îndemânã. De fapt, ceea ce am dorit sã demonstrãm este deschiderea omului de spirit spre
cel mai spiritual produs literar. Fulgerare de spirit,
domniºoarã a literaturii, armã inofensivã, nobilã
inutilitate, rod al spiritului în acþiune, copil buclucaº
al literaturii, Cenuºãreasa literaturii, clenci inteligent,
replicã scânteietoare, picãturã de rouã în literatura
românã, sanitar al societãþii, strãnut literar, formã
agerã a spiritului, arta ingeniozitãþii etc., epigrama
piºcã, înþeapã, ciupeºte, uneori taie, dar fãrã sã
curgã sânge; ea þine de isteþime, ingeniozitate, e
gustatã, învioreazã gândirea ºi determinã atitudini
atunci când e la ea acasã ºi nu în vecini... ªi, când
iese în lume, are
sclipiri în ochi, e
frumos aranjatã,
nu în zdrenþe, cu
pantofi scâlciaþi ºi
murdari de noroi.

F

aptul cã
Academia
Românã –
forul tutelar a tot ce
se cheamã ºtiinþã ºi
culturã în România
– printr-un impresionant numãr
al membrilor
ei, acordã atenþie
epigramei, prin
studii, cronici,
articole ºi chiar
prin practicarea ei,
constituie o recunoaºtere ºi o încurajare a acestei
specii literare, fapt ce-i onoreazã ºi pe epigramiºti,
dar îi ºi obligã. Ei sunt datori sã demonstreze cã sunt
demni de aceastã apreciere, dând creaþii valoroase,
respingând maculatura ºi orice formã de veleitarism.
Numai în felul acesta putem afirma cã epigrama –
produs eminamente românesc la ora actualã – se
poate înscrie în tezaurul cultural al Europei, alãturi
de doinã, romanþã º.a.
De altfel, însuºi N. Iorga (în Istoria literaturii
româneºti, Introducere sinteticã, Ed. Minerva, 1977,
p. 166) e de pãrere cã epigrama a prins foarte bine
în literatura noastrã, cã are un „nepreþuit element de
vioiciune, care lipseºte foarte adeseori din celelalte
literaturi. Ea nu aleargã dupã spirit, dar este
strãbãtutã toatã de un umor special care nu se

C

ât despre pilonul economic, Bazarul acoperit, acesta a fost un element
de mare interes. Vãzusem multe bazaruri orientale, însã cel de aici
mi s-a pãrut a fi cel mai reprezentativ pentru o þarã, un adevãrat puls
ºi oglindã a vieþii economico-sociale ºi culturale a oraºului. Însã, nu am poposit
prea mult acolo, preferând sã respir aerul curat al Marii Pieþe, cu spaþiul sãu
generos. M-am despãrþit de acest punct central al vieþii din Isfahan, fãcându-i
turul într-o ºaretã cu un cal ºi un birjar tare cumsecade.
În afara perimetrului Marelui Maidan, am vizitat Palatul Chehel Sutun (Palatul
celor patruzeci de coloane), construit de ºahul Abbas II ca parte a complexului
de palate regale, pentru a-i servi drept salã de recepþii. Ca ºi la Palatul Ali Qapu,
pereþii sunt decoraþi cu fresce pe teme istorice specifice. Cât despre coloane, ele
sunt numai douãzeci (înalte de 12,8 m), dar, reflectate în bazinul de apã din faþa
palatului, devin patruzeci. Bazinul, la rândul lui, are în cele patru colþuri statui
cu îngeri (simbol al protecþiei divine) ºi lei (simbol al puterii). Simboluri ºi iar
simboluri, doar ne aflãm în Iran. Cifra patruzeci nu este nici ea întâmplãtoare.
În limba persanã veche, ea mai înseamnã ºi mulþi sau infinit. La acestea
se adaugã ºi unele semnificaþii religioase, provenind din iudaism, creºtinism,
islam sau budism.
ªi, în finalul primei etape a vizitei în Isfahan, sã facem o micã incursiune
ºi la cea mai veche moschee a oraºului, Masjid-e Jamé (Moscheea de Vineri),
aflatã nu departe de Piaþa Centralã. Construitã cândva la graniþa dintre secolele
XI ºi XII, este nu doar cea mai mare din Iran (în suprafaþã de 23.000 de mp,
cu 16 sãli de rugãciune ºi o curte enormã de 65/76 m), însã, din punct de vedere
al experienþei persane în construcþia de moschei, ea este astãzi oglinda a 14
secole de arhitecturã religioasã, cu adevãrat un documentar arhitectural, un
prototip nu doar pentru Iran, dar ºi pentru întreaga lume islamicã. La acest
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întâlneºte aiurea, (...) este totdeauna un uºor zâmbet
de îndoialã chiar ºi în jurul credinþei noastre cele mai
puternice. Nu suntem un popor fanatic ºi, în loc sã
atacãm cu violenþã pe adversari, facem o glumã ºi
gluma aceea adeseori loveºte mai departe la þintã ºi
rãneºte mai adânc decât orice îngrãmãdire de cuvinte
pasionate. Suntem un popor de mehenghiu. I se pare
cuiva cã spunem una ºi, de fapt, spunem alta, iar
cine nu ne cunoaºte nu-ºi poate da seama întotdeauna de ce nu am vrut sã spunem. Acesta este
fondul dominant în literatura noastrã. (...) Nu ne
codim sã luãm ce vine de aiurea, ba ne ducem
puþintel înainte în descoperirea de forme pe care
mai înainte nu le cunoscusem, dar ne rezervãm
fondul acesta al nostru care este ca o comoarã
ascunsã în sufletul neamului. Nu o punem în teorie,
fiindcã e un lucru atât de complex ºi de gingaº,
dar, în practidã, el vine din instinct.”
Nu cunoaºtem altã specie literarã cãreia sã-i dea
atenþie un numãr atât de mare de Academicieni ºi
mari personalitãþi ale ºtiinþei ºi culturii. Acest lucru
demonstreazã impactul pe care-l are asupra spiritelor
alese. Alãturi de alte scrieri umoristice, epigrama
îmbogãþeºte literatura românã. Se impune, aºadar,
ca în Uniunea Scriitorilor din România sã fiinþeze
ºi o Secþie de literaturã umoristicã.

A

cademicienii – cei din trecut ºi cei de azi –
sunt lumini care se aprind lângã noi, pentru
noi ºi pentru alþii, au fost ºi sunt încã fãclii
arzânde pentru cauze nobile. Sunt oameni ai ideilor
ºi realizãrilor care nu sunt la îndemâna oricãrei
persoane, chiar cu pregãtire, realizãri puse în slujba
þãrii, a generaþiilor prezente ºi a celor care vor veni.
Oameni sortiþi sã rãmânã în eternitate prin opera lor
ºtiinþificã, literarã, pedagogicã, artisticã, muzicalã –
culturã în deplinul înþeles al cuvântului. Sunt
Nemuritori. Dorinþa de a-i aduce mai aproape,
de a sublinia deschiderea lor spre umor, în general,
spre epigramã în special, rezultã nu numai dintr-o
chemare veche, ci ºi din datoria de a aºterne, pe
hârtie, alãturarea de noi, epigramiºtii. A unora dintre
cele mai înalte minþi româneºti. Insist asupra faptului
cã aceºti oameni, prin muncã, cunoaºtere ºi creaþii
ºi-au cucerit libertatea interioarã ºi un loc privilegiat
în cinstirea oamenilor. Toþi au o luminã iradiantã pe
faþã, în suflet, în spirit. O luminã cu care s-au nãscut
ºi au intensificat-o în ani ºi ani de acumulãri, pentru
a o revãrsa ºi asupra altora. ªi-au înmulþit „talanþii“.
Cãci talentul, harul, necultivat, nedezvoltat e
ca o floare care, neudatã, nesãpatã, se ofileºte
ºi se usucã.

capitol, al arhitecturii de cult, trebuie amintitã ºi cupola moscheilor, consideratã
una dintre cele mai importante realizãri ale inginerilor ºi arhitecþilor persani.
Ei au fost cei care, pentru prima datã, au convertit o structurã pãtratã într-una
circularã, deci o geometrie nouã, la care au fost adãugate ornamentaþii mãiastre,
cu arabescuri ºi caligrafie sacrã, în simfonii de culori. Nu am nicio îndoialã cã
cea mai impresionantã cupolã rãmâne cea de la Moscheea Imamului (amintitã
mai sus), cu albastrul ei parcã luat de la penele Pãsãrii Paradisului. Din vârful
cupolei se revarsã o cascadã de arabescuri, peste o mare de turcoaz. Pe
tamburul din jurul cupolei, de un albastru mai întunecat, sunt inscripþionate
versete sacre, caligrafiate în alb, cu caractere arabe. Acestea sunt câteva
dintre raþiunile pentru care cupola, prin simetria, abstractul ºi geometria ei,
este consideratã o culme a artei, care etaleazã un câmp vizual unitar, simbol
al unicitãþii divinitãþii. Tabloul ar fi incomplet fãrã minaretele maiestuoase, cu
ornamentaþii la fel de fine ºi impresionante, care au apãrut în Persia cu mult
înainte de epoca islamicã. Numele provine de la cuvântul nar, foc, probabil acel
foc sacru, veºnic, al zoroastrienilor, care înseamnã ºi luminã. Luminã desigur,
pentru cã, pe lângã rolul de turnuri de observaþie ºi supraveghere, ele luminau
calea caravanelor deºertului, care poposeau în oraºele de pe Drumul Mãtãsii.
În perioada islamicã, forma minaretelor va progresa continuu din punct
de vedere arhitectonic ºi estetic, chemându-ºi credincioºii la rugãciune.

A

m încheiat prima etapã a vizitei noastre în Isfahan, însã, nu ne putem
despãrþi de el înainte de a ne opri mai îndelung în grãdinile sale paradisiace, care îºi au rãdãcinile cel puþin în timpul domniei lui Cirus cel
Mare, adicã cu peste 25 de secole în urmã. Însã, despre grãdini ºi alte minunãþii
ale Isfahanului, în numerele viitoare.
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Orizont SF

Marele filtru

Î

n articolul precedent, continuând cãutarea unui
rãspuns la întrebarea de ce nu primim niciun
semn de la vreo altã civilizaþie cosmicã, am
discutat ipoteza dupã care toate (sau aproape toate)
civilizaþiile ajunse în stadiul nostru se autodistrug.
Cred cã este util sã trecem în revistã, încã o datã,
lista pericolelor care ameninþã existenþa omenirii,
pe firul unei lucrãri de sintezã ºi de popularizare,
din 2005, a lui Joel Levy, tradusã în româneºte
sub titlul Cartea Apocalipsei, scenarii pentru
sfârºitul lumii (2010).
Autorul considerã, pe bunã dreptate, cã pericolele
naturale sunt foarte puþin probabile ºi, chiar dacã ele
ar opri evoluþia noastrã, nu ar
extermina omenirea. Cãderea
unui supermeteorit, sau
explozia unei supernove se
petrec în medie odatã la o sutã
de milioane de ani, sau chiar
mai rar, deci este extrem de
improbabil ca aºa ceva sã
se întâmple în viitorul apropiat.
Dar Pãmântul a suportat astfel
de catastrofe ºi în trecut ºi,
deºi urmãrile au fost dramatice,
viaþa s-a refãcut pânã la urmã.
Inversarea polilor magnetici ai Pãmântului, un
fenomen care se produce în medie o datã la 250.000
de ani, dar altminteri extrem de neregulat, deci
impredictibil, ar deruta probabil o mulþime de specii
care se orienteazã magnetic. Efectul cel mai grav ar
fi cã, pentru circa 1000 de ani, ar dispãrea centurile
„Van Allen” care ne înconjoarã globul. În lipsa acestui
scut, toate formele de viaþã ar fi expuse radiaþiilor
nocive venite din Cosmos. Ar dispãrea multe specii,
ar creºte foarte mult numãrul de malformaþii ºi de
cancere, dar civilizaþia în ansamblu nu ar fi distrusã.
Autorul gãseºte cã, în privinþa ameninþãrilor
naturale, cel mai mult ar trebui sã ne temem de
erupþia unui „supervulcan”. Ultima astfel de erupþie,
cea a supervulcanului Toba din nordul insulei
Sumatra, a avut loc acum 73.500 de ani. Efectele
sale s-au simþit timp de 20.000 de ani; între altele,
ele au blocat dramatic evoluþia strãmoºilor noºtri.
La sfârºitul acestei periode, pe tot globul pãmântesc
nu mai rãmãseserã decât câteva mii de exemplare
ale speciei Homo Sapiens Sapiens.

D

ar – asta e ºi opinia lui Joel Levy –
pericolele cele mari, capabile sã ameninþe
specia umanã cu extincþia, provin din
activitãþile omeneºti. Abuzul de antibiotice va crea
superbacterii faþã de care nu avem leac; ingineriile
genetice scãpate de sub control ar putea duce la
pandemii, ca ºi la multe alte nenorociri. Substanþe
chimice sau nanotehnologii, pe care le credem azi
folositoare ºi sigure, introduse în medicamente,
cosmeticale, alimente, suplimente, produse de uz
curent etc. ºi-ar putea manifesta efectele nocive,
ireversibile, peste ani, ori peste generaþii, aºa cum

ª

E

xistã, în schimb, procese insidioase, mult
mai periculoase. Este posibilã o „apocalipsã
ecologicã” prin otrãvirea încetul cu încetul a
planetei, prin contaminarea apei, a aerului, a solului,
cu gunoaie, îngrãºãminte, pesticide etc. Efectele vor
fi deºertificarea, schimbãrile
climatice, ploi acide care
distrug vegetaþia, sãrãturarea
solurilor, o alimentaþie tot
mai nesãnãtoasã, criza apei
potabile º.a.m.d. Observãm

deja scãderea populaþiilor de peºti din
mãri, dispariþia multor
specii de vertebrate
terestre, reducerea
suprafeþelor
împãdurite etc.
Un efect special
asupra planetei
noastre îl are creºterea cantitãþii de dioxid de carbon
în atmosferã, ca urmare a activitãþilor omeneºti.
Un rezultat îngrijorãtor este „încãlzirea globalã”,
prin „efectul de serã”. Din aceastã cauzã, în ultimii
30 de ani, temperatura medie pe glob a crescut
cu 0,5 grade. Previziunile pesimiste spun cã dacã
procesul va continua, creºterea va fi de 2,7 grade
pânã în 2100. Ca urmare, va creºte numãrul de
uragane distrugãtoare, de zile cu temperaturi
extreme, se va reduce stratul de ozon, va scãdea
biodiversitatea etc. Topirea completã a calotelor
glaciare ar putea duce la creºterea nivelului oceanului global cu pânã la 115 metri. În aceste condiþii,
Bucureºtiul, Buzãul, Craiova sau Timiºoara ar fi
înecate sub ape, iar Ploieºtiul, Aradul sau Oradea
ar deveni porturi la mare. Un efect al sporirii cantitãþii
de dioxid de carbon în atmosferã ar fi ºi creºterea
aciditãþii oceanelor, care va absorbi o parte din acest
gaz. Rezultatele ar fi catastrofale: dispariþia recifelor
de corali, a vietãþilor cu cochilie º.a.m.d.

J

oel Levy nu putea omite, desigur, nici
combinaþia explozivã dintre creºterea
demograficã, tendinþa tuturor locuitorilor
globului de a avea acces la „un nivel de viaþã

i, o viaþã întreagã, Academicienii ºii-a
au dus crucea. A-þi duce crucea
e o metaforã ce sugereazã chinul la care a fost supus Christos, obligat
sã-ºi care crucea, s-o urce în spate pe Dealul Golgotei, fãcând ºapte
opriri, pentru ca apoi sã fie rãstignit pe ea, sã urce la ceruri. Dar, la om, crucea
mai depinde ºi de el ºi tot de el depinde dacã ea va deveni simbol al strãduinþelor
sale. Iar Academicienii nu numai cã-ºi poartã crucea de luminã, dar, pe ea, ei
înºiºi se crucificã încetul cu încetul. ªi, când procesul autocrucificãrii se încheie,
ei se topesc ºi lasã în loc acea cruce pe care au sfinþit-o cu propriul sacrificiu,
cu dãruire de sine. Aceºtia îl slujesc pe Dumnezeu, pe oameni, are loc un transfer
de flacãrã – torþa care le dã luminã, se multiplicã ºi se transferã altor minþi. ªi
multe din aceste torþe au luminat ºi epigrama – specia literarã pe care o slujesc
multe condeie talentate din aceastã þarã, oameni care, respectându-se pe sine,
respectã ºi produsul condeiului lor cu care ies în public. Un Academician numeºte
epigrama „domniºoara” literaturii ºi adevãraþii ei genitori n-o scot la bal în zdrenþe
ºi desculþã, ci în rochie scânteietoare ºi cu pantofi cu tocuri înalte, ascuþite,
sã lase urme pe unde trece. Aceasta este epigrama cãreia îi acordã atenþia
Academicienii. În fond, ºi un Academician e un om între oameni, are o viaþã
particularã, trãieºte ºi moare, iubeºte ºi e iubit, e vesel–trist, participã la
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s-a întâmplat cu DDT-ul sau cu thalidomida.
Levy nu uitã nici de pericolele inteligenþei artificiale
scãpate de sub control, ori de experimente de tipul
celor care – aºa cum cred unii – ar putea fabrica,
într-un superaccelerator, o gaurã neagrã care
sã înghitã apoi Pãmântul. Opinia sa este însã
cã aceste pericole sunt relativ mici.
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occidental”, politica sferelor de
influenþã, interesele industriei
militare ºi fanatismul religios,
care, împreunã, vor duce
(aºa cum spunea el în 2005)
la rãzboaie ºi la migraþii
de proporþii monstruoase,
ca ºi la multiplicarea atacurilor
teroriste.
Ceea ce autorul nu a luat însã în considerare
(poate i s-a pãrut prea speculativ) a fost evoluþia
într-o perspectivã mai îndepãrtatã a tuturor acestor
factori distructivi. Secolul XX a inventat antibioticele,
care au produs superbacterii; a inventat bidoanele de
plastic, iar ele sufocã azi chiar ºi oceanele; a inventat
ingineria geneticã, ducând la alimentele modificate
genetic; a inventat îngrãºãmintele artificiale, iar azi
fântânile sunt poluate cu nitraþi ºi nitriþi; a inventat
bomba atomicã ºi rachetele intercontinentale, pentru
a le „livra” acolo unde pofteºte cutare dictator
º.a.m.d. Dar „joaca” aceasta „de-a inventatul”
nu a ajuns, câtuºi de puþin, la capãt. Mã întreb
ce minunãþii asemãnãtoare vor mai fi create de-a
lungul secolului XXI, ca ºi în secolele care îi vor
urma. Ce noi ameninþãri la existenþa omenirii –
desigur, mult mai serioase – vor mai apãrea în urma
acestor invenþii? Îmi pun, aºadar, întrebarea dacã
existã vreo ºansã ca, în secolele care vin, omenirea,
în ansamblu – de la cei mai puternici politicieni
ºi bogãtaºi, pânã la ultimul fanatic religios – sã
se înþelepþeascã ºi sã înþeleagã cã aceastã cursã
nebuneascã trebuie opritã.

U

n profesor de economie, pe nume Robin
Hanson, specula într-o carte publicatã
în 1998 cã în drumul cãtre o civilizaþie
tehnologicã, dar ºi dincolo de aceastã fazã, apar
paºi evolutivi, ca ºi praguri care pot fi trecute sau
nu. Este ca ºi cum evoluþia se apropie de o barierã
ºi încearcã sã o traverseze, iar uneori reuºeºte,
alteori nu. El vorbea ºi de o barierã, pe care
o numea „Marele Filtru”, pe care aproape nicio
specie nu reuºeºte s-o treacã.
Într-un interviu dat în 2015, Hanson spunea:
„Probabil calea de la bacterii la civilizaþii trebuie sã
fie dificilã... Ceea ce reprezintã o mare necunoscutã
pentru noi sunt paºii urmãtori, paºii prin care încã
nu am trecut. S-ar putea prea bine ca încercãrile cele
mai dure sã fie cele care urmeazã.” Comentând faptul
cã este paradoxal cã nu recepþionãm niciun semn
de la alte civilizaþii, Hanson a arãtat cã nu este total
imposibil ca nicio biosferã evoluatã sã nu fi trecut
bariera cãtre om ºi civilizaþie tehnologicã, deci noi
sã fim primii. Totuºi i se pãrea mai plauzibil sã creadã
cã unele civilizaþii s-au lovit deja de barierele evoluþiei
ºi au triumfat asupra lor. Aceasta nu înseamnã însã
cã vom putea stabili o comunicaþie cu ele, ca sã ne
spunã cum au procedat, întrucât „civilizaþiile avansate
ar putea fi acolo, dar existã o mulþime de motive
pentru care nu vor ridica telefonul”. (Va urma)

evenimente din familie ºi din colectiv, ciocneºte un pahar de vin cu prietenii
ºi... spiritele se încing, gluma naºte altã glumã ºi, astfel, simte delectare. Se mai
spune o anecdotã, chiar un banc, un aforism, ba ºi o epigramã. Pentru cã am
întâlnit Academicieni care ºtiu o seamã de epigrame. Solidaritatea Domniilor lor
cu aceastã „domniºoarã” o onoreazã ºi o încurajeazã, iar autorii ei se simt mai
siguri pe arta lor, conºtienþi cã sunt datori sã onoreze atenþia care li se acordã.

Î

n fond, dupã Pompiliu Cnstantinescu (în Scrieri, I, EPL, 1967, p. 137), prin
epigramã, putem spune cã suntem contemporani cu Marþial, Marot, Racine,
Voltaire, von Logau, Lessing, Goethe, Puºkin (care compara epigrama cu
un bold) º.a.: dacã „suntem puºi pe un alt plan de discuþie, arta este contemporanã prin structurile înrudite ale creatorilor, dincolo de timpul istoric“. ªi picãtura
de timp care ne soarbe ºi pe noi ne-a favorizat sã fim contemporani cu mulþi
Academicieni, cu Nemuritorii amintiþi în aceste pagini.
În sufletul lui, fiecare epigramist aduce mulþumiri acestor înalþi reprezentanþi
ai culturii ºi ºtiinþei româneºti, NEMURITORILOR, care nu uitã cã din literatura
românã face parte ºi epigrama. Aducem omagiul, respectul ºi preþuirea noastrã
Academiei ºi tuturor Membrilor ei – modelele noastre superioare întru ºtiinþã ºi
culturã.
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Orizont SF

Omul care deschide Colecþþia

Mircea OPRIÞÃ

N

ãscut la 1 februarie
1928, în Bucureºti,
Octavian Sava pare
sã-ºi fi greºit iniþial destul
de grav viitoarea profesie,
din moment ce la medicinã,
pe care o studiazã timp de
ºase ani, renunþã în ultimul
moment, preferând ulterior
licenþa Facultãþii de Litere ºi Filosofie, secþia românãfrancezã, de la Universitatea din Bucureºti. Abandonul medicinei pare sã fie legat ºi de mirajul radiofoniei: ca student, colaboreazã la emisiunile radiofonice
„Ora Tineretului” ºi „Ora ºcoalei”, iar în 1949 se
va angaja efectiv la Radiodifuziunea Românã, în
redacþia emisiunilor pentru copii. În aceastã calitate,
i se recunoaºte performanþa de a fi realizat, împreunã
cu Alexandru Otti, primul serial radiofonic românesc,
adaptarea romanului Tartarin din Tarascon de
Alphonse Daudet. Ajuns redactor-ºef adjunct la
redacþia emisiunilor culturale, rãspunde o vreme de
programele de satirã ºi umor, precum ºi de teatrul
radiofonic. A fost el însuºi un neobosit autor de texte
umoristice, de scenarii radiofonice ºi de filme pentru
televiziune, iar ca dramaturg a scris împreunã cu
colegul sãu de redacþie Virgil Stoenescu o piesã
de mare succes în epocã: Nota zero la purtare.
Din 1964, transferat la Televiziunea Românã, a girat
tot emisiuni de divertisment, între scenariile sale
TV numãrându-se Va fi cândva un Oscar, Invitaþie
la carnaval ºi A doua cãdere a Constantinopolului.
Redutabil umorist, a compus numeroase scheciuri ºi
monologuri pentru programele de revelion de la TVR.
Ca autor de librete pentru muzicaluri, a fost solicitat
de Teatrul de Revistã „Constantin Tãnase”, de Teatrul
Evreiesc de Stat ºi de teatre naþionale din Cluj ºi
Timiºoara. O erupþie de piese de teatru scrise de
el are loc la începutul anilor ’80 (Inimã fierbinte,
Dincolo de nori, Rãmas bun, tinereþe!, Destine

ºi iubiri), dupã anul 2000 autorul producând ºi cãrþi
dedicate tineretului, precum Val Vârtej ºi Vasul
Fantomã, ori de reconstituire biograficã romanþatã
(Prinþul rãtãcitor George Bibescu). A murit octogenar,
la 2 decembrie 2013.

P

entru SF-u
ul românesc, Octavian Sava
este important prin faptul cã povestirea
sa Meteoritul de aur deschide Colecþia
„Povestiri ºtiinþifico-fantastice”, stârnind cutremurul
emoþional de care pomenesc mai mulþi simpatizanþi
ai anticipaþiei care evocã momentul acestei prime
întâlniri cu genul SF, unii dintre ei ajunºi cu timpul,
la rândul lor, în postura de autori. Ocupând broºurile
1 ºi 2 din octombrie 1955, lucrarea este mai curând
o naraþiune de cãlãtorii exotice decât o povestire
tipicã de SF. Ea conþine relatarea târzie a geografului
Ion Spineanu, participant în 1910 la expediþia maiorului Alfred Rosechamp, care cautã în Congo Belgian
un legendar meteorit cu conþinut aurifer. Misiunea
întâmpinã de la început dificultãþi imprevizibile: între
altele, bãtrânul african care ar fi trebuit sã le fie
cãlãuzã este ucis în ajunul plecãrii, cu o sãgeatã
otrãvitã. Pe traseul sãu prin jungla africanã, naratorul
descoperã cã el era singurul preocupat de caracterul
explorator al aventurii respective, ceilalþi participanþi
fiind obsedaþi exclusiv de perspectiva îmbogãþirii
personale. Ascunsã de vegetaþia luxuriantã a unui
teritoriu virgin, grupul nimereºte peste o junglã piticã,
lovitã parcã de un blestem dantesc – lucru asupra
cãruia avertizeazã ºi inscripþia veche, lãsatã de un
explorator aparþinând unei expediþii anterioare, pieritã
fãrã urme. Totul e de dimensiune liliputanã în zonã,
inclusiv populaþia de pigmei primitivi care acþioneazã la poruncile unui englez semi-dement, primul
descoperitor al meteoritului ºi care preferase sã rupã
punþile cu lumea civilizatã spre a nu fi deposedat de
comoara cãzutã din Cosmos, el socotind-o exclusiv
a sa. Din vãlmãºagul unor întâmplãri aventuroase,

tânãrul geograf român reuºeºte sã se salveze în
ultima clipã, dezlegând totodatã ºi taina meteoritului:
pe lângã imensa cantitate de aur care produce
delirul general, acesta mai conþine în miezul sãu
ºi un periculos depozit de uraniu, sursa mutaþiilor
ºi a degradãrilor din mediul înconjurãtor.

A

utorul mai are o colaborare la CPSF, tot în
primii ani de apariþie a acesteia: Pisica din
Baskerville, povestire scrisã în colaborare
cu Alexandru Andy ºi publicatã în nr. 58 din 1957.
Scrierea parodiazã degajat aventurile, personajele
ºi chiar stilul lui Arthur Conan Doyle din ciclul
holmesian. Intriga detectivã se þese în jurul unui
pretext SF: aparatul de neutralizat gravitronii, inventat de profesorul Mortimer ºi sustras de asistentul
acestuia, Hugenwalter, ajuns sã suporte efectele
propriei sale greutãþi anulate. În final avem nu o
singurã „pisicã” din Baskerville, ci douã (omologul
doctorului Watson fiind ºi el degravifiat accidental),
care se fugãresc demenþial prin peisajul bãtrânicios
al vechii Anglii, producând scenele comice de rigoare:
„La un moment dat eram cât pe-aci sã pun mâna
pe el; dacã ne mai despãrþeau 2-3 kilometri. O
distanþã cu totul neînsemnatã pentru un degravitronizat ca mine. Ne pomenirãm însã despãrþiþi de un ºir
interminabil de trãsuri. Era o înmormântare. Aº fi vrut
sã mã opresc. Dar era prea târziu, aºa cã mi-am scos
pãlãria pios ºi am sãrit. Într-o fracþiune de secundã
eram cu mult deasupra carului funerar ºi aº fi putut
chiar sã mã oglindesc în cozorocul lucitor al vizitiului.
O babã, zãrindu-mã, îºi fãcu repede cruce, presupunând cã nu eram altcineva decât sufletul rãposatului,
care acum se înãlþa la cer. Ce confuzie regretabilã!”
E posibil ca alte producþii conturate în jurul unor
idei SF sã fi luat înfãþiºarea unor scenarii radiofonice,
Octavian Sava având o îndelungatã experienþã în
domeniu. Nu deþinem însã informaþii convingãtoare
în acest sens.

Semn(al) de carte

George Baciu, Obºtiile sãteºtii de pe Valea Râuluii Doamneii, judeþul Argeº,
între secolele XIV – XVIII, Ed. Bibliostar, Râmnicu Vâlcea, 2016
Valea Râului Doamnei din judeþul Argeº este o zonã puternic ancoratã în
istoria Þãrii Româneºti, semnificaþia comunitãþilor de aici pornind încã din Neolitic
ºi continuând sã suspine pânã hãt departe în identitatea statalã a primei cetãþi
de scaun a Basarabilor, ridicatã ca o coloanã a infinitului între muscelele din
jurul Curþii de la Argeº. Povestea locurilor acestea, trasã cu urechea ºi înþeleasã
în ansamblul discreþiei cu care s-a produs necesitã o prezentare antropologicã,
sociologicã, geograficã, istoricã, fiindcã numai aºa se poate defini ceea ce Iorga
denumea „romaniile populare”, adicã obºtile sãteºti.
Particularitãþile etnoculturale ale comunitãþilor care-au trãit ºi trãiesc de-a
lungul Râului Doamnei se contureazã distinct în ansamblul istoriei Munteniei,
fapt ilustrat în existenþa în perioada interbelicã a judeþului Muscel.
(Autorul, pe coperta a patra)
Galina Martea, Basarabiia – destiin ºi provocare, Ed. Pontos, Chiºinãu, 2016
O vorbã popularã afirmã cu înþelepciune: „Cãlãtorului îi stã bine cu drumul”.
Dar cum îi stã unui popor care s-a pornit în cãutare de sine?
Dupã ce am parcurs o cale lungã, de 25 de ani de independenþã, este firesc
sã ne întrebãm cum ne stã nouã cu drumul acesta? Am mers corect pe poteca
timpului, rectiliniu ori am cotit adesea constrânºi de obstacole ºi de împrejurãri?
Cã aceastã cale aleasã nu va fi uºoarã o ºtiam din prima clipã, cãci
ne-am confruntat de la bun început cu o divizare a societãþii pe criterii etnice
ºi lingvistice, dupã criterii geopolitice, dupã care a urmat colapsul material.
Dar, ceea ce e mai regretabil, bagajul conºtiinþei naþionale era prea uºurel,
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prea nepotrivit pentru drumul greu pe care ne propuneam sã-l parcurgem.
Cronologia drumului parcurs reflectã plenar obstacolele ce ne-au ieºit în cale:
dezbinare teritorialã, rãzboi fratricid impus din afarã, pierderea din vizor a idealului
naþional, exodul masiv al populaþiei conºtiente de anumite valori naþionale,
sãrãcia cruntã ºi multe alte nenorociri...
Scriitorul, pedagogul ºi filosoful Galina Martea este cea mai în drept sã scrie
despre marile noastre probleme. Cartea pe care ne-o propune, Basarabia –
destin ºi provocare, este o radiografiere profundã a meandrelor noastre identitare,
care pentru Basarabia ºi basarabeni a devenit problema problemelor. (...)
Autoarea îºi contureazã sintezele nu din surse împrumutate, nu dintr-o
lume imaginarã creatã special ca spaþiu ori platformã pentru meditaþie.
Experienþa proprie a facut-o sã cunoascã problema identitãþii ºi pe cea
a autoexilãrii. Dar depãrtarea de patrie i-a asigurat ºi un mare avantaj –
posibilitatea de a ne privi dintr-o parte, cu alþi ochi, mai obiectivi, mai judicioºi. (...)
Concluzia care se impune în urma lecturãrii acestei cãrþi este una sigurã – ca
sã evoluãm avem nevoie de o purificare. De o transfuzie de conºtiinþã naþionalã…
ªi numai atunci vom putea sã reluãm drumul de la capãt. Dacã ne urmãm
cu fidelitate idealul, negreºit aºa vom proceda ºi doar atunci vom izbândi...
(Iurie Colesnic, în prefaþa cãrþii)

Octavian Mihail Sachelarie, Imposiibiila reîntoarcere. Confesiiunii afectiive,
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2016
M-am gândit foarte mult dacã trebuie sã scriu aceste rânduri la începutul
unui asemenea volum. Dar trebuia sã vã mãrturisesc cã am o viaþã dublã! Sunt,
oficial, sociologul, managerul de bibliotecã, nu? Mulþi dintre dumneavoastrã m-aþi
perceput ca un „personaj” sobru, autoritar, perfecþionist, câteodatã chiar
dur ºi distant. Dar mai am o personalitate, cea interioarã. Am trãirile mele,
sentimente, nostalgii, regrete, amintiri. Poate cã mulþi dintre cei care vor
citi aceastã carte vor fi surprinºi de „confesiunile mele afective”. Sã ºtiþi
cã sunt eu, iar reflecþiile pe care le veþi regãsi în cuvinte scrise sunt rodul
unei „realitãti” interioare. Am simþit cã trebuie sã vã împãrtãºesc, în acest
moment, o parte din ce sunt cu adevãrat ºi nu am spus pânã acum. Pentru
cã vine o vreme când Amintirile, Experienþele, Oamenii din viaþa ta încep
sã prindã un contur evident. În aceastã carte o sã regãsiþi ambele faþete
ale personalitãþii mele. (...)
Nu vreau sã fiu melodramatic, dar cu fiecare moment din viaþa noastrã
trãit cu folos sau nu, ne „scufundãm” într-un noian de flash-uri la care nu
ne mai putem întoarce. Locuri, copilãria, casa pãrinteascã, mulþi dintre
prieteni nu mai sunt sau, dacã existã fizic, nu mai sunt „originalele”, cele
care au fost odinioarã: „nu ne mai putem reîntoarce”, chiar dacã tânjim
dupã asta. ªi totuºi, tuturor acestor „lucruri” cu suflet le datorez formarea
mea, experienþa ºi „sentimentalismul” meu. Lor ºi dumneavoastrã
le-am dedicat aceastã carte. (Autorul, la începutul cãrþii)
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Ars longa...

Sorin Ilfoveanu
Sorin Ilfoveanu s-aa nãscut
la 23 mai 1946 la Câmpulung Muscel.
Între 1953 ºi 1964 a urmat cursurile
Liceului „I.C. Brãtianu” din Piteºti, apoi
Universitatea de Artã din Bucureºti
(1964-1
1970), la clasa maestrului
Corneliu Baba. Din 1971 este membru

al Uniunii Artiºtilor Plastici din România.
A fost ºeful Catedrei de picturã din
Universitatea de Arte din Bucureºti (19921996), decan al Facultãþii de Arte Plastice
2000) ºi
din aceastã universitate (1996-2
rector al Universitãþii de Arte din Bucureºti
(2004-2
2006; a demisionat din funcþia
de rector, din cauza unui diferend cu
Ministerul Educaþiei pe tema doctoratului
în arte vizuale).
Începând din 1968, are numeroase
expoziþii personale în þarã (Piteºti, Bucureºti,
Cluj-N
Napoca, Timiºoara, Sibiu, Bistriþa etc.)
ºi strãinãtate (Paris, Oslo, Viena, Tokyo etc.),
participãri la expoziþii de grup, în România,
Grecia, Norvegia, Olanda, Austria, Ungaria,
Emiratele Arabe Unite, Germania, Italia,
Danemarca, SUA º.a. A participat la simpozioane ºi festivaluri de artã în Norvegia,
Italia, Chile, Franþa, Coreea de Sud. Iniþiazã
sau participã la numeroase acþiuni în judeþul
Argeº: organizarea Muzeului de Artã din
Piteºti, realizarea frescelor Teatrului „Al.
Davila” din Piteºti, înfiinþarea Filialei din Piteºti
a Uniunii Artiºtilor Plastici, tabere anuale de
picturã la Vila „Florica” de lângã Piteºti etc. A primit mai multe burse ºi premii,
printre care Premiul Academiei Române
pentru picturã (1981), Ordinul Naþional

Serviciu Credincios în grad de Mare
Ofiþer (2000), Marele Premiu al UAP
(2001) ºi Premiul Prometheus pentru
Opera Omnia (2011).

S

implitatea stilisticã este un
mod de a fi al maestrului.
Minuþia ºi pasiunea pentru
redarea visului cu ochii deschiºi sunt
însoþite de o ºtiinþã ºi o plãcere a
desenãrii simbolurilor. Graþie unei
profunde atracþii pentru cunoaºterea
omului ºi a istoriei lui meandrate,
Sorin Ilfoveanu recreeazã, în stilul
sãu, câteva dintre marile teme ale
culturii. El simte ºi conºtientizeazã
miºcarea fiinþei dinspre trecut spre viitor, dezvãluindu-ii misterele spirituale
în limbaje artistice îndelung exersate. Admirabila gramaticã a formelor, arta
desenelor maestrului Sorin Ilfoveanu animã un univers fãrã de început ºi fãrã
de sfârºit. (Victor Neumann)

S

ingurãtatea personajelor lui Sorin
Ilfoveanu, tristeþea lor venitã
parcã din alte vremuri. Lumea
fãrã timp, dar nesfârºitã tocmai din cauza
asta. Gesturile încremenite într-u
un ceremonial al morþii, când nimic nu mai
e tragic, ci numai un moment a ceea
ce suntem. (ªtefan Agopian)

G

ama cromaticã specificã
lui Sorin Ilfoveanu nu a fost
niciodatã exuberantã sau
violentã, ba dimpotrivã, cu o sobrietate
nobiliarã, roºul englez, siena naturalã
sau ocrul auriu au încadrat mai mereu
melancolice cu piele
figuri hieratic-m
smeadã, în contururi închise, apropiate
de negru. Precum misterioºii pictori
catalani, îndrãgostiþi de roºurile ºi ocrurile galben-a
aurii obþinute natural, din
pãmânturi ºi, poate, din rãdãcini sau alte mistere ale naturii, artistul ºi-a
a dedicat
o bunã parte din existenþã investigaþiei acestor tonuri, realizând numeroase
variaþiuni de portrete (om singur, om cu pasãre, om cu animal sau cuplu)
ºi peisaje, în care freamãtul reþinut ºi grav al pãmânturilor sonorizeazã simfonic
o atmosferã atemporalã, pregãtitã pentru eternitate. (Simona Vilãu)
Surse: Wikipedia, http://sorinilfoveanu.ro, http://www.ilfoveanu.ro.

Numãr ilustrat cu lucrãri de Sorin Ilfoveanu.

Semneazã în acest numãr

32

Mihai NADIN – prof. univ., SUA
Johan GALTUNG – politolog, Norvegia
H o r i a B Ã D E S C U – s c r i i t o r , C l u j -N
Napoca
Acad. Cristian HERA – Bucureºti
Radu PINTEA – scriitor, Bucureºti
ª t e f a n I O N E S C U -B
BERECHET – lector, Bucureºti
Dragoº VAIDA – prof. univ., Bucureºti
Constanþa VAIDA HALIÞÃ – arhitect, Bucureºti
M.N. RUSU – scriitor, SUA
Filofteia PALLY – istoric, Piteºti
Mihai SPORIª – publicist, Râmnicu Vâlcea
S o r i n L o r y B U L I G A – i s t o r i c d e a r t ã , T â r g u -J
Jiu
Alexandru A. POPOVICI – prof. univ., Bucureºti
Eufrosina OTLÃCAN – prof. univ., Bucureºti
Anul VIII

Nr. 2 (75)

Acad. Alexandru BOBOC – Bucureºti
Ilie CIURESCU – publicist, Bucureºti
Marian NENCESCU – scriitor, Bucureºti
Adrian Niculae RADU – artist plastic,Bucureºti
Ion C. ªTEFAN – scriitor, Bucureºti
M a r i a V A I D A – s c r i i t o r , C l u j -N
Napoca
Ion DODU BÃLAN – scriitor, Bucureºti
Paula ROMANESCU – scriitor, Bucureºti
Nicolae MELINESCU – publicist, Bucureºti
Ion PÃTRAªCU – diplomat, Bucureºti
Elis RÂPEANU – scriitor, Bucureºti
Dan D. FARCAª – scriitor, Bucureºti
Napoca
M i r c e a O P R I Þ Ã – s c r i i t o r , C l u j -N
Februarie 2017

32 pag. - 5 lei

