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Revista Curtea dde lla AArgeº s-aa
nãscut îîn ttoamna aanului 22010,
cu pprimul nnumãr aapãrut îîn

luna ddecembrie 22010. EEditorial vvorbind,
ne aaflãm îîn aanul aal ooptulea, ccronologic,
la jjumãtatea ccelui dde-aal ººaptelea. SS-aau
adunat îînsã 777 dde nnumere! MMã îîntreb cca
ºi îîn aalte oocazii: ssunt mmulte, ssunt ppuþine?...
Nu rrãspund, nnu eexistã uun rrãspuns ssimplu
ºi nnici nnu ee iimportant. EE îînsã uun bbun pprilej
pentru aa ppune ccap lla ccap eeditorialele
ºi ppentru aa aarunca oo pprivire aasupra llor,
aruncând aastfel oo pprivire ººi aasupra ccelor
aproape ººapte aani dde aapariþie llunarã.
Strict llunarã, ppe iinternet ººi ppe hhârtie
deopotrivã, ffãrã îîntreruperi.

Am hhotãrât, ddeci, ssã aadun eeditorialele ––
cu ccel dde ffaþã ffolosit cca ppostfaþã –– îîntr-oo
carte, ddin sseria BBiblioteca RRevistei Curtea
de lla AArgeº (au mmai aapãrut îîn aaceastã
serie ººase vvolume, lla EEditura TTiparg
din PPiteºti –– aacesta eeste, aaºadar, aal ººapte-
lea ––, aau mmai aapãrut ººi lla aalte eedituri ccãrþi
nãscute ddin rrubricile rrevistei).

De cce, ttotuºi, aacum? PPentru ccã 550
mi ss-aa ppãrut uun nnumãr mmic, iiar 1100 nnu
e nneapãrat mmare, ddar, nnu ººtiu dde cce, pparcã
e „„tocit”, pprea „„rotund” –– 777 ee ppe lla mmijloc
ºi ppare aa aavea ººi uun ccolþ llovit ccu cciocanul,
vorba llui NNichita SStãnescu ddespre ddife-
renþa ddintre uun ccub pperfect ººi uun ccub-
obiect-dde-aartã. PPlus ccã 777 ee uun nnumãr
„dublu mmagic”, iimprovizez „„numerologic”,
ierte-mmã sspecialiºtii.

Nu ee llipsitã dde nnoimã pprivirea ssugeratã
mai ddevreme. ªªi, îîngãduit ssã-mmi ffie,
trãgând llinie ººi aadunând, ccred ccã aavem aa
constata llucruri bbune. CChiar ddacã rrevista
nu aa pplecat lla ddrum ccu uun program
explicit, îîn îînþelesul cclasic aal ttermenului,
ea ººi-aa cconstruit uun stiil, o personaliitate,
are îîn jjurul eei oo comuniitate. ÎÎn mmare
mãsurã, eeditorialele ddescriu ttoate aacestea,
conturând, a pposteriiorii, ºi uun pprogram. 

Naþiionaliism ccuviiiinciios, aarge-
ºeano-rromâno-eeuropeano-
iinternaþiionaliist, cconstructiiv;;

refuzzul ppolemiiciiii ggratuiite ººii aal ppoliitiiciiii dde
partiid;; lla nniivel ddecent-eeseiistiic, ccreºtiiniism,
antiicomuniism, rromâniism, aantiiglobaliizzare;;
culturã îîn ggenere, nnu rredusã lla lliiteraturã
(pledând, iimpliiciit, ppentru „„deliiteraturiizzarea
culturiiii rromâne”)), îîn sschiimb, ccu ººtiiiinþa
iinclusã îîn cculturã;; EEmiinescu ººii BBasarabiia
ºii RRomâniia MMare ccuviinte/iideii-ssiimbol,

nenegociiabiile;; AAcademiia
Românã, mmodel dde iinstiituþiie
iidentiitarã;; ccu oo pplasare
echiiliibratã îîntre ccentru ººii
periiferiie, ppledând ppentru
iinadecvarea îîn vvremea
noastrã aa ccelor ddouã nno-
þiiunii ((nu nnumaii ggeografiic,
cii ººii ppriiviind cclasiifiicãriile
genuriilor-sspeciiiilor cculturale)).

Mai ssunt ººi aalte ssintag-
me-ccheie, ccititorul lle ppoate
gãsi îîn rrevistã, lle ppoate
gãsi ppe uunele ººi îîn ppaginile
„culegerii dde eeditoriale”.

Þin lla mmulte ddintre iideile-sslogan ppe ccare
le-aam ppropus ccititorului dde-aa llungul aanilor,
reamintesc ddoar ccâteva: aavem pprea mmulþi
diagnosticieni ººi pprea ppuþini tterapeuþi;
precum ccolesterolul, eexistã uun nnaþionalism
bun ººi uunul rrãu –– ssã-ll ccultivãm ppe pprimul,
sã-ll vveºtejim ppe aal ddoilea; ddupã ssecolul
XX, aal gglobalizãrii nnivelatoare, ssecolul XXXI
va ffi aal nnaþionalismului; ppartidele ppolitice
sunt oo mmoºtenire iistoricã, iinutile ººi ddãunã-
toare, vvor ddispãrea; iistoria sse fface aacum,
aici, ccu nnoi ººi pprin nnoi –– nnu nneapãrat
pentru noi; RRomânia ppostdecembristã
are ddatoria ººi nnevoia uunei ttriple rrecuperãri,
a iinterbeliiciilor, a diiasporeii, a postbeliiciilor;;
România aare ddatoria ººi nnevoia dde aa-ii
onora ccum sse ccuvine ppe sseniorii cculturii,
pe „„clasicii dde llângã nnoi”.

DDincolo dde ppaginile rrevistei, aaº
aminti aaici ººi îîntâlnirile oorgani-
zate aanual, „„Ziua RRevistei” ººi,

cu ddeosebire, ppe ccele ppuse ssub ssemnul
Poduluii dde RReviiste, iniþiativã ddemaratã
alãturi dde Liiteratura ººii AArta de lla CChiºinãu,
la ccare ss-aau aalãturat ººi aalte rreviste ddin
Þarã, BBasarabia ººi SSerbia. ((Am rrememorat
începuturile îîn lluna iianuarie 22014, nnu
mai rrevin.) SSloganul PPodului: RRomânia
Mare cculturalã eexistã, ee oo rrealitate!

Prin uurmare, oo rrevistã ccare aare ssenti-
mentul ººi ssimte rresponsabilitatea partiicii-
pãriiii lla iistoriie. Construind, ccu ddragoste
de RRomânia. NNu ee eemfazã ssau vvanitate,
nu ee aaroganþa ppretenþiei dde aa face istorie,
ci uun aamestec dde ssuferinþã ººi lluciditate,
la oo vvreme aa zzgomotului iinformaþional,
indiferenþei ººi ddespiritualizãrii ddigitalizate,
manipulãrii iinteresate ººi ttot mmai aagresive,
la oo vvreme ccând ttânjim ddupã normaliitate,
fãrã ssã ººtim bbine ccum ss-oo ddefinim. LLa oo
vreme ccând Româniia ee ssub aasediiu, în
cumpãnã, cum sspune CCãlin GGeorgescu
(prezent dde mmai mmulte oori îîn rrevistã), ººi
orice ssemn dde rrevenire lla oomul-oom ººi
la þþara-þþarã eeste uun ssemn bbun. NNe aaflãm
la uun ppunct dde iinflexiune aal eevoluþiei
omenirii, ccând dde-mmodernizarea, llocali-
zarea, rre-uumanizarea ppar aa ddeveni oo
necesitate, ddacã nnu cchiar oo uurgenþã.
Citim aasta ººi pprintre rrândurile ssemnate
de JJohan GGaltung, uun aalt nnume pprezent
în rrevistã ccare partiiciipã lla iistoriie.

Conchid, pro ddomo, dar ccu bbune
argumente: uun îînceput ffrumos ––
dar nnumai uun îînceput... CCeea

ce cconteazã ccu aadevãrat ssunt uurmãtoarele
77 dde nnumere! ÎÎnchei, aaºa ccum îîncheiam
ºi pprimul eeditorial: DDoamne aajutã!
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
Cu ttoate ddeosebirile ccare ppot ssã eexiste îîntre

România, þþarã cc-uun ttrecut iistoric aaproape
neîntrerupt, ººi BBulgaria, ccare rrãsare aacum

dupã ccinci ssute dde aani ddin aadâncã sservitute, eexistã
totuºi oo ssumã dde aasemãnãri ccare-ººi aau ccauzele llor
fireºti ººi llesne dde îînþeles. PPopulaþiunea ddin ooraºele
Þãrii RRomâneºti aare ttrei oorigini ddeosebite: ee ssau dde
peste OOlt, ssau dde ddincolo dde CCarpaþi ssau, îîn mmare
parte, dde ddincolo dde DDunãre. EElementele dde ddincolo
de DDunãre, aatrase dde pprin ttimpul îîn ccare, îîn RRomânia,
creºtinii îîntregului OOrient eeuropean ggãseau uun
adãpost ppentru eexerciþiul lliber aal ccredinþei ººi ppentru
munca llor, aau ccurs ººi ccurg îîncã îîncoace, bba îîn ssecolul
de ffaþã cconstituie, aalãturea ccu eelementele aautohtone,
clasa dde mmijloc aa þþãrii.

Aceasta nn-aar ffi ffost îîncã nnimic. IIdeea sstatului ººi aa
unei ssolide oorganizãri ffiind vviþiatã dde ddomnia vvechilor
ºi nnoilor ffanarioþi, ss-aa pputut îîn aadevãr cca, îîntr-oo bbunã
dimineaþã, oo CCarada oori ddouã ssã ccompunã ppânã
ºi ttextul uunei CConstituþii, aa uunei llegi oorganice ffun-
damentale ppentru uuzul uunei þþãri ccare nnici eera aa
lui CCarada ssau aa llui CC.A. RRosetti ddecât ddin ppurã
întâmplare. AAr ffi ffost îîn oorice ccaz mmai bbine ddacã
amândoi aaceºtia sse nnãºteau ttot aacolo uunde sse
nãscuserã ººi ppãrinþii ddumnealor. IImigraþiunea
de ppeste DDunãre aa aavut cca rrãu mmoºtenit ddefectele
contractate ssub oo llungã rrobie: llinguºirea ssclavului
ºi oobrãznicia pparvenitului, ccinismul ººi mmalonestitatea.
Toate aastea sse ppot cconstata ooarecum ccaz ccu ccaz
în þþara nnoastrã. ((...)

E ggreu dde-aa gguverna ccu aasemenea ooameni ccare
seamãnã mmult mmamelucilor ddin TTunis. ÎÎn aadevãr cce
autoritate ppoate ssã aaibã uun sstat aai ccãrui ddemnitari
înalþi ssunt nniºte pparveniþi, nniºte ooameni ffãrã ppatrie
hotãrâtã, ccare, îîntrebându-ii, nnu ººtiu lla cce ppopor
sã sse nnumere? ((Tiimpul, 22-223 iiunie 11881)

Astfel ttrebuie ssã mmeargã llucrurile îîn
toate þþãrile îîn ccare aactivitatea ppublicã
a sstatului, ttoate sserviciile cce aacesta

are aa lle aaduce ppopulaþiunii sse ssubordoneazã
intereselor uunei ssocietãþi aanonime ººi llacome
de eexploataþie, îîn lloc dde aa sse îîncredinþa lla
oameni ccompetenþi, ccunoscãtori dde eexigen-
þele ttehnice aale llucrãrii ccu ccare sse îînsãr-
cineazã.

Roºii îîndeplinesc pprin aaceasta ddouã
scopuri eegal dde mmeschine. PPe dde oo pparte,
se-nnþolesc eei; ffiecare ddin aaceºti ppatrioþi ccare
ieri ssau nn-aaveau cce mmânca ssau dduceau oo
existenþã llihnitã ee aazi mmilionar, ppe dde aaltã
parte, sscopul llor pprincipal eeste dde aa ddovedi
cã, ffiind eei iincapabili dde aa aadministra ccãile
ferate, rromânii îîn ggenere aar ffi iincapabili
de llucrul aacesta.

Deºi aavem iingineri ccu sstudii ttehnice
excelente, ddeºi ooameni ttineri, ccu ppretenþii
foarte mmodeste ººi ddeparte dde aa vvisa ssã jjoace
rolul dde ooligarhi ººi aaristocraþi ppolitici, ss-aar aafla
cu dde pprisos ppentru aa aadministra, ccorecþi
ºi ttreji îînainte dde ttoate, ccãile fferate rromâne,

se ppun îîn aaceste pposturi –– ccine? SSãbiuþe ppolitice,
cârciocari dde pparagrafi dde llege, uuniversaliºti ººi
gheºeftari, aagenþi eelectorali, ccioclovine dde ccasa
lui CC.A. RRosetti ººi CCarada, sslugi dde aale ppartidului
roºu, ffãrã ccapacitate, ffãrã ccunoºtinþe sspeciale,
fãrã cconºtiinþã dde ddatorie.

Aceasta ee ccauza ppentru ccare zzicem ccã ppoporul
românesc vva aajunge îîntr-oo zzi lla sstarea dde-aa pprefera
pe sstrãini aacestei ppãturi dde pplebe iignorantã ººi llacomã,
linguºitoare ccu ccei dde ssus, oobraznicã ccu ccei dde jjos,
care, ppretinzându-sse aa ffi aa þþãrii, sse sservã dde aacest
unic ppretext ppentru aa oo sspolia ººi aa-ii iinsufla ssceptica
îndoialã ddacã mmai eeste ccapabilã dde-aa sse aadministra
singurã. ((Tiimpul, 24 iiunie 11881)

De uun ttimp îîncoace aaccident ddupã aaccident
se rrepeteazã ppe lliniile ccãilor nnoastre fferate.
Ciocnirile dde ttrenuri îîntre HHanu-CConachi ººi

Iveºti, îîntre ªªerbeºti ººi PPreval, îîntre TTurnu-SSeverin ººi
Palota, sscãparea vvagoanelor dde lla PPruniºor ººi iizbirea
lor ccu uun aalt ttren ssunt ttot aaccidente îînsemnate, ccare
au aavut cconsecinþe rregretabile, ccu ooameni mmorþi ººi
rãniþi. LLãsând ddar lla oo pparte ccelelalte aaccidente mmulte,
de ccare llumea dde ddin aafarã dde ddirecþie nnici nnu mmai
poate aafla cceva, cchiar nnumai aaccidentele eenumerate
ar ttrebui ssã ddeºtepte oopinia ppublicã ººi ssã sse îîntrebe
care eeste ccauza llor.

N-aam vvoi, mmai ccu ddeosebire, cca aaceste aaccidente
sã ffie eexploatate dde sstrãini ººi ssã aarate ccu ddegetul
asupra-lle zzicând: „„iatã ccum aadministreazã rromânii
cãile fferate; îîþi ppun vviaþa îîn ppericol”, ººi vvorbind aastfel
sã ppoatã aavea ººi ccuvinte îîn pparte-lle ppentru aa ddiscre-
dita lliniile fferate rromâne.

Aceste mmotive ººi ssincera ddorinþã dde aa sse îîndrepta
lucrurile ººi dde aa sse ppune ppe-oo ccale bbunã nne îîndeamnã
a aarãta ccare ssunt ddupã nnoi ccauzele ººi rrelele cce
bântuiesc aadministraþia ccãilor fferate ººi aa iindica
întrucâtva ººi mmijloacele dde îîndreptarea llor.

Vom eexpune ddar
aceste ccauze ffãrã dde
nicio cconsideraþie, ffãrã
intenþia dde-aa aatinge ppe
cineva ººi ccu ssingurul
scop dde aa sse ddezveli
rãul ººi aa fface pposibilã
remediarea llui.

Prima ccauzã aa
accidentelor ººi ccea
mai pprincipalã, ddin ccare
izvorãsc ttoate rrelele,
este ccã ss-aa iintrodus ººi
în aadministraþia ccãilor
ferate aacel nnenorocit
sistem cce bbântuie
întreaga aadministraþie
a þþãrii, siistemul ffavo-
ruriilor, ffie aaceste ppentru
consiideraþiie dde ppartiid
poliitiic, fie dde rudeniiii
sau nepotiism, fie dde
amiciþie ssau hhatâr ssau

alte cconsideraþii
de ooriºice nnaturã
ar ffi.

Acest ssistem
cu vvederi sstrâmte
ºi nneprevãzãtoare
a ffãcut cca, cchiar
la nnumirea ddirec-
þiunei pprinciare,
sau rregale, ddupã
cum sse nnumeºte
ea aazi, ssã ddomi-
neze nnumai
spiritul dde ppartid,
ca lla nnumirile
de aamploiaþi cce fface aaceastã ddirecþiune ssã sse aaibã
în vvedere mmai mmult aalte cconsideraþii ddecât ffolosul ººi
meritul ppentru sserviciu cce uun iimpiegat ppoate ssã aaibã.

Consecinþele aacestui ssistem sse vvãd ººi, ddacã
nu sse vvor llua sserioase mmãsuri dde îîndreptare, eele
se vvor aarãta ººi mmai mmult, sse vvor îîncurca llucrurile
încât nnu sse vva mmai ººti cce ttrebuie aa sse fface ººi, ddupã
ce sse vvor îîntâmpla cchiar ccatastrofe, ccare ddacã nnu
s-aau îîntâmplat ppân-aacum sse ppoate mmulþumi nnumai
norocului, sse vva aajunge lla ddisperare ººi ccine ººtie
la cce iintervenþii ººi mmãsuri ccu ttotul ccontrarii iinteresului
þãrii, ccontrarii iinteresului nneamului rromânesc.

Credem ddar aa nne fface oo ddatorie dde cconºtiinþã
constatând ccã ee nnecesar dde aa ppreveni oo ccatastrofã
la ccãile nnoastre fferate ººi dde-aa sscuti þþara dde aa aasista
la vvreo ppompã ffunebrã aa vvoiajorilor vvreunui îîntreg
tren.

Iatã ddar mmijloacele dde rremediu cce lle ccredem
necesarii:

Cel ddintâi rremediu ee nnegativ, ddar dde-oo eextremã
importanþã. TTrebuie rrevocatã ddirecþia aactualã, ccom-
pusã ddin ppoliticiani, ddin ssãbiuþe vvânãtoare dde ddiurne
ºi ddin aadvocaþi.

Motivul rrevocãrii ee iincapacitatea ddoveditã îîn ttoate.
Direcþiunea ccãilor fferate, ddacã ee pposibil aa ttuturor

cãilor fferate aale sstatului, aar ttrebui cconstituitã ddupã
urmãtoarele pprincipii:

E ppractic, ppentru cca ssã eexiste uunitate dde vvoinþã
ºi aacþiune, cca îîn ccapul aadministraþiei ccãilor fferate ssã
fie oo ssingurã ppersoanã, ccare sse ppoate aalege ddintre
bãrbaþii cce aau ddovedit oo ccapacitate ddeosebitã dde
administrare. MMersul uunui sserviciu aatârnã mmult dde
autoritatea cce-oo iinspirã uun bbãrbat ccu jjudecatã rrece
ºi iincisivã, ccu vvederi cclare, ccu ccaracter jjust ººi oonest,
care nnu sse llasã nnici aademenit dde zzâmbetele pprotec-
toare aale ooamenilor zzilei, nnici îînfricoºat dde uun ccuvânt
al llor dde iintimidare. AAles ffãrã nnicio pprivire lla cconvinge-
rile ssale ppolitice, eel ccatã ssã îîntruneascã îîn ssine îîncre-
derea þþãrii îîntregi. EEl ppoate ffi ººi uun oom ttehnic, ddar
exigenþele dde ppurã aadministraþie ffiind ppentru aacest
post mmult mmai nnumeroase ddecât ccele aale aamãnunþimi-
lor ttehnice, uun bbun ººi rrigid aadministrator ee dde ppreferat.

Capul aadministraþiei ccãilor fferate ccatã ssã ffie ccu
totul iindependent dde mministeriu ººi dde ccurenturile
politicei mmilitante. 

(Tiimpul, 28 iiunie 11881)



R
uºinea pe care

o resimt mulþi

intelectuali subþiri

ºi rafinaþi, când vine vorba

de România, de identitatea

româneascã, de unitatea

noastrã politicã, de apropierea

centenarului Marii Uniri, de 

ideea suveranitãþii naþionale, de Eminescu ºi de

Creangã (unul ajuns „cadavru în debara”, iar celãlalt

prea „þãrãnos, regional ºi arhaic”), de „calofilul”

Coºbuc ºi de „naþionalistul” Goga etc., ne plaseazã

ca entitate etnicã, naþiune ºi þarã într-un loc obscur,

demn de compãtimire ºi de dispreþ. De altminteri,

nu demult, un profesor de literaturã din Polonia, venit

în ospeþie pe la noi, mi-a confirmat cã rãul pe care

ni-l facem singuri noi, românii, nu poate fi egalat de

denigrãrile niciunui strãin, de nicio altã cârtire, de

niciun denunþ fãcut de inamicii externi pe la înaltele

curþi europene ºi euro-atlantice (cum li se zice acum).

Nu este vorba aici de critica criticii! Cã ne criticãm

singuri este foarte bine, numai cã ne criticãm fãrã

sã punem nimic în locul relelor (reale ori imaginare)

constatate ºi o facem cu o patimã demnã de o cauzã

mai bunã. Ne autoflagelãm cu sete, cu înverºunare

ºi cu urã faþã de þara aceasta, faþã de poporul acesta,

faþã de tot ºi de toate de pe la noi. Se contureazã

astfel o hidoasã auto-lehamite generalã faþã de lumea

noastrã româneascã. Ceea ce este mai trist este cã

nu a fost aºa mereu! Nici pe vremea când s-a fãcut

aceastã þarã, liderii nu se purtau cu mãnuºi, ci se

veºtejeau reciproc, se pârau, se înjoseau în limbaj

colorat (la asta suntem aºi ºi astãzi!). Dar, dincolo

de orice orientare politicã ºi chiar grad de culturã,

au pus împreunã umãrul pentru þarã, la unison,

ca într-o simfonie. 

E
xista pparcã aatunci un cuvânt de ordine

subînþeles: sã nu hulim cele sfinte, iar între

acestea se aflau ºi þara ºi naþiunea. Nu dau

decât un exemplu ºi nu unul din lumea laicã – cea

care se inflameazã mult mai acut ºi se repede uºor

la invective – ci din viaþa noastrã bisericeascã,

greu încercatã ºi ea astãzi. De la 1744, când Ioan

Inochentie Micu Klein a convocat la Blaj un Sinod

General (un fel de congres naþional românesc,

dincolo de orice diferenþã confesionalã), trecând prin

actul fundamental al naþiunii numit Supplex Libellus

Valachorum (1791-1792) ºi semnat de Gherasim

Adamovici (ortodox) ºi Ioan Bob (greco-catolic),

prin Revoluþia de la 1848-1849 (Marea Adunare

Naþionalã de la Blaj, prezidatã de episcopii Andrei

ªaguna, ortodox, ºi Ioan Lemeni, greco-catolic),

prin Miºcarea Memorandistã (1881-1894) ºi ajungând

la 1918 (greco-catolicul Iuliu Hossu ºi ortodoxul

Miron Cristea), ierarhii celor douã biserici româneºti

din Ardeal ºi liderii laici de ambele confesiuni – deºi

nu se iubeau deloc, ba, dimpotrivã, aveau dese

momente încordate ºi conflicte acerbe – au fost

împreunã, uniþi în asumarea rolurilor de lideri ai

naþiunii, nelãsând sã rãzbatã nicio fisurã în exterior.

A
zi nne pprezentãm, ddin ppãcate, lumii, drept

epigoni jalnici, antagonici, gata de bârfe

mãrunte ºi de delaþiuni, de minciuni ºi

de teribilisme, de contrafaceri ºi de ºmecherii. Mai

mult, ne mândrim cu rãul fãcut semenilor, ca indivizi

ºi colectivitãþi, ne exhibãm – sub masca dreptãþii ºi

sub pretextul onestitãþii – veninul, scoatem mereu la

luminã urdori ºi întunecimi, combatem orice iniþiativã

de bine, tocãm mãrunt pânã ºi ultimele instituþii

în care dezorientaþii români mai au o brumã de

încredere. „Iarna vrajbei noastre” se prelungeºte,

prin ingeniozitate româneascã, sine die, încât

nu mai vedem nicio salvare.

În aceastã atmosferã încãrcatã de nemernicie, vin

sã vorbesc eu, cel din urmã menit, despre identitatea

noastrã, din nou. Adicã, aºa cum se spune, recidivez!

Dar nu cred cã se poate altminteri, fiindcã prea multe

auzim ºi vedem despre hãul þãrii, ca sã nu ne pese.
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Din nnou ddespre iidentitatea nnaþionalã
AAccaadd.. IIooaann-AAuurreell PPOOPP

CC
ã ssuntem uun nneam

de zzavragii, dde vvorbã-

ntorsurã, dde GGhiþã-

contra, dde ssporovãitori ccare

bat, ccu aasupra dde mmãsurã, ggar-

gariseala ggalicã, dde „„chivuþe”,

cum aar zzice cconu IIancu, ººi dde

bãgãtori dde sseama aaltora ddemni

de vverii ddin HHexagon, eeste uun aadevãr dde ddomeniul

evidenþei. NNe-oo sspunem nnoi ººi, vvorba cceea, „„gura

pãcãtosului aadevãr ggrãieºte”. AAlexandrescu, aadevã-

ratul ppãrinte aal ddramaturgiei nnoastre, ººi aapelpisitul

Alecsandri, nnecum aabisalul CCaragiale, oo ffac ccu

inegalabil ttalent. „„Gaiþele” ppiteºteanului AAl. KKiriþescu

decodificã AADN-uul ttârgului nnostru ddimpreunã ccu

comédiile ccare sse jjoacã îîn ppiesele ccâmpulungea-

nului TTudor MMuºatescu, iiar ccunoscuta jjustificare

a ssindromului bbirt aa bbãdiucului ttransilvan, ccum ccã

„acasã bbãutura nnu-ii vvorovitã”, ttot aacolo dduce. CCât

despre vvremurile bblagoslovite ppe ccare lle ttrãim...

„Neamu’ nnevoii!”, aar ffi zzis mmãritul EEminescu.

O sspun ººi aalþii, dde aalte nneamuri ººi ddin aalte oorizon-

turi, ttrecãtori ppe aaceste ttãrâmuri. UUnii aamintindu-nne

metehnele, aalþii ccalitãþile. NNu mmã vvoi dduce ppânã lla

Herodot ººi nnu mmã vvoi îîntoarce lla PPaul MMorand ssau

la ccontemporanii bbãgãtori dde sseamã bbruxellezi. NNu

voi oocoli îînsã cceea cce sspunea ddespre nnoi ssultanul

Baiazid aal III-llea ccare, lla aanul 11511, llãudând îîn ffaþa

ienicerilor rrãsculaþi îînþelepciunea ddomnitorului RRadu

cel MMare, aafirma ccã llocuitorii ÞÞãrii RRomâneºti „cu

toatã ffiirea llor nnestatorniicã, sschiimbãtoare, nu ss-aau

înstrãinat... dde ddomnul llor bbun, îînþelept ººi ddestul dde

potrivit ppentru ccârmuire pprin ssuperioritatea ssufletului

sãu”, pprecum cconsemna îîn aa ssa Istoriie aa IImperiiuluii

Otoman, publicatã lla FFrankfurt îîn 11588, iistoricul

Johannes LLeunclavius. OO llucrare ccu nnu ppuþine rreferiri

despre iistoria rromânilor îîn ssecolele XXV-XXVI, îîn ccare

germanul sscria ccã MMircea ccel BBãtrân ffusese „„bãr-

batul ccel mmai pputernic ººi mmai vviteaz ddintre ccreºtini”.

Leunclavius nnu ll-aa ccunoscut ppe MMihai, ddeºi ii-aa

fost ccontemporan. SS-aa sstins îînsã îîn 11593, îînainte

ca aacesta ssã vvinã lla ddomnie. ªªi nnici nnu ººtiu ddacã

va ffi ttrecut pprin ÞÞãrile RRomâne.

AA
m aales îînsã cconsemnarea llui LLeunclavius

pentru ccã aam ddat dde ccurând îîn bbiblioteca

mea ppeste aadmirabila „„rãsãdire îîn rromâ-

neºte”, ddatoratã rregretatului ppoet MMihai GGavril, aa

poemului llui MMartin OOpitz Zlatna, ccurþiile ddoruluii,

învãþat ssilezian ppe ccare ddestinul ººi ddorinþele uunui

principe ttransilvan lluminat, GGabriel BBethlen, ll-aau

adus, lla îînceputul vveacului aal XXVII-llea, ppe mmeleagurile

încãrcate dde ppoezie aale AApusenilor. AAu ffost ddestui

dintre aaceia ccare, pprivindu-nne mmai îînlãuntrul ffiinþei

noastre, mmai îîndeaproapele ccuprins ººi eexprimat

în mmodul nnostru dde aa ffi, îîn ccutumele ººi oobiceiurile

noastre, ss-aau llãsat sseduºi dde cceea cce ffilosoful ººi

poetul ffrancez JJean BBiès nnumea, iinspirat ººi ffãrã

sfialã, rromânitate. DDar ppoate ccã nniciunul nnu ss-aa llegat

sufleteºte mmai pprofund dde rromâni ddecât aacest bbãrbat

ilustru, ccare aa llocuit pprintre eei aabia ccât rrotirea uunui

an, ddar ssuficient ccât ssã-ººi rrobeascã iinima llor, nnãpãs-

tuiþilor ddintr-uun sspaþiu ccare rrefuza ssã-ii rrecunoascã îîn

deplinãtatea ddreptului iistoric. NNici uun aaltul nnu aa vvorbit

atât dde ggingaº ººi dde aade-

vãrat cca eel ddespre ffelul

de aa ffi, ddespre llimba ººi

întemeierile ggândului llor.

Martin OOpitz, „„pãrintele

literaturii ggermane mmoder-

ne”, pprietenul llui HHugo

Grotius ººi aal îîmpãratului

Ferdinand, bbãrbatul ccu

privire vvisãtoare ººi bbarbi-

ºon àà lla HHenric aal IIV-llea,

a aaflat îîn ccurgerea ccelor

trei ssute ººaizeci ººi ccinci

de zzile vvieþuite aaici, îîn

Transilvania, mmai mmulte

decât rreuºesc ssã aafle aalþii,

autohtoni aau bba, îîntr-oo vviaþã dde oom, mmai mmult ddecât

s-aau îînvrednicit vvreodatã ccancelariile iimperiale. DDar,

mai aales, MMartin OOpitz aa sspus aaceste llucruri llumii, ccu

acel ttalent ccare ll-aa ssituat ddrept ppunct dde rreferinþã aal

literaturii ggermane. NNimic ddin cceea cce nne ppriveºte nnu

a sscãpat aacestei ppriviri sscrutãtoare ººi aacestui ccondei

inspirat. IIstoria nnoastrã, îînsuºirile eetnice ººi aartistice,

morale ººi ppolitice îîºi ggãsesc îîn eel uun ccronicar dde oo

probitate ddesãvârºitã, uun aanalist ssubtil ººi ppãtrunzãtor,

dublat dde uun ccondei ppoetic dde ccea mmai ppurã vvocaþie.

UU
n îîntreg „„roman” lliric þþãrãnesc sse aaflã

în vversurile aacestui sstrãin. DDar mmai ppoate

fi MMartin OOpitz uun sstrãin ppentru nnoi?

Acuitatea ccu ccare ssesizeazã eel sspecificul rromânesc

este eextraordinarã. UUn CCoºbuc avant lla llettre se

regãseºte, îîn bbunã mmãsurã, îîn ssubstanþa ssa lliricã ººi

nu ee dde mmirare ccã aacesta ii-aa ººi ffost îîntâiul ttraducãtor.

Iatã hhora îîn vviziunea llui OOpitz ººi ttraducerea llui MMihai

Gavril, aatât dde aaproape dde iimaginea ddin Nunta

Zamfiireii:: „Mãrunþi ttrei ppaºi îîi bbateþi/ ssfios îîn sscurt

ocol/ îînmlãdiind mmiºcarea/ cca-nn jjocul ccapreol;/

Cu mmâini dde mmâne pprinse/ pplecându-vvã-nntr-oo pparte/

Apoi sspre ccealãlaltã,/ cca vvaluri llegãnate,/ CCând sspre

femei, bbãrbaþii/ ccu-uun ppas mmai îînapoi,/ SSe-nnclinã...

Ce ffrumoase-ss/ ffemeile lla vvoi!” IIatã Duºmancele

ºi La ffântânã:: „O ffatã ee ffrumoasã,/ ddar hharnicã

cealaltã;/ SSimþirea tte îînºealã,/ aaverea tte îîmbatã;/

E vveselã ssãraca,/ bbogata ee pposacã;/ ....De iiese ssã

se pplimbe/ ggãtitã pprin vvecini/ ÎÎi iiese vvorba ccum ccã/

desface ccununii,/ CC-aar ddescânta bbãrbaþii...” IIatã

doina îîntr-uuna ddintre ccele mmai sstrãlucite mmetafore aale

melodiei ssale iinconfundabile: „„O, ccântecele vvoastre/

cât dde ffrumoase ssunt!/ ÎÎntârziu ccu pplãcere/ ddin ddrum

sã lle aascult/ ....Iar zzeul FFebos îînsuºi/ lle ddase aarmonia/

Împlând aa vvoastrã ddoinã/ dde ddor ccu vveºnicia.” SSau

în aaltã pparte: „„caval ssã-ººi ffacã rrumpe/ ddin ccodru uun

lãstare/ ppe ccare dde-ll ssãrutã/ rrãsar ssunând

izvoare!” FFabulos! 

Ar ttrebui ssã rrescriu îîntregul ppoem, ppen-

tru aa vvã fface ppãrtaºi lla ffrumuseþea aacestui

inegalabil eelogiu ppoetic. ÎÎmi vvoi îîngãdui,

însã, ddoar aa aadãuga oo eelipticã ººi nnu mmai

puþin eexpresivã ccaracterizare aa nneamului

în rrândul ccãruia ppoetul ssilezian îîºi ggãsise

o aa ddoua ppatrie: „„Sunteþi cca oo ppãdure/ ccu

rãdãcini aadânci/ cce pprinsã sstã dde ccleanþuri/

abrupte ººi dde sstânci/ ªªi-ooricât aar dda dde

aspru/ pprelung ººi ccu ddurere,/ FFurtuna ssã vvã

smulgã/ nnu aare-aaºa pputere./ DDorinþa-vvã dde

viaþã/ nnu ppoate ssã sse sstingã/ CCum ppasãrea

când zzboarã/ dde ssoare ssã sse-aatingã.” NNe

mai pputem rrecunoaºte, nnoi, ccei dde aastãzi, îîn

acest pportret? MMai ssuntem ddemni dde eel, nnoi, eepigonii,

„mici dde iinimi, mmari dde ppatimi/ iinimi bbãtrâne, uurâte”?

E
logiul aacesta, ppoemul aacesta ccare ººterge,

precum ssãrutul llui CCuza, sscuipatul ppe ccare

unii ººi cchiar nnoi îînºine nni-ll aaruncãm uuneori

în oobraz ººi ccare nnu aare nnimic aa fface ccu rrecunoaºterea

metehnelor dde ccare ssuferim, sse ppublica lla SStrasburg

la 11624, lla ddoar ddouã ddecenii ddupã cce ffaima ººi

spaima VViteazului mmãturase EEuropa ggermanicã,

ºi sse rreedita îîn 11644 lla FFrankfurt aam MMain ººi 11646 lla

Amsterdam. ÎÎn 11639, lla ddoar 442 dde aani, OOpitz mmurea

de cciumã lla DDanzig, iiar oo ssumã ddintre mmanuscrisele

sale, pprintre ccare oo iistorie aa ddacilor, Daciia AAntiiqua,

rod aal aaceluiaºi iimpact pprofund aal îîntâlnirii ccu uurmaºii

acestora, lla ccare llucrase ddoisprezece aani ººi ppe ccare

o ppurta îîn bbagaje pprecum GGheorghe ªªincai ppurta

în ddesaga-ii Istoriia RRomâniilor, vor ppieri îîn fflãcãrile

care-ii mmistuiau ttrupul. CCe ppierdere!

La PParis, ppe ffrontispiciul UUniversitãþii SSorbona

sunt îînscrise ddouã, ddoar ddouã!, nnume ccare sse lleagã

de llumea rromâneascã: DDimitrie CCantemir ººi MMartin

Opitz. ZZlatna aaºteaptã îîncã bbustul aaceluia aal ccãrui

nume ee rrechemat ddin eeternitate dde mmemoria

Apusenilor ººi AAmpoiului! 

Între BBaiazid ººi MMartin OOpitz
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU
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A
flãm îîn ffiecare zzi lucruri nãucitoare, de
genul: trecutul ne este maculat ºi mincinos
redat; provinciile istorice ne despart ºi nu

ne unesc; diferenþele regionale dintre români sunt ºi
genetice (bazate pe ADN!); prezentul este catastrofic;
tinerii nu pot studia ºi nu se pot realiza decât afarã;
a te pune în serviciul acestei þãri este o crimã; în
România, doar hoþii prosperã; Imnul Naþional este
prost, iar Ziua Naþionalã este nepotrivitã; limba
românã este bunã numai pentru înjurãturi; viitorul
devine pe zi ce trece tot mai sumbru; a îndemna
la luciditate ºi la schimbãri în bine este o dovadã de
ramolisment ºi de sechele comuniste etc. Din toate
acestea, spectatorii atenþi, subiecþii, adicã românii de
rând, nu pot înþelege decât un singur lucru: cã vine
apocalipsa ºi nu avem altceva mai bun de fãcut decât
sã lãsãm totul baltã, sã ne luãm lumea în cap, „sã ne
mutãm în altã þarã” (Oltul de Octavian Goga). Cu alte
cuvinte, lumea noastrã româneascã este iremediabil
rea, atât de rea încât – vorba unei femei simple,
de la þarã, evocate de un mare actor – „mã
mir cã dimineaþa se mai face ziuã”! Poate
nu suntem demni decât de veºnicul întu-
neric care va sã ne loveascã nu peste mult!

ªi totuºi, câtã vreme mai susurã apa,
mai adie vântul, mai creºte iarba ºi cât timp,
peste toate, se mai aude, rar, câte o doinã
de jale în româneºte, eu sper… 

Identitatea naþionalã, înainte de
a fi istoricã sau politicã, a fost culturalã
(spiritualã). Deopotrivã strãinii ºi românii ºi-
au dat seama cã românii sunt români când
le-au auzit limba, diferitã de toate graiurile
popoarelor din jur. Azi, identitatea românilor
este remarcatã de strãini prin aspecte
formale ºi nesemnificative pentru felul
românilor de a fi români. Unii se opresc la
occidentalul vampir Dracula (cãruia nici nu-i
mai cunosc îndepãrtata origine în principele Vlad
Drãgulea, poreclit de otomani Þepeº), alþii la Nadia
Comãneci ori la Ceauºescu, alþii la o frunzã verde,
la sarmale ºi mititei, la miticism (vorbã multã ºi lipsã
de seriozitate), alþii la romi. Fireºte, unele dintre
elementele enumerate fac parte din realitatea
româneascã, dar nu din esenþa sa, nu din mãsura
valorilor sale, nu din profilul sãu spiritual. 

Vã propun, de aceea, sã revenim la esenþe ºi, în
primul rând la limbã. Limba este cea mai importantã
creaþie spiritualã a unui popor, cea mai înaltã marcã
a identitãþii. Limba este felul nostru de a ne adresa
lumii palpabile ºi dumnezeirii, de a ne adresa pã-
mântului ºi cerului. În limba românã avem câteva
zeci de cuvinte care sunã ca metaforele, care au
un iz arhaic ºi etern în acelaºi timp, care adãpostesc
în sensurile lor adevãrate lumi sau universuri. 

D
oina, de exemplu, este un cuvânt cu eti-
mologie ºi o origine necunoscute. Terme-
nul vine din asemenea adâncuri, încât se

identificã perfect cu noi, ne poartã dorurile toate,
uneori în sunet de colindã, „la mijloc de codru des”
ori „pe-un picior de plai”, cu mioarele ºi „cânii”, la
stânã, pe plaiuri ori în vãi adânci, pe unde ne-am
dus veacul… Goga, mereu îndurerat pânã la Marea
Unire, vedea „privighetori din alte þãri” care „vin doina
sã ne-asculte”, iar veselul Alecsandri îl preamãrea
pe autorul anonim, care „Doina zic, doina suspin,/
Tot cu doina mã mai þin;/ Doina cânt, doina ºoptesc,/
Tot cu doina vieþuiesc”. Mai presus de toþi, Eminescu,
acela care avea puterea de a vedea România pe
hartã înainte de a fi aievea, îi doineºte þãrii ºi stãrii:
„Doinã, doinã, greu îmi cazi/ Din pãdurea cea de
brazi,/ ªi cu jale îmi rãsuni/ Din huceagul de aluni,/
ªi m-adormi, m-adormi cu drag/ Prin frunziºul
cel de fag.” (Doinã, doinã, greu îmi cazi).

Românul s-a nãscut cu doina, s-a cãsãtorit cu
doina ºi a murit cu doina, adicã a vieþuit cu doina.
Doina a fost hrana dãtãtoare de har al vieþii
românilor.

Dor, cuvânt latinesc, este derivat din dolus ºi a
rãmas aproape identic dupã douã mii de ani. În Mai
am un singur dor…, Eminescu nu elogia moartea,
ci exprima speranþa de înviere prin „marea trecere”.
Goga nu-ºi putea înãbuºi dorurile, dar nici nu le
putea figura, nu le putea concretiza, ci doar com-
para cu frunzele trecãtoare: „Dorurile mele/ N-au
întruchipare,/ Dorurile mele-s/ Frunze pe cãrare.../
Spulberate ºi strivite frunze pe cãrare.” Cel mai
rãspândit sens al dorului este iubirea, iar înþelesul
acesta este exprimat sublim în Luceafãrul: „Cum

ea de coate-ºi rãzima,/ Visând, ale ei tâmple,/ De
dorul lui ºi inima,/ ªi sufletu-i se împle.” „Împlerea”
de dor vine parcã din mitologia greco-latinã
ºi se pierde în veºnicie. 

Românul are atâtea doruri cã nici nu le ºtie pe
nume. De la dorul de mamã ºi de þarã pânã la dorul
de ducã, toate sunt doruri pe care le simþim, dar nu le
ºtim spune îndeajuns. Dorul ºi dorurile ne-au salvat
de la tristeþe ºi de la disperare, învãþându-ne cum sã
trecem prin viaþã ºi sã ne trecem împreunã cu viaþa. 

Colinda vine tot din strãfunduri, originile cuvântului
fiind în latinã (calendae) ºi marcând începutul lunii,
al anului, al timpului celui nou. Prin unele dicþionare
scrie cã termenul românesc ar fi fost luat de noi din
bulgarã, când, în fapt, a fost exact invers. La noi,
se colindã de Crãciun, fiindcã naºterea, creaþia,
înfruptarea ritualã de la naºtere marcheazã începutul
lumii creºtine, a lumii care se mântuieºte. La noi se
colindã ºi de Paºti, fiindcã ºi atunci este un mare
început. Poporul român are cele mai multe colinde

dintre toate popoarele
Europei. Colindele
noastre la un loc
sunt mai multe decât
colindele tuturor
popoarelor la un loc.
De fapt, alte popoare
nici nu au colinde, în
sens de imnuri rituale
ale începutului, ci doar

cântece, cel mai adesea
culte, închinate obiceiurilor
de iarnã, cu moºi ºi cu reni,
cu seri liniºtite, cu clopoþei
atârnaþi de sãnii etc. Coºbuc
vede aievea Crãciunul la
þarã, înnobilat de colindãtori
ºi de mama, care ºtie sã-l
cânte ºi încânte pe Hristos,
fermecându-i pe copii: „Cad
fulgii mari, încet zburând/ ªi-
n casã arde focul,/ Iar noi pe lângã mama stând,/ De
mult uitarãm jocul./ Demult ºi patul ne-aºtepta,/ Dar
cine sã se culce?/ Rugatã, mama repeta/ Cu glasul
rar ºi dulce// Cum sta pe paie-n frig Hristos/ În ieslea
cea sãracã…” (Colindãtorii). Eminescu proiecteazã
colinda în univers, unind teluricul (brazii, rãmurelele)
ºi cosmicul (stelele): „Colinde, colinde!/ E vremea
colindelor,/ Cãci gheaþa se-ntinde/ Asemeni oglinzilor/
ªi tremurã brazii/ Miºcând rãmurelele,/ Cãci noaptea
de azi-i/ Când scânteie stelele.” (Colinde, colinde!).

Colindele ne-au pãstrat buni, deopotrivã când
eram triºti sau voioºi, fiindcã nu i-am uitat niciodatã
pe cei trãitori în „bordeie fãrã foc”, nu i-am uitat
pe copii ºi pe tineri, i-am cinstit mereu pe bãtrâni,
pe toþi la un loc ºi pe fiecare, cu sfiiciune, bunã
cuviinþã ºi omenie. 

M
iaua, femininul de la miel, este tot cuvânt
latin (agnella), pronunþat pe alocuri muiat,
ca în italianã, adicã „ña”, trecut la „mia”

prin fonetism analogic. Cuvântul mioarã, adicã oaia
tânãrã, în vârstã de un an pânã la doi ani, provine
din „mia”, prin adãugarea sufixului „-oarã”. Din
mioarã, prin diminutivare, avem „mioriþã”, care nu
mai are nevoie de nicio prezentare la români, fiindcã
nu existã decât „pe-un picior de plai,/ pe-o gurã de
rai”, adicã numai la noi. „Mioriþa a fost consideratã
cea mai frumoasã epopee pastoralã din lume,
o adevãratã minune poeticã” (Alecu Russo), o
„inspiraþiune fãrã seamãn, acel suspin al brazilor
ºi al izvoarelor de pe Carpaþi” (Mihai Eminescu). În
Muºatin ºi codrul, poetul tutelar „Vede târguri, vaduri,
sate/ Pe câmpie presãrate,/ Vede mândrele cetãþi/
Stãpânind pustietãþi,/ Vede turmele de oi/ Cu ciobanii
dinapoi,/ Cu fluiere ºi cimpoi,/ Iarã hergheliile/
Petreceau câmpiile/ ªi s-aºterneau vântului/
Ca umbra pãmântului/ ªi de-a lungul râurilor/
S-aºterneau pustiurilor./ Iarã ºoimul tinerel/
Pe deasupra-i zboarã el/ ªi din gurã-i cuvânta:/
Sã trãieºti, Mãria-Ta!/ Câtã lume câtã zare/
De la Nistru pân-la mare:/ Fã-þi odatã ochii roatã/
C-aceasta-i Moldova toatã.”

Turmele de mioare ne-au condus pe spaþii largi,
în locurile de vãrat ºi de iernat, încât am pãstrat þara,
am fãcut-o dupã chipul nostru, am unit-o. 

C
odrul, din latinescul quadrum (pãtrat),
devenit ulterior ºi quodrum (bucatã de
pâine, pãtrat de pâine), este frate cu

românul în toate sensurile, de la locul de adãpost
ºi de conservare pânã la sursa de pâine, de hranã.
Eminescu face din codru un rege sau un împãrat,
dându-i un aer de maiestate, exprimatã prin vers
popular. Codrul ºi neamul sunt aureolate la poetul
luceafãrului de mãrire: „Codrule, Mãria-Ta,/ Lasã-mã
sub poala ta,/ Cã nimica n-oi strica/ Fãrã num-o
rãmurea,/ Sã-mi atârn armele-n ea.” (Codrule, Mãria-
Ta). La fel, în Cãlin, file de poveste, codrii apar drept
tãrâmuri mirifice, purtãtoare de har: „De treci codri
de aramã, de departe vezi albind/ ªi-auzi mândra
glãsuire a pãdurii de argint.” La Eminescu, se vede
cum codrul este însãºi þara, este fundamentul care
þine þara, în speþã „Þara de Sus” sau vatra Moldovei,
dar, prin extensiune, toatã Þara Româneascã:
„Saracã Þarã de Sus,/ Toatã faima þi s-a dus./ Acu
cinci sute de ai/ Numai codru îmi erai…/ Împrejur
nãºteau pustii,/ Se surpau împãrãþii,/ Neamurile-
mbãtrâneau,/ Crãiile se treceau,/ Numai codrii tãi
creºteau…” (Muºatin ºi codrul). Codrul ne-a ferit de
rãu, pentru cã nou-veniþii nu ºtiau sã deschidã poarta
codrului. „Ramul” ºi cu „râul” ne erau prieteni numai

nouã. Codrul ne-a fost cadru de
viaþã, adicã ne-a fost casã de
adãpostit ºi pâine de mâncat. 

Prin doinã, prin dor, prin colindã,
prin mioriþã ºi prin codru – ºi prin
câte altele – ne purtãm fiinþa
inconfundabilã prin lume ºi o
arãtãm altora cu omenie. O facem
datoritã limbii române, tezaurul
nostru neînstrãinat vreodatã. Dacã
putem fi confundaþi prin origine,
prin obiceiuri, prin veºminte, prin
credinþe chiar, cu alþii, nu putem
fi confundaþi niciodatã prin limbã.
Cuvintele doinã, dor, colindã,
mioarã ºi codru, aureolate de
omenie, nici nu pot fi traduse în
alte limbi. Cine vrea sã le înþeleagã
trebuie sã se nascã român ori sã

ne înveþe temeinic limba. Dacã o face, devine mãcar
în parte român. Limba românã este fiinþa noastrã,
este marca identitãþii noastre, este însãºi patria
noastrã din suflete. Se cuvine sã-i facem pe cei
care nu ne cunosc sã ne înþeleagã nu aparenþele,
ci esenþele, nu veºmintele exterioare, ci profunzimile.

E
ste eevident ccã llumea dde aastãzi, digitalizatã,
nu mai opereazã cu doina, dorul, colinda,
mioriþa ori codrul. Unii români nici nu mai

ºtiu despre ce vorbesc eu aici, iar alþii mã vor
cataloga uºor drept nostalgic, retrograd, autohtonist,
protocronist, dacã nu de-a dreptul naþionalist. Dar
poate cã nu este lipsit de sens ca scepticii sã ºtie,
sã re-înveþe ºi sã înþeleagã din nou. Cibernetica ºi
informatica existã pe lume de câteva decenii, pe
când românii de mai bine de un mileniu. Nu este
rãu sã ºtim cum am fost fãrã calculatoare, fiindcã
o mie de ani am trãit fãrã ele ºi cât de frumos am
trãit aºa, mãcar câteodatã! Telefonia mobilã este
azi indispensabilã, dar nu face parte din esenþa
vieþii. Iar dacã, pentru unii face parte din aceastã
esenþã, nu stricã sã ºtim cum am trãit un mileniu fãrã
asemenea gadgeturi. Am trecut prin lume viforos, dar
ºi lin, ca „vântul ce-adie pe poteci”. Am folosit variate
instrumente, le-am înlocuit mereu pe cele perimate
cu altele noi, dar anumite constante au rãmas. Vom
fi fost anonimi pe vremea când „veºnicia se nãºtea
la sat”, dar am fost niºte anonimi fericiþi, vii ºi vivace.
Viaþa noastrã ca popor nu a început cu laptopul ºi
nici cu Facebook-ul, ci cu scrijelitul în lemn, cu versul
popular în ritm antic, cu talpa casei, cu hora ºi cu
alunelul, cu brazda plugului ºi cu munca stãruitoare.
Dar, mai ales, toatã aventura noastrã prin lume a
început cu limba românã. Dacã patria tangibilã a fost
câteodatã pierdutã ori pe cale sã fie pierdutã, patria
din suflete nu se pierde niciodatã. Pentru cã este
limba românã. S-o pãstrãm ca pe „o comoarã în
adâncuri înfundatã”, dar s-o scoatem cât mai des
la luminã, ca sã nu rãtãcim, ca sã nu ne risipim,
ca sã nu disperãm.
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D
acã ttrimiteam ttineri îîn sstrãinatate, sã înveþe
ºi sã devinã cadre de conducere, aºa cum
au trimis comunitãþile de la noi, la finele

secolului al XIX-lea, ºi dacã ar fi fost o minimã grijã
de susþinere ºi promovare a celor reveniþi în þarã,
alta ar fi fost starea actualã. În loc sã procedeze
ca înaintaºii lor, de pildã, precum guvernul Titu
Maiorescu care a produs un Spiru Haret, noii
conducãtori au eliminat intelectualitatea, care s-a
menþinut ºi s-a dezvoltat, cu sacrificii, în regimul
trecut. S-a procedat astfel la o nouã distrugere
a intelectualitãþii, printr-o deliberatã ºi sistematicã
trecere pe linie moartã, aducându-se în prim-plan,
aproape de regulã, oameni lipsiþi de valoare,
oportuniºti de tot felul. 

Sã recurgem la douã exemple concrete. Tocmai
s-au implinit 30 de ani de existenþã a programului
ERASMUS. Fãcut-am noi oare parte din el sau din
TEMPUS ºi cu ce ne-am ales? Am avut un guvern
de persoane provenind din învãþãmântul superior.
Ce discipoli au format aceºtia, ce figuri noi au introdus
în joc? Un Iuliu Maniu l-a format pe Corneliu Coposu.
În încheierea observaþiei pe care ne-am permis-o,
precizãm cã nici acum, cu toate imensele pierderi
înregistrate, nu este încã totul jucat ºi pierdut, dacã
ne apucãm sã creºtem, aºa cum putem, elita intelec-
tualã ºi managerialã de care þara are absolutã nevoie. 

Dupã periplul de mai sus, necesar pentru cã nu
putem sã facem istorie rãmânând indiferenþi faþã de
actualitate, întorcându-ne cu mintea înapoi, vedem
cã este cu neputinþã sã trecem în revistã Noul Stil
sau ceea ce a dat Mitteleuropa în culturã, în literaturã,
filosofie, în logicã sau în ºtiinþele matematice, fãrã a
greºi prin omisiune. Ne limitãm deci sã spunem câte
ceva privind personalitãþile mai cunoscute, sub forma
unor consemnãri rapide pe domenii, inclusiv ºtiinþele.

Reluându-ne prezentarea, îl citãm pe celebrul
poet Rainer Maria Rilke (1875 Praga–1926 Elveþia)
care a contribuit la evoluþia curen-tului Jugendstil,
ocupându-se de critica de artã, împreunã cu Heinrich
Vögeler (1872 Bremen–1942 Kazahstan), celebru
pictor ºi ilustrator Jugendstil. Prietenia lor s-a mani-
festat în publicarea în colaborare a unor poeme
ilustrate, fiecare asumându-ºi rolul sãu specific.
Au realizat astfel o operã tipicã Art Nouveau, stil
în care domeniile artistice se întreþes ºi se comple-
teazã. Rilke a publicat douã eseuri despre lucrãrile
lui Vögeler ºi l-a vizitat la Worpswede unde Vögeler
deþinea clãdirea Barkenhoff, pe care o renovase
în stilul Secession. Într-o salã a casei, organiza
în fiecare duminicã întâlniri cu artiºti, printe aceºtia
gãsindu-se ºi sculptoriþa Clara Westhoff (1878-1954)
cu care Rilke se va cãsãtori. Dãm aceste detalii
pentru a arãta cã personalitãþile curentului aveau
conºtiinþa cã formeazã un grup, cã sunt o miºcare.
În 1902 Rilke se stabileºte la Paris ºi lucreazã,
în anii 1905-1906, ca secretar particular al marelui
sculptor Auguste Rodin (1840-1917). Poetul studiazã
lucrãrile acestuia, considerându-le create în spiritul
noii orientãri artistice, Jugendstil. 

U
n aan mmai ttârziu, dupã plecarea lui Rilke, în
1907, trece prin atelierul marelui sculptor ºi
Constantin Brâncuºi. Pãrãsind atelierul dupã

câteva luni, Brâncuºi exclama: „Nimic nu se poate
înãlþa la umbra marilor arbori!” Sunt de reþinut cele
spuse pentru cã noi, în contextul românesc, suntem
prea grabnic înclinaþi sã acordãm titlul „creator de
ºcoalã” ca pe o maximã indispensabilã recunoaºtere
a unui creator de culturã. În fapt, în unele cazuri
aºa stau lucrurile, în altele nu. Un Gr.C. Moisil
sau Solomon Marcus ne-au lãsat o ºcoalã, dar
ºtim noi ce urmaºi au avut Ion Barbu în poezie sau
George Cãlinescu, în istoriografia literaturii române? 

ªtefan Zweig (1881 Viena–1942 Brazilia) s-a
înscris prin opera sa într-o epocã a pasiunii pentru
psihologie ºi confesiune (sã nu uitãm de Freud), în
climatul de neliniºti, cu accente tragice, ale sfârºitului
de veac.

De curând, în filmul Grand Hotel Budapest (2014),
al cãrui scenariu este inspirat de Memoriile lui Zweig,
este reconstituit un întreg univers al vieþilor de la
sfârºitul secolului XIX. S-a remarcat latura nostalgicã
pe care o aduce cu ea aceastã evocare, o „reîncar-
nare a unei Mitteleuropa dispãrute” (New York
Times). Astfel, opera lui Zweig devine „cheia” înþe-
legerii procesului distructiv al Vechiului Continent,
care oscileazã între atitudinea fraternã, generoasã,
ºi spaima pierderii identitãþii.

Sã nu trecem însã prea repede ºi peste alþi doi
exponenþi ai literaturii
acestui spaþiu, diferiþi
ca atmosferã ºi ton, dar
întregitori ai unui tablou
autentic al imperiului.
Franz Kafka (1883
Praga–1924 Viena)
este cel care ilustreazã
latura depresivã,
neurastenicã, a
unei lumi constrânse
de convenþii ºi legi
abuzive. El este unul
dintre cei care se simt
îngrãdiþi de regimul
monarhic, anihilaþi,
lipsiþi de perspectivã,
în faþa unei existenþe
absurde, pe care le
regãsim în Procesul ºi în Castelul. 

Nu acelaºi lucru poate fi spus despre Jaroslav
Hasek (1883 Praga–1923 Lipnice), contemporan cu
Kafka, aproape pânã la o suprapunere cronologicã!
Hasek trateazã lumea, imperiul, rãzboiul, cu o ironie
care poate uºor înºela, fãcându-ne sã-i taxãm
scrierile ca unele de facturã uºoarã. Umorul sãu,
câteodatã la graniþa cu cel negru, cu umorul
absurdului, descurajeazã pe cel care ar încerca
sã-l învinuiascã de intoleranþã sau agresivitate.

C
ercul dde lla VViena a fost un grup de iluºtri
filosofi ºi matemati-cieni, dezvoltat dintr-un
seminar al lui Moritz Schlick, activ în anii

1920-1938 ºi promovând curentul neopozitivist de
idei. Au parti-cipat la grup Hans Hahn [3], [4], [10],
Rudolf Carnap [1], Karl Menger ºi Kurt Gödel. Cercul
a fost vizitat de Alfred Tarski [1], Oskar Morgenstern
sau Frank P. Ramsey, în timp ce Ludwig Wittgenstein
ºi Karl Popper au menþinut legãtura cu gruparea. 

Hans Hahn (1879-1934) a fost un matematician
austriac, coautor citat, printre altele, pentru binecu-
noscuta teoremã Hahn-Banach, vezi [3] pentru
grupurile laticiale. Între 1909 ºi 1914 a predat la
Universitatea din Cernãuþi (Czernowitz, pe timpul
imperiului habsburgic), unde mai târziu a fost profesor
ºi decan Simion Stoilow, în 1925–1926 ºi 1932–1939.
Notãm lucrãrile remarcabile de algebrã ale lui Hahn
care continuã studiul corpurilor total ordonate început
de David Hilbert [6] ºi de Otto Hölder [6]. S-a ocupat
de teoria grupurilor comutative total ordonate ºi de
cea a corpurilor total ºi arhimedic ordonate, iniþiatã în
1907 [4]. ªi-au trecut doctoratul cu Hahn trei renumiþi
matematicieni, Karl Menger (1924), Witold Hurewicz
(1926) ºi Kurt Gödel (1929).

Din [4]-[6], în 1926, s-a dezvoltat teoria lui Artin–
Schreier (ambii matematicieni austrieci) privind corpu-
rile formal reale. B.S. Priess-Crampe citeazã, cu de-
monstraþie, un rezultat care ne aparþine (Vaida 1959).

În 1889 Hilbert s-a ocupat de corpuri total
ordonate de funcþii, în legãturã cu studiul sistemului
de axiome ale geometriei [6], iar în 1901 Hölder a
arãtat cã orice grup total ºi arhimedic ordonat poate
fi scufundat în grupul aditiv al numerelor reale [6].
Mai departe, Hahn a demonstrat cã orice grup
comutativ total ordonat este izomorf cu un grup
lexicografic ordonat de funcþii reale, definite
pe o mulþime ordonatã [4].

Semnalãm studiul unui grup UE [1] privind ideile
lui Tarski ºi Carnap, în contextul celor douã secole
din istoria filosofiei din Europa Centralã, considerate
în [2]. Studiul a arãtat cã legãturile interdisciplinare
au fost mai puternice ºi mai aproape de modernitate
decât se considerase iniþial. Proiectul TRANH iden-
tificã limitãri în istoria convenþionalã a ºtiinþelor.

Sunt trecute în revistã 40 de publicaþii,
trei cãrþi, trei dizertaþii ºi un PhD.

Viena, centru al imperiului ºi al
Mitteleuropei, rãzbate prin toate canalele
culturale, ca niºte vase comunicante,
cãtre toate popoarele trãitoare în preaj-
ma ei. Titlul de þarã a muzicii îi este
atribuit pe drept cuvânt. 

La 1 ianuarie 2017, Concertul de Anul
Nou de la Viena a fost dirijat de Gustavo
Dudamel (n. 1981, ianuarie), dirijor ºi
violonist venezuelean, director muzical
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
ºi la Filarmonica din Los Angeles.
Dudamel îmbrãþiºeazã o varietate
de genuri muzicale, putând fi comparat
cu Bernstein. A dirijat Wagner în 2015.
Concertul de Anul Nou a avut un
repertoriu clasic, incluzând Franz Lehár:

Wiener Frauen; Johann Strauss fiul: Nu existã decât
un oraº, imperial, Viena, Polka op. 291; compoziþii de
Franz von Suppé; Johann Strauss tatãl cu Indianer-
Galopp. Polka rapidã, op. 111; Johann Strauss fiul
cu Dunãrea albastrã Vals, op. 314; binecunoscutul
Marº al lui Radetzky, op. 228 de Johann Strauss
tatãl. Dirijorul este un maestru al ritmurilor vii,
bine stãpânite, totul executat perfect, fãrã partiturã
pe pupitru.

A
ceste cconcerte dedicate inaugurãrii Noului
An nu trebuie vãzute ca evenimente ale
genului divertisment. Cu semnificaþii

mergând mai departe de atât, concertele ne oferã
ocazia unei retrãiri a unui trecut bogat, ne reaprind,
preþ de vreo douã ceasuri, luminile acelei Europe
Centrale pe care am încercat sã o evocãm în
însemnãrile noastre. 

Când scriam acestea, am aflat de moartea
renumitului dirijor francez, aproape vienez, dupã
o jumatate de secol la conducerea Filarmonicii din
Viena, Georges Prêtre (1924-2016), decedat la 4
decembrie ºi înmormântat în sudul Franþei, dupã o
ceremonie religioasã fãrã muzicã, conform ultimei
dorinþe. A dirijat celebrul concert în 2008 ºi în 2010,
când a oferit o interpretare extraordinarã, electrizantã,
a Marºului lui Radetzky. Ne-a mai lãsat o interpretare
a renumitului Bolero (1928) al lui Ravel, dirijat cu mult
patetism, cu o minimã gesticã, redusã la expresiile
feþei ºi ale corpului, la miºcãrile mâinii stângi. 

Ne amintim uºor cã mari compozitori, nãscuþi
sau trãiþi la Viena, ºi-au legat numele de acest
oras; exemple: Josef Haydn (1732-1809), Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van
Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828),
Anton Bruckner (1824-1896), Johannes Brahms
(1833-1897), Gustav Mahler (1860-1911), Hugo
Wolf (1860-1903), Arnold Schonberg (1874-1951)
ºi, desigur, Johann Strauss fiul (1825-1899). 

MMiitttteelleeuurrooppaa.. Tiinneerreettuull,, 
JJuuggeennddssttiill,, ccuullttuurraa ((VV))

DDrragoº VVAIDDA, CConstanþa VVAIDDA HALIÞÃ

Î
nainte dde aa nne rreferi ppuþin,
pe cât ne este posibil, la
bogata zestre culturalã pe

care ne-a lãsat-o Mitteleuropa
(Europa Centralã ºi de Rãsãrit),
mai amplã decât poate am

putea ghici la prima vedere, se impune o observaþie privind modul în care
a fost tratatã/promovatã cea mai importantã resursã naþionalã, tineretul, atunci,

în spaþiul european, ºi acum, adicã dupã 1989. Înaintaºii noºtri despre care
am scris s-au organizat, au acordat burse ºi s-au îngrijit de cultivarea talentelor
tinere care astfel au devenit elita României moderne. S-au situat la polul opus,
în cel mai dramatic ºi pãgubos mod cu putinþã, noii guvernanþi, care nu au
înþeles necesitatea de a recruta ºi de a forma din tineri o elitã intelectualã
ºi managerialã. Dacã aceastã elitã s-ar fi încropit, o parte din devastarea
mentalã, moralã, economicã, politicã, la care a fost supusã România
postcomunistã, nu s-ar fi petrecut, la întinderea pe care o cunoaºtem.
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rolegomene. Bibliºtii, teologii ºi istoricii
acceptã, în principiu, ideea „continuitãþii prin
discontinuitate” dintre iudaism ºi creºtinism;

Iisus nu a vrut sã rupã cu tradiþia evreiascã, nu a
încetat niciodatã sã fie un evreu pios, a predicat
poporului sãu ºi nu a creat propriu-zis creºtinismul.

Nimeni nu ºtie însã cu siguranþã momentul la
care a luat naºtere noua religie, având ca funda-
ment Învierea lui Iisus Hristos ºi învãþãturile sale,
propovãduite de cãtre Apostoli, în frunte cu cel mai
învãþat dintre ei, cetãþeanul roman Pavel (Saul) din
Tars. Pentru un teolog cristocentric, creºtinismul ia
fiinþã prin imaculata concepþie; pentru alþii, prin ultima
cinã, „cea de tainã”, care a pecetluit noul Legãmânt;
pentru un istoric, probabil odatã cu Sinodul apostolic
de la Ierusalim (din jurul anului 50 – Faptele Sfinþilor
Apostoli, 15), care a hotãrât cã „Legea lui Moise”
nu este ºi pentru pãgâni, respectiv, a anulat obligaþia
de circumcizie ºi de þinere a sabatului a neevreilor
convertiþi, creându-se astfel premisele deschiderii
spre toatã lumea romanã ºi, prin aceasta, spre
universalitate, a noii religii în formare.

Dincolo de orice, Creºtinismul s-a nãscut
ºi Imperiul Roman se va salva, în cele din urmã, ºi
într-un anumit sens ca urmare a întâlnirii (simbolice!)
dintre Iisus din Nazareth ºi Pilat din Pont, deschiderii
reciproce între religia în curs de formare ºi lumea
romanã aflatã la apogeul sãu. Într-adevãr, în absenþa
acestei „alianþe”, nu se ºtie care ar fi fost cursul
istoriei omenirii ºi, în orice caz, nu cel care avea sã
conducã la dominaþia de azi a civilizaþiei occidentale.
Ce s-ar fi întâmplat dacã discipolii nu ar fi rupt cu
sinagoga, iar creºtinii de azi, credincioºii întru Hristos
de atunci, ar fi rãmas, pentru totdeauna, o simplã
miºcare sectarã în cadrul religiei evreieºti? Spre
ce s-ar fi îndreptat spiritual societatea umanã ºi
cu ce efecte cultural-civilizaþionale, fãrã alianþa Romei
cu creºtinismul în proces de formare ºi afirmare,
în condiþiile în care „centrul lumii” era, în zorii veacului
al IV-lea, în pragul unei bulversãri religioase ºi nu
numai, care presupunea noi opþiuni fundamentale,
decisive, ºi dizolva societatea romanã?

Din întrebãri de aceastã naturã ºi cu grija gãsirii
unor rãspunsuri s-au nãscut rândurile de mai jos,
care încearcã sã dezlege sensurile acelei întâlniri
extraordinare din, cel mai probabil, zorii zilei de vineri,
7 aprilie 30, sub forma zbuciumatului proces judiciar,
care a avut loc între judecãtorul Pilat (personificând
Imperiul Roman, aflat la apogeul dezvoltãrii sale, dar
purtând deja semnele decãderii) ºi judecatul Iisus
(întruchipând fundamentul noii credinþe, ale cãrei
adevãruri se relevã cu greu, dar implacabil).

M
isterul mmesajului îîntâlnirii ddintre EEtern
ºi IIstorie. Vineri, 7 aprilie 30 (anul 3790
de la facerea lumii sau 783 de la fondarea

Romei), în ajunul Pesahului. Dimineaþa devreme.
Abia deschise de gãrzi, pe porþile palatului lui Irod
cel Mare din Ierusalim intrã o ceatã grãbitã de iudei,
în frunte cu câþiva slujitori ai Templului, care împing
de la spate un personaj misterios, care înainteazã
în salturi, total absent la cele ce se petreceau, pe
treptele abrupte care conduc spre un pretoriu special
amenajat. Sosit aici cu câteva zile înainte din capitala
oficialã a provinciei, Cezareea Maritima, prefectul

roman a luat mãsuri excepþionale pentru pãstrarea
ordinii într-un oraº supraaglomerat de pelerinii evrei,
veniþi din toate colþurile imperiului, cu ocazia
sãrbãtorilor pascale. Astãzi însã îºi începe activitatea
cu judecarea pricinilor penale mai grave, aflate
în competenþa sa de soluþionare, ca reprezentant al
împãratului. Cel puþin douã cauze se aflã pe rol: una
sesizatã de cãpeteniile Templului, privind pe un
anume Iisus din Nazareth, care se crede Mesia ºi
prin învãþãturile sale tulburã pe iudei, ºi o alta vizând
un grup de 3 tâlhari rãzvrãtiþi, în frunte cu cãpetenia
lor, Barabas, capturaþi de soldaþii romani.

Are prioritate prima, consideratã mai simplã
ºi solicitatã a fi luatã cu prioritate de cãpeteniile
Templului, grãbite ºi ele sã participe la sãrbãtoarea
Pesahului, ºi care se poartã cu prudenþa cuvenitã

în atari împrejurãri, spre a-ºi pãstra puritatea ritualã.
Formal, o simplã confruntare judiciarã, care va marca
însã prin consecinþele sale lumeºti ºi semnificaþiile
spirituale istoria civilizaþiei umane. Într-adevãr, întâl-
nirea dintre Iisus ºi Pilat, desfãºuratã sub acest
pretext, avea sã arate pe lângã imposibilitatea
dialogului între douã lumi diferite, coexistenþa
implacabilã dintre temporar ºi etern, uman ºi divin.
Pentru religia care avea sã se nascã având ca
fundament pe Hristos ºi minunea Învierii, aceastã
întâlnire-proces judiciar va deveni actul de atestare
istoricã a Patimilor ºi al relevãrii dublei naturi, umane
ºi divine, a Mântuitorului, „rãstignit sub Ponþiu Pilat”.
Pentru istoria însãºi a Imperiului Roman, se preves-
tea astfel însãºi salvarea lui, prin apariþia ºi afirmarea
religiei cu acest rol, cãci, dupã Edictul de la Milano
din 313, acesta „va fi creºtin sau nu va fi deloc”.

Dincolo de împlinirea legii, a ceea ce fusese
prescris ori cel mai important proces pentru omenire,
întâlnirea dintre Pilat din Pont ºi Iisus din Nazareth,
una dintre Etern ºi Istorie, poartã un mesaj esenþial,
ale cãrui semnificaþii cunosc o decriptare încã
incompletã... Sã încercãm o posibilã dezlegare
a acestui mister esenþial al Lumii Occidentale.

M
area îîntrebare. Câþi, oare, dintre cei
aproape 2,5 miliarde de creºtini de toate
riturile rostind Crezul Apostolic, observã

ºi îºi pun întrebarea, cãutând chiar ºi un rãspuns,
de ce alãturi de „Domnul Iisus Hristos” ºi „Fecioara
Maria”, un singur nume propriu este amintit,
cu aceastã ocazie, cel al guvernatorului roman
al Iudeei timpului, Ponþiu Pilat? 

Din capul locului,
menþionarea lui într-un
context teologic atât de
strict, cel al symbolon-ului,
în care se rezumã credinþa,
apare drept stranie, pentru
cã rostirea sa nu înseamnã nici veneraþie, nici cel
puþin pomenirea evlavioasã, ci, mai degrabã, o ieºire
bruscã din sacru, pentru o clipã, spre a aminti de
oficial ºi de concretul istoric. Într-adevãr, actul în
sine nu reprezintã o simplã întâmplare, un accident
de istorie canonicã, ci dobândeºte o semnificaþie
deosebitã, înscriind procesul judiciar din 7 aprilie
anul 30 ºi pe judecãtorul sãu, prefectul roman al
Iudeei („staurothenta te hyper hemon epi Pontiou
Pilatou”) între daturile definitorii ale Patimilor Fiului
lui Dumnezeu, ca precursor rãstignirii spre Învierea
fondatoare a adevãrurilor noii credinþe.

Simplul fapt cã în forma sa iniþialã de redactare,
cea datoratã Sinodului „celor 150 de Sfinþi Pãrinþi”
de la Niceea din 325 (potrivit unei tradiþii creºtine,
aceastã rugãciune ar fi fost iniþial formulatã de primii
doisprezece fideli ai lui Iisus), numele guvernatorului
roman nu apãrea, ca apoi, în cea finalã, definitivatã
56 de ani mai târziu, la Constantinopol, cei 500
de înalþi prelaþi participanþi cãzând de acord cã se
impune acest lucru, ne aratã cã a fost vorba de o
mãsurã cumpãnitã, cãreia i s-a acordat o semnificaþie
excepþionalã. Aºadar, prima întrebare care se ridicã
este aceea de a ºti ce s-a întâmplat între Niceea 325
ºi Constantinopol 381, mai precis, relevarea ºi luarea
în considerare a cãrui fapt a condus la invocarea
numelui lui Ponþiu Pilat în chiar Crezul Apostolic?

Încercarea de a oferi un rãspuns la o atare
întrebare începe prin surprinderea faptelor istorice
concrete prin care s-a ajuns la o asemenea cinstire
a numelui prefectului Iudeei.

A
dagiul dde lla CConstantinopol. Pe lângã faptul,
esenþial, de a fi tranºat definitiv problema
fundamentalã a naturii (identitãþii) lui Hristos,

stabilind dualitatea firii sale, de Dumnezeu ºi de om,
Sinodul de la Niceea din 325, convocat de împãratul
Constantin cel Mare, a elaborat ºi o definiþie a noii
credinþe, creºtinismul, redactatã sub forma unui
simbol (a unei suite de formule de credinþã) care
s-a impus drept Crezul Apostolic.

Dupã tradiþia sinodului de la Ierusalim, se fixa
astfel o doctrinã comunã, exprimatã solemn, care,
inseratã apoi progresiv în liturghie, a rãmas pânã
astãzi profesiunea de credinþã cea mai cunoscutã
a creºtinismului. În prima sa formã, Crezul se limita
la elemente de credinþã, dar reluat ºi dezvoltat de
urmãtorul Sinod, din 381, de la Constantinopol,
iniþiat de împãratul Theodosie I (de unde ºi
denumirea sa acreditatã de „Crezul de la Niceea-
Constantinopol”) avea sã cunoascã o inovaþie
importantã: pentru prima datã într-o profesiune
de credinþã, aceastã întrupare a Fiului lui Dumnezeu
(din Sfântul Duh ºi Fecioara Maria) era datatã istoric
adãugându-se menþiunea: „ºi a fost rãstignit sub
Ponþiu Pilat” (Y. Chiron, Historie des conciles,
Editions Perrin, Paris, 2011, p. 24).

PPiillaatt ddiinn PPoonntt ffaaþþãã îînn ffaaþþãã 
ccuu IIiissuuss ddiinn NNaazzaarreetthh

Mirrcea DDUÞU

O
perele mmarilor ccreatori aamintiþi ne oferã multe posibilitãþi de alegere,
dincolo de bucãþile de tradiþie, atât de multe cã aproape uitãm, în
valurile muzicii care nu se mai terminã, unde ne aflãm, de unde

ne-am pornit periplul. Serbarea se terminã, ne trezim în lumea realã, pe strãzile
parcurse, unde viaþa continuã ºi nu mai ºtim încotro sã ne ducem. Sã dejunãm
pe undeva, pentru ca în ziua urmãtoare sã ne refugiem într-o cafenea plinã
de oameni care aºteaptã sã-ºi vadã mãcar o parte din vise împlinite. Dupã
ce luminile se sting, ne întrebãm, cu versul lui Blaga din Încheiere pe buze,
„taina trãitã unde s-a dus?”
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emnificaþiile ººi iimplicaþiile iistoricitãþii.

Menþionarea prefectului (procuratorului)

Ponþiu Pilat în chiar textul fundamental

de credinþã al Crezului nu este întâmplãtoare, ci,

dimpotrivã, reprezintã un act deliberat, bazat pe

raþiuni esenþiale ºi cu multiple semnificaþii. Definiþia

datã de Sinodul de la Niceea ºi preluatã, în forme

specifice, în Crez, a lui Iisus Hristos deopotrivã de

Dumnezeu ºi de Om, impunea, în mod complementar

ºi necesar sublinierea, inclusiv în însuºi simbolul de

credinþã, ºi a istoricitãþii sale. Aceasta presupunea

plasarea în timp ºi spaþiu a existenþei lumeºti

a Mântuitorului. Dintr-un atare punct de vedere,

sintagma „rãstignit sub Ponþiu Pilat” este cea mai

potrivitã scopului urmãrit, rãspunzând, pe de o parte,

exigenþelor de expresivitate ale unui text sacru,

iar pe de alta, celor de rigurozitate

istoricã. Se desprinde, astfel, faptul cã

Iisus ºi-a sfârºit viaþa omeneascã prin

rãstignire, ceea ce presupune deopotrivã

Pãtimirea ºi Procesul judiciar, care a avut

loc sub guvernarea romanã a Iudeei,

exercitatã de Ponþiu Pilat între 26 ºi

36 e.n. Creºtinismul devenea, astfel,

o „religie istoricã”, în sensul cã „misterele

credinþei” erau, de asemenea, ºi fapte

istorice, iar semnificaþiile lor deveneau

indisociabile. Într-un alt plan, dacã

întruparea lui Hristos e „un eveniment

istoric de o unicitate infinitã, pe care

nu ºtim nici sã ni-l însuºim, nici sã ni-l

anexãm” (C. Schimitt, Drei Moglichkeiten

einer christlichen Geschichbildes,

Universitas, 8, 1950, p. 253), procesul

judiciar al lui Iisus „e atunci unul dintre

momentele cheie ale istoriei umanitãþii,

unde eternitatea a întâlnit istoria într-un punct decisiv”

(G. Agamben, Pilate et Jésus, Bibliotheque Rivages,

traducere în francezã din italianã de J. Gayrand,

Paris, 2014, p.  8).

În fine, „adagiul de la Constantinopol” a purtat

ºi o anumitã semnificaþie politicã, survenind în timp

la numai un an dupã celebrul edict al împãratului

Teodosie din 28 februarie 380, de proclamare

a religiei creºtine ca universalã, în opoziþie cu

ereziile, eronate ºi particulare, ºi de oficializare a

creºtinismului ca religie de stat a Imperiului Roman.

Includerea în Crezul Apostolic a prefectului roman

Ponþiu Pilat, „vinovat” de condamnarea la moarte ºi

rãstignirea lui Iisus, simboliza astfel, din perspectivã

moralã, „iertarea creºtineascã”, iar din cea istoricã

împãcarea definitivã dintre noua religie ºi imperiu

care, dupã secole de prigonire ºi numeroase

martiraje, începând cu chiar al fondatorului sãu,

ºi-o asuma drept religie oficialã de stat. Un semn

al biruinþei, împãcãrii, universalitãþii ºi eternitãþii. 

D
e cce PPonþiu PPilat? Într-o abordare „în

cascadã” a subiectului, se ridicã apoi

întrebarea de ce Ponþiu Pilat a fost ales,

prin menþionarea numelui cãu în Crez, spre a da

amprenta istoricitãþii din perspectiva legãturii dintre

divin ºi uman, în cazul Iisus?

Rãspunsul este cu atât mai dificil cu cât faptul

contravine uzanþelor timpului ºi chiar celor ulterioare

în asemenea contexte.

Astfel, o formulã de genul Tiberiou Kaesaros,

marcatã pe monezile bãtute de prefectul Pilat ºi

confirmatã biblic de Evanghelia dupã Luca, în care

se dateazã predica lui Ioan dupã referirea la domnia

împãratului Tiberius, ori pur ºi simplu menþionarea

rãstignirii „sub Tiberius” ar fi pãrut, la prima vedere,

mai potrivite.

Printre explicaþiile formulate asupra unei atari

situaþii, dominantã pare a fi aceea care considerã

cã relieful prins de figura lui Pilat în relatãrile evan-

ghelice ar fi prevalat altor argumente (Evanghelia

dupã Luca 3.1); prin descrierile, mai ales ale lui

Ioan, dar ºi cele ale lui Marcu, Luca ºi Matei vizând

ezitãrile, tergiversãrile, schimbãrile de poziþie care

reies din remarcile sale, uneori enigmatice, cei patru

evangheliºti construiesc un personaj complex, viu,

cu o psihologie proprie, care devine caracteristic

pentru conjuncturile date. Gãsim adunate la el stãrile

cele mai diverse, dar omeneºti, emoþiile autentice

(„era foarte mirat”, Matei 27, 14; Marcu 15,5; „el se

alarmeazã”, Ioan 19,8), resentimentul ºi caracterul

temãtor, suspicios (precum atunci când strigã lui

Iisus care nu-i rãspunde: „Mie nu-mi vorbeºti?

Nu ºtii cã putere am sã Te eliberez ºi putere

am sã Te rãstignesc?”), ironia (precum în faimoasa

replicã: „Ce este adevãrul?”), scrupule ipocrite

(ca în cazul spãlãrii rituale a mâinilor în semn de

purificare pentru sângele nevinovat), aroganþa („Ceea

ce am scris, am scris!”, replica faþã de cererea marilor

preoþi de a modifica inscripþia titulus-ului). Pregnanþa

portretului personajului biblic în context evanghelic

a fost relevatã ulterior de-a lungul secolelor.

Nu întâmplãtor, de pildã, Nietzsche îl considera

în Antichristul „unica figurã a Noului Testament

care este demnã de respect”, iar Mihai Bulgakov,

în Maestrul ºi Margareta ori Alexander Lernet-

Holenia, în Contele din Saint-Germain l-au

transformat în personaje literare memorabile.

Dimpotrivã, în scrierile reci, dar nu lipsite de

exagerãri conjuncturale ale unor istorici, el ne apare

ca un „roman mãrginit care a intrat în legendã”,

iar onoarea de a

fi citat în Crez nu

s-ar datora propriilor

calitãþi, ci necesitãþii

primilor credincioºi

de a sublinia cã

figura fiului lui

Dumnezeu se înscrie

într-un timp istoric

real. Aºadar, Iisus

nu ar fi avatarul unei

divinitãþi, ci ºi un

bãrbat evreu, care

a trãit ºi a murit

în Iudeea, în timp

ce Pilat guverna

aceastã provincie

a Imperiului Roman,

cuceritã în 63 î.e.n.

(J.-B. Michel, Ponce

Pilat – ce romain borné est entré dans la légende,

în rev. Geohistoire, juin-juillet 2013, p. 43)

D
esigur, oo aatare pprezenþã evanghelicã

a contat în opþiunea membrilor Sinodului

din 381, dar nu ar fi fost suficientã „impresia

literarã”, fãrã raþiunile care au condus la existenþa

sa biblicã ºi scopul urmãrit prin înscrierea numelui

prefectului roman al Iudeei în Crezul Apostolic.

Mai degrabã, cele douã acte – portretul evanghelic

ºi includerea în symbolon-ul de credinþã a lui Ponþiu

Pilat – au aceleaºi determinãri, dar mai puþin o legã-

turã de la cauzã la efect. Desigur, a contat mult ºi

faptul cã prefectul rãmâne cel mai important personaj

roman al Evangheliilor, cu un rol decisiv în derularea

evenimentelor, în frunte cu Patimile, care marcheazã

perioada ultimã a existenþei istorice a lui Iisus.

Episodul terestru cel mai important, care închidea

prezenþa sa pur pãmânteanã, a fost cel al procesului

judiciar, în care cele douã pãrþi importante – acuzatul

ºi judecãtorul – sunt reprezentate de Iisus ºi Pilat.

Exprimarea dimensiunii istorice a lui Hristos prin

localizarea acþiunii sale în timp ºi spaþiu presupune

în mod inevitabil raportarea la Iudeea romanã, iar

întruchiparea Romei aici nu  era atât cezarul Tiberius,

prea departe de Ierusalim ºi de evenimentele

evangheliilor, ci reprezentantul sãu local, prefectul

Ponþiu Pilat, în ipostaza de judecãtor al celui mai

important proces din istorice, unul crucial pentru

civilizaþia umanã.

Este, poate, unul dintre argumentele ºi rãspun-

surile cele mai adecvate pentru întrebarea: de ce

Pilat este singurul nume istoric, prezent în crezul

de la Niceea-Constantinopol. În fine, se pot adãuga

alte consideraþii marginale, precum cea, de pildã, cã

pentru redactorii simbolului de credinþã era preferabilã

opþiunea prefect, decât cea de împãrat, ºi din dorinþa

de a se evita eventuale afectãri de sensibilitãþi con-

temporane, care ar fi putut apãrea, când s-ar fi ridicat

întrebarea: de ce Tiberius, ºi nu Constantin cel Mare,

care a recunoscut oficial creºtinismul, ori chiar

Teodosie I, care l-a ridicat la rangul de religie de

stat tocmai în 380, adicã cu numai un an înainte

de momentul Sinodului constantinopolean.

P
rocesul jjudiciar cca îîntâlnire îîntre ddouã llumi,

între ddouã jjudecãþi, îîntre pprefectul PPilat ººi

Mesia IIisus. Întâlnirea dintre Iisus din

Nazareth ºi Pilat din Pont are loc în cadrul procesului

judiciar considerat procesul simbol pentru civilizaþia

juridicã occidentalã, bazatã pe valorile iudeo-creºtine.

Nu a fost, desigur, mai ales prin semnificaþiile sale

ulterioare, unul obiºnuit, „de drept comun”, ci o cauzã

judiciarã unicã, marcatã de confruntarea a douã

perspective incomparabile: pe de o parte, un jude-

cãtor de ocazie, în primul rând guvernator militar-

administrativ, un drept (roman) care trebuia aplicat

[dar ºi el înþeles ca o ordine de origine supranaturalã,

ale cãrei instituþii au fost relevate de divinitate

(Iustinian, Savigny)] ºi o procedurã judiciarã care

se cuvine urmatã ºi respectatã, pe de altã parte,

faþã de un personaj ºi de fapte care aparþin altei

lumi, cu semnificaþii teologice ºi nu judiciare ºi, totuºi,

judecata (bemata) trebuie sã se desãvârºeascã,

în termenii sãi specifici, adicã prin achitare (punere

în libertate) ori condamnare (la moarte ºi executare

prin crucificare).

În pretoriul palatului lui Irod din Ierusalim se

confruntã deschis douã bemata, douã judecãþi de

naturã complet diferite, aferente a douã lumi (aparent)

paralele: umanul ºi divinul, temporalul ºi eternul,

concretul ºi idealul. „Când Iisus fu condus în faþa

lui Pilat (remarca O. Spengler  în Le Déclin de

l’Occident, Perspectives de l’histoire universelle,

Ed. Gallimard, Paris, 1933, p. 321), lumea faptelor

ºi cea a adevãrurilor se confruntã fãrã intermediar

ºi nici conciliere, cu o claritate terifiantã ºi o greutate

simbolicã fãrã precedent pe scena întregii istorii

universale”.

C
ele ddouã pperspective îºi urmeazã calea

lor ºi funcþia principalã conferitã procesului

în Evanghelii este cea judiciarã, chiar dacã

în cadrul sãu inadecvarea poziþiei „inculpatului”

ºi a naturii acuzaþiilor este evidentã, iar finalitãþile

rezultatului sãu se despart fundamental.

Este semnificativ, în acest sens, ºi faptul cã

cei patru evangheliºti – Marcu, Matei, Luca ºi Ioan –

nu apeleazã în scrierile lor, în versiunea greacã, la

termenul de Krisis, judecatã (din verbul krino, care

înseamnã a „separa”, a decide), ci la unul tehnic,

cel de bema, care indicã funcþia de magistrat, tribu-

nal ori locul unde vine cel îndrituit spre a pronunþa

sentinþa. Astfel, atunci când Pilat merge sã pronunþe

condamnarea, urcã pe bema: „Deci Pilat, auzind

cuvintele acestea, L-a dus afarã pe Iisus ºi a ºezut

pe scaunul de judecatã, în locul numit pardosit cu

pietre, iar evreieºte Gabbata” (Ioan 19, 13); la fel,

„ªi pe când stãtea Pilat în scaunul de judecatã,

femeia lui i-a trimis acest cuvânt:...” (Matei 27, 19).

În Faptele Apostolilor, termenul semnificã pur ºi

simplu „tribunalul”: „iudeii s-au ridicat cu toþii împotriva

lui Pavel ºi l-au dus la tribunal” (18, 12). Desigur,

se impune precizarea cã judecata lui Dumnezeu

este opusã în mod explicit celei a oamenilor, care

nu trebuie sã se judece între ei. „Dar tu, de ce judeci

pe fratele tãu?... Cãci toþi ne vom înfãþiºa înaintea

judecãþii lui Dumnezeu” (Romani 14, 10).

Fãrã îndoialã cã, în termenii esenþelor, aceastã

lume a faptelor trebuie sã o judece pe cea a ade-

vãrului, împãrãþia temporalã trebuie sã pronunþe

o judecatã (hotãrâre) asupra Împãrãþiei eterne, dar

perspectivele, spre a se ajunge la concluzii clare,

se impun despãrþite.

L
a ttoate aacestea sse aadaugã, fie ºi cu titlu

subsidiar, dar relevant pentru planul istoric

al problemei, dificultãþile concrete de comu-

nicare directã, ceea ce a complicat ºi mai mult

dialogul ºi înþelegerea reciprocã între cele douã

personaje, legate de apartenenþa lor la culturi ºi religii

diferite (cea romanã, cu multitudinea de zeitãþi, cu

mentalitãþile ºi practicile sale culturale continentale

ºi, respectiv, cea mozaicã, monoteistã, cu ritualurile

ºi regulile sale cu puternicã tentã politicã) ºi, nu în

ultimul rând, limba de desfãºurare a procesului, latina

judiciarã, substanþial diferitã de cea popularã, cizelatã

ºi precisã, tehnicã. Oricât de iscusit ar fi fost retorul

însoþitor al pârâþilor evrei sau slujitor oficial al pre-

torului, este greu de crezut cã a putut sã exprime

exact nuanþele ºi adevãratele sensuri ale acuzaþiilor

(faptelor) imputate de cãpeteniile iudaice, la început

puternic colorate religios, ca mai apoi, convertite,

din dorinþa obþinerii condamnãrii capitale, în „cadre

practice”, ale infracþiunii de lezmajestate, în tiparele

penale ale dreptului roman pentru judecãtor ori în

desfãºurarea procedurii judiciare ale întrebãrilor

ºi rãspunsurilor interogatoriului dintre magistrat ºi

acuzat, în vederea stabilirii stãrii de fapt ºi încadrãrii

lor juridice.

(Fragmente dintr-o nouã lucrare, în curs de

elaborare, a autorului volumelor: Procesul lui Iisus,

2011, Pilat din Pont, judecãtorul lui Iisus, 2009,

Procesul lui Pavel, Apostolul Neamurilor, 2011,

apãrute la Editura Herald din Bucureºti.)
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E
voluþia sstãrilor ddin RRomânia, sub Soviete,

culminând cu Declaraþia din aprilie 1964,

n-a rãmas fãrã ecou în Basarabia. Acum

se confirmã din nou cã arheitatea unei etnii nu þine

doar de ADN-ul comun al indivizilor (supus mai uºor

hibridãrii), dar mai ales de ipostazierea Sfântului

Duh dãruit de Mântuitor oamenilor în Duminica

Cincizecimii, ca limbi de foc transfigurate în limbi

materne: Întru’nceput era Cuvântul ºi Cuvântul era

la Dumnezeu ºi Cuvântul Dumnezeu era. / Acesta

era dintru’nceput la Dumnezeu, toate printr’Însul s’au

fãcut ºi fãrã El nimic nu s’a fãcut din ceea ce s’a

fãcut. (Ioan, 1, 1-2) Singurul Stãpân al Cuvântului

nu este decât Dumnezeu al Treimii de-o Fiinþã.

De aceea, Eminescu þinea sã precizeze cã noi

nu suntem niciodatã stãpânii Limbii ºi

ai Adevãrului. Or, în Basarabia, stãpânii

prin rapt ai provinciei au pretins cã pot

fi ºi stãpânii limbii române, deturnând-o

în „moldoveneascã”, închipuit idiom

aparte, strãin de arheul românilor.

Dupã aceastã logicã „politicã”, sfidãtor

antiºtiinþificã, toate dialectele ºi graiurile

limbii române ar trebui sã fie limbi

aparte, când, în realitate, încã cei vechi

au subliniat remarcabila unitate supra-

dialectalã a vorbirii de pe teritoriul vechii

Dacii. Basarabia n-a fãcut niciodatã

excepþie. Sfidarea acestei realitãþi

a generat întreaga dramã a istoriei

Basarabiei, de la 1812 pânã în clipa

de faþã, când închipuitul preºedinte al

Republicii Moldova, Igor Dodon, un mãrunt apostat

din stirpea Cruºevanilor, a ºters de pe site-ul

instituþiei denumirea de limbã românã. Gest criminal,

echivalând cu eliminarea lui Eminescu (pentru a câta

oarã?) din patrimoniul arheic al fiinþei basarabene.

Acestor minþi înguste, lãfãitoare, uneori, pe ambele

maluri ale Prutului, trebuie sã li se aminteascã mereu

spusa poetului: Suntem români ºi punctum!

Cum toate încercãrile regimurilor þariste nu

reuºiserã sã striveascã arheul limbii române, odatã

cu înfiinþarea RASSM, în 1924 (înaintaºa actualei

Transnistrii), s-a trecut la „experimentul Marr”,

dupã trecãtoarea favorizare a românitãþii lingvistice,

doveditã foarte „primejdioasã”. „Savantul” de origine

scoþiano-georgianã Nicolai Iakovlevici Marr (1864-

1934) elaborase teoria limbii de clasã, consonantã cu

lupta de clasã marxist-leninistã. El devenise celebru,

fiind declarat „geniu”, în sfera academicã, prin teoria

iafeticã, monogeneticã a limbilor. Conform acesteia,

toate limbile se trag din una primordialã, ieºitã din

patru onomatopee/exclamaþii: sal, ber, yon, rosh.

Cu timpul, aceste sunete ar fi stat la baza diferen-

þierii în actualele limbi de pe glob, iar cele patru

„exclamaþii” ar fi uºor de recunoscut în toate idio-

murile(!). În consecinþã, limba primordialã este

premisa evoluþiei omenirii spre comunism, încât

eterogenitatea lingvisticã va evolua cãtre o limbã

comunã, marxist-leninistã, comunistã, sovieticã.

Asemenea ideal trebuie însã programat ºi construit,

pornind de la cele douã clase sociale, care au cores-

pondent douã limbi, douã literaturi: una burghezã,

alta proletarã, majoritarã (deci bolºevicã!), a popo-

rului. Din teoria lui Marr, s-a dedus cã existã,

în Basarabia, douã limbi: una burghezã – româna,

alta proletarã, popularã – moldoveneasca, amenin-

þatã sã fie sufocatã de limba românã. În consecinþã,

se putea trece la ocrotirea ºi purificarea limbii

moldovenilor de elementele abuzive, artificial-

burgheze româneºti, încât, finalmente, se va defini-

tiva o nouã limbã ºi un nou popor, în opoziþie cu cel

din România. Comisarul poporului pentru educaþie

din RASSM, P. Chior (1928-1930), a ºi declanºat

acþiunea de creare a poporului moldovenesc ºi a

limbii moldoveneºti, în vajnicul proces al luptei de

clasã. Fireºte, a gãsit lingviºti pe mãsurã, precum

obscurul M. Serghievski, trimis de la Moscova, ºi

Leonid Madan, care a publicat imediat o gramaticã

a limbii moldoveneºti. În rãtãcirea lui grotescã,

Madan a descoperit ºi

diferenþe antropologice:

moldovenii ar avea „o

structurã cranianã alungitã”,

pe când românii – „capete

rotunde”! Madan a editat ºi

un cuvântelnic academicesc

al limbii moldoveneºti, adicã

un dicþionar, anticipându-l pe

alt faimos savant, Vasile Stati

(Dicþionar moldovenesc-

românesc, Chiºinãu, 2003,

revãzut ºi completat în 2011)

„Limba moldoveneascã”

rezultatã din experimentul

Marr a îngrozit, pur ºi simplu,

încât pânã ºi Stalin îl va

declara pe autorul iafetismului drept un impostor,

în 1950 (Marxismul ºi problemele lingvisticii). Experi-

mentul marrist a dus la o limbã cu totul neinteligibilã,

un fel de struþo-cãmilã nici româneascã, nici

ruseascã, ghiveci care a atins grotescul, ceva de

genul acesta: „industria ºere feliuri noi de cruzime”;

„coptii, scriþ cu melul pe tablã”; „nistuire înuntruc-

letcularã”; „omu poate sã fie ºi stãpân niºloºitor

pentru soliteru de porc”; „moluºte pânticochiºioar-

niºe ºi capochiºioarniºe”; „la ist otread se atârnã

popugaiu”; „cochitele sunt haracterniºe pentru

cochitoase”; „împotrijitor la molipsirea cu þâþoi” etc.

L
a aastfel dde pperformanþe incredibile ajunse-

serã marriºtii de la Tiraspol, în 1938, într-un

manual de „Zoologhie” (Apud Valentin

Mândâcanu, Regãsirea de sine, în Nistru, nr. 2/1990,

p. 73) În faþa unor atari bazaconii, o vreme s-a revenit

la limba românã, chiar la alfabetul latin, dar din

1938 s-a declanºat cea mai eficientã dintre soluþii:

teroarea. Bruma de intelectualitate din Republica

Autonomã Sovieticã Socialistã Moldoveneascã a fost

decapitatã, trimisã în Siberia, recurgându-se ºi la

execuþii, metodã care va fi practicatã ºi în Basarabia

dintre Prut ºi Nistru de îndatã ce a fost invadatã la 28

iunie 1940 ºi reinvadatã în 1944. Nicolai Costenco,

care a avut curajul sã-l sfideze pe Hruºciov, în 1941,

aducându-i aminte cã limba românã este ºi cea

a Basarabiei, iar nu „pãsãreasca” produsã în

Transnistria, a fãcut 15 ani de puºcãrie siberianã.

Transnistreanul Nicolae Þurcanu va fi arestat ºi

condamnat în 1944, pentru cã a adresat un salut

dulcii Românii într-o poemã: „Salut, dulce Românie,/

Frate, sorã, mamã, tatã./ Noi

îþi zicem: Bunã ziua/ ªi adio

niciodatã!” (Vezi ºi Vladimir

Beºleagã, Rezistenþa prin

culturã, în Limba Românã,

nr. 7-8, 2010) De-ar fi trãit

prin Basarabia acelor ani,

Eminescu ar fi ajuns direct

în Siberia cu al sãu poem

Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie. Sau, cu mult mai

rãu, în cazul Petre ªtefãnucã. În 1941, folcloristul,

etnologul, dialectologul Petre ªtefãnucã a fost

condamnat la moarte, din pricina aceleiaºi iubiri

pentru limba românã, pentru ca apoi sã i se comute

pedeapsa la zece ani de temniþã grea, murind la 12

iulie 1942 într-un Gulag din RSS Tãtarã. Exemplele

sunt departe de a se restrânge la cele de aici,

atenþionându-ne cã, în Basarabia, s-a murit

ºi s-a fãcut puºcãrie pentru limba românã!

L
a 33 mmartie 11953, a murit Stalin. Ori de câte

ori a bãtut în Basarabia o boare de speranþã,

intelectualii, dar nu numai, au reacþionat în

favoarea renaºterii naþionale. În acel an, pânã ºi

Sadoveanu, în pofida elogiului adus „luminii de la

rãsãrit”, s-a trezit în faþa a ceea ce se petrecea la

Chiºinãu. Spre uimirea lui, i se propusese ca Mitrea

Cocor ºi Nicoarã Potcoavã sã fie traduse în limba…

moldoveneascã! Întâmplarea a fãcut sã-l întâlneascã

la Moscova pe Emilian Bucov, preºedintele Uniunii

Scriitorilor din RSS Moldoveneascã. Aflã de la acesta

ce-i cu minunea „traducerii”, anume cã în Basarabia

existã un puternic curent care susþine cã limba

românã ºi cea moldoveneascã sunt limbi diferite!

Avangarda teoriei moldovenismului se exhiba mai

ales în ziarul Moldova socialistã. Sadoveanu e

stupefiat. Aflãm asta dintr-un jurnal inedit, scos la

ivealã dupã 1989. Pe 16 decembrie 1953, noteazã:

„A venit la mine Emilian Bâcov cu care am stat

îndelung de vorbã despre frãmântãrile de la Chiºinãu

în ce priveºte limba moldoveneascã despre care

unii moldoveni ar vrea s-o diferenþieze de cea

româneascã, pentru nu ºtiu ce interese. Încercãrile

de a da drept limbã deosebitã moldoveneasca,

expresii ºi cuvinte rostite provincial, e lipsitã de

seriozitate.” Nu era deloc o „lipsã de seriozitate”,

ci se arãta faþa întunecatã a „luminii de la rãsãrit”.

Scos din placiditatea lui proverbialã, Sadoveanu

iese din lentoare, cerând sprijinul lingviºtilor de la

Moscova, care, culmea, îi dau dreptate în ce priveºte

natura „limbii moldoveneºti” ca simplã variantã regio-

nalã a limbii române. Îl preocupã chestiunea ºi-n anul

urmãtor, când consemneazã ultima vizitã în URSS.

Atunci, pe 24-26 august 1954, a avut loc Congresul I

al Uniunii Scriitorilor din Moldova, precedat, în 1951

(3-7 decembrie), de o sesiune comunã (pe tema

problemelor lingvistice din RSSM) a Institutului de

Lingvisticã al Academiei de ªtiinþe a URSS ºi a

Institutului de Istorie, Limbã ºi Literaturã al Filialei

Moldoveneºti. Problematica a fost reluatã pe

17-19 octombrie 1955, de astã datã la Chiºinãu,

cu participarea multor specialiºti de la Moscova,

recunoscându-se identitatea lingvisticã ºi culturalã

„româno-moldoveneascã”. 
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Ana llui MManole

Ocolesc mmereu ddealurile ccu eexcepþia aacelor 

perioade dde iinsomnie îîn ccare eevadez 

sã-mmi vvãd ppãrinþii, ssã vvãd ssurâsul llor 

nedesluºit ddin rramã

ºi nnu-mmi ddau sseama ddacã iicoana sse bbucurã 

sau sse-nntristeazã. DDe rrepetate oori 

mã vvãd ssuind

într-oo ppriveliºte ddin ccele bbinecuvântate: 

pe aalbia AArgeºului ccerul ee ppeste ttot aalbastru, 

pãdurea ppe ddealuri îîn ggalben vvopsitã, 

lângã ffântânã, rroºii ttrandafiri.

ªi mmalurile mmurmurând bbalada uunui mmeºter ––

un aalt IIcar ddin ppartea llocului zzburând 

cu aaripi dde ººindrilã, uun zzbor 

din îînãlþimea tturnurilor cce sse rrãsucesc

în ssens ccontrar

la ffel ccum rrufele sse sstorc ddupã sspãlare.

Se rrãsucesc ssã vvinã aapã îîn ffântânã.

Mergeþi ssã lle vvedeþi.

Acolo llãcrimeazã ppietrele ddin zzid ddeºi nnu ssunt 

la „„Zidul PPlângerilor” mmergeþi ccât mmai ee lluminã. 

Pe nnoul ddrum,

vã sspune AAna llui MManole ccând sse fface ssearã.
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A
ºadar, ººtiinþa llingvisticã de la Moscova
respingea aberaþia a douã limbi diferite,
pe când, cum observã ºi Sadoveanu,

moldovenismul era susþinut, cu fanatism, la Chiºinãu.
De fapt, stimulat, politic, de la Moscova, în pofida
savanþilor cinstiþi! În 1954, Sadoveanu e de partea
celor care luptã pentru românitatea limbii dintre Prut
ºi Nistru. Într-o altã însemnare de jurnal, laudã pe
un tânãr din Basarabia, Ivan (de fapt, Ion) Vasilenco,
nãscut la Paºcani, din mamã moldoveancã ºi tatã
ucrainean, istoric literar specializat în Alecu Russo,
Constantin Stere ºi preocupat sã lupte „contra celor
ce vor sã facã silnic ºi absurd din limba moldove-
nilor o limbã deosebitã de a românilor”. (Mihail
Sadoveanu, Pagini de jurnal ºi Documente inedite,
Ed. Junimea, Iaºi, 2003, p. 372) Ion Vasilenco (1926-
1977) milita, în acei ani, în mod deschis, pentru
întoarcerea la alfabetul latin, având a se confrunta
cu reprimarea oficialã, „cuminþindu-se”,
pare-se, cu timpul. 

Dupã moartea lui Stalin, în perioada
destinderii hruºcioviste, culminând cu
retragerea trupelor sovietice din Þarã,
în 1958, vigilenþa autoritãþilor comu-
niste a sporit. Când, în 1959, poetul
Victor Teleucã scrie poezia cu titlul O
altã limbã mai frumoasã nu-i, cenzura
respinge publicarea, chiar dacã autorul
o numise doar limbã maternã, ceea ce
deja trezea anxietate în rândul ocupan-
þilor. De altfel, acest an va fi considerat
unul al confruntãrii între forþele naþiona-
le ale românilor basarabeni ºi condu-
cerea RSSM. În 1959, se împlineau
600 de ani de la întemeierea statului Moldova ºi
un secol de la Unirea Principatelor. Existã dovezi
cã unele forþe intelectuale ale provinciei au încercat
sã sãrbãtoreascã evenimentele, în ciuda mãsurilor
preventive. Mai mulþi tineri studenþi, care-ºi fãceau
studiile la Moscova, s-au adunat la garã ºi, în faþa
mulþimii, au încins o Horã a Unirii. Dupã „spectacol”,
trei dintre tineri, Petru Cãrare, Gheorghe Vodã ºi Vlad
Ioviþã, au depus, seara, pe ascuns, flori la monumen-
tul lui ªtefan cel Mare, relateazã Vladimir Beºleagã.
Tot în acel an, þãranii din zona Mãnãstirii Rãciula au
apãrat lãcaºul vreme de zece zile împotriva celor
care voiau s-o închidã, înfruntând 500 de miliþieni
ºi soldaþi, timp în care a fost ucis un om, Simion
David, alþii fiind rãniþi, condamnaþi la închisoare.

Î
ntr-oo aasemenea îîmprejurare de crizã,
s-a convocat, în septembrie, o plenarã a
Comitetului Central al Partidului Comunist

Moldovenesc, pentru combaterea tendinþelor
„naþionaliste”, vizaþi fiind, între alþii, Ion Vasilenco,
Vasile Coroban, Petru Cãrare, Vladimir Beºleagã,
Gheorghe Vodã, Vlad Ioviþã ºi chiar Andrei Lupan.
Pentru o vreme, gurile au fost închise. Numai cã, la
Bucureºti, Gheorghe Gheorghiu-Dej mai fãcea un nou
pas pentru desprinderea de sub tutela Moscovei, prin
Declaraþia din aprilie, 1964, dând ºi lovitura mortalã
unor istorici de felul lui Mihail Roller, care oficializase
teza cã, la 1812, Basarabia a fost cedatã Rusiei de
cãtre Turcia, încât unirea din 1918 cu patria-mamã
n-a fost decât o „rãpire” îngãduitã de Occident. Exact
punctul de vedere al istoricilor sovietici de la Moscova
ºi Chiºinãu. Adevãrata „patrie-mamã” a Basarabiei,
vor repeta obsedant politrucii, în frunte cu Ivan I.
Bodiul, ar fi Rusia. Hruºciov însuºi declarase în
cadrul celei de a IX-a Conferinþe muncitoreºti pan-
germane (7 martie 1959) cã teritoriul RSSM a fost
cotropit de „regele român” în 1918 ºi în mod just a
retrecut la Uniunea Sovieticã, încât între cele douã
þãri „nu se pune problema frontierelor”, chiar dacã „în
rândurile unei anumite pãrþi a populaþiei din România”
„sunt oameni care considerã cã Moldova este o parte
a României”. (Apud Gheorghe E. Cojocaru, Explozia
„problemelor teritoriale” în relaþiile sovieto-române,
în România – supravieþuire ºi afirmare prin diplo-
maþie în anii Rãzboiului Rece. Comunicãri, articole,
studii, vol. 3, coord. ambasador Nicolae Ecobescu,
Târgoviºte, Ed. Cetatea de Scaun, 2014, p. 94) Sã
mai pui problema graniþelor, insinua, superior, Nichita
Sergheevici, când comunismul înseamnã tocmai
dispariþia lor? Însã nu doar „oameni”, în genere,
gândeau la frontierele României Mari, ci Gheorghiu-
Dej însuºi, care va ataca frontal mistificarea sovieticã
în ºedinþa Biroului Politic al CC din 26-27 februarie
1963, vizând direct cuvântarea lui Hruºciov, prin
care acesta ºantaja România cu Transilvania
„ungureascã”: „Altã problemã este poziþia faþã

de graniþe. Se apucã ºi vorbeºte la Berlin (Hruºciov,
Leipzig, n.a.) cã cu Polonia s-a înþeles, dar cu
România a mai rãmas un balast cu Transilvania.
Noi atât am vorbit cu Epiºev (ambasadorul sovietic
la Bucureºti, n.a.): ce aþi zice voi dacã sub pretextul
acesta am deschide discuþia despre Basarabia ºi
Bucovina de Nord, ar fi just ca în loc sã combatem
aceste tendinþe, sã reluãm aceastã discuþie?”
(Ibidem, p. 95) În Memorii, Hruºciov nu trece
cu vederea aceste „incidente” cu partea românã,
aducând acuzaþii dure „naþionaliºtilor” de la Bucureºti.
Culmea, pe drumul de reîntoarcere din vizita în China
ºi din Republica Popularã Democratã Coreeanã (3-10
martie 1964), unde Ion Gheorghe Maurer pusese
ºi problema Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord,
delegaþia românã a trecut pe la Piþunda, în Crimeea,
unde se afla Hruºciov, aducându-i vestea cã, în
discuþiile „amicale” cu tovarãºii chinezi, el, Maurer,

aflase cã Rusia rãpise de
la români Basarabia! Iatã
ce noteazã Hruºciov: „A fost
ºi ceva care ne-a speriat:
«Chinezii ne-au spus cã voi
ne-aþi luat Basarabia – au
zis românii. Noi n-am avut
decât sã ascultãm, deºi,

evident, nu mai avem
nevoie de Basarabia.
Aceastã conversaþie
ne-a lãsat un gust
amar. Începem sã-i
suspectãm pe români
cã ne-ar purta picã
pentru retrocedarea, dupã rãzboi, a Basarabiei
la Uniunea Sovieticã».” (Apud Vasile Bahnaru,
Gheorghe E. Cojocaru, Congresul al III-lea al Uniunii
Scriitorilor din RSS Moldoveneascã (14-15 octombrie
1965), Studiu ºi materiale, Ed. Tehnica-Info, Chiºinãu,
2016, p. 30.)

L
ucrurile nn-aau rrãmas ffãrã uurmare. Hruºciov
a ameninþat cu un plebiscit în RSSM,
convins cã rezultatul nu poate fi decât

favorabil Moscovei. Gheorghiu-Dej n-a cãzut
în capcanã, replicând cã va trebui sã fie readusã
în Basarabia toatã populaþia care a fost izgonitã
de acolo sau târâtã prin Siberii. 

Nicolae Ceauºescu avea sã ducã mai departe
politica naþionalã a lui Gheorghiu-Dej. Între 3-11
septembrie 1965 are loc la Moscova întâlnirea
sovieto-românã. Problemele puse de partea românã
au declanºat „un adevãrat cutremur”: restituirea
tezaurului, a arhivei Partidului Comunist din România,
perioada ilegalitãþii, ºi „îmbunãtãþirea” activitãþii
Tratatului de la Varºovia. Deºi chestiunea Basarabiei
nu e fost pusã în dezbatere, aceasta era deja scoasã
în evidenþã de publicarea, la Bucureºti, a spinoasei
cãrþi a lui Karl Marx, Însemnãri despre români
(Editura Academiei, Bucureºti, 1964). 

În aceastã conjuncturã istoricã se desfãºoarã,
la Chiºinãu, în zilele de 14-15 octombrie 1965,
Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Evenimentul a fost organizat cu multã grijã, pentru
a nu se produce „defecþiuni” naþionaliste. În prealabil,
revistele Nistru ºi Cultura au iniþiat douã anchete
literare cu aceeaºi temã, având întrebãri despre
procesul literar din ultimii ani. Au rãspuns mulþi
scriitori, rãzbãtând, în paginile acordate de reviste,
cliºeele obiºnuite, în prelungirea mentalitãþii
proletcultiste. Pãrea cã guvernul prevãzuse bine:
scriitorii erau „reeducaþi”, nu miºcau în front, în
robusta tradiþie sovieticã. Congresul s-a desfãºurat
în sala Teatrului de Stat „Puºkin”. S-a ales, cu unani-
mitate de voturi, un uriaº prezidiu alcãtuit din 37 de
membri: 12 scriitori din Chiºinãu, 3 de la Moscova,
2 delegaþi ai altor uniuni de creaþie, 20 (!) de activiºti
de partid ºi de stat, dupã care s-a citit ºi aprobat
scrisoarea de salut a Comitetului Central al PCUS.

Dupã „tradiþie”, cuvântãtorii trebuiau sã-ºi susþinã
intervenþiile în limba rusã, din sfânt respect pentru
„fraþii” mai mari. S-a produs însã prima breºã: 90%
dintre vorbitori au grãit în limba românã. Scriitorii, din
adânc instinct, ºi-au adus aminte cã sunt adevãraþii
pãzitori ai limbii unei naþiuni. Sub crusta groasã a

caldarâmului bolºevic stãtea retras, aparent fragil,
gata-gata sã sucombe, arheul limbii române, încãlzit
de Sfântul Duh. Cei care au simþit cã au stãpâni
Adevãrul ºi Limba Românã l-au scos din ascundere.
Unele cuvântãri au fost incendiare, dar în presã au
fost reproduse ciuntit. Adevãrul acestor luãri de
cuvânt pãrea pierdut. S-au pãstrat însã înregistrãrile
audio, acestea fiind reproduse, dupã 51 de ani, de
cãtre Vasile Bahnaru ºi Gheorghe E. Cojocaru în
cartea valorificatã în aceste pagini. Fireºte, cele mai
multe intervenþii n-au avut curajul sã iasã din cliºee.
În studiul introductiv, autorii le inventariazã în câteva
pagini (35-38). Alþii însã n-au putut sã ignore faptul
cã literatura n-are sens fãrã cea din România. Ion
C. Ciobanu a fãcut trimitere la G. Cãlinescu ºi Mihail
Sadoveanu, Haralambie Corbu, la Al. Vlahuþã,
George Meniuc, la Nicolae Labiº, George Coºbuc,
Sadoveanu, George Topîrceanu, Emil Gârleanu;
Gheorghe Vodã, la Marin Preda, L. Colibaba,
la Eminescu, Creangã, Liviu Rebreanu ºi George
Coºbuc. 

G
eorge MMeniuc, VVasile CCoroban, foarte
tânãrul Mihai Cimpoi, Aureliu Busuioc
resping mediocritatea artisticã. Profesorul

L. Colibaba are curajul sã citeze versuri din Ce-þi
doresc eu þie, dulce Românie, de
Eminescu, afirmând cã nu este o crimã,
cum se vehiculeazã, sã le aduci în faþa
ºcolarilor ºi a publicului. Aureliu Busuioc
a subliniat, ironic, cã dacã te plimbi prin
Chiºinãu ai norocul sã auzi dulcea limbã
maternã doar la marginea oraºului, apoi,
cã numele strãzilor nu sunt moldoveneºti,
marii oameni autohtoni dând nume doar
unor fundacuri periferice: „indiferenþa faþã
de patrimoniul istoric, cultural al poporului
poate fi interpretatã la un moment dat
ca o jignire a sentimentului de demnitate
naþionalã”. Raisa Suveicã nu înþelegea

de ce un copil care are pãrinþii moldoveni este obligat
sã înveþe doar în limba rusã: „Cine e de vinã cã nu
sunt ºcoli, sau mama ºi tata este (sic!, n.n.) de vinã?”
Conferenþiarul universitar P. Osmãtescu demonteazã
minciuna cã Teatrul Naþional s-a creat în perioada
sovieticã ºi nu înþelegea de ce Strada ªtefan cel
Mare este inscripþionatã uliþa ªtefana Velikovo,
cu caractere chirilice. Pledând pentru revenirea
la alfabetul latin, el a invocat exemplul Georgiei, care
nu renunþase la alfabetul georgian. Ion Druþã, într-un
discurs necruþãtor, este indignat de starea limbii, silite
a fi doar „moldoveneascã”, încât, un frate a ajuns
sã-i reproºeze: „tu ai început a vorbi româneºte de
la o vreme”, din pricinã cã nu urmeazã exemplul unui
preºedinte de colhoz care „la fiecare douã cuvinte
moldoveneºti spune ºapte ruseºti”, maladie care a
împânzit satele, adaugã Druþã: „este o datorie sfântã
a noastrã, a scriitorilor, a ziarelor, a comitetului de
radio, sã gãsim, sã cultivãm, sã cãutãm o modalitate
de a pune stãvilar acestei nenorociri, fiindcã altfel
cei douã sau trei mii de intelectuali din Chiºinãu, care
ºtiu acum limba, o s-o uite ºi ei sau o sã împrumute
din sat acele chestiuni pe care noi le privim acum cu
oroare”. Ion Druþã nu fãcea altceva decât sã demaºte
continuarea experimentului Marr, la care doar aparent
se renunþase. Lui Druþã i s-a alãturat, din aceleaºi
pricini, Emilian Bucov, acuzând cã limba devenise
un „talmeº-balmeº”. Împreunã cu Ion Druþã, cerea
ºi el întoarcerea la alfabetul latin, recunoscând cã
ºi-a scris toate cãrþile în acest alfabet. L. Colibaba
argumenta cã nu trebuie sã se teamã nimeni de
alfabetul românesc, deoarece oamenii îl cunosc ºi
citesc mai uºor cu el. Druþã mai atenþiona Congresul
cã tot ce spune el de vreo ºapte ani în materie de
limbã ºi literaturã nu este luat în seamã de autoritãþi.
Replicându-i politrucului Iuri Barjanschi, care, în
cuvântul sãu, a acuzat pe mai mulþi scriitori cã citesc
prea multe publicaþii româneºti, uitându-le pe cele
de la Moscova, Druþã a spus cã este onorat ºi cã
nutreºte „cele mai calde sentimente pentru o þarã
vecinã cu noi, o þarã rudã cu noi, ca limbã, ca istorie,
o þarã socialistã, ca ºi republica noastrã”, ºi nu
înþelege „de ce ar trebui sã facem un Zid Chinezesc
de-a lungul Prutului”. Tocmai împãrtãºirea aceluiaºi
alfabet, „atât de natural”, ne-ar scuti de ispita unui
asemenea zid. De aceea, se aratã încã optimist cã
partidul ºi guvernul vor apleca urechea la dorinþele
scriitorilor ºi se va pune în discuþie problema
alfabetului „în cele mai înalte foruri”.
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ÎÎnnttrruu cciinnssttiirreeaa eerrooiilloorr NNeeaammuulluuii
Gen. MMihai RRADDU

A
lexandru CCernat s-a nãscut
la 17 ianuarie 1828 la Galaþi,
fiind ultimul fiu al familiei

Eustaþiu (originar din comuna Vârlezi,
judeþul Covurlui) ºi Teodosia Cernat
(fiica protopopului Gheorghe Avram,
din Galaþi). A urmat cariera militarã,
parcurgând treptat toate gradele ºi
ajungând la cele mai înalte demnitãþi
ale acestei cariere. Ca ºef al Statului
Major General ºi ca ministru
de rãzboi, a contribuit la opera
de reorganizare a oºtirii ºi a
sistemului naþional de apãrare
a þãrii între anii 1879-1890,
incluzând, între altele, trecerea
armatei la cadrul de pace
(1879), elaborarea ºi aplicarea
Legii asupra organizãrii
comandamentelor militare
(1882), a Legii asupra admi-
nistraþiei militare, adoptarea
Legii asupra serviciului
de stat major (1883) ºi a
Regulamentului asupra serviciului
de stat major.

A lãsat posteritãþii lucrarea Memorii.
Campania 1877-1878. 

La 2 aprilie 1877, în preajma
declanºãrii Rãzboiului de Indepen-
denþã, generalul Cernat a fost numit
ministru de rãzboi. În Ordinul de zi, dat
cu ocazia numirii sale, generalul Cernat
arãta: „Activitatea ºi energia sunt mai
necesare astãzi decât oricând, spre a
se putea da o mai mare impulsie ºi mai
repede dezvoltare instrucþiei ºi formãrii
soldatului nostru, insuflându-i acea
disciplinã adevãrat militarã, care face
pe om a merge cu abnegaþie pânã
la sacrificiul vieþii sale.”

La insistenþele generalului Cernat,
în ziua de 6 aprilie 1877 a fost
decretatã mobilizarea armatei,
trecându-se la pregãtirea acesteia
pentru rãzboi, concomitent cu

acoperirea frontierei de sud a þãrii
ºi respingerea atacurilor otomane la
nord de Dunãre, acþiuni începute la 26
aprilie, când „tunul românesc a bubuit
la Calafat, nu
însã cum bubuie
de peste 200
de ani, numai
la parade, ci
ºi ca sã arate

strãinilor care
ne încalcã
drepturile, (…)
cã nu permitem
aceasta fãrã
a protesta
ºi în scris
ºi cu tunul”. 

Iar „protestul”
armatei române, sub comanda
generalului Cernat, a creat condiþiile
ieºirii de sub dominaþia otomanã,
permiþându-i ministrului de Externe
al acelei vremi, ilustrul om de culturã,
avocatul Mihail Kogãlniceanu,
sã declare Independenþa.

G
eneralul AAlexandru CCernat
a decedat la 8 decembrie
1893, la Nisa, fiind înmor-

mântat în Cimitirul Bellu-Bucureºti
(aleea principalã, care duce spre zona

marilor scriitori ºi mormântul lui
Eminescu). În necrologul publicat de
revista România militarã se aratã: „Cu
adâncã durere înregistrãm stingerea
din viaþã a ilustrului general de divizie
Cernat Alexandru, fost commandant
de cãpetenie al armatei române în
campania independenþei din 1877-
1878, una din figurile cele mai blânde
ºi mai modeste, care în acelaºi timp
încarna pe ºeful pãrinte. Pierderea
sa este simþitã nu numai de întreaga
armatã dar ºi de întreaga þarã.
Numele sãu va rãmâne dar sãpat
în inima ºi mintea generaþiilor
prezente ºi viitoare, iar istoria þãrii
îi va rezerva cuvenitul loc de onoare
printre oamenii iluºtri ai þãrii.”

La catafalcul gloriosului ostaº,
Dimitrie
Sturdza,
preºedintele
liberalilor,
arãta: „Modest
ºi simplu, plin
de bunãtate
ºi de iubire
de ostaºi, plin
de patriotism
ºi de abnegaþie
în tot ce privea
þara ºi neamul,
generalul

Cernat a fost totdeauna, de la gradul
de soldat pânã la rangul superior de
general comandant pe câmpul de
rãzboi, bãrbat al serviciului sãu, al
datoriei sale. Generalul Cernat a rãmas
neclintit militarul drept ºi disciplinat…
generalul care se uita la armatã ca la
odorul cel mai nepreþuit al unui popor.
Armata româneascã a pierdut un ostaº
viteaz, un general care a condus-o
la victorie. Eternã dar sã fie memoria
cetãþeanului Cernat, devotat patriei,
devotat poporului, devotat naþiunii!

Eternã dar sã
fie memoria
generalului Cernat, ostaºul credincios
steagului, credincios patriei, victorios
pe câmpul de rãzboi al independenþei
României.”

C
el ccare ssemna ccomunicatul
cu care am început prezentul
material era chiar subsem-

natul, fiu al comunei Vârlezi, înhãmat,
cu trei ani mai devreme, alãturi de un
grup de oameni ai locului, în acest gest
major de cinstire a memoriei unuia din
eroii de rezonanþã ai patriei noastre
unite ºi independente. O parte dintre
ei au fost prezenþi la ceremonia de
dezvelire a monumentului din curtea
ªcolii comunei Vârlezi, spre menþinerea
treazã în sufletele ºi memoria tinerelor
vlãstare ºi viitoarelor generaþii a repe-
relor de seamã ale istoriei României,
repere pe care trebuie sã ne sprijinim
pentru menþinerea peste ani a reali-
zãrilor lor, marcate de patriotism
ºi dragoste de glie.      

La evenimentul din 9 mai 2015, în
mijlocul cetãþenilor de azi ai comunei
Vârlezi, urmaºi ai eroilor din 1877-
1878, s-au aflat, pe lângã cei implicaþi
în ridicarea bustului, autorul acestuia,
colonelul Valentin Tãnase, ºeful
Institutului de Arte Plastice al Armatei,
oficialitãþi judeþene ºi din comunele
vecine, directori de instituþii culturale.
O formaþie militarã din Galaþi a asigurat
ritualul de gardã ºi onor, precum ºi
fondul sonor pentru asemenea eveni-
mente, cãruia i s-au alãturat corul
copiilor din ºcoala comunei ºi un sobor
de 4 preoþi, pentru slujba de sfinþire
a monumentului. 

Întregul ritual s-a desfãºurat în
prezenþa unei numeroase asistenþe
a locuitorilor comunei Vârlezi ºi din
comunele vecine.

A
fost îînsã pprea mmult pentru rãbdarea
autoritãþilor bolºevice. Imediat dupã
Congres, s-a declanºat o înverºunatã

campanie împotriva „naþionalismului”, antisovie-
tismului, antimarxismului ºi antileninismului scri-
itorilor. Problema cea mai „reacþionarã” era aceea
a alfabetului, întoarcerea feþelor cãtre România.
La aceastã propunere, sala aplaudase, cu îndelungi
exclamaþii, ceea ce a trezit furia activiºtilor. În clipele
când aceºtia au respins ideea, ca inadmisibilã,
oamenii au rãspuns cu tropãituri, fluierãturi,
exclamaþii. 

La sfârºit, Gheorghe Malarciuc a fost însãrcinat
sã dea citire unei adrese de mulþumire a Congresului
cãtre CC al PCUS, fiindcã ei, scriitorii, au fost ajutaþi
sã-ºi lãrgeascã orizontul spiritual ºi sã scrie opere de
valoare!!! Dupã Congres, va intra în luptã, în primul
rând, I.I. Bodiul, subliniind gravele carenþe, lacune
din activitatea mânuitorilor condeiului din Republicã,
în ciuda condiþiilor paradisiace create de partid, în
glorioasa Uniune Sovieticã. Le va aduce aminte cã
numai „odatã cu biruinþa Puterii Sovietice au început
a se dezvolta ºtiinþa ºi limba”. Anterior, doar stagnare
ºi înapoiere culturalã, ca ºi cum n-ar fi existat
cronicarii, Varlaam, Dosoftei, Cantemir, Alecsandri,
Eminescu, Creangã. Cauza orbeþiei scriitorilor venea
din lipsa orizontului politic. Mai mult, a respins cu 

indignare „cunoscuta declaraþie a lui Mao Zedong
despre Basarabia”, dar ºi editarea, în România,
a unor cãrþi, precum cea a lui Marx despre români,
în „care se denatureazã trecutul istoric al Moldovei”.
În faþa primejdiei naþionalismului românesc, trebuiau
stopate publicaþiile de peste Prut, care, numai în
1964, ajunseserã la 17,5 mii de exemplare, la 34
de mii în 1965 ºi la 56 de mii în 1966! (Ibidem, p. 50)
Au fost condamnate „tendinþele naþionaliste manifes-
tate în cuvântãrile lui Busuioc, Malarciuc, Druþã,
Cimpoi”. Relaþiile cu România s-au restrâns drastic,
pânã la declararea Þãrii ca principal inamic al
Basarabiei, influenþele de peste Prut fiind cotate
drept cele mai nocive. România înceta sã mai fie
consideratã „þarã socialistã sorã” precum celelalte
din blocul sovietic.

L
a 117 nnoiembrie 11965, Bodiul elabora cele
39 de teze pe care le adresa nevrednicei
Uniuni a Scriitorilor, în adunarea de partid.

Iar pentru a tranºa definitiv lucrurile, la 22-23
decembrie 1965, a susþinut un amplu Raport în
adunarea activului de partid republican, sub gene-
ricul: „Starea educãrii marxist-leniniste a oamenilor
muncii din republicã ºi mãsurile pentru îmbunãtãþirea
ei”. Acolo, decidea definitiv, în spirit þaristo-bolºevic:
„Anul 1812 – anul unirii Basarabiei cu Rusia – a
intrat în letopiseþul poporului moldovenesc, ca              

un eveniment de uriaºã însemnãtate istoricã,
pregãtit de dezvoltarea multisecularã a legãturilor
politice, social economice ºi culturale dintre Moldova
ºi Rusia.” Nu rapt, aºadar, ci… unire! Una care
a dus la o uriaºã dezvoltare a limbii ºi poporului
moldovenesc! Bodiul regreta enorm cã scriitorii ºi
alþi moldoveni nu cunoºteau acest mãreþ eveniment,
dublat de întoarcerea Basarabiei la „patria-mamã”,
Uniunea Sovieticã, la 1940 ºi 1944, dupã cotropirea
de cãtre România regalã: „ªtiinþa noastrã nu a studiat
cum se cuvine nici perioada ocupaþiei prin violenþã
a Basarabiei. Sub pretextul de a «nu rãvãºi trecutul»,
oamenii de ºtiinþã nu dezvãluie adânc situaþia eco-
nomicã, socialã ºi culturalã a poporului aflat sub
cãlcâiul cotropitorilor, lupta lui eroicã pentru unirea
cu Patria-mamã – Uniunea Sovieticã. Noi am încetat
chiar de a marca pe larg data de 28 iunie (1940, n.a.)
– Ziua reunirii – marea noastrã sãrbãtoare naþionalã.
Aceastã datã istoricã va rãmâne pentru totdeauna
în memoria poporului moldovenesc ca o zi de
împlinire a unor aspiraþii ale lui, ca o încheiere
victorioasã a luptei împotriva cotropitorilor, ca
începutul, pentru o mare parte a poporului moldo-
venesc, a construirii societãþii noi, socialiste.”
(Ibidem, p. 355)

Cu asemenea retoricã deºãnþatã se acoperea
una dintre marile crime ale istoriei.

Un ccomunicat ssimplu ººi îîncãrcat dde mmodestã ssatisfacþie aa
împlinirii uunei ddatorii dde oonoare aa ssosit ppe aadresa AAsociaþiei
Cadrelor MMilitare îîn RRezervã ººi îîn RRetragere ddin aarmele

Transmisiuni, CComunicaþii ººi RRãzboi EElectronic. EEl ssuna aastfel:
„Pe 99 MMai 22015, ccu aajutorul ooamenilor dde ssuflet ººi aal llui DDumnezeu, aam

inaugurat mmonumentul ggeneralului AAlexandru CCernat ((comandantul
armatei rromâne dde ooperaþii ddin RRãzboiul dde IIndependenþã 11877-11878),
în ccomuna ssa nnatalã, VVârlezi, ddin jjudeþul CCovurlui ((astãzi pparte aa
judeþului GGalati). EEste rrezultatul uunei ppreocupãri aasidue ººi aal uunor
griji dde ttrei aani.”
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L
a 118 mmartie 22017

s-au împlinit 111 ani

de la premiera aviaticã

mondialã când inventatorul

bãnãþean Traian Vuia a

reuºit sã învingã gravitaþia

cu aeroplan-automobilul sãu,

la Montesson, lângã Paris. 

La inþiativa doamnei europarlamentar Maria

Grapini, Parlamentul European a gãzduit la Bruxelles,

în 7 martie  2017, o conferinþã dedicatã aportului

deosebit al lui Traian Vuia la istoria aeronauticii.

Vorbitorii aflaþi la prezidiu (Fig. 2, de la stânga la

dreapta) au fost: Dan Antoniu, autor ºi coordonator

de cãrþi în domeniul istoriei Aeronauticii Române,

membru al CRIFST al Academiei Române, Dragoº

Bãnescu, însãrcinatul de afaceri la Ambasada

României în Regatul Belgiei, Cosmin Boiangiu,

diplomat în cadrul Reprezentanþei Permanente a

României la UE, Maria Grapini, europarlamentar,

cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, Ramona

Bãdescu, europarlamentar, general Iosif Rus,

fost comandant al Aviaþiei Militare Române,

preºedintele ARPIA – Asociaþia Românã

pentru Propaganda ºi Istoria Aeronauticii,

istoricul Vasile Dudaº. Multe dintre informaþiile

din acest text s-au regãsit în luãrile de cuvânt.

Centrul Cultural Belgiano-Român ARTHIS

a gãzduit expoziþia de fotografii a Muzeului

Naþional al Banatului (condus de Claudiu Ilaº),

bazatã pe exponate din cadrul Muzeului Traian

Vuia din comuna omonimã (afiºul, în Fig. 1). 

R
epere bbiografice. Se naºte la 17

august 1872, în Surducu Mic-Bujor

din Banat (acum comuna Traian

Vuia), între Lugoj ºi Fãget; tatãl, Simeon

Popescu, era preot, mama – Ana Vuia. 

ªcoala primarã germanã din Fãget (1881),

gimnaziul ºi liceul maghiar din Lugoj (1884-1892),

student la Politehnica din Budapesta (1892-1893),

se transferã la facultatea de drept (1893). Obþine titlul

de doctor în ºtiinþe juridice, magna cum laudae

(6 mai 1901), cu teza Militarism ºi industrialism,

regimul de status ºi contractus.

Emigreazã în Franþa (27 iunie 1902), considerând

cã doar aºa va avea o ºansã sã concretizeze iniþiati-

vele lui în direcþia construirii unui aparat de zbor mai

greu decât aerul. Nu l-a descurajat rezoluþia savanþi-

lor de la Academia de ªtiinþe din Paris, pe memoriul

sãu înregistrat la 16 februarie 1903: „Problema

zborului cu un aparat care cântãreºte mai mult decât

aerul nu poate fi rezolvatã ºi nu este decât un vis”.

Patenteazã peste opt luni invenþia „aeroplanul-

automobil” (16 octombrie 1903). Premiera mondialã

a zborului unui aparat mai greu ca aerul (VUIA-1),

cu tren de aterizare pe roþi ºi motor propriu, are

loc pe 18 martie 1906, la Montesson, lângã Paris.

Urmeazã varianta înbunãtãþitã, VUIA-2, elicoptere

(primul acþionat de un biciclist, urmãtorul cu motor).

Despre acest zbor s-a scris în revista francezã

l’Aerophile încã din aprilie 1906. În 1907, meritele

sale erau subliniate în mod special: „Sistemul Vuia,

cu toate cã performanþele lui au fost rare ºi scurte,

era bogat în dispozitive ingenioase, dovedind prin

aceasta un spirit original, inventiv ºi cunoºtinþe de

mecanicã foarte serioase. El a conceput ºi executat

aparatul sãu în momentul când primele succese

ale dirijabilului LEBANDY pãreau cã fac sã se uite

aviaþia... Trebuie sã recunoaºtem cã el a fost un

adevãrat slujitor al Marii cauze. Sã-i pãstrãm un

mic colþ în istorie, pe care l-a cucerit cu vrednicie

ºi-l meritã cu prisosinþã.”

La 15 mai 1918, publica în revista Transilvania

Actul de constituire al Comitetului Naþional al

Românilor din Transilvania ºi Bucovina. Este ales

secretar general al Comitetului Naþional Român. 

L
egaþia RRomâniei ddin PParis (ambasada) îi

elibereazã paºaport diplomatic la 8 ianuarie

1920, la solicitarea lui Caius Brediceanu.

Pregãteºte la Bruxelles suportul diplomatic pentru

susþinerea acþiunilor prim-ministrului Alexandru

Vaida-Voevod, numit la 10 ianuarie 1920 ºef

al delegaþiei României la Conferinþa de Pace. 

În 1928 patenteazã în Germania „generatorul

de abur”. Principiul acestuia este utilizat ºi în prezent

la centralele nucleare de tip CANDU (canadiene).

În anul 1931, regele Carol al II-lea îi decerneazã

Ordinul Ferdinand I, clasa comandor, pentru contri-

buþia la fãurirea României Mari.

În anul 1932 (12 noiembrie) patenteazã în Franþa

o versiune îmbunãtãþitã a generatorului de abur;

vizitã în România. În 1934 viziteazã Fabrica

de Avioane IAR din Braºov.

La intervenþia prim-ministrului Petru Groza, i se

recunosc atât meritele din zona tehnico-ºtiinþificã,

precum ºi aportul deosebit la înfãptuirea României

Mari. Pe 27 mai 1946 este ales membru de onoare

al Academiei Române. Moare la 2 septembrie 1950,

în Bucureºti. Locul de veci este la Cimitirul Bellu.

S
criitor ººi ppublicist. Pânã a decis sã emigreze

în Franþa (1902), a trãit la Lugoj, oraº care

preluase de la Timiºoara, prea puternic

maghiarizatã, poziþia cea mai importantã în lupta

politicã a intelectualitãþii româneºti progresiste de

afirmare a idealului naþional

în cadrul monarhiei austro-

ungare, imprimatã de

Al. Mocioni ºi Coriolan

Brediceanu. Bãnãþenii au

fãcut eforturi financiare

deosebite pentru asigurarea

apariþiei sistematice a revis-

telor Deºceptarea (1879),

Luminãtorul (1880-1893)

ºi Dreptatea, care a rezistat

în perioada 1894-1897, pânã

când justiþia pãrtinitoare i-a

condamnat pe V. Braniºte

(doi ani închisoare ºi amendã

1300 florini), George Condrea

ºi Ion Barcian.

Din 1901,

Traian Vuia

a colaborat

cu entuziasm

cu V. Braniºte,

asigurând

supravieþuirea ziarului Drapelul. În numãrul inaugural,

Traian Vuia semneazã primul numãr din seria de

articole „Capitalismul internaþional ºi ideea naþionalã”

ºi articolul Viitorul. Colaborarea continuã ºi de la

Paris, Vuia având o perspectivã clarã ºi aprecieri

tãioase referitoare la ignorarea de cãtre clasa

conducãtoare austro-ungarã a drepturilor legitime ale

popoarelor: „Principiul  de naþionalitate duce înainte

popoarele, cari þin cont de el, le mãreºte ºi le asigurã

victoria; acest principiu îºi are izvorul în cele mai

nobile cuceriri, în cele mai mari revindicaþiuni, cu cari

se fãleºte epoca modernã – egalitatea, suveranitatea

poporului, regimul constituþional ºi parlamentar,

descoperirile ºtiinþei, difuzia luminii, cultura filologiei

ºi a literaturii”.

O
mul ppolitic. În Franþa, în afara preocupãrilor

tehnico-ºtiinþifice, reuºeºte sã-ºi impunã

prezenþa în cercuri selecte din zonele

politice, diplomatice, culturale ºi jurnalistice. Probabil

cã în acest fel a ajuns sã fie cunoscut ºi în mediul

masonic, unde fusese recomandat de avocatul

Samuel Silvan Krainik, pe care îl cunoscuse la

Legaþia României din Paris. Intervenþia jurnalistului

Marcel Maximilien Huart, maestrul venerabil al Lojii

cu numele „Ernest Renan” ºi membru al Consiliului

Ordinului Marelui Orient al Franþei, a avut drept

consecinþã iniþierea masonicã la 4 august 1919 a

delegaþiei de politicieni români condusã de prim-

ministrul Alexandru Vaida-Voevod, din care au fãcut

parte ºi Caius Brediceanu, Traian Vuia, Ion Pillat,

Mihail ªerban, George Criºan ºi Voicu Niþescu. 

La 10 ianuarie 1920, prim-ministrul Alexandru

Vaida-Voevod a fost numit ºef plenipotenþiar al

delegaþiei României la Conferinþa care a avut loc la

Paris în perioada 16-27 ianuarie 1920. Unul dintre

obiectivele principale era anihilarea propagandei

antiromâneºti organizate de Ungaria dupã terminarea

rãzboiului ºi a Unirii de la 1 Decembrie 1918 de la

Alba Iulia. În cadrul ºedinþei Consiliului Suprem al

Conferinþei de Pace, prim-ministrul român a demascat

revizionismul guvernului amiralului Horthy ºi a propa-

gandei agresive, defãimãtoare ºi mincinoase la Paris

a ºefului delegaþiei Ungariei, contele Albert Apponyi.

A susþinut cu argumente poziþia României, aliatã de

partea învingãtoare de la intrarea în Primul Rãzboi

Mondial, în 1916, la discuþiile cu personalitãþi politice

de prim rang, precum cei patru mari, adicã Georges

Benjamin Clemenceau (premier al Franþei), Thomas

W. Wilson (preºedintele SUA), sir David Lloyd George

(premier al Angliei), Vittorio Emanuelle Orlando

(premierul Italiei), ºi alte personalitãþi cu mare

influenþã, ca Francesco Saverio Nitti ºi H. Wallace.

Au fost sau nu cei patru francmasoni? O opinie

categoric „pro” o are Dan Amedeo Lãzãrescu, istoric

ºi politician, care, referindu-se documentat la activita-

tea lui Ion C. Brãtianu ca preºedinte al delegaþiei

României la Conferinþa de Pace de la Paris, scrie:

„Sosit la Paris în luna ianuarie 1919, ca sã-ºi susþinã

cu înverºunare spiritul ºi litera tratatului secret de

alianþã încheiat cu cele patru puteri ale Antantei la

data de 4/17 august 1916, tratat prin care i se recu-

noºteau României drepturile imprescrictibile asupra

tuturor teritoriilor locuite de Români, Ion I.C. Brãtianu

(care nu era mason) s-a aflat în faþa Celor Patru

Mari, care, toþi, aparþineau ordinului masonic...

Exasperat de ºicanele suferite în timpul discuþiilor,

Ion I.C. Brãtianu (...) s-a înapoiat la Bucureºti ºi l-a

sfãtuit pe regele Ferdinand sã trimitã la Conferinþa

pãcii un prim-ministru ardelean care sã aparþinã

masoneriei. Iuliu Maniu, refuzând aceastã sarcinã

din pricina apartenenþei sale la confesiunea greco-

catolicã, l-a propus ca prim-ministru pe dr. Alexandru

Vaida-Voevod, care fusese sfãtuit de Brãtieni sã se

afilieze, încã din primãvara anului 1919, la Loja de

intelectuali Ernest Renan, cu sediul chiar la Marele

Orient al Franþei din Paris.”

Î
ntre 226 ffebruarie ººi 33 mmartie 11920, au continuat

demersurile la Conferinþa Puterilor Aliate de

la Londra, clarificând poziþia României faþã

de pretenþile Ungariei, din perspectiva rezolvãrii dife-

rendelor teritoriale, militare,

financiare ºi circulaþie-tranzit.

Documentul a fost semnat la

4 iunie 1920 la Trianon, fiind

cunoscut cu numele Traité

de Paix entre Les Puissances

Alliées et Associées et

la Hongrie, Protocole et

Déclaration), intrarea

în vigoare a acestuia fiind fixatã la 25 iulie 1921.

Tratatul recunoºtea unirea Transilvaniei, Banatului,

Criºanei ºi a Maramureºului cu România, precum

ºi Slovaciei ºi Ucrainei Subcarpatice cu Cehia, a

Croaþiei, Sloveniei ºi a vestului Banatului cu Serbia,

stabilindu-se frontierele.

În acest fel, patriotul Traian Vuia intrã în grupul

personalitãþilor care au contribuit decisiv la constitu-

irea României Mari în 1918 ºi recunoaºterea

internaþionalã prin Tratatul de la Trianon: Ion I.C.

Brãtianu, Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod,

Nicolae Titulescu, Caius Brediceanu ºi Ioan

Cantacuzino. 

N
u dde ppuþine oori TTraian VVuia ºi-a exprimat

fãrã menajamente opiniile sale critice,

unele frapant de potrivite ºi perioadei

actuale, bazate pe o cunoaºtere remarcabilã a

situaþiei politice naþionale ºi internaþionale ºi o pre-

zentare clarã o obiectivelor circumscrise noþiunilor

de patriotism ºi naþionalism. A ºi plãtit pentru aceas-

ta, unii politicieni ai Partidului Naþional Român din

perioada postunire speculând legãturile lui cu miºca-

rea socialistã francezã, blocând astfel participarea

sa la alegerile parlamentare din 1918, în circum-

scripþia electoralã Rãcãjdia de lângã Oraviþa.

Corespondeazã frecvent cu avocatul George

Dobrin, politician bãnãþean de seamã, cãruia îi

explicã motivele pentru care a aderat la Comitetul

de Înþelegere Socialistã între Aliaþi, iar în 1919, cu

amãrãciune îi trimite un amplu rechizitoriu fãcut

politicienilor români afectaþi de „virusul bizantin”.

Muzeul Traian Vuia a fost inaugurat in 26 aprilie

2012, ca parte a Muzeului Naþional al Banatului

din Timiºoara. Este situat în comuna omonimã,

expune machete ale avioanelor VUIA, a elicopte-

rului acþionat de un biciclist, numeroase fotografii

ale unor documente istorice, patente ºi texte

lãmuritoare. Are vizibilitate prin Internet la adresa

www.muzeulnationalalbanatului.ro.

Traian VVuia 1111
Horria GGLIGOR
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Vioara –– bbuzdugan îîn ppoarta 
palatului iiniþiatic
Partizan al apãrãrii marii culturi româneºti,

mai ales în pilonii ei, Eminescu ºi Brâncuºi, Victor
Crãciun apreciazã cã peregrinãrile ºi noile legãturi
ale copilului Brâncuºi cu meseria ºi comercianþii,
cu lãutarii, „artiºti” ºi ei, ºi cu feþele bisericeºti,
„îi adâncesc însuºirile dovedite de mic ºi izbucnesc
la Craiova, în cea dintâi afirmare creatoare, care nu
este o sculpturã, ci o vioarã, meºteritã din stinghiile
unei lãdiþe”. 

Exegetul amplificã aria interpretãrilor
sale, considerând cã vioara, cea dintâi operã
a lui Brâncuºi, constituie nu doar „o biruinþã
a meºteºugului sãu multilateral, dar ºi o dovadã
a înclinãrii sale spre muzicã – interpreta
la fluier, cânta din frunzã ºi îºi încerca
harul la vioarã, cobzã ºi contrabas – ºi
anunþa întreaga sa evoluþie artisticã,
fãrã de care nu ar fi putut deveni
inegalatul Brâncuºi” (sublinierile
noastre). 

Victor Crãciun mai brodeazã câteva
marginalii, apoi evidenþiazã cã viitorul
sculptor avea numai 18 ani, „iar
mãiestria de care dã dovadã, constru-
ind vioara, va duce la intrarea sa în
ªcoala de Arte ºi Meserii din Craiova,
treapta de lansare în iniþierea lui.”

Spre deosebire de majoritatea
colegilor sãi, care s-au specializat ca
meseriaºi, Brâncuºi îºi concentreazã
eforturile spre artã, aºa cum puþini
dintre elevii generaþiilor premergãtoare
o fãcuserã. Specializându-se pe sculptura în lemn,
în care a excelat pe parcursul celor patru ani de
studiu, Brâncuºi a deprins ºi secretele principale
ale celorlalte secþii ale ªcolii, modelaj, tâmplãrie,
turnãtorie.

Înfiinþatã în 1871, concomitent cu alte surate din
þarã, prin Decizia ministrului Instrucþiunii, craioveanul
Gheorghe Chiþu, ex-primar al Cetãþii Bãniei, acest
locaº de învãþãmânt a beneficiat de profesori de
meserii aduºi din capitala Imperiului Austriac, Viena,
unde valorosul demnitar îºi luase licenþa în Drept.
Din pleiada acestor profesori vienezi, au rãzbãtut
prin memoria timpului nume precum Karl Zeffeld,
Julius Ratz, Josef Sicheris, I. Zwender, valori de
rezonanþã ale breslelor de meºteºugari în lemn
ºi în turnãtorie, care îºi câºtigaserã, prin merite
recunoscute unanim, calitatea de maeºtri.

C
u oo eexperienþã bbogatã ºi un ochi bine
format, este uºor de intuit cã aceºti profesori
l-au „detectat” pe eminentul elev Brâncuºi,

care proba talente extraordinare de meºteºugar.
Îndrumându-l îndeaproape, conform programei de
învãþãmânt specifice, profesorii amintiþi „l-au apropiat
de obiectivele pe care îndrãzneau sã le introducã
ºi în ºcoalã, în spirit masonic, formând meºteri
desãvârºiþi”. 

Victor Crãciun þine, însã, sã evidenþieze cã totul
era fãcut cu dibãcie ºi discreþie, mai ales dupã noile
legiferãri care desfiinþaserã breslele din viaþa româ-
nilor. Devine cât se poate de clar cã, apreciindu-i
iscusinþa ºi spiritul inventiv, Brâncuºi uimindu-i nu
doar cu vioara construitã de el, dar ºi cu o suitã de
obiecte de lemn (cuiere, gherghef, scaun, joc de loto,
de ºah, suporturi de baie, casetã, rame cu motive
vegetale), profesorii îl modeleazã ca ucenic.

De aici ºi de la punerea cap la cap a informaþiilor
cã un coleg al tânãrului nãscut în Hobiþa, Andrei
Livãdaru, era calfã, aidoma altor colegi ai sãi, iar un
altul, Grecescu-Perieru, ajunsese meºter în confecþio-
narea periilor, autorul volumului Brâncuºi – de la
iniþiere la revelaþie îºi pune întrebarea retoricã, al
cãrei rãspuns afirmativ este de la sine înþeles: „de ce
nu ar fi fost ºi Brâncuºi, la rândul lui, ucenic ºi calfã?” 

Mai mult decât atât, recunoscându-i ºi preþuindu-i
faptul cã acesta le era superior la studii ºi în meserie,
lui Brâncuºi i se propune o cãlãtorie iniþiaticã la
Viena, unde profesorii sãi aveau nu numai legãturi
prieteneºti, dar ºi masonice. „Obiceiul era vechi,
puncteazã cercetãtorul, iar învãþãtura adevãrului
ºi a meseriei întãrea sinea calfelor.”

Pravila dde lla CCraiova
Precizând cã primii autori despre Brâncuºi, V.G.

Paleolog ºi Petre Pandrea, „nu consemneazã direct
legãturile sale cu meºterii masoni vienezi, evident
din cauza timpului în care ºi-au scris lucrãrile”,
Victor Crãciun are în vedere cã în România
masoneria fusese interzisã, cu toate cã Mihail
Sadoveanu deþinuse înaltul titlu de Mare Maestru
al Marii Loji Naþionale. „ªi totuºi, ei vorbesc despre
Pravila de la Craiova, despre iniþiaþii unor frãþii,
despre Frãþia marilor personalitãþi care au înfãptuit
Revoluþia de la 1848, având legãturã cu mari cãrtu-
rari iniþiaþi francezi, italieni, ruºi, care au contribuit la
constituirea ordinelor în rândurile românilor, având rol
discret, dar deloc neglijabil, în înfãptuirea ºi (…), mai

ales, în recunoaºterea
atât a Unirii din 1859,
cât ºi a celei din 1918”.

De aici, hermeneutul
operei brâncuºiene
transleazã argumen-
taþiile sale spre un alt
substrat al modelãrii
firii umane a viitorului
sculptor nepereche, a
verticalitãþii caracterului
sãu, totdeauna integru,
a flexibilitãþii filosofiei
sale de viaþã ºi de
creaþie, a înþelepciunii
de a-ºi purta cu el, peste
tot în lume, rãdãcinile
strãmoºeºti, de a nu se
des-þãra, pãstrându-ºi

în permanenþã identitatea moralã, culturalã, spiritu-
alã, specificul naþional cu obârºii deci-milenare,
ºi a nu se risipi, a nu se pierde, printre strãini.

Victor Crãciun face apel la realitatea cã, ajuns
la Tismana ºi Padeº, încã de la frageda vârstã a
copilãriei, Brâncuºi aflã, prin puternica tradiþie oralã,
despre faptele rãsunãtoare, revoluþionare, ale lui
Tudor Vladimirescu ºi ale pandurilor sãi, despre
legãturile cu Al. Ipsilante ºi renumita organizaþie
Eteria. Chiar dacã, la acea vârstã, nu avea cum
sã descifreze ºi sã-ºi lãmureascã þintele umaniste
ºi democratice ale acelor personalitãþi ºi ale acelor
timpuri, care-i precedaserã naºterea cu aproximativ
o jumãtate de secol, misterul care domnea în jurul
acestora i-a stârnit un interes maxim ºi va rãmâne
o coordonatã a personalitãþii lui Brâncuºi. 

E
xegetul nnuanþeazã ººi cconchide, pornind
de la acest nou aspect: „De aici ºi apro-
pierea de bisericã, ºi caracterizarea de

misterios pe care i-o fac Miliþa Petraºcu, V.G.
Paleolog, Peter Neagoe, care, de altfel, îl ºi numeºte
Sfântul din Montparnasse, toþi aceºtia, ºi alþii, vorbind
despre latura misterioasã a sufletului sãu, despre
înclinaþia spre ceea ce este inaccesibil cunoaºterii
obiºnuite”. „Petre Pandrea adânceºte Pravila de
la Craiova, legând-o de Mihai Viteazul, Constantin
Brâncoveanu (consilierul secretar al domnitorului,
învãþatul italian Antonio Maria del Chiaro, contri-
buind la constituirea primelor loji masonice în
Þãrile Române) ºi de boierii Craioveºti, de Tudor
Vladimirescu, ajungând ºi la Izlazul paºoptist,
la Traian Demetrescu, Mihai Eminescu, ªcoala
de Arte ºi Meserii.”

Fãrã a fi fost scrisã vreodatã, circulând pe
cale oralã, ca toate creaþiile populare, Pravila de
la Craiova, comunicatã de Pandrea, prin memoriile
ºi eseurile sale, îl include pe Brâncuºi, cel mai
ilustru sculptor oltean ºi craiovean, în acest spirit
de frãþietate. „De aceea – marcheazã Victor Crãciun
despre Petre Pandrea – socoate cã, atunci când
Brâncuºi a plecat din Craiova, era deplin format
ca om, filosof ºi artist.”

Mutând epicentrul analizei la Biserica Madona
Dudu (unde Brâncuºi, copil ºi adolescent, a cântat
în cor, iar epitropia acesteia l-a ajutat sã studieze,
atât la Craiova, cât ºi la Paris), comentatorul susþine
cã aici a desluºit, mai întâi, textul Bibliei, în care
a descoperit ºi (credem noi) a fost fascinat de

hotãrârea regelui Solomon
de a construi mãreþul Templu.
Sunt paginile din care viitorul
sculptor va reþine, înainte
de toate, cerinþa imperioasã
a trudei minuþioase ºi
îndelungate, fãrã de care
edificiul biblic nu ar fi putut fi
înãlþat, cu mãiestrie artisticã.
Din aceeaºi Cartea Regilor, a mai reþinut cã toate
odoarele, dar ºi uneltele din Templul Domnului
erau din aramã lustruitã. 

Victor Crãciun trage concluzia cã „lectura
Bibliei îi va fi de cãpãtâi. Iar una dintre învãþãturile
ei, lustruirea aramei, se va transpune într-o mãiestrie
care va da specificitate creaþiei brâncuºiene –
polisarea.”

Polisare pe care, adnotãm, la rându-ne, în fazele
finale ale creaþiei fiecãrei capodopere din marmurã
sau bronz, în sute ºi sute de ore de meditaþie, rugã
ºi trudã cu virtuþi divine, Brâncuºi o fãcea exclusiv
cu palmele sale, cãlite în munca sa de „þãran din
Carpaþi”, dar rãmase blânde. Totdeauna blânde.
Blânde ºi rugãtoare. Pogorând ºi înãlþând Sfântul
Duh. Asemenea lui Zalmoxe. Aidoma urmaºului
acestuia: Iisus…

Prima ccãlãtorie iiniþiaticã, lla VViena
Pregãtirea lui Brâncuºi este, deja, complexã, în

multiple domenii. ªi era hotãrâtoare. Îi lipsea, însã,
cãlãtoria de iniþiere. În vacanþa de varã premergãtoa-
re ultimului an de studii la ªcoala de Arte ºi Meserii
din Craiova, îºi asumã ºi aceastã „probã de foc”. 

Brâncuºi este conºtient cã, prin acest ritual
al drumului de iniþiere, nu face decât sã repete,
sã reia, pe o nouã buclã a spiralei vieþii sale pline
de încercãri, riscuri ºi provocãri, tradiþia/practica
ucenicilor ºi calfelor din vechime. 

Temerar, încrezãtor ºi îndrãzneþ, mereu inspirat
ºi stãpân pe sine, vegheat permanent de îngerul sãu
pãzitor, Brâncuºi porneºte în cãlãtoria sa iniþiaticã,
precum un nou Ulise, chemat de mirajul legendarei
Ithaca. 

Gãseºte gãzduire la meºterii care, de-a lungul
cãlãtoriei, îl primesc la muncã ºi îl omenesc, îl sprijinã
în ºlefuirea talentului ºi înzestrãrii sale practice.
Meºterii care-l adãpostesc, asigurându-i casã ºi
masã, dar ºi front de lucru pe mãsura ambiþiilor lui,
respectã, astfel, cutuma ce vine din Antichitate ºi din
Evul Mediu. „De aceea – þine sã releve Victor Crãciun
– drumul la Viena nu îl pune la grea încercare.”

Dupã cum preciza, în 1967, în comunicarea
prezentatã la Colocviul Internaþional Brâncuºi, de
la Bucureºti ºi Craiova, Werner Hoffman, directorul
Muzeului de Artã din Viena, aici, în capitala Imperiului
Austriac, tânãrul iniþiat Brâncuºi nu era chiar o
„pasãre cãlãtoare”, cum îl vãzuse Petre Pandrea,
în evocarea întâlnirilor peripatetice, purtate cu
sculptorul în Franþa. Brâncuºi avea sã munceascã,
rãstimp de douã luni, la Casa de Mobilã creatã
de Michael Thonet (1796-1871), care ºi el debutase
ca ucenic de dulgher.

V
ictor CCrãciun rrotunjeºte edificator acest nou
„inel de vârstã” din trunchiul viguros, dacic,
al olteanului cu fibrã tare, de stejar ancestral,

al lui Brâncuºi, concluzionând: „Reîntors, plin de
impresii ºi având o adeverire a muncii sale de acolo,
pe care o va folosi la obþinerea în continuare de
bursã de la Biserica Madona Dudu din Craiova (…),
Brâncuºi este cãlduros apreciat de profesorii sãi
care, probabil, pe lângã notele frumoase, l-au ridicat
la rangul de maestru. Aceasta ar putea fi raþiunea,
credem noi, pentru care Brâncuºi avea sã afirme:
La Craiova m-am nãscut a doua oarã.”

În spiritul corectitudinii documentare, Victor
Crãciun precizeazã: „Întreaga problemã a iniþierii
lui Brâncuºi a fost aprofundatã, cel dintâi, de Radu
Varia, în monografia lui de circulaþie universalã,
publicatã în America, Japonia ºi Franþa, în care
acordã o atenþie deosebitã raporturilor lui Brâncuºi
cu masoneria, folosind ºi autorizatele opinii
în materie ale lui Matila Ghyka.” 

Brâncuºi, dde lla iiniþiere lla rrevelaþie ((II)
DDan LLUPESCU
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D
emersul ººtiinþific aal llui VVictor CCrãciun
cunoaºte noi nuanþãri, susþinute printr-un
citat masiv din monografia Brâncuºi,

publicatã, în anul 2005, de cercetãtorul român stabilit
în S.U.A. Alexandru Buican, despre care, însã, nu
spune cã e singurul care a scormonit toate ziarele
ºi revistele vremii, de pe mai multe continente,
selectând pasaje semnificative (ºi comentându-le)
din miile de articole, eseuri, studii despre Brâncuºi,
din interviurile acordate de acesta, ca ºi din vorbele
sale de duh.

Fãrã a ne mai complica prin formularea de
consideraþii personale, reproducem acest citat,
în întregul sãu: „Dincolo de prezenþa lor vizibilã
în fruntea activitãþii meºteºugãreºti din oraº sau
în cadrul ªcolii de Arte ºi Meserii, aceºti austrieci
aparþin unei organizaþii oculte, de tip masonic,
rãspânditã într-un numãr mare de oraºe din Europa
Centralã ºi de Rãsãrit, avându-ºi centrul la Viena.
Breasla lor, Frãþia din Craiova, este numai o micã
parte a acestei organizaþii, care se întinde pe
continent, transgresând frontierele politice. Fraþii
pãstreazã secretul asupra organizaþiei, ce vine
din îndepãrtatele vremuri ale Evului Mediu.
Regulile secrete, cunoscute numai de iniþiaþi,
sunt dublate de altele respectate la lumina
zilei. Breasla îºi are codul ei profesional precis,
ce seamãnã cu un ritual ºi care, vechi fiind,
are nobleþe.

În aceºti ani de formaþie, Costache
pãtrunde tainele acestei culturi de meºte-
ºugari, care impune o conduitã pentru orice
tânãr ce a ales calea meºteºugului. Odatã
intrat la stãpân, tânãrul porneºte pe calea
uceniciei, care va duce în timp la calificarea
sa în meserie.”

Victor Crãciun apreciazã opþiunea de
a i se comanda bustul lui Gheorghe Chiþu
(ctitorul ªcolii de Arte ºi Meserii din Craiova
ºi al întregii reþele similare din þarã), în 1897,
la un an de la decesul acestui important fost primar
al Bãniei ºi ministru al Instrucþiunii Publice, drept
„dovada cea mai limpede cã Brâncuºi devenise
un maestru respectabil în Craiova”, deºi era
încã foarte tânãr, abia împlinise 31 de ani. 

Faptul este cu atât mai edificator, cu cât familia
Chiþu avea afinitãþi de notorietate ºi legãturi de
prietenie cu celebrul sculptor italian Ettore Ferrari,
autor al unor cunoscute lucrãri de for public în
România: statuile lui Ion Eliade Rãdulescu (în faþa
Universitãþii din Bucureºti), Dorobanþul (la capãtul
Podului Anghel Saligny de la Cernavodã), Ovidiu
(la Constanþa).

Victor Crãciun insistã: „ªi totuºi, cel ales este
tânãrul Constantin Brâncuºi. Nu este o dovadã a
promovãrii lui ca sculptor la Craiova? Iar aceastã
promovare nu poate fi explicatã decât prin remar-
cabilul sãu talent susþinut de gruparea masonicã a
ºcolii ºi de alte personalitãþi importante ale Craiovei.”
Dupã care hermeneutul pune punct încrezãtor acestei
secvenþe a demonstraþiei sale: „Cercetãrile viitoare
vor susþine opinia noastrã, o vor argumenta”.

A ddoua ccãlãtorie iiniþiaticã, 
spre PParis…
Un alt segment important din formarea viitorului

sculptor îl constituie urmarea cursurilor ªcolii
(Academiei) de Belle Arte din Bucureºti, pe care
a absolvit-o cu media 9.33, ca ºef de promoþie,
cum se petrecuserã lucrurile ºi la Craiova.

În paralel, Brâncuºi continuã sã-ºi aprofundeze
rugãciunile la Biserica Mavrogheni, „unde a avut
ºi un mic atelier, cântând în cor la sãrbãtori ºi locuind
într-o chiliuþã în timpul verii, rãmânând în atmosfera
Bucureºtilor, sã sculpteze, întrucât nu pleca la
Hobiþa”. Este perioada în care realizeazã Ecorºeul
(sub îndrumarea marelui profesor anatomist Dumitru
Gerota), lucrare frapantã prin fineþea detaliilor,
poreclitã de studenþi Jupuitul, expusã la Ateneul
Român în 1902, apoi în 1906, când dr. Gerota
amenajase un pavilion special în cadrul expoziþiei
omagiale dedicate regelui Carol I, la împlinirea
a 40 de ani de domnie. Dar, la aceastã datã (1906),
puncteazã Victor Crãciun, Brâncuºi se afla la Paris,
concurând, împreunã cu tineri din întreaga lume,
la depistarea unei noi cãi regale în arta sculpturii.
Brâncuºi – anticipeazã autorul volumului în discuþie –
va fi câºtigãtorul competiþiei istorice, iar capodoperele
lui devin temelia artei noi.

Victor Crãciun sintetizeazã: „Pentru a ajunge aici,
a trecut prin anii de formaþie craioveanã, hotãrâtori
în însuºirea meºteºugului, în descoperirea filo-
nului naþional ºi a spiritului etnic modelat de Mihai
Eminescu (cãruia i-a fãcut prin 1899 un bust apoi
l-a ilustrat în Somnul, sculpturã în marmurã, socotitã
capodoperã), lucreazã – cum afirmã undeva – uneori
câte un model pe zi, sfarmã, aruncã lucrãrile care
nu-l mulþumesc, o ia de la capãt cu îndârjire, devine
partizan al lui Lev Tolstoi, ºi acesta un iniþiat, pe care
îl citeºte, însuºindu-ºi largul lui umanism, ºi chiar
echipându-se în mod asemãnãtor cu marele narod-
nic rus când porneºte spre Paris, fãcându-ºi ºi o
fotografie grãitoare în costum de globe trotter, cum
l-a numit Comarnescu, încã o demonstraþie a pasiunii
pentru Tolstoi din acel moment.”

Efectuat per pedes doar de la München pânã la
Lunéville (nu în întregime pe jos, cum au afirmat mulþi
comentatori nedocumentaþi temeinic), drumul lui
Brâncuºi spre Paris constituie tot o cãlãtorie iniþiaticã.
Prins de o ploaie torenþialã, drumeþul solitar, cuprins
de o pneumonie gravã, este salvat de mãicuþele care
l-au îngrijit în spitalul din Lunéville, unde, cu câteva

decenii înainte,
învãþase Mihail
Kogãlniceanu, „ºi
el mason, încã din
perioada paºoptistã,
artizanul reformei

agrare ºi iubitor al þãranilor,
personalitate aflatã la temelia
Unirii din 1859”.

C
um nnimic nnu eeste
întâmplãtor pe
lume, suntem tentaþi sã afirmãm cã „proba”

pneumoniei i-a fost rânduitã de Dumnezeu tocmai
pentru a observa, într-una dintre dimineþile imediat
urmãtoare convalescenþei sale, joaca ºi zborurile
pãsãruicilor dintr-un arbore de la fereastra salonului
în care Brâncuºi era internat. Atunci s-au înfiripat
în mintea artistului germenii gândului de a sculpta
minunea divinã a zborului, a zburãrii – ca fenomen
în deplinã desfãºurare. ªi aºa s-au ivit, într-o serie
cu virtuþi magice, sculpturile sororale, în 28 de
versiuni, de la Mãiastra (1910) pânã la Pasãrea
în vãzduh (1923), expresie a sufletului sãu veºnic
însetat de înãlþarea spre Absolut, spre Dumnezeire.

ªi i-a mai fost rânduitã aceastã convalescenþã
îndelungatã, vegheatã de mãicuþe grijulii, pentru
a se întâlni, ca într-o iubire spiritualã fulgerãtoare,
cu neasemuita carte Isis devoalatã de Elena
Petrovna Blavatsky, pe care a citit-o cu maximã
rãbdare, a studiat-o profund ºi a meditat, pânã la
sfârºitul zilelor lui, asupra misterelor concentrate în
ea. „Lectura este fascinantã, susþine Victor Crãciun,
atât prin tezele dezvoltate, cât ºi prin descoperirea
autoarei – cea mai ahtiatã cãlãtoare a secolului
al XIX-lea, strãbãtând întreaga lume, pentru a
cunoaºte religiile ºi etniile ºi a-ºi constitui Lojele
Blavatsky, organizaþii teosofale, ajungând astfel
ºi în Transilvania (prin 1865 ºi 1867) (…), dar
ºi la Bucureºti, în anii 1871-1872.”

Din prezentarea scrupuloasã pe care i-o face
Victor Crãciun spicuim doar câteva fulguraþii: 

1. „Elena Blavatsky ºi-a intitulat cartea Isis
devoalatã tocmai ca o demonstraþie cã binecunoscuta
zeiþã egipteanã, apãrãtoare a cãminului, era totodatã
Mare Iniþiatoare în tainele vieþii-morþii-renaºterii; 

2. Blavatsky dorea ea însãºi sã fie recunoscutã
drept o deschizãtoare a unei noi cãi în iniþiere, pentru
a cãrei adâncire a scris aceastã operã;

3. Prin strãbunicii ei, Elena Petrovna Blavatsky
era ataºatã puternic de masonerie”; 

4. Era clarvãzãtoare ºi deþinea capacitatea de
a-ºi disimula corpul în douã locuri în acelaºi timp; 

5. A luptat alãturi de Garibaldi, deghizatã
în bãrbat;

6. Avea calitãþile unui excelent guru, cu atât
mai expresiv cu cât era femeie;

7. Cele transmise prin cãrþile sale (Doctrina
secretã, Ezoterismul budist, Vocea tãcerii º.a.)
au impus-o ca fiind posesoarea unor incontestabile
calitãþi paranormale.

Încheind provocatoarea prezentare a personalitãþii
Marii Iniþiatoare, Victor Crãciun trece la o paralelã
spectaculoasã între Brâncuºi ºi Elena Blavatsky,
consemnând multe puncte de tangenþã: 

a. larga înþelegere umanistã ºi împãcarea
religioasã; 

b. spiritul universal al personalitãþilor lor, mai
presus de specificul etnic ºi legãturile fiecãruia
cu statul din care provenea/de care aparþinea; 

c. modestia, toleranþa, cãldura apropierii
de oameni; 

d. tendinþa spre stãri capricioase ºi impulsive;
e. umorul, uneori vulgar;
f. uºile deschise pentru cei care le acceptã spiritul,

atitudinile ºi comportamentul.

F
ãrã ssã ººi-oo ffi lluat cca mmodel de viaþã, „ci
numai un altfel de exemplu de cunoaºtere,
descoperit în aceastã cãlãtorie, din viaþa unei

femei miraculoase, care uimise lumea”, dar, totuºi,
în anumite privinþe, asemenea celei ce avusese
viziuni tehnice de necrezut pentru anii 1860 (zboruri
cu aparate de neimaginat, convorbiri telepatice

la orice distanþã, puterea unor medi-
camente surprinzãtoare, energii
denumite mai târziu nucleare…),
„Brâncuºi însuºi va deveni apoi un
cutezãtor ’inventând’ Mãiastra în artã,
imagine a zborului etern, iar în 1945
propunând, într-o schiþã de film, con-
strucþii care, la 50 de ani de la plecarea
lui, sunt la fel de fireºti”. În acest punct,
Victor Crãciun nu intrã în detalii, însã
nouã ne este cât se poate de limpede
cã are în vedere colosalul edificiu din
oþel ºi sticlã, în forma Columnei fãrã
sfârºit, realizat la Chicago, acum,
la început de secol XXI. 

Autorul adaugã, spre reliefarea
afinitãþilor dintre cei doi creatori, în

domenii atât de îndepãrtate: „I-a apropiat credinþa în
miracol, trãind ºi izvorând miracole. Elena Blavatsky
a constituit de altfel în acest scop Clubul miracolelor,
devenit apoi Societatea teosoficã, în vreme ce
Brâncuºi a recunoscut cã miracolele l-au salvat
în momentele cele mai cumplite prin care a trecut
în întreaga viaþã.”

Miezul TTemplului dde lla IIndore, 
cu ttâmpla îîn ZZamolxe
Referitor la cultura asiaticã, indicã ºi tibetanã

a lui Brâncuºi, Victor Crãciun considerã cã aceasta
a pornit tot din cãrþile misterioasei doamne Elena
Blavatsky, pe care sculptorul le-a cunoscut cu mult
înainte, adicã aproximativ cu douã decenii ºi jumãtate
mai devreme de momentul apropierii sale de
Milarepa, detaliu adeseori speculat de unii comen-
tatori occidentali: „Toate acestea vor renaºte peste
ani, atunci când s-a conturat dorinþa sculptorului
nostru, ataºat de propunerea de a construi un
monument cu totul special la Indore pentru mahara-
jahul Yeswant Rao Holkar, ºi când Brâncuºi însuºi
a cãlãtorit în zonã ºi în Egipt, ca ºi Blavatsky,
cu mult înainte.”

Extinzând arcul de luminã asupra acestor
subtile detalii, autorul emite o multitudine de opinii
pertinente, cu trimiteri la personalitãþi din antichitate,
dar ºi din secolul XX: „Nu putem, deci, sã eliminãm
o posibilã influenþã a Elenei Blavatsky, în legãturã
cu proiectarea acestui monument, dar miezul lui
noi îl aflãm mai degrabã în conceptul lui Zamolxis,
considerat de istoricul Iohannes (n.n.: eroare de
procesare, credem, deoarece, mai mult ca sigur,
este avut în vedere Iordanes, autorul magistralei cãrþi
Getica) un mare filosof ºi în legãturã cu care putem
reconstitui, dupã Herodot ºi Strabon, cã ºi-a construit
o catacombã undeva în Munþii Carpaþi, unde s-a
retras în reculegere vreme de trei ani, dupã care
a revenit între geto-daci, orientându-le destinul.”
Victor Crãciun menþioneazã într-o parantezã (n.n.:
de ce în parantezã, nu am înþeles): „Iar peste milenii,
Brâncuºi însuºi se socotea traco-dac.”
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O
mul eeste, lla uun mmoment ddat, ceea ce
a acumulat, în creºterea lui, pornitã de
la un punct, sigur propriul sãu centru,

ºi lãrgitã prin creºterea razei de cuprindere
a orizontului, cu circumferinþa de 2 pi R.

Atunci când închidem ochii, uºile, când ne
însingurãm în peºterã, în chilie, în altar, în meditaþie,
pentru cãutare de sine, cãlãtorim în sens invers,
cãtre punctul iniþial, originar, de plecare, cãtre
centrul propriei noastre alcãtuiri. Aceastã cãlãtorie
introspectivã se face din aproape în aproape,
în cercuri concentrice, din ce în ce mai strâmte.
Drumul de întoarcere cunoscãtoare cãtre iniþial
este de iniþiere!

Dante, cercetându-ºi întunericul
interior, a avut nevoie de nouã cercuri.
El a pornit în afund însoþit de-o umbrã
veche: poetul antic Vergiliu. S-a desco-
perit pe sine, prin lumea patimilor,
rãzboirile care l-au premers l-au cuprins,
dându-i zestrea de omenesc cu o
întreagã istorie. În noaptea lui adâncã,
în punctul ultim al acestei coborâri,
s-a regãsit în prizonierul de luminã,
zãcãmânt lucind în beznã, Lucifer,
sãmânþã sacrificatã de Creator, aleasã
dintre sfinþii sãi cei mai înalþi, damnatã
sã ardã în adâncul ultim, ca sã putem fi.
Din aceastã ardere de cãrnuri, ascunsã,
ca iubirile furate ºi tãinuite, dupã nouã
târcoale de lunã plinã, va fi fost expulzat,
cândva, din temniþa maternã ºi pruncul
Dante.

Însoþit de Beatrice, luminã nouã, Dante strãbate
ºi exteriorul. Urcã nouã cercuri, ca nouã ceruri, la
punctul cel mai de sus, albul orbitor, ca ºi chipul
Tatãlui, niciodatã lãsat vederii noastre. Lumina nouã,
nãlucire, promisiune a ceea ce va sã fie, beatitudinea
din visul care aºteaptã sã se izbândeascã, îºi are
propria creºtere de intensitate, pânã la cercul ultim.
Aici Tatãl ne învãluie, ascunzându-se în aura ce ne
cuprinde, ca o maramã de borangic, pusã pe umerii
mamei sã o ascundã ºi pe ea, adânc, în fiii sãi.

C
ercetarea llui DDante, cãtre cele douã sensuri,
credem cã este simultanã, într-un du-te-vino
permanent: între mamã ºi tatã, jos-sus,

stânga-dreapta, negru-alb, trecut-viitor, vechi-nou,
pãcat-virtute, iubire biologicã-iubire spiritualã, curte
a amorului-bisericã, între Violeta Alfano, bruneta
de culoarea pãmântului, cu flãcãri în ochii negri, ºi
Beatrice Portinari, cea blondã, cu ochii de culoarea
cerului, între adulter ºi fidelitate, între antichitatea
pãgânã, oglinditã de spiritul lui Vergiliu ºi spiritul
armoniei prerenascentiste, cu o înrãdãcinatã moralã
creºtinã, personificat de Beatrice, însoþitoarea
lui pe cãrãrile Paradisului. 

Cele douã feþe interioare ale noastre, ca douã
semisfere (vezi sãrutul lui Brâncuºi ºi scaunele
de aºezare a firii pe cale!), percepute de Dante
în oglindã, cu punctele lor de maximã însingurare

pe axa polarã, sunt intim întrepãtrunse ºi credem cã
pendularea între ele se face permanent, prin punctul
de trecere al Purgatoriului. Cercetarea interioarã,
asumatã, ne dã dorinþa privirii în faþã, proiecþie
vizionarã, sinteticã, a ceea ce simþim, în regula
devenirii, anunþatã cândva (cunoaºte-te pre tine
însuþi ºi… vei fi!). Condiþia depãºirii stãrii inferioare,
a referenþialului etico-estetic al vremii, este purificarea
ºi rãscumpãrarea tuturor damnãrilor, ca despovãrãri
înaintea unui urcuº, pregãtirea unui zbor. Ieºiþi din
cãderea celor grele, primim permisul de virtute,
sã urcãm treptele, din ce în ce mai despovãraþi,
ca în vârf, lipsiþi de greutate, sã ne dedãm plutirilor.

Între viaþa din interiorul
pãmântului ºi cea
exterioarã, din vãzdu-
huri, este traiul dintre
ele, în purgatoriu, locul
unde oamenii concreþi,
Dante, Shakespeare,
Brâncuºi etc., îºi
marcheazã urmele,
dupã puterea cunoaº-
terii lor personale
ºi a duhului dat lor,
talant de înmulþit.

P
urgatoriul eeste
locul petrecerii
ºi al intersec-

tãrii sensurilor, de la
alb cãtre negru, sau

invers, dupã cum vremea este a înãlþãrii ori a
pogorârii. Culorile îºi schimbã ºi ele locurile, dupã
cum ºi pãmântul îºi schimbã polii, ori moralele îºi
schimbã principiile. Este ºi loc de carantinã, aici,
observând calendarul creºtin cu marcarea unor
treceri. Ridicarea duhurilor la cer, dupã separarea
trupului de suflet, se face dupã o carantinã de
patruzeci de zile. De ce? Probabil, în logica triadei,
între cuvântul ca o poruncã ºi faptul vieþii, tocmai
sãvârºit, stã întotdeauna judecata, dupã concluzia
ca o reflecþie a celui ce a dat porunca. Altfel, viaþa
sufletelor nu ºi-ar avea legãtura între generaþii,
evoluþia ºi nimbul nemuririi, ºi amintirea trupurilor
ce s-au surpat, sã se recompunã prin meºteºugul
olarului. În acest timp de reflecþie, ca un între timp,
ca între douã lumi în sine, creatorul cugetã dacã
lucrurile cele ce ºi-au ars substanþa ºi-au împlinit
rostul. În anumite ritualuri ezoterice spaþiul de
reflecþie se cheamã camerã de mijloc. Mijlocul
desemnând trecerea dinspre creat cãtre creator,
în sensul revenirii în întregul din care fusese cândva
desprins, totul, dupã împlinirea treptelor de apropiere
de cele înalte. Aici, în Purgatoriu, petrecerea cu
semnificaþia vieþii noastre curente îºi procurã sen-
surile. Cele materiale dau greutatea ºi pogorârea
gravitaþiei, cele informale, precum poemele ºi
gândurile înaripate, dematerializate, se vor urca
la ceruri. Întotdeauna partajarea se face corect

între sus ºi jos, obiceiurile
oamenilor consemnând grija
pentru trupul cel greu ca
pãmântul ºi sufletul ca fulgul.

V
iaþa llui DDante AAligheri
(1265-1321) a stat
sub semnul experi-

enþelor ºi damnãrilor. A trebuit
sã-ºi pãrãseascã demnitatea politico-socialã din
pãmântul Florenþei sale natale, ca pe o pedeapsã
pe care patria sa, mamã bunã, i-o dã. Apoi îi este
dat sã iasã din vremea lui, sã devinã geniu profetic,
anticipând Renaºterea. Aici a fost talantul tatãlui,
pentru un fiu cu o cuprindere culturalã vastã. Infernul
lui Dante este trecutul legat de percepþia antichitãþii,
iar Paradisul este o viziune a mântuirii, inoculatã
de Biserica Romano-Catolicã. În aceastã luminã,
necreatã încã, virtualã proiecþie a viitorului, este
tensiunea unui vis de tinereþe, neîmplinit, cu numele
realitãþii: Beatrice Portinari, cea râvnitã ºi niciodatã
atinsã, inaccesibilã, prin destin, fiind hãrãzitã altcuiva
ºi pentru altceva. Atunci când o va fi cunoscut, pãrea
a fi fost pentru calea bisericii, în paza Celui de Sus.
O cunoaºte pe Violeta Alfano, prin adulter, dar ºi prin
refuzul rugãciunii acesteia, semn ca slujea pe cele
ale firii împãtimite, ca un infern în flãcãri. Între Infern
ºi Paradis, Dante a fost perpetuu în dilemã. Biografia
lui este o cronicã de viaþã cu talazuri, între cele douã.
Aici între, ar trebui sã fie întru. A fost guelf ºi ghibelin,
adicã în taberele politice ale albilor ºi negrilor. A fost
prior al Florenþei, dar ºi exilat al ei. A fost soldat al
ei pe câmpul de rãzboi, dar ºi ambasador de pace.
Este familist, dar ºi aventurier extraconjugal. A trãit
în realitatea vremii lui, dar ºi în imaginarul unui poet
hãrãzit lumii întregi de dupã el. A fost judecãtor, dar
ºi judecat, nu doar de vremea lui, ci ºi de veacurile
de dupã. Toatã cazna din purgatoriul vieþii sale stã
în cunoaºterea interioarã ºi exterioarã a lumii sale.
Visul sãu, proiecþie paradisiacã, este recuperarea
Beatricei, din realitatea trãitã, cândva, aievea. ªi-l
împlineºte iraþional, în ascensiunea sa, pe scara
virtuþilor, pânã la capãt. Fiica sa, realitate fizicã,
îi cere lui Dante, pentru a dobândi dimensiunea
spiritualã a Beatricei ideale, sã se cãlugãreascã.
Privitã aºa, viziunea dantescã poate sã ne redea
chipurile celor douã Afrodite: una soaþã zeului
rãzboiului ºi cealaltã fidelã ideilor lui Platon. Dante,
prin însoþirea sa în Paradis cu Beatrice, acceptã
trãirea într-o rãzboire a contrariilor, materie-spirit, ºi
continua izvorâre de luminã nouã sã recreeze lumea.
La Shakespeare totul se comprimã în întrebarea a fi
sau a nu fi?, la Constantin Brâncuºi, dualitatea este
în cercul cu cele douã jumãtãþi, încã nelipite. Dilema
în faþa efigiei sãrutului este legatã de sens. Suntem
în faþa primului sãrut ºi urmeazã contopirea celor
douã? Ori, tocmai s-a consumat ultimul sãrut ºi cele
douã se risipesc în tãrâmuri diferite? Sensul îl avem,
întotdeauna, în funcþie de poarta pe care intrãm ori
ieºim. Acesta este ºi înþelesul unui ansamblu, care
are ºi porþi, pentru a mai ºti de rosturile sãrutãrilor. 

Dante, îîn ccãutarea BBeatricei
Mihai SSPORIª

P
entru aa nnu ffragmenta ffirul ddemersului, lãsãm observaþiile noastre
pentru mai târziu, continuând sã reproducem întocmai, pentru fidelitate
completã, considerentele lui Victor Crãciun: „Zamolxis a fost iniþiat de

Pitagora ºi a devenit între ai sãi Mare Preot, contribuind la definirea conceptului
unideist în credinþã. Acþiunea sa este evocatã de Mihail Sadoveanu într-o carte
de substanþã a vechimii neamului, Creanga de aur, din pãcate prea puþin cititã.
ªi nu este deloc întâmplãtoare aceastã întoarcere la vremurile biblice, care au
avut loc în alte spaþii, în Carpaþi, fiind paralele ºi surprinzãtoare întrucât vãdeau
credinþa în Unicul Dumnezeu, rupându-se de mitologie în descoperirea adevãratei
religii. Era o revoluþie în conºtiinþã. Iar Mihail Sadoveanu a avut forþa sã recreeze
starea de trezire a acelor vremi recunoscându-i valoarea în afirmarea ei ideaticã.
Nu se cunoaºte locul de meditaþie al lui Zamolxis, motiv pentru care sunt
presupuse mai multe Kogaioane, iar problema rãmâne deschisã pentru
Brâncuºi, cel care plãsmuia Templul socotit al meditaþiei.”

Ca într-o inscripþie tainicã, pe coperta interioarã a Bibliei, ori ca într-un hrisov
secret pe spatele uneia dintre ramele maiestuoase create de Brâncuºi, Victor
Crãciun ne-a purtat prin labirintul atâtor detalii, pentru a ne conduce spre luminiºul
adevãrului parcã numai de domnia sa cunoscut: „O asemenea reconstituire de
Templu dorise Brâncuºi sã construiascã la Indore, adãugându-i, printr-un concept
nedezvãluit tehnic de sculptorul care este din nou inventator, strãfulgerarea
forþei Mãiestrei (de fapt, trei Pãsãri Mãiestre, pe care maharajahul Holkar

le ºi cumpãrase), patronând un tãrâm al meditaþiei totale, în care sã se afunde
prinþul indian, suferind de pierderea soþiei. Iar într-un anumit moment solar, razele
sã pãtrundã printr-un orificiu în Templu ºi sã ilumineze Mãiestrele, întruchipând
zborul sufletului celei dispãrute spre altã lume, cea eternã.”

Dupã ce menþioneazã cã se reconstituiau, astfel, cele relatate de Herodot ºi
dupã ce oferã citatul adecvat din marele istoric antic, Victor Crãciun caligrafiazã,
cu o pãrere de rãu abia þinutã în frâu: „La Indore însã se preconiza un loc al
meditaþiei, care, dacã ar fi fost înfãptuit, ar fi rãmas o altã pecete a lui Brâncuºi
în univers, un alt mister, egal cu al Columnei, de data aceasta de luminã
ºi de intuiþia zborului suflet al Mãiestrelor.”

T
onul ggrav, mmeditativ, aal ccomentatorului continuã, ca într-un ritual iniþiatic,
dãruindu-ne brusc, „murã în gurã”, cheia unor noi zãri ºi etape din
aceastã aripã a cãrþii: „Am relatat toate acestea pentru a reveni la

problema care ne intereseazã în acest context. Templul gândit de Brâncuºi
putea fi asemãnãtor celui masonic, dar diferenþa este impusã de participare: nu
întruneºte numãrul de fraþi, fiind destinat unui singur om în meditaþie, sau al altor
apropiaþi, având comun doar sacralitatea, diferind construcþia specialã cu toate
componentele ei. Templul lui nu este, deci, masonic, ci poate fi teosofic sau
al unei meditaþii cu totul speciale, dincolo de orice religie cunoscutã. Nefiind
construit, nu cunoaºtem specificul lui, cum nu-l ºtim nici pe cel al lui Zamolxis,
dacã va fi existând în Carpaþi.” (Va urma)



Podul dde rreviste

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVIII ��� Nr. 44 ((77) ���Aprilie 22017 1155

Cum aam aaflat dde NNicolae DDonici

Trebuie sã recunoaºtem, a trãi în Basarabia nu

e un lucru uºor, rãdãcinile dor. Rãmâne o datorie a

noastrã, a basarabenilor, de a ne cunoaºte înainte-

mergãtorii. Despre Dubãsarii Vechi am aflat (I.H.)

în copilãrie de la pãrinþi, fraþii ºi surorile mai mari.

În timpul rãzboiului multe familii din Dubãsarii Vechi

au fost evacuate din calea frontului la Bãcioi, satul

meu. Una dintre aceste familii ºi-a gãsit adãpost în

casa pãrinþilor. Din povestirile pãrinþilor, fraþilor ºi

surorilor mi-au rãmas în memorie prenumele membri-

lor acelei familii, ale pãrinþilor, Dochiþa ºi Chirilã, ale

fiicelor, Marusea ºi Anica, precum ºi numele unui

bãiat, gãzduit la unul dintre vecinii noºtri, Mihai.

Acesta din urmã, împreunã cu alþi consãteni ai lui,

au plecat într-o zi la baºtinã sã vadã dacã nu cumva

casele le-au fost distruse. De bucurie cã acestea

erau întregi, s-au întors cu raci prinºi în Nistru.

Datoritã Nistrului ºi a racilor, pe care nu-i mai

vãzusem pânã atunci, în memorie mi-a rãmas

denumirea satului acela. 

În 1961, la nici 16 ani, am devenit student la

Facultatea de Fizicã ºi Matematicã a Universitãþii din

Chiºinãu. Ca profesor de fizicã am avut norocul sã-l

am pe Vsevolod D. Platon (1928–1971), nãscut în

Bulboaca (centru raional, pe unde mã purtaserã grijile

ca locuitor al Bãcioiului), localitate cu staþie de cale

feratã, de unde, voi afla mai târziu, astrofizicianul

Nicolae Donici pornea cel mai frecvent cu trenul spre

Chiºinãu ºi în lungile sale misiuni ºtiinþifice în cele

mai îndepãrtate colþuri ale lumii. Profesorul Platon

era un om de rarã omenie. Mai târziu am aflat cã la

11 ani a fost deportat împreunã cu pãrinþii în Siberia;

18 ani a trãit cu „legitimaþie de lup” ºi s-a întors din

surghiun în 1958. Avea cunoºtinþe bogate în dome-

niul fizicii, astronomiei, þinea lecþii la Planetariul din

Chiºinãu, citea mult, era dublat cu omul de culturã,

lucruri care m-au marcat. De la dânsul am prins

gustul pentru fizicã ºi astronomie, de lecturã.

Biblioteca Republicanã, unde mã pregãteam,

lucra pânã la ora 21.00, inclusiv sâmbãta

ºi duminica, avea un fond de literaturã bogat,

lucru care fãcea sã mã cufund în lecturã pânã

la uitare. 

D
upã ttrei aani ººi jjumãtate de studii la Chiºinãu,

am avut norocul sã fiu trimis sã-mi continui

studiile ºi sã mã specializez în domeniul

fizicii nucleare la filiala de la Dubna a vestitei

Universitãþi „M.V. Lomonosov” de la Moscova.

În centrul nuclear de la Dubna, deºi eram student,

avem locul meu de lucru, biblioteca la fel lucra pânã

la ora 21.00, la o mare parte din literaturã aveam

acces liber. Acolo l-am avut profesor pe fizicianul

V.S. Baraºenkov (1929-2004), care se interesa ºi

de probleme de filosofie. De la dumnealui am aflat

cum s-a întâlnit în SUA cu astrofizicianul american

de origine rusã George Gamow (1904-1968),

cã bunicul acestuia

a fost comandant al

garnizoanei militare

din Chiºinãu. Tot

la Dubna m-am

împrietenit cu

cercetãtorul Mircea

Sabãu (1934-2009)

de la Bucureºti, care

tradusese în românã

o carte a lui Gamow,

Biografia fizicii,

sporindu-mi prin

aceasta ºi mai mult

interesul faþã

de astrofizicã.

D
upã aabsolvirea uuniversitãþii, în ianuarie

1967, m-am întors la Chiºinãu ºi m-am

angajat la Institutul de Fizicã Aplicatã.

ªi aici petreceam mult timp în bibliotecã. Consultând

fiºierele bibliotecii, am dat peste un set de lucrãri

din domeniul astronomiei semnate de un autor

necunoscut mie, Nicolae Donici. Denumirea unei

lucrãri suna cu totul neobiºnuit: „Observatorul de

astronomie fizicã din parcul de la Dubãsarii Vechi

(Basarabia)”. Curiozitatea m-a fãcut sã comand toate

lucrãrile, dar, din pãcate, ele nu erau pe raft, erau

împrumutate. Am reþinut numele cititorului, pe care

nu-l cunoºteam, ºi aºteptam ca acesta sã înapoieze

lucrãrile. Am aºteptat mult ºi bine, dar n-a fost sã

fie. Apoi, din bibliotecã au dispãrut ºi fiºele. Mult

mai târziu mi-am dat seama cã acesta era o „cârtiþã”

care urmãrea ca prin biblioteci sã nu existe materiale

antisovietice sau scrise de „duºmani ai poporului”,

gen George Gamow. Atunci am încercat sã obþin

copiile acelor lucrãri prin intermediul schimbului

interbibliotecar. Am reuºit sã obþin doar microfilmul

unui mic articol publicat de Nicolae Donici în Buletinul

Academiei Imperiale de ªtiinþã din Sankt Petersburg

de la Biblioteca Academicã din Leningrad.

Treceau anii, dar nu puteam afla nimic, nici despre

astronom, nici despre lucrãrile lui. La începutul anilor

‘70 a apãrut în Enciclopedia Sovieticã Moldove-

neascã un articol de câteva rânduri semnat de I.

Suhov, din care am aflat cã astronomul s-a nãscut

în 1880 (greºit) ºi a murit în 1960 (corect). Nimeni

dintre cunoscuþii mei nu ºtia de autorul articolului.

Mã gândeam în sinea mea cã unii dintre lucrãtorii

mai în vârstã ai redacþiei enciclopediei ºtiu ceva

despre astrofizician, dar se tem sã vorbeascã.

Tot ce þinea de trecutul nostru era supravegheat

de securitate, cititorul nu avea acces la literatura

publicatã pânã la 1940. S-au scurs anii, a început

restructurarea, griji o sumedenie, nevoi ºi mai

multe. Cu toate acestea, am avut parte ºi de noroc,

a fost declaratã independenþa Republicii Moldova.

În toamna lui 1991 însoþesc un grup de tineri

moldoveni care plecau la învãþãturã în România.

Auzind cã plec la Bucureºti, matematicianul

Gheorghe Bostan (1944–2003) mã roagã sã trec

pe la un unchi al sãu, Vladimir Holban (1917–1994),

feciorul membrului Sfatului Þãrii ªtefan Holban

(1886–1961). Cunoscând nostalgia dupã baºtinã

a basarabenilor retraºi dupã 28 iunie 1940 în Þarã,

am fãcut tot posibilul sã trec pe la Vladimir Holban.

O noapte întreagã am stat de vorbã. Printre altele,

dumnealui mi-a povestit cã pe când era elev la

Liceul „Alexandru Donici” din Chiºinãu a plecat

împreunã cu un coleg cu bicicletele la Dubãsarii

Vechi, ca sã priveascã cerul prin telescop. În prag

le-a ieºit un valet cu o tipsie ºi aºtepta scrisoarea

de recomandare, pe care ei n-o aveau. În cele din

urmã, a ieºit astronomul Nicolae Donici ºi, aflând

ce doresc copiii, le-a arãtat bucuros Observatorul

ºi le-a dat posibilitatea sã priveascã prin telescop

petele de pe Soare. 

A
nii ffug, nnimic nnou nnu ppot aafla despre

astronom, nu puteam da mãcar de o

fotografie a lui. În URSS, Republica Moldova

ºi România numele lui era tabu, puþini îndrãzneau

sã vorbeascã de astrofizician ºi, chiar dacã o fãceau,

spuneau puþin ºi pe un ton minor. Odatã, pe când

mã întorceam cu trenul de la Bucureºti, m-am nimerit

într-un vagon cu un tânãr din Dubãsarii Vechi. Aflând

acest lucru, l-am întrebat dacã ºtie cã acolo a trãit

ºi a activat un astronom pe nume Nicolae Donici.

La care acesta mi-a rãspuns cã ºtie ºi cã acolo se

aflã mormântul astronomului. ªi atât. Mi-a venit atunci

ideea sã vizitez satul de pe Nistru, posibilitãþi însã

nu aveam, eram în perioada prozaicei „tranziþii”

spre economia de piaþã, când nu primeam salariul

cu lunile. Tot prin acea perioadã, graþie primarului

Chiºinãului, Nicolae Costin (1936-1995), au fost

redenumite multe strãzi, iar în cartierul Petricani

a apãrut strada Nicolae Donici, memoria colectivã

pãstrând vie amintirea astronomului.

În primãvara lui 2014, doamna profesor Magda

Stavinschi, cercetãtor ºi ex-director al Institutului

Astronomic al Academiei Române, mã îndeamnã

sã particip cu o contribuþie la Simpozionul Interna-

þional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la

naºtere”, pe care îl organiza în toamnã la Bucureºti.

Ce sã-i rãspund? Dupã cum am spus, nu cunoºteam

nici cum arãta savantul la înfãþiºare, când ºi unde

a murit ºi multe alte lucruri. M-am gândit, mare

e Dumnezeu, poate pânã la eveniment izbutesc

sã aflu câte ceva, planificându-mi sã rãscolesc

prin arhive, sã caut pe Internet informaþii despre

învãþat ºi lucrãrile lui, sã moºesc informaþii din

memoria colectivã. Între timp, nepotul, Mugur

Ioan Grigoriþã, ajunsese în clasa a 10-a. Este bine

ºcolit, prin ºcoli din Moldova, Germania ºi Belgia,

cunoaºte la perfecþie germana, engleza ºi franceza,

de ce sã nu-l atrag ºi pe el în lucru.

Astrofizicianul NNicolae DDonici,

ctitorul uunei ccitadele ººtiinþifice lla NNistru ((I)
Ion HHOLBAN, MMugurr IIoan GGRIGORIÞÃ

Înãlþarea ggeniului 

unui ppopor

Viaþa uunui ppopor sse ccarac-

terizeazã pprin ddezvoltarea ssa

materialã, ddar mmai aales pprin

înãlþarea ggeniului ssãu. ÎÎmplinirea

unui ppopor ee llegatã dde ffapta llui

creatoare, ccare-ii ssporeºte pputerea

asupra fforþelor nnaturii, ccare-ll

plaseazã ddincolo dde llumea

ruti/narã, ddã vvieþii uun ssens mmai

profund. VValoarea cculturii uunui

popor eeste ddeterminatã dde

cantitatea dde ººtiinþã rretopitã îîn pprocesul dde fformare aa aacesteia, llucru lla ccare

îºi aaduc oobolul ccei mmai ccreativi ooameni aai ssocietãþii. FFiecare ppopor aare

personalitãþile ssale ccreative iinconfundabile. 

Una ddintre ppersonalitãþile iilustre aale ººtiinþei rromâneºti eeste aastrofizicianul

Nicolae DDonici, oom ccreativ ccu ssolide ttemeiuri ccãrturãreºti ººi eetice. EEl sse nnumãrã

printre mmarii aastrofizicieni aai ssecolului XXX. SSavantul aa ccontribuit mmult ººi lla

unificarea eeforturilor ssavanþilor ddin llumea îîntreagã ppentru ssoluþionarea

problemelor aastrofizice, vvãzând ttotodatã îîn ccomunitatea ººtiinþificã ººi oo fforþã

de ddetensionare aa rrelaþiilor ddintre þþãri. FFigurã ddistinctã aa ººtiinþei, NNicolae

Donici aa ffost pperceput lla ttimp dde ººtiinþa mmondialã, rrezultatele mmuncii ssale,

graþie ffaptului ccã aau ffost ppublicate îîn ccele mmai pprestigioase rreviste ººtiinþifice aale

timpului, aau ffost iincluse îîn ccircuitul iinternaþional dde vvalori ººtiinþifice ººi cculturale

(din ppãcate, nnu ººi îîn ccel nnaþional). 

Nicolae DDonici eeste uunul ddintre ssavanþii ccare ººi-aa ppus îîntreaga ssa aavere

în sslujba ººtiinþei, ddemonstrând pprin aaceasta ccã ssectorul pprivat ppoate ccontribui

esenþial lla ddezvoltarea ccunoaºterii. ÎÎn pperioada pprimului ppãtrar aal ssecolului XXX,

Observatorul ssãu AAstrofizic dde lla DDubãsarii VVechi, ffondat îîn 11908, aavea eechi-

pament ººtiinþific lla nnivelul ccelor mmai vvestite oobservatoare eeuropene, ccu aajutorul

cãruia eefectua ccercetãri ppe ppotriva uunor îîntregi iinstituþii aacademice: îîn ddomeniul

astronomiei dde ppoziþie, aastrofizicii ((fizicii ººi cchimiei ccorpurilor ccereºti) ººi mmeteo-

rologiei. OObservatorul eera aacreditat iinternaþional ººi iinclus îîn rregistrul oobser-

vatoarelor aastronomice aale llumii, oo aadevãratã ccitadelã aa ººtiinþei lla NNistru. PPrin

activitatea ssa ººtiinþificã vvaloroasã, NNicolae DDonici ddemonstra ccã ssuntem eeuropeni,

suntem ppopor ccreativ, ccapabil ssã sstrãbatã pprin mmilenii. PProgresist îîn ttoate, ssavantul

era cconºtient ccã ffãrã oo ººtiinþã aavansatã nnu ppoate eexista uun îînvãþãmânt pprosper, ººi

cã ººcoala ttrebuie ssã uurmeze ººtiinþa lla ddistanþã mmicã. ÎÎmpreunã ccu OOnisifor GGhibu

(1883-11972), ppreºedintele ffilialei ddin BBasarabia aa „„Astrei”, ppromovau iideea

deschiderii uunei uuniversitãþi lla CChiºinãu. 

Nicolae DDonici eeste uun eexemplu dde sslujire ccu oonestitate ººi ddevotament aa ccauzei

ºtiinþei, aa PPatriei. DDe aaceea, ppunerea îîn vvaloare aa

vieþii ººi aactivitãþii aacestei mmari ppersonalitãþi aa ººtiinþei

româneºti ººi mmondiale eeste oo ddatorie aa ooamenilor

de ººtiinþã ddin îîntreg aarealul dde cculturã rromânesc. 
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Î
n ddoi ss-aa ddovedit aa ffi mmult mmai uuºor. S-a depus
o muncã enormã: examinare de documente
de arhivã ºi memorii, studierea arhivelor digitale

ale universitãþilor europene pe unde a umblat savan-
tul, vizite de documentare în localitãþile legate de
numele savantului ºi de neamul donicesc, Chiºinãu,
Petricani, Dubãsarii Vechi, Bezen, Micleºti, Steþcani,
Camencea, Bucureºti, interviuri cu persoane care
au cunoscut oameni apropiaþi savantului, corespon-
denþã, în germanã ºi englezã, cu nepoata de soþie a
savantului, Maria (Mucha) Roemmich-Brunswig (are
peste 80 de ani, e stabilitã în Argentina), traducerea
din englezã a memoriilor ei despre savant: Unchiul
Nick (a se vedea cartea doamnei Magda Stavinschi
la temã). Ca rezultat s-a reuºit sã se afle multe lucruri
noi. S-a gãsit înscrierea naºterii savantului în registrul
bisericii, s-a aflat mãrimea moºiei mãtuºii de la
Dubãsarii Vechi (2483,704 deseatine = 2706,47 ha),
pe seama cãreia se întreþinea Observatorul Astrofizic
din Dubãsarii Vechi, s-a descoperit un autograf al
astrofizicianului cu menþiunea „membru al Academiei
Române”, s-a aflat locul de veºnicã odihnã al pãrin-
telui sãu (la Bezen), au fost obþinute copiile a 12
lucrãri ºtiinþifice ale savantului publicate în diverse
reviste (a publicat peste 80 de lucrãri, nu suntem
siguri cã avem ºtire de toate, 53 dintre ele le-am
consultat, majoritatea sunt scrise în francezã), au
fost depistate 7 fotografii cu imaginea savantului
imortalizatã la diferite manifestãri ºtiinþifice. Multe
dintre datele obþinute încã nu sunt prelucrate din
diverse motive, unul dintre ele fiind plecarea la
studii la Viena a celui de-al doilea autor. Aºteptãm
momentul potrivit pentru a duce lucrul la bun sfârºit.

Locul dde nnaºtere 
al aastrofizicianului
Viitorul astronom s-a nãscut în localitatea

Petricani, azi un cartier al Chiºinãului. În apropierea
blocurilor Universitãþii Agrare de Stat din Moldova,
situate în preajmã, existã astãzi o stradã cu un nume
scris oarecum neobiºnuit: „Astronom Nicolae Donici”.
Dar ea se învecineazã sau se intersecteazã cu strãzi
cu denumiri pe potrivã: „Voluntar Filip Lupaºcu”,
„Voluntar Grigore Vârtosu”, „Zamolxe”, „Ipoteºti”.
Ni se pare un lucru firesc ca strada ce poartã numele
ctitorului unei citadele ºtiinþifice la Nistru (la Dubãsarii
Vechi) sã se învecineze cu strãzi ce poartã numele
voluntarilor care în 1992 au apãrat hotarul de pe
Nistru, numele baºtinei Magului cãlãtor în stele,
Eminescu, Ipoteºti, numele Zeului Zamolxe, care-i
învãþa pe strãmoºii daci sã trãiascã în nemurire
prin cuvinte frumoase. O cohortã de strãzi care
poartã nume de oameni viteji ºi cu demnitate. 

S-a nãscut la 1/14 septembrie 1874 în familia
nobilului basarabean Nicolae Donici (1838–1878)
ºi a soþiei sale Limonia Donici (nãscutã Macri,
1857–1882). A fost botezat la Biserica „Sf.
Haralambie” din Chiºinãu (str. Columna 50).
Naºi de botez i-au fost nobilul Andrei a lui Dimitrie
Donici, bunicul sãu din partea tatãlui, care îi va
lãsa moºtenire mai multe obiecte scumpe neamului
lor, ºi nobila domniºoarã Elena (Ileta) a lui Nicolae
Macri, ulterior Lâsacovschi (1851–1937), sora mai
mare a mamei sale, care îi va fi în viaþã ca o mamã
adevãratã, punându-ºi toatã averea ei în slujba
Observatorului Astrofizic de la Dubãsarii Vechi. 

Din nneam vvrednic
Neamul Donici este o „veche familie boiereascã,

cu conºtiinþa naþionalã treazã, care a slujit cu credinþã
neamul” (Gheorghe Bezviconi, 1910-1966), „cuib de
înþelepciune” (Eminescu), „rari bãrbaþi”, „statornici”
(Costachi Negruzzi, 1808-1868), cu tradiþii mari
cãrturãreºti, fiecare dintre ei aducându-ºi obolul la
arborele secular al culturii româneºti ºi chiar la cel
al culturii europene. Astrofizicianul îºi cunoºtea bine
istoria neamului, la el apelau cei care scriau despre
spiþa Donici. Din lipsã de spaþiu, vom aminti aici doar
de doi Donici, în scrierile cãrora se reflectã cel mai
bine inimitabila frumuseþe a limbii române. Este vorba
de fabulistul Alexandru Donici (1806-1865), „vrednic
…de toatã lauda ºi pomenirea” (Negruzzi), „o mãr-
turie de biruinþã a spiritului românesc” (Leon T. Boga,
1886-1974), care, împreunã cu Negruzzi, l-a adus
acasã (bine tradus) pe primul poet rus Antioh
Cantemir (1708–1744). Fabulistul era frate cu
bunicul astrofizicianului, Andrei (Andronache)
Donici (1811–1897). Al doilea Donici este pravilistul
Andronache Donici (1760-1829), de la Micleºti, frate
cu strãbunicul astrofizicianului, marele clucer Dimitrie
Donici (1773–1819). În scrierile sale, legiuitorul

pornea de la „învãþãtura instituþiilor” câºtigatã „în
vârsta tinereþilor”, adãugând la aceasta „obiceiurile
aprobãluite ale pãmântului Moldavii”. Scria atât
de îngrijit (am rãmas vrãjiþi vãzându-i scrisul în
documentele de arhivã) ºi într-o limbã românã
neaoºã, curatã: „în puþine cuvinte mult cuprinzã-
toare”, scria „ca sã fie spre înþelegerea ºi ºtiinþa
tuturor”, „spre aflarea adevãrului ºi a lãmuritei a fiinþei
lucrului”, cãci vedea în cititorii sãi „doritorii binelui”, pe
care îi „povãþuieºte spre a face alegerea dreptãþii din
strâmbãtate”, le „porunceºte a face binele”, îi „opreºte
a face rãul”, punând accentul pe comportamentul etic
al omului – „nu poate fi mai iscusit judecãtoriu decât
mustrarea cugetului omenesc”. „Întru a neamului
rânduialã”, dorea „înþelegerea fiecãrui om” cã trebuie
sã trãiascã pentru „a þãrii trebuinþã ºi folos”, aducea
„laudã patriei, ºi povestirea de laudã celor veniþi
dupã noi”. Ostenelile sale le-a jertfit „pentru datoria
cea cãtre Patrie, ºi dragostea cea cãtre ai mei
patrioþi”, semnând prefaþa la cartea sa Adunare
cuprinzãtoare în scurt de pravilele cãrþilor împãrãteºti,
apãrutã la Iaºi în 1814, cu „Sârguitorul pentru Patrie,
Andronache Donici”. Aceastã carte, datã fiind valorea
sa, se retipãrea ºi dupã o sutã de ani de la apariþie. 

Trecut pprin ffurtunile vvieþii
Copilãria savantului a fost zguduitã de douã

evenimente tragice. Pe când avea patru ani, în
circumstanþe încã neclare (a pierdut la cãrþi moºia
dãruitã de pãrinþii sãi), tatãl sãu, om bine ºcolit
(absolvise Gimnaziul din Chiºinãu, Liceul Richelieu
de la Odesa,
Universitatea
din Sankt
Petersburg,
facultatea
de drept),
ºi-a încheiat
socoteala cu
viaþa. Dupã

acest eveniment tragic, Limonia ºi-a luat bãiatul ºi
s-a mutat la sora sa, la Dubãsarii Vechi. Peste 4 ani,
se îmbolnãveºte de tifos exantematic ºi este izolatã.
Dupã cum spun legendele satului, auzite de noi de
la Ion Novac (1952) ºi Nadejda Chetruºca (1950),
copilul tânjea dupã mamã. În cele din urmã, mãtuºa
n-a rezistat, a încãlcat canoanele medicale ºi i-a
întredeschis uºa ca sã-ºi vadã mama. Bãiatul a pri-
vit-o de departe ºi a plâns tare. La 6 noiembrie 1882,
la numai 35 de ani, Limonia se stinge. Nicolae avea
8 ani, vârstã la care pierderea mamei s-a întipãrit
adânc în minte. Corpul ei neînsufleþit a fost îmbãl-
sãmat, pus într-un sicriu de sticlã ºi aºezat într-un
cavou din curtea bisericii din Dubãsarii Vechi, ctitoritã
de Nicolae Macri, bunicul savantului dupã mamã,
om de viþã nobilã, care se refugiase în 1823 din
Grecia în Basarabia. Cavoul era construit dupã
schiþa arhitectului Alexandru Bernardazzi (1831-
1907), arhitectul clãdirii primãriei din Chiºinãu.
Cavoul se pãstreazã ºi azi, fiind adus în ordine
de preotul Teodor Pelin, dupã ce prin anii 1960
fusese vandalizat ºi osemintele pângãrite de oameni
nemernici. Dupã pierderea ambilor pãrinþi, Nicolae
este înfiat de sora mamei sale, Elena, care l-a
crescut în dragoste ºi grijã. Se spune cã astronomul
intra periodic în cavou ºi, la lumina candelelor, privea
mama parcã vie aºezatã în sicriul de sticlã ºi medita
asupra celor veºnice. Spun legendele satului cã
în camera savantului atârna un portret mare, cât
peretele, în care se vedea o femeie frumoasã,
luminoasã, care parcã cobora din cer, ca Hristos
din tablourile biblice. La Dubãsarii Vechi, alãturi
de mama sa, îºi dorea astrofizicianul sã-ºi afle
locul de veºnicã odihnã, dar din cauza regimului
comunist s-a stins din viaþã departe de casã. 

De ttânãr, ccu ccaracter 
Nicolae Donici s-a dovedit a fi de mic un caracter

puternic. Dupã pierderea pãrinþilor, ºi-a canalizat
întreaga energie cãtre carte, cãtre cercetare,
dãdea dovadã de o curiozitate ieºitã din comun
ºi de o sete nepotolitã de a cunoaºte. Se evidenþia 

prin inteligenþã, înþelepciune, intuiþie, gândire liberã,
fantezistã. Onest, responsabil, cu simþ critic, muncea
totdeauna cu pasiune ºi era perseverent în a-ºi atinge
scopul, parcã îºi înþelesese menirea – sã facã lucruri
durabile. Pe lângã astronomie, iubea mult fizica ºi
matematica. A fost captivat de astronomie, de cãrþile
ilustrului astronom ºi popularizator al ºtiinþei francez
Camile Flammarion (1842-1925), care avea scrise
peste 50 de cãrþi (multe dintre ele se aflau cu
siguranþã ºi în biblioteca lui Donici), „omul care a
trezit interesul unei întregi planete pentru astronomie”
(Constantin Pârvulescu, 1890–1945), a adus cerul
aproape de oameni, „a bãgat cerul în capul lor” (cum
a fost cazul cu Nicolae Donici). Flammarion avea un
observator particular la Juvisy-sur-Orge, nu departe
de Paris. Imitând savantul francez, Donici, la vârsta
de 16 ani, mãrturisirea îi aparþine, avea acasã
înjghebat un observator astronomic. Posibil cã
dragostea de astronomie a luat naºtere ºi dintr-o
nevoie a sufletului, dupã dramele vieþii, de a înþelege
mai îndeaproape problemele existenþiale, de a
învinge frica de neant. Bãiatul se interesa nu numai
de astronomia de poziþie, ci ºi de ceea ce þine de
esenþa Lumii, de procesele fizice ºi chimice care
au loc în stele, de geneza ºi evoluþia Universului.
Cea mai mare atenþie o acorda studierii Soarelui,
care într-o mãsurã oarecare îl caracterizeazã ºi
pe dânsul ca savant: curat la suflet ºi liber la gând.
Surprinzãtor a fost pentru autori sã descopere
simbolul Soarelui pe frontoanele caselor ºi pe porþile

oamenilor de la Dubãsarii Vechi,
inclusiv pe uºile altarului din
biserica satului. Dubãsarii Vechi
este o comunã a Soarelui,
bine i-ar sta sã devinã ºi o
comunã a Astronomiei, un
centru astronomic, cum a fost
pânã în 1940. Sã aibã cel puþin
douã strãzi care sã poarte

numele a doi mari astronomi ai lumii, ale cãror lucrãri
au agitat spiritele marilor scriitori fantaºti ºi pragurile
cãrora le-a ros înþeleptul Donici: Flammarion, pe care
într-atât îl venera încât în iunie 1925, împreunã cu
soþia Maria, a participat la funeraliile astronomului
avute loc la Juvisy-sur-Orge, ºi Jules Janssen
(1824–1907), savantul care a inventat analiza
spectralã, iar în 1868 a descoperit elementul heliu
pe Soare, moment de la care începe dezvoltarea
astrofizicii. La observatorul acestuia, situat pe
Mont Blanc, la înãlþimea de 4810 m, astronomul
basarabean ºi-a testat aparatele. Iar vara, la
Dubãsari sã funcþioneze o tabãrã pentru elevi,
în care aceºtia sã se recreeze ºi sã studieze
pe viu fenomenele astronomice, astrofizice,
meteorologice etc. care-l interesau pe Donici.

Vulturul ccautã ppiscurile mmunþilor
De la vârsta de 12 ani (1886) Nicolae Donici se

aflã la Odesa. Învãþa, avea programul sãu de studii
ºi de cercetare. A absolvit Liceul Richelieu (promoþia
1893), apoi Facultatea de Fizicã ºi Matematicã a
Universitãþii de acolo (cu distincþie, promoþia 1897),
douã adevãrate bijuterii ale învãþãmântului de atunci
din Imperiul Rus. La Universitate a avut norocul sã
dea de profesori-oameni de ºtiinþã, cu care interesele
lui au intrat în rezonanþã. Este vorba de profesorul
de fizicã F.N. ªfedov (1840–1905), nãscut în Chilia,
Valahia, posibil cã ºtia ºi româna, care avea un crez
al sãu de neclintit, „fizicianul trebuie sã poatã sã facã
toate celea”, ºi cel de astronomie, A.K. Kononovici
(1850-1910), care a avut meritul sã transforme o
instituþie de învãþãmânt într-un mare centru ºtiinþific:
dãdea studenþilor nu numai cunoºtinþe de manual, ci
îi punea la curent cu cele mai noi achiziþii ale ºtiinþei
ºi îi implica în cercetare, având ferma convingere cã
învãþarea prin cercetare este cea mai bunã metodã
de însuºire profundã a materiei. Kononovici a fost
unul dintre pionierii cercetãrilor de astrofizicã din
Rusia. Graþie lui, Donici a prins gust de ºtiinþã. În
scurt timp, Observatorul astronomic universitar din
Odesa s-a transformat într-un adevãrat cuib de vulturi
ai astrofizicii. De aici ºi-au luat zborul nume mari ale
astrofizicii, printre care ºi George Gamow, autorul
vestitului model de Univers fierbinte în expansiune. 

(Fig. 1: Imaginea coroanei solare fotografiatã de
Nicolae Dinici în timpul eclipsei de Soare din 28 mai
1900, în localitatea Elche, Spania)

(Va urma)
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Î
n cceea cce ppriveºte
cercetarea depen-
denþei unul de altul a

conceptelor matematice se
constatã cã „înainte de Frege

au fost matematicieni care au ajuns la încheierea
cã în cele din urmã toate conceptele aritmeticii au
la origine numerele naturale... chiar dacã în anumite
cazuri nu ar putea sã fie realizate definiþii precise.
Sarcina principalã, pe care logicismul trebuia sã
o soluþioneze mai întâi, consta astfel în deducerea
numerelor naturale din concepte logice... Esenþialul
în aceastã soluþie îl constituie faptul cã a fost
cunoscut exact locul logic al numerelor naturale:
acestea sunt determinãri logice ce revin
nu lucrurilor, ci conceptelor.”

Numerele naturale „nu constituie o mulþime
parþialã de fracþii, ci se aflã într-o subordonare
determinatã faþã de anumite fracþii” (numãrul
natural 3 ºi fracþia 3/1 nu mai sunt prin aceasta
identice, ci numai subordonate unul altuia); „aici
trebuie sã vorbim numai de definiþia numerelor
reale”, o problemã care „nu este soluþionatã încã
pânã acum de niciuna dintre cele trei orientãri”.

Esenþialul în metoda logicistã de introducere a
numerelor reale „constã în aceea cã aceste numere
nu sunt postulate, ci sunt construite... o conceptua-
lizare nu este o creaþie, ci numai o acordare de nume
pentru ceva care trebuie sã fie dovedit ca existent.
Nu existã definiþie creatoare. Aceastã concepere
constructivistã þine de tezele de bazã ale logicismului”.

Propoziþiile matemetice „sunt deductibile din
principiile logice cu ajutorul operaþiilor logice de
deducþie... La deducerea propoziþiilor matematice,
logicismul se loveºte, totuºi, de diferite dificultãþi. Mai
întâi, pentru cã lasã în afarã faptul cã unele propoziþii
ale aritmeticii ºi ale teoriei mulþimilor, dacã sunt luate
în sensul obiºnuit, necesitã încã, pentru dovedirea
lor, pe lângã principiile logice, principii speciale,
anume, axioma infinitãþii ºi axioma alegerii (sau
axioma multiplicãrii)” (Idem, pp. 40, 41).

O mare dificultate în construcþia matematicii,
„probabil cea principalã”, considerã Carnap, este
corelatã cu axioma reductibilitãþii (pe larg prezentatã
de Russell); dificultatea menþionatã este legatã
de „teoria tipurilor” a lui Russell, teorie pe care
„o prezentãm în caracteristicile ei principale”,
deosebind „o teorie simplã a tipurilor” ºi „o teorie
ramificatã a tipurilor”.

Un aspect important al teoriei lui Russell priveºte
„problema conceptualizãrilor nepredicative”, prilej
cu care se discutã despre necesitatea „eliminãrii”
antinomiilor logice ºi despre aºa-numitul principiu-
circulus-vitiosus.

D
iscuþia sse cconcentreazã asupra „celei mai
simple antinomii”, anume „cea a conceptului
de impredicabil”. Se dã definiþia: „o propri-

etate este impredicabilã dacã ea nu are loc despre
sine. Este proprietatea impredicabil ea însãºi impre-
dicabilã? Sã acceptãm cã este; atunci ea ar avea
loc despre sine ºi, conform definiþiei impredicabilului
nu ar fi aºadar impredicabilã. Sã acceptãm cã nu
este; atunci ea nu ar avea loc, ar fi, conform definiþiei
impredicabilului, impredicabilã. Dupã principiul terþului
exclus, ceva ori este valabil ori nu este; în ambele
cazuri ajungem la o contradicþie” (Idem, p. 44).

Dupã o sistematizare a felurilor de antinomii
(„antinomii logice”, „antinomii semantice” sau „episte-
mologice”) ºi exprimãrii „principiului circulus-vitiosus”
ºi ca „interdicþie a conceptualizãrii nepredicative”,
se ajunge la o „încercare de soluþionare” ºi, dupã
examinarea interpretãrii lui Ramsey (care admite
conceptualizãrile nepredicative), Carnap precizeazã:
„Cred cã trebuie sã ne menþinem la interpretarea
lui Frege, anume cã ºi în matematicã poate sã fie
acceptat ca existent numai ceva a cãrui existenþã
este doveditã, ceea ce înseamnã: este doveditã
în infinit de mulþi paºi. în aceasta aº fi de acord cu
intuiþioniºtii. Caracterul mãrginit al oricãrei operaþii
logico-matematice, o dovadã sau o definiþie nu sunt
de revendicat datoritã unui fapt empiric întâmplãtor,

care-l priveºte pe om, ci aparþine esenþei faptului.
Matematica intuiþionistã s-a numit, din cauza acestei
interpretãri, o „matematicã antropologicã”, iar, în
analogie cu aceasta „matematica lui Ramsey ar trebui
sã fie numitã o matematicã teologicã” (Idem, p. 49).

Î
n îîncheiere, aare lloc ddeschiderea cãtre celelalte
orientãri din filosofia matematicii: intuiþionismul
ºi formalismul: „În forma prezentatã aici,

logicismul are anumite trãsãturi comune cu fiecare
dintre cele douã orientãri. De intuiþionism îl leagã
tendinþa constructivistã în conceptualizare, pe care
încã Frege a
reprezentat-o
hotãrât: un con-
cept nu trebuie
introdus axioma-
tic, ci trebuie
construit treptat
prin definiþii,
pornind de la
conceptele de
bazã presupuse
în mod nedefinit...
ªi cu formalismul
existã o înrudire
metodicã.
Logicismul îºi
propune ca
sarcinã sã
construiascã
sistemul logico-matematic astfel încât chiar stabilirea
formulelor de succesiune ºi a prescripþiilor opera-
þionale se efectuiazã cu privire la semnificaþia
conceptelor de bazã; în interesul sistemului însã
lanþul deducþiilor ºi cel al definiþiilor este introdus
în mod pur formalist, potrivit calculului numai, adicã
fãrã referire la semnificaþia conceptelor de bazã”.

Comparaþiile constituie ºi laitmotivul participãrii
lui Carnap la dezbaterea despre fundamentele
matematicii. „Din cele trei conferinþe, sublinia
Carnap, unii ascultãtori au cãpãtat, poate, impresia
deprimantã cã situaþia problemei ar fi confuzã ºi fãrã
perspectivã: aici sunt trei orientãri, dintre care niciuna
nu o înþelege pe cealaltã ºi fiecare (dintre ele)
vrea sã reconstruiascã matematica în alt mod...
Deosebirea orientãrilor s-ar lãsa explicatã, poate,
pornind de la deosebirea exigenþelor puse în con-
strucþia matematicii din diferite puncte de vedere.”

ªi, iatã argumentarea: „Logicianul (reprezentat
în primul rând de Frege, mai târziu de Russell, într-o
anumitã privinþã ºi de Brouwer) cere ca fiecare semn
al limbii, aºadar ºi simbolica matematicã, trebuie sã
posede o semnificaþie precisã, determinabilã deschis.
Acestuia i se opune matematicianul (reprezentat de
Hilbert): Nu vrem sã fim obligaþi a da socotealã de
semnificaþia semnelor matematice; ne revendicãm
dreptul de a opera axiomatic în mod liber, adicã sã
stabilim axiome ºi prescripþii operatorii pentru un
anumit domeniu matematic, ºi astfel sã cãutãm în
mod formalist concluziile... Aceste douã exigenþe
par incompatibile. în ele ni se prezintã opoziþia
Logicism-Formalism. Dar opoziþia poate, cred,
sã fie depãºitã. Calea spre aceasta ne-o indicã
cea de a treia revendicare, anume cea a fizicianului.
Acesta pretinde de la sistemul logico-matematic
nu numai concordanþã cu sine, ci ºi aplicabilitate
în domeniul ºtiinþei empirice.”

U
rmeazã oo eexplicaþie (prin exemplificare):
cum se pot trage concluzii, ce transformãri
de propoziþii sunt admisibile? De exemplu,

sistemul logico-matematic ne permite sã trecem de
la propoziþiile „Toþi oamenii sunt muritori” ºi „Toþi grecii
sunt oameni” la propoziþia „Toþi grecii sunt muritori”.
De la aceste sisteme pretindem sã ne înlesneascã,
de exemplu, ºi transformarea propoziþiei „În aceastã
camerã sunt numai persoanele Hans ºi Peter” în
propoziþia „În aceastã camerã sunt douã persoane”.
Cãci altfel nu putem aplica aritmetica la empiric.

Mai îndeaproape: „Matematicianul nu are de
fapt nevoie sã se preocupe de aceastã aplicare,

bineînþeles, în interiorul domeniului sãu. Dar în
cadrele ºtiinþei, în ansamblu, el trebuie, desigur,
sã preconizeze posibilitatea aplicãrii aritmeticii
la propoziþiile de realitate; altfel nu s-ar putea face
nicio fizicã.”

Acum se pune întrebarea: Este satisfãcutã
aceastã cerinþã de sistemul logicist ºi de cel
formalist? „În cazul modalitãþii Frege-Russell a
definiþiei numãrului se poate trage numita concluzie,
dar în cazul introducerii axiomatice hilbertiene a
numãrului, acest lucru nu e sigur, cãci forma exactã
a sistemului de axiome încã nu existã. În orice caz,

prin introducerea de axiome determinate,
acest sistem poate fi întregit în aºa fel încât
sã permitã transformãri de forma menþioatã.
Cred însã cã opoziþia dintre logicism ºi
formalism poate fi depãºitã într-un anumit
fel, dacã sistemul celui din urmã îºi aflã
întregirea necesarã menþionatã.”

În fond, construcþia formalistã „nu poate
fi împiedicatã de a indica reguli de operare
pentru semnele matematice, adicã prescripþii
care determinã întrebuinþarea acestor semne
nu numai în interiorul matematicii, ci ºi
în ºtiinþa empiricã”, prin aceasta fiind admisã
ºi semnificaþia tuturor semnelor.

Analiza logicã a sistemului formalist permite
concluzia cã, în ciuda metodei formaliste de
construcþie, opoziþia dintre formalism ºi logicism
poate fi depãºitã: „Dacã sistemul axiomatic
este complet (în sensul lui Hilbert: niciuna

dintre formulele nederivabile adãugatã aici nu este
contradictorie), atunci analiza semnificaþiei este
univocã; fiecare semn primeºte o semnificaþie
ºi cu aceasta construcþia formalistã s-ar transforma
într-una logicistã.”

D
ar, pprecizeazã CCarnap, „dacã am exprimat
aici speranþa într-o unificare a orientãrilor
opuse, cu aceasta nu vreau sã ascund

cumva opoziþiile ºi dificultãþile încã existente. Dim-
potrivã, ar fi cel mai bine dacã fiecare orientare
s-ar strãdui, cu cât mai multã precizie posibil,
sã-ºi introducã ideile de bazã. Cred cã atunci aceste
realizãri vor conduce, în fine, la un rezultat comun.”

Pe fondul discuþiei despre interpretarea semnului
matematic, intervine Heyting (reprezentantul
intuiþionismului): „Pentru mine, un rezultat important
al acestei sesiuni constã în aceea cã s-a clarificat
raportul dintre formalism ºi intuiþionism... Ambele
orientãri sunt posibile în sine, ambele au un drept
sigur la numele de matematicã. Cãci ambele au
rezultat din reinterpretarea matematicii clasice... 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, o datã furnizatã dovada
de necontradicþie, atunci formalismul poate servi intu-
iþionismului ca probã; cãci semnele formale pot fi
interpretate în mod intuiþionist ca date matematice...”

Se pare astfel cã intuiþionismul ºi formalismul
se completeazã reciproc, dar în ce priveºte logicismul,
Heyting este categoric: „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 soluþionatã com-
plet, în construcþia matematicii, logiciºtii nu vor sã se
dispenseze de a întrebuinþa conceptul de lume. De
aceea, o clarificare definitivã nu este încã posibilã.”

Carnap nu mai intervine, în acest context, dar
dezvoltãrile lui în câmpul sintaxei logice ºi al seman-
ticii argumenteazã pe larg cã pentru stadiul la care
prin el a ajuns logicismul, obiecþia lui Heyting privind
folosirea conceptului de lume nu se susþine. De fapt,
în încheierea discuþiilor, Reidemeister preciza: „Ce
înseamnã aici semnificaþie? În orice caz, nu ceea ce
înþelege un intuiþionist prin semnificaþie. Faptul cã
acest cuvânt este atât de diferit considerat constituie,
poate, cea mai importantã opoziþie dintre cele douã
tabere (adicã, intuiþionist ºi logicist, n.n.), ceea ce nu
a fost destul de clar recunoscut de reprezentanþii
punctului de vedere logicist...”

Carnap ddespre ssemnificaþia
logicismului îîn ffilosofia mmatematicii ((II)

Acad. AAllexandrru BBOBOC
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S
ecolul aal 119-llea aduce în þãrile române
mari prefaceri sociale, de bunã-seamã
fiind implicat ºi sistemul educaþiei. Pragurile

acestui secol sunt anii 1821, 1848, 1860, iar fiecare
etapã este plinã de evenimente memorabile chiar
ºi pentru învãþãmântul românesc.

Pentru învãþãmânt, ca ºi pentru întrega culturã,
intrarea în acest secol este marcatã de douã per-
sonalitãþi: Gheorghe Lazãr în Þara Româneascã
ºi Gheorghe Asachi în Moldova.

Gheorghe LLazãr (1779-1823), nãscut în satul
Avrig de lângã Sibiu, fãcuse strãlucite studii teologice
la Viena, dar îºi însuºise ºi temeinice cunoºtinþe
inginereºti ºi de fizicã ºi matematici, urmând cursurile
Politehnicii din Viena ºi traducând o serie de cãrþi.
Revenit la Sibiu, va fi împiedicat sã devinã episcop
ortodox, dar va funcþiona ca profesor de teologie
la institutul teologic nou înfiinþat. Duºmãnia ºi invidia
unor clerici fac ca Gheorghe Lazãr sã fie destituit
din funcþia sa de la institutul teologic. Pentru el a fost
un refugiu venirea la Bucureºti, în primãvara anului
1816, dar pentru Þara Româneascã a fost o ºansã
de a pãºi pe calea unei educaþii moderne
în limba românã.

Învãþatul Gheorghe Lazãr devine mai
întâi cunoscut ca inginer hotarnic, ca apoi,
apreciat ºi sprijinit de Vodã Caragea ºi
de mai mulþi oameni de seamã ai vremii,
sã deschidã în august 1818 ªcoala de
inginerie hotarnicã româneascã. Aceasta va
funcþiona în Bucureºti, în „odãile Mãnãstirii
Sfântului Sava”, dupã cum suna raportul
cãtre domnitor, semnat la 6 martie 1818
de Mitropolitul Nectarie, Grigore Ghica,
Constantin Bãlãceanu, Alexandru
Mavrocordat, Iordache Golescu.

La deschiderea ºcolii, Gheorghe Lazãr
pronunþã Înºtiinþare de toatã cinstea
vrednicã tinerime. Redau, din cartea lui
Andonie ([2], p. 65) prima frazã a Înºtiinþãrii:
„Vremea trece iute, nu se mai întoarce ºi
ne furã anii vieþii în sineºi, noi rãmânem tot
lipsiþi ºi neciopliþi; pentru aceea grãbiþi-vã,
nu întârziaþi a vã arãta ºi a vã trece la condica ºcolii.”

Pregãtirea tinerilor în ºcoala lui Lazãr de la Sfântul
Sava începea chiar cu scrisul, cititul, cunoaºterea
numerelor; etapa a doua cuprindea poetica ºi mito-
logia, geografia globului pãmântesc, retorica ºi istoria

neamului; în etapa a treia se învãþa aritmeticã,
geometrie, trigonometrie, algebrã, ingineria câmpului
(geodezie); a patra etapã era dedicatã unei pregãtiri
filosofice ºi juridice. 

ª
coala nnaþionalã aa llui GGheorghe LLazãr
cuprindea, deci, învãþãmântul primar,
secundar ºi universitar. Matematica se

învãþa dupã cãrþile traduse de Gheorghe Lazãr
la Viena, din limba latinã în românã (cu caractere
chirilice), în special dupã cãrþile lui Christian Wolff.
Este interesant modul în care Lazãr a tradus ter-
menii matematici, unii folosiþi ºi azi ca atare (laturã,
triunghi, catetã, ipotenuzã, figurã, punct, linie, pãtrat
etc.), dar ºi denumiri modificate mai târziu, precum
triunghi pieziºat (scalen), unghi teºit (obtuz),
atingãtoare (tangentã), tãietoare (secantã).

ªcoala lui Gheorghe Lazãr va fi închisã odatã cu
începutul miºcãrii revoluþionare de la 1821. Bolnav,
Gheorghe Lazãr se retrage în satul sãu natal, Avrig,
ºi moare la 17 septembrie 1823, la numai 44 de ani.

George ªt. Andonie încheie paginile dedicate lui
Gheorghe Lazãr scriind cã
acesta „are meritul de a fi
pus bazele învãþãmântului
ºi în Þara Româneascã ºi
în Transilvania, prin ªcoala
naþionalã de la Sf. Sava
ºi prin Institutul teologic
de la Sibiu, devenit în urmã
faimosul seminar al lui
Andrei ªaguna” ([2], p. 71).

La ªcoala de la Sf.
Sava s-au format mai multe
personalitãþi de seamã, iar
foºti elevi ai lui Gheorghe
Lazãr vor fi cei care, dupã
1821, vor prelua ºtafeta
cursei pentru progresul
þãrii. Aportul acestora se
va afirma în urmãtoarea
etapã, între 1821 ºi 1860.

În Moldova, începutul de
veac 19 poartã amprenta lui Gheorghe AAsachi (1788-
1869), despre care Nicolae Iorga spunea cã „Nu era
pe vremea aceea român care sã ºtie atâtea lucruri
ca dânsul” (M. Aiftincã). Edgar Quinet (România
Principatelor, Iaºi, 1856, p. 55) scria cã „este bãrbatul

care, mai mult ca oricare
altul, a contribuit cu glorie
la deºteptarea ºi pregãtirea
învierii naþionalitãþii române”. 

G
heorghe AAsachi
s-a nãscut în localitatea Herþa (atunci în
Moldova, acum în Ucraina), la 1 martie

1788. De la 9 ani învaþã la un colegiu din Lemberg
(Lwow), apoi la facultatea de filosofie a Universitãþii
din acest oraº; audiazã cursuri în limbile polonã,
latinã ºi germanã, studiind matematici, logicã, ºtiinþe
naturale, fizicã, metafizicã ºi eticã, dar ºi cursuri de
arhitecturã. Încheie studiile universitare la Lemberg
în 1804, dar între 1805 ºi 1812 studiazã la Viena
(cu o bursã din partea domnitorului Moldovei) mate-
matici ºi picturã. Între 1809 ºi 1812 studiazã în Italia
arheologia, pictura, limba ºi literatura italianã. La
vârsta de 24 de ani, în 1812, se întoarce în Moldova
cu o solidã educaþie multidisciplinarã ºi cu hotãrârea
de a o folosi la propãºirea þãrii sale. Asachi are
convingerea cã dezvoltarea unei þãri este posibilã
nu doar printr-un act politic, dar ºi prin implicarea
în viaþa spiritualã a poporului. 

Prioritãþile lui Asachi sunt: introducerea limbii
române în toate formele activitãþilor intelectuale,
organizarea ºi dezvoltarea învãþãmântului public
în limba naþionalã. Va reuºi aceste deziderate, cãci,
dupã cum afirma Kogãlniceanu în 1855, numele lui îl
gãsim „în toate începuturile intelectuale ºi industriale
ale Moldovei – campion neobosit al inteligenþei timp
de jumãtate de secol” (România literarã, 14/1855).

Dintre înfãptuirile lui Gheorghe Asachi care au
marcat deschiderea unui drum ascendent românilor
cãtre educaþie ºi progres, mã voi opri doar la câteva.

Astfel, prima ºcoalã de inginerie în limba românã
este deschisã pe lângã Academia Domneascã deja
existentã la Iaºi, în care se predase doar în limba
greacã (dar nu ºi ºtiinþe). Clasa de inginerie este
inauguratã în 1814, cu 33 de studenþi, mulþi dintre
ei fiind fii de boieri, inclusiv fiul prinþului domnitor,
Alexandru Calimah. Asachi preda matematici ºi
a redactat cursuri de aritmeticã, geometrie, trigono-
metrie ºi algebrã, toate fiind traduceri ale cãrþilor
lui Etienne Bézout. 

SSeeccoolluull aall 1199-lleeaa:: ttrraannzziiþþiiaa sspprree
ººccooaallaa rroommâânneeaassccãã ddee mmaatteemmaattiiccãã

Eufrrosina OOTLÃCAN

E
ste dde rreþinut ccã, la momentul acestei „Discuþii” (1930) Carnap nu-ºi
elaborase încã (fundamentat în lucrãri) concepþia sa despre sintaxã
ºi semanticã ºi astfel cerinþa pusã de Reidemeister vine ca un îndemn

la proiecte viitoare (pentru toate cele trei direcþii).
În descrierea „drumului sãu în filosofie”, Carnap preciza: „În iunie 1931, am

þinut, în Cercul nostru, trei prelegeri asupra metalogicii... În metalogicã am pus
mare preþ pe deosebirea dintre acea limbã care este obiectul cercetãrii ºi pe care
am numit-o limbã-obiect ºi limba în care este formulatã teoria limbii-obiect, adicã
metalogica; am numit-o pe aceasta metalimbã.”

Scopul acestei deosebiri exprima clar ideea proiectului construcþiilor teoretice
viitoare ºi totodatã contextul dezbaterilor în jurul reformei logicii: „Între altele,
mãrturisesc aici cã era þelul meu sã fac mai precisã metalimba, astfel încât în ea
sã poatã sã fie construit pentru metalogicã un sistem conceptual exact. În timp ce
Hilbert preconiza metamatematica sa numai pentru scopul unei dovezi a lipsei de
contradicþie a sistemului matematic formulat în limba-obiect, eu aspiram la schiþa
unei teorii generale a formelor lingvistice.”

Cu orientarea spre sintaxa logicã se precizeazã cã este vorba de un domeniu
„preocupat exclusiv cu formele de expresie a limbii”, farã referire „la semnificaþia
semnelor ºi expresiilor”, ºi se anunþã convenþionalismul. „În sintaxã, am inten-
þionat sã pun la dispoziþie mijloacele conceptuale pentru formularea exactã a
unor controverse”, „sã arãt cã fiecare are libertatea sã-ºi aleagã, aºa cum poate,
regulile limbajului sãu ºi totodatã logica sa. Am numit aceasta principiul toleranþei;
mai exact, acesta s-ar putea numi principiul convenþionalitãþii formelor lingvistice.
De aici rezultã cã la discuþia punctelor litigioase amintite este vorba în primul
rând, pentru scopuri determinate, exclusiv de proprietãþile sintactice ale diferitelor
forme lingvistice, iar, în al doilea rând, de temeiurile practice ale preferinþei pentru
o formã sau alta. În felul acesta, afirmaþiile cã o anumitã limbã ar fi cea adevãratã
sau cã ar reprezenta adevãrata logicã... vor fi eliminate.”

Pe fondul convenþionalismului, care priveºte în principal limba, logica însãºi
vine într-o altã înþelegere pe fondul „analizei logice a limbajului”: „esenþialul
îl constituie posibilitatea construcþiei de noi limbaje”, iar orice încercare „de
a cuprinde mai precis problemele filosofice” se terminã „la problemele analizei
logice a limbajului” (subl. n.); se ajunge la încheierea cã „esenþialul în problemele

filosofice priveºte limba, nu lumea”, iar adevãratele probleme sunt „metateoretice”.
În fond, instrumentatã cu aceste metode, logica vine printr-o funcþie esenþialã:

analiza logicã a limbajului. „Prin dezvoltarea logicii în ultimele decenii – scria
Carnap (în 1934) – s-a pus tot mai clar în luminã faptul cã ea poate fi studiatã
mai exact numai dacã se referã nu la judecãþi (gânduri sau conþinuturi de gândire),
ci la expresii lingvistice, îndeosebi la propoziþii”, mai exact, „logica are de tratat
propoziþiile în mod formal”. (R. Carnap, Sintaxa logicã a limbajului..., pp. 15, 16)

A
ºadar, aaspectul nnou cconstã aaici în relevarea faptului cã „limba este
ºi obiect de cercetare logicã”: „fãurirea logicii, echivaleazã acum cu
construirea unei limbi, un program cu aspecte multiple, cu o dozã de

labilitate care la nevoie poate îndreptãþi convenþionalismul; dar ºi cu parametri
care trebuie respectaþi”. (P. Botezatu, Semioticã ºi negaþie, Editura Junimea,
Iaºi, 1973, pp. 94, 95)

Aceºti „parametri” þin, poate, de legãtura limbã-gândire ºi atunci pluralismul
logic trece în primul plan: „Metalogica, ca ºi logica, în momentul când se
formalizeazã, se constatã cã e pluralistã. Recurenþa de la logicã la metalogicã,
ceea ce intrã în cadrele unei recurenþe esenþiale... nu e opusã pluralismului
logic... Pluralismul logic e unul din aspectele a ceea ce numim libertatea
axiomaticã, caracter fundamental al gândirii umane”. (Gr.C. Moisil, Pluralismul
logic, în Încercãri vechi ºi noi de logicã neclasicã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1965, p. 89)

Este exprimat aici un adevãrat elogiu al pluralismului logic, la a cãrui afirmare
opera lui Carnap a contribuit în mod fundamental. În felul acesta, formula sa în
logicã nu existã nicio moralã nu poate fi înþeleasã decât în orizontul pluralismului
logic. Rãmâne însã de tratat problematica specialã a formalismului, în funcþie
de context (logic sau matematic), presupunând cumva deosebirea de tip de
raþionalitate (ar fi o ipotezã de lucru!). Pe acest fond este posibilã ºi o întâlnire
a logicismului cu formalismul, dar la nivele ulterioare discuþiilor din anii ’30 ai
secolului trecut, context în care metodologica (ºi metamatematica) înregistreazã
dezvoltãri ce pun într-o nouã luminã metalimbajul. Fãrã a neglija teza lui
Wittgenstein (Nu pot sã ies cu limba în afarã din limbã), nu-i de trecut
cu vederea posibilitatea oferitã de pluralismul logic.
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A
ºa ccum sscria eel îîn 11836 ([2], p. 83), „Dorind
a da tinerimii patriei înlesnire de a cultiva în
deobºte aceastã ºtiinþã, încã din 1814, pe

când de la învãþãturã era exclusã (înstrãinatã) limba
patriei, eu cel dintâi am paradosit în public româ-
neºte matematica, ºi anume: Geometria teoreticã ºi
practicã spre informarea inginerilor civili, pentru care
am compus un curs elementar de matematicã, a
cãrui manuscripte se întrebuinþeazã pentru ºcoalã.”

ªcoala de inginerie a lui Asachi este închisã
în 1819, conjunctura politicã internã ºi externã în
Moldova, chiar înainte de 1821, nefiind prielnicã
învãþãmântului în limba românã.

Mai târziu, Asachi va veni ºi cu alte premiere
pentru educaþia ºi cultura naþionalã. El este consi-
derat fondatorul presei româneºti, din 1829 începând
sã editeze gazeta Albina româneascã ºi alte publi-
caþii. Înfiinþeazã, de asemenea, ºi o tipografie.

Ca secretar al Comitetului pentru elaborarea
Regulamentului Organic, între anii 1829
ºi 1831, introduce legi în beneficiul
dezvoltãrii învãþãmântului secundar ºi
superior românesc. În folosul educaþiei
elaboreazã „principiile organice ale ºcolii
de arte ºi meserii”, inaugurând în 1841
ºcoala cu acest profil. Asachi reorgani-
zeazã învãþãmântul primar de fete
ºi învãþãmântul sãtesc. Tipografia sa
va fi utilã ºi pentru înzestrarea ºcolilor
cu manuale. Gheorghe Asachi deschide
Conservatorul filarmonic ºi dramatic din
Iaºi, în 1835. Pentru contribuþia esenþialã
la începuturile învãþãmântului, presei,
teatrului în limba românã, Gheorghe
Asachi este un „ctitor de culturã
naþionalã” (M. Aiftincã).

Deschizând drumul cãtre învãþãturã,
ºcolile lui Lazãr ºi Asachi dau roade, astfel încât
în istoria dezvoltãrii societãþii româneºti pe calea
progresului se înscriu nume noi, cu contribuþii
semnificative.

În Þara Româneascã ºi referitor doar la mate-
matici, menþionez câteva personalitãþi dintre cele
care se afirmã între anii 1821 ºi 1860.

Ion EEliade RRãdulescu (1802-1872) este elev
al ºcolii lui Gheorghe Lazãr, de la care învãþase,
cum spune Andonie ([2], p. 122) nu doar cunoºtinþe
ºtiinþifice, dar ºi „sã fie patriot”, ºi înþelesese cã
„cel mai de preþ ideal este sã slujeºti poporul tãu”.

Cursurile ºcolii de la Sf. Sava fiind reluate din
octombrie 1822, Ion Eliade Rãdulescu predã mate-
matici pânã în 1827, retrãgându-se ºi din învãþãmânt,
dar desfãºurând în continuare o activitate meritorie
în domeniul culturii naþionale. Astfel, el instaleazã
o tipografie în Bucureºti, unde tipãreºte primul ziar
din Þara Româneascã, Curierul român, care apare
din 1829 pânã în 1848. Prima lucrare de matema-
tici în limba românã din Þara Româneascã este
Aritmetica lui I.B. Francoeur, tradusã ºi pusã
în lucru în ªcoala naþionalã din Sf. Sava de
I. Eliad, Bucureºti, 1842. În tipografia lui I. Eliad.

Petrache PPoenaru (1799-1875), elev ºi el la
ºcoala lui Gheorghe Lazãr, este cunoscut ca inginer,
matematician, inventator, pedagog, pandur al lui
Tudor Vladimirescu. Cu o bursã de la Eforia ºcolilor,
între 1824 ºi 1826 învaþã la Viena istorie universalã,
psihologie, logicã, eticã, metafizicã, matematici, fizicã,
iar la Politehnica din Viena mai studiazã matematici,
chimie, tehnologie generalã. Studiile sale în strãinã-
tate continuã la Paris, unde se înscrie la „ªcoala
de aplicaþiuni a inginerilor geografi” ºi lucreazã la
întocmirea hãrþii Franþei. Inventeazã stiloul, pe care-l
breveteazã la Paris, sub numele de „stilograf”. 

Contribuþia lui Petrache Poenaru la educaþia
matematicã constã în traduceri ºi tipãriri de manuale;
astfel, traduce din francezã ºi publicã primul curs de
geometrie, în 1837, intitulat Elemente de geometrie
dupã Legendre, iar în 1841, tradus din latinã, Primul
curs de algebrã pentru Þara Româneascã. De
asemenea, tipãreºte primul dicþionar francez-român.

Petrache Poenaru insistã pe pregãtirea teoreticã
a inginerilor, ceea ce reiese ºi din articolul sãu ªtiinþa

inginereascã, publicat în 1838. Este interesant cum
afirmaþiile sale sunt valabile ºi pentru zilele noastre:
„Se fac ingineri fãrã sã ºtie cele mai simple elemente
de matematici; […] acum avem în ºcoala naþionalã
cursuri regulate de învãþãtura matematicii teoretice
ºi practice, pe cât trebuieºte a ºti a se face de cãtre
bunii ingineri topografi ºi pe tot anul ies tineri bine
deprinºi de aceastã ºtiinþã; dar fiindcã acum aceastã
îndeletnicire n-are vreo carierã sigurã, aceºti tineri
ieºind din ºcoalã se dau la alte slujbe.”

În 1870 Petrache Poenaru este ales membru
al Academiei Române, discursul sãu de recepþie
din 8 septembrie 1871 fiind intitulat „Gheorghe
Lazãr ºi ºcoala românã”.

În Moldova, Gheorghe Asachi reuºeºte ºi
dupã 1821 sã înfiinþeze colegiul pe care-l va numi
Academia Mihãileanã, la care va aduce profesori
pentru matematici din Transilvania, dar ºi din Þara
Româneascã, dintre cei care studiaserã cu burse

în strãinãtate (Tudor
Stamate, Alexandru
Costinescu, Leon
Filipescu, Anastasie
Fãtu, D. Popovici,
Constantin Zefirescu).
Apoi, ºi din Academia
Mihãileanã vor pleca
bursieri în strãinãtate
ºi se vor întoarce
profesori aici. Între

aceºtia, Dimitrie AAsachi
(1820-1868), fiu al lui
Gheorghe Asachi, a studiat
ingineria la Berlin ºi
München ºi va fi inginer,
ofiþer, literat, geograf.
Dimitrie Asachi are prima
contribuþie originalã de
matematicã din România,
publicatã la München. 

D
upã UUnirea ddin 11859 aa ccelor ddouã PPrincipate
Române, Moldova ºi Þara Româneascã,
se înfiinþeazã Universitatea din Iaºi, în

1860, ºi cea din  Bucureºti, în 1864. Deviza cu care
domnitorul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, se adreseazã
studenþilor ºi autoritãþilor la inaugurarea Universitãþii
din Iaºi, este Patriotism, progres ºi prudenþã. Prin
Decretul din 25 noiembrie 1864 este datã „noua lege
a instrucþiunii”, prin care este organizat învãþãmântul
de toate gradele în Principatele Unite. Universitatea
din Iaºi, continuatoarea Academiei Mihãilene, avea
iniþial trei facultãþi: Filosofie (cu o secþie de literaturã
ºi una de ºtiinþe pozitive, unde se preda matematicã,
fizicã, chimie, ºtiinþe naturale), Teologie ºi Drept.
Dupã 1864, va avea însã aceeaºi structurã cu
Universitatea din Bucureºti, adicã, alãturi de
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Filosofie
ºi Litere, funcþioneazã Facultatea de ºtiinþe fizice,
matematice ºi naturale. Programul cursurilor
universitare de matematici era la fel cu cel francez,
aºa cum manualele universitare publicate erau
prelucrãri ºi adaptãri dupã cele franceze.

Dupã 1860, învãþãmântul matematic de la noi
progreseazã odatã cu funcþionarea universitãþilor,
iar mai mulþi tineri îºi vor completa cunoºtinþele în
Europa occidentalã, revenind apoi în þarã cu diplome
de licenþã universitarã ºi de doctorat. Creaþiile lor
originale vor fi citate de iluºtri matematicieni strãini
ºi multe dintre acestea vor purta numele autorilor
lor în istoria universalã a matematicii.

Citez doar câteva nume emblematice ale învã-
þãmântului matematic din secolul al 19-lea în þara
noastrã: Alexandru Cãlinescu, Ioan Popp, ªtefan
Emilian, Ion Melik, Miltiade Tzony, Ion Fãlcoianu,
Dimitrie Petrescu, Neculai Culianu, Ion C.
Cantacuzino, Alexandru Orãscu, Iacob Lahovary,

Spiru Haret, David Emmanuel, Constantin Gogu,
Gheorghe Roºiu, Constantin Climescu.

La Bucureºti, în afara Universitãþii, în timpul
domniei lui Cuza se mai înfiinþeazã licee ºi gimnazii,
iar pentru ingineri, ªcoala de poduri ºi ºosele,
la 1 octombrie 1864. Aceasta continua desfiinþata
ªcoalã de conductori de poduri ºi ºosele pe care
o înfiinþase francezul Léon Lalanne în 1852. 

I
mportantã ppentru fformarea dde mmatematicieni
este crerea primei reviste de matematicã
în limba românã, la 15 septembrie 1895, de

cãtre un grup de ingineri, profesori ai acestei ªcoli.
Aceasta este Gazeta matematicã, „monument de
muncã ºi perseverenþã cu rezultate impresionante
pentru propãºirea matematicii ºi a învãþãmântului
în þara noastrã” ([2], p. 263). Revista apare dupã
ce examinatorii concursului de admitere la ªcoala
naþionalã de poduri ºi ºosele din Bucureºti, inginerii
Victor Balaban, Vasile Cristescu, Ion Ionescu, Mihail
Roco ºi Ioan Zotta, au constatat slaba pregãtire
matematicã a candidaþilor. Celor cinci ingineri
li se mai adaugã încã cinci, tot ingineri, Emanoil
Davidescu, Mauriciu Kimbaum, Nicolae Niculescu,
Tancred Constantinescu ºi Andrei G. Ioachimescu;
împreunã constituie grupul fondatorilor Gazetei
matematice. Fãrã niciun ajutor de la stat, cei zece
ingineri pun în circulaþie revista prin contribuþia
bãneascã personalã, peste munca editãrii ei.
În primul numãr, se precizeazã: „Scopul acestei

reviste este: 1) Publicarea de
articole originale de matematici;
2) Dezvoltarea gustului pentru
studiul acestei ºtiinþe ºi a cerce-
tãrilor originale.” 

Vor urma apoi matematicieni
ºi alþi ingineri sã lucreze pentru
Gazeta matematicã. Începând cu
1 noiembrie 1895, chiar Gheorghe
Þiþeica (1873-1939) desfãºoarã
o bogatã activitate la revistã.

Primii doctori în matematici sunt
Ion Bozãceanu (1846-1897) ºi
ªtefan Hepites (1851-1922), ambii
cu doctoratele luate la Universitatea
liberã din Bruxelles, unde nu se
susþinea o tezã. Urmeazã docto-

ratele de la Universitatea Sorbona din Paris, unde
susþin dizertaþii pânã la încheierea secolului al
19-lea Spiru Haret (1878), David Emmanuel (1871),
Constantin Gogu (1882), Nicolae Coculescu (1895),
Gheorghe Þiþeica (1899) ºi Anton Davidoglu (1900).

Academia Românã, înfiinþatã în anul 1866,
îºi deschide porþile ºi matematicienilor. Pânã la
anul 1900, sunt aleºi membri ai celui mai înalt
for de ºtiinþã din România urmãtorii matematicieni:
Emanoil Bacaloglu (titular din 1879), Constantin
Climescu (corespondent din 1892), Neculai Culianu
(corespondent din 1889), Constantin Gogu
(corespondent din 1889), Spiru Haret (titular
din 1892), Petrache Poenaru (titular din 1870),
ªtefan Fãlcoianu (titular din 1875).

Secolul al 19-lea face uriaºul salt de la
„alfabetizare” (cum ar fi spus Moisil) la valorile
matematicii universale ale creaþiilor originale ale
românilor.
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Domnule Ion Ungureanu, ministru al Culturii, cãci
aºa vã ºtie toatã lumea ºi aºa v-a fixat istoria, suntem
în preajma a douã mari sãrbãtori, înscrise în cartea
de glorie a Neamului – Ziua Independenþei ºi Limba
Noastrã cea Românã, deºi ultima a fost simplificatã
la Limba Noastrã. Mi se pare cã existã o diminuare,
nu mai e acea deschidere sufleteascã de mai înainte
la sãrbãtorirea lor. De ce oare? Cum vã amintiþi
de primele ediþii?

De ce? Pentru cã tot dãm înapoi ca racul,
vorba lui Eminescu ºi a fabulei. În aceºti ani noi am
fost împinºi înapoi în istorie, mai ales în perioada
conducerii comuniste, când a avut loc o resovietizare
intensã. Mulþi nici nu-ºi dau seama cã s-au pomenit
în altã Republicã Moldova, care nu prea are
nimic comun cu cea din anii ’90. Au ºi uitat
de acele clipe înãlþãtoare, când se trezise
toatã suflarea româneascã din acest teritoriu
– cu douã Mari Adunãri Naþionale, cu acel
Parlament care a votat Declaraþia de
Independenþã, independenþã faþã de URSS.
Atunci ni se pãrea cã totu-i posibil, cã avem
în faþã o cale care ne va duce spre un viitor
luminos, la propriu, nu la figurat. Între timp,
am tot acceptat compromisuri, cedând poziþii
absolut strategice în acelaºi Parlament. Nu
mai vorbesc de conducãtorii noºtri, începând
de la preºedinþi ºi terminând cu cadrele
din aparatul administrativ, care s-au întors
repede la vechile apucãturi. De asemenea,
preoþimea, care s-a dovedit a fi promosco-
vitã în majoritate. Iatã, de ce noi am dat
înapoi. Iatã de ce am ajuns la acest
sentiment de diminuare, depresie, plus
sentimentul de disperare. Multe probleme s-ar fi
rezolvat dacã noi de la început mergeam înspre
Europa, înspre Þara noastrã de baºtinã. Au fost
ratate multe ºanse ºi ne-am pomenit în mijlocul
drumului cu cãruþa stricatã ºi cu gândul încotro s-o
luãm. Din cauza aceasta, mulþi au luat drumul fostei
URSS, ducându-se la cele mai grele munci, ori spre
Occident, ºi din nou la cele mai grele munci. În fond,
Republica Moldova a fost depopulatã mai mult decât
pe timpul deportãrilor în Siberia. Cine a plecat?
Au plecat cei mai harnici, cei mai întreprinzãtori,
ca sã-ºi asigure familiile, ca sã nu-ºi dea duhul.
Satele au început sã moarã.

ªi totuºi, aº vrea sã vã amintiþi de primele ediþii
ale marilor noastre sãrbãtori…

Primele ediþii au fost cele mai inspirate momente
din istoria Neamului nostru ºi aceasta în mare
mãsurã graþie Ministerului Culturii ºi Cultelor, pe
care l-am condus. Reamplasarea ºi restaurarea
monumentului lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt îi aparþin
în exclusivitate Ministerului Culturii. Au fost gãsite
schiþele iniþiale, desenele arhitecturale, totul pânã
la milimetru, a fost refãcut dupã proiectul original al
lui Alexandru Plãmãdealã, realizat în 1929. Þin minte
cã protestele erau, mai ales din partea alogenilor,
adicã cu ce se ocupã Ministerul Culturii? În loc
sã construiascã noi grãdiniþe, el reamplaseazã
monumente. Aceste acuze se fãceau la adresa
ministerului ºi, sã avem pardon, nu la adresa
Primãriei. Primãria avea atâtea obiective, ºi prin
aceasta a fost mare Nicolae Costin – primarul, cã
le-a realizat. A rebotezat strãzile, care erau rusificate
de parcã eram într-un oraº din regiunea Habarovsk.
Denumiri ca Tomskaia, Novosibirskaia, Omskaia ºi
aºa mai departe. Mai pe scurt, ne aduseserã Siberia
pe moºia lui ªtefan cel Mare. Extinderea Aleii
Clasicilor ºi instalarea monumentului Lupoaica, de
asemenea, aparþin Ministerului Culturii. Abia mai pe
urmã, dupã 1995, tot greul ºi l-a asumat Primãria.

ªi redeschiderea Catedralei, tot prin Ministerul
Culturii s-a fãcut? 

Da, ºi Catedrala a trecut prin mâinile noastre, cãci
era prefãcutã în muzeu. Am gãsit ºi acolo proiectul

iniþial, pentru cã ea avea cupola mult mai joasã,
instalatã de sovietici dupã bombardamentul din 1944
(tot ei au bombardat-o), la renovare au fãcut-o mai
joasã, sã nu fie aºa de înaltã.

Eu m-am ales cu o mustrare când am transmis
la Radio Moldova reportajul de la redeschiderea
Catedralei, fiind învinuitã de preºedintele Companiei
Teleradio de atunci, A. Usatâi, cã fac propagandã
religioasã. Era înainte de declararea Independenþei.

La început, s-au pus la cale lucruri nemaipomenit
de importante. Tot iniþiativa noastrã a fost ºi resfin-
þirea monumentului lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt. A
fost invitat Mitropolitul Moldovei, Daniel, al Moldovei
adevãrate, nu al Basarabiei, al acestei bucãþi, ºi nu

ºtiu cu ce justificare
Mitropolia de la
Chiºinãu se numeºte
a întregii Moldove!
De unde întreaga
Moldovã? Întreaga
Moldovã este
Moldova de dincolo
plus Basarabia.
Tot atunci am decis,
împreunã cu clerul,
ca la dezvelirea
monu-mentului
restaurat al lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt,
în toate bisericile,
pe care reuºisem
sã le redeschidem
ºi cele care mai

activau, sã fie trase clopote, vestind cã Domnitorul
a revenit Acasã. A fost un moment înãlþãtor. Cu acest
prilej am lansat ºi iniþiativa de sanctificare a lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt, prin mesajul pe care l-am rostit la
aceastã mare sãrbãtoare, în prezenþa Mitropolitului
Daniel, în prezenþa a sute de mii de oameni, care
erau în Piaþa Marii Adunãri Naþionale. Iar în timp de
doi ani s-a realizat ceea ce nu s-a fãcut 500 de ani.
Fãrã acest imbold, venit din Basarabia, lucrul acesta
nu ºtiu cât mai stãtea în aºteptare. Aveam argumente
solide, am fãcut trimitere la alte popoare, care ºi-au
sanctificat personalitãþile de vârf. Ruºii i-au sanctificat
pe A. Nevski, pe D. Donskoi, ºi noi, având pe acest
apãrãtor al creºtinitãþii, Atletul lui Hristos, cum l-a
numit un Papã de la Roma, aceastã personalitate
ieºitã din comun, care a înãlþat atâtea biserici ºi
mãnãstiri, mai stãteam pe gânduri! Poporul, încã
din timpul vieþii lui, îl numise Sfânt. Aceste acþiuni,
una dupã alta, s-au fãcut dupã Primul Pod de
Flori, care a fost realizat cu o energicã implicare a
Ministerului Culturii. La mine a venit Victor Crãciun
împreunã cu Grigore Vieru cu aceastã idee ºi eu
m-am gândit sã ne adresãm lui Lucinschi, care era
prim-secretar atunci ºi avea legãturã cu Gorbaciov,
numai astfel puteam realiza ruperea hotarelor
URSS – cu buchete de flori. Pe urmã, tot din partea
Ministerului Culturii a venit ideea prelungirii Aleii
Clasicilor. Cât timp am fost ministrul Culturii, am
decis ca în fiecare an, de Ziua Limbii Române,
sã se dezveleascã un bust al marilor clasici. Astfel,
am dezvelit busturile lui A. Mateevici, C. Stere,
L. Blaga ºi N. Iorga. Dupã plecarea mea, Ministerul
Culturii nu s-a mai implicat, s-a implicat Primãria. 

Cu Lupoaica a fost în felul urmãtor: adjunctul
ministrului Culturii, Iacob Burghiu, s-a întâlnit la
Bucureºti cu Victor Crãciun, preºedintele Ligii pentru
Unitatea Românilor de Pretutindeni, ºi au discutat
aceastã idee. Desigur cã am aprobat-o imediat ºi
am decis sã instalãm Lupoaica la 1 decembrie, de
Ziua Naþionalã a României întregite. Un argument
în acest sens venea chiar din tabãra adversarilor
ºi denigratorilor, de care eu, unul, niciodatã n-am
dus lipsã. Citiþi ceea ce a scris Pavel Pelin despre
instalarea Lupoaicei. Îºi bate joc de mine ºi de Iacob
Burghiu, cum înãlþãm noi noaptea monumentul.

I-a plãcut aceastã ironie chiar
ºi lui Ion Druþã. M-a sunat
ºi-mi zice: Mãi, da v-a încondeiat bine Pavel Pelin
acesta... I-am rãspuns: Ion Panteleevici, dacã înãlþam
vreun Iurii Dolgoruki, vã plãcea mai mult? Ba chiar ºi
Uniunea Scriitorilor a premiat acest pamflet la adresa
Ministerului Culturii. ªi iatã cã, dupã mulþi ani, aflu
cã nici ideea cu Lupoaica nu aparþine Ministerului
Culturii, ci aparþine Primãriei. Sã fi fost prost informat
pamfletarul premiat?

Ce adevãr conþinea acel eveniment?
Pãi, ce adevãr? Mi s-au pus beþe în roate. Nu se

voia sã sãrbãtorim Ziua Naþionalã a României, Unirea
noastrã cu Þara. Sã nu uitãm cã la 1 decembrie 1990
mai eram în URSS. Lupoaica a fost adusã, dar nu
erau gata lucrãrile de instalare. A fost un boicot fãþiº.
Ca sã vezi! Nu erau macarale! Fiind îngrijorat cã a
doua zi nu va avea loc dezvelirea monumentului, l-am
chemat noaptea pe directorul firmei Restauratorul
ºi i-am spus în cel mai cras stil bolºevic: dacã în
noaptea aceasta nu va fi înãlþatã Lupoaica ºi pusã
pe postament, mâine nu veþi mai fi director! Pe loc
a fost gãsitã o macara, iar Iacob Burghiu n-a dormit
toatã noaptea – acest om sfânt, iar Pelin îºi bate joc
de eforturile noastre ºi Uniunea Scriitorilor îl premia-
zã! A mai fost un episod, despre care nu prea se
ºtie nimic. Când instalam postamentul Lupoaicei,
s-au apropiat de mine niºte ultrapatrioþi ºi mi-au spus:
Domnule ministru, ce faceþi? Noi vrem sã scãpãm
de orice monument care ne aminteºte de ocupaþie,
oricare ar fi ea, iar dumneavoastrã ne aduceþi însem-
nul ocupaþiei române? Dacã instalaþi Lupoaica, noi
venim cu cazmalele ºi sã ºtiþi cã nu glumim. Noi am
scos cu cazmalele literele de pe Arcul de Triumf – cu
ordinul lui Stalin despre eliberarea noastrã. Aºa cã
luaþi seama! Am înþeles cã nu glumesc ºi trebuia
cãutate argumente ca sã nu ridice mâna asupra
Lupoaicei. M-am implicat personal în aceastã
problemã ºi cred cã am gãsit cea mai inspiratã
soluþie. Pe postament, sub Lupoaicã, au apãrut
cuvintele lui Eminescu: Da. De la Roma venim,
din Dacia Traianã. Contra lui Eminescu nu ridici
mâna, aici i-am dat gata. Iatã cum au avut loc bãtãlii
chiar ºi cu cei din tabãra noastrã.

Apropo, instituþiei în care ne aflãm ºi realizãm
aceastã convorbire de suflet, Biblioteca Onisifor
Ghibu, am aflat de la Florin Rotaru, directorul
Bibliotecii Metropolitane Bucureºti, cã i s-a repartizat
acest spaþiu central în Palatul Republicii prin decizia
dumneavoastrã, o decizie chibzuitã, dacã þinem cont
de semnificaþia ei, a fondului de carte româneascã
ºi lipsa acesteia în anii ’90, instituþie care, în timp,
ºi-a îndreptãþit menirea.

Slavã Domnului, cã mai sunt martori de dincolo
de Prut care þin minte ce a fãcut Ministerul Culturii.
Din pãcate, iarãºi, dintr-un prospect editat de
municipalitatea noastrã, am aflat cã n-avem niciun
merit în legãturã cu Biblioteca Onisifor Ghibu. Reiese
cã tot ce am fãcut noi au fãcut-o alþii, ºi atunci mã
întreb: oare cu ce s-a ocupat Ministerul Culturii?
E un paradox, nu mã plâng, dar constat cu amãrã-
ciune: asist la o înmormântare de viu, împreunã cu
minunata echipã ministerialã, privesc de la o parte
cum altcineva e urcat, ca în povestea cu þiganul, pe
piedestal: ei, ei au fãcut totul! Dragii mei, doar sunt
în viaþã mulþi dintre cei care au fost alãturi de mine,
care au fost martori. ªi când i se atribuie lui Nicolae
Costin, care într-adevãr a fost un primar legendar ºi
a fãcut lucruri ieºite din comun, i se atribuie ºi lucruri
pe care nu le-a fãcut, eu cred cã prin aceasta i se
face un deserviciu, pentru cã atunci ºi cele realizate
de el pot fi puse la îndoialã. Acurateþea ºi exactitatea
în asemenea chestiuni sunt foarte importante. Au
ruºii o zicalã bunã: uslujlivâi durac opasnee vraga.
Nu ºtiu cum o sã traduceþi, vedeþi.

In mmemoriam IIon UUngureanu
Teatrul vvieþii mmele

Raia RROGAC
Ion UUngureanu ((n. 22 aaugust 11935, OOpaci, jjud. TTighina, RRomânia  ––
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Ilie CCiurescu:
Aþi putut sã
ajungeþi?
Victor AAtanasie
Stãnculescu:
Pãi, am venit

cu maºina ºi m-am dus direct sus.
Manea n-a mai venit dupã mine. Nu
ºtiu unde a dispãrut. Probabil s-a dus ºi
a raportat cã mergeam singur pe scãri. 

IC: Puneaþi în pericol povestea cu
ghipsul dacã mergeaþi fãrã cârje singur
pe scãri...

VAS: Pãi, nu, cã târam piciorul. Se
mergea bine. Cã m-a durut douã zile
încheietura, e altceva. ªi cu aghiotantul
meu am ieºit…

IC: Vã întrerup o secundã, ce face
acum aghiotantul dumneavoastrã?

VAS: Este directorul uzinei de
ventilatoare. 

IC: Privatizatã?
VAS: Da, este privatizatã. Iar

cel mai tânãr a fost director economic
la Realitatea, la televiziune. 

IC: Cum îl cheamã? 
VAS: Pe ãsta micu’, Roºu. 
IC: Aºa aþi ajuns sus…
VAS: Am intrat în camera unde erau

generalii. Erau Eftimescu ºi o serie de
colonei, mai mulþi. Am întrebat care
este starea. ªtiam cã vin douã
regimente ºi am cerut sã-mi dea
capul coloanei.

IC: În ce calitate aþi cerut asta?
VAS: Eu? Pentru cã m-a chemat

Ceauºescu. Dacã mã cheamã ãsta,
ce sã-i spun? Eu nu ºtiam nimic despre
ce miºcãri se fac. ªi m-am dus cãtre
cabinet. Când sã merg acolo, aveam
un însoþitor care m-a ajutat ºi la urmã
a plecat ºi ãla. Mã aºteptam sã mai
iasã cineva, n-a ieºit nimeni. Atunci
m-a întrebat cine este ãla. I-am spus
cã este aghiotantul. Atunci mi-a zis:
„Vezi cã i-am dat ordin lui Milea
sã cheme douã regimente, sã vinã
în piaþã, sã cureþe piaþa”. 

IC: Deci prin asta vã investea
cu o anumitã misiune.

VAS: Da, era clar. „Milea a murit,
du-te ºi fã ce þi-am dat ordin!”

IC: Asta înseamnã cã într-un anumit
sens eraþi ministrul Apãrãrii. 

VAS: Pai, tocmai asta e, el nu
a spus „tu eºti ministru din acest
moment”. Asta era altã treabã. 

IC: Dar dumneavoastrã nu i-aþi
spus: „Tovarãºe secretar general,
dar în ce calitate fac asta?”

VAS: Pãi, mi-am dat seama.
Dacã ãla a murit, Guºã era urmãtorul
succesor ºi al doilea dupã Guºã eram
eu, care eram prim adjunct. M-am

întors în camera de sus ºi am întrebat
unde sunt capetele regimentelor.

IC: Deci aþi aflat de la Ceauºescu...
VAS: Era foarte scurt ordinul. Am

întrebat: „Unde sunt regimentele care
mi-aþi spus cã se miºcã?” Nu ºtiam
unde e capul. Al doilea cap era la
crematoriu. Am ieºit ºi am dat de unul
ºi l-am întrebat ce face aici. „Poþi sã
transmiþi un ordin cãtre Regimentul
22 tancuri ºi
Regimentul 32
mecanizat? Zi-le
sã se întoarcã în
cazãrmi imediat.”

IC: Dar,
domnule general,
n-oi fi eu expert în
probleme militare,
dar nu trebuia
sã existe o parolã
care aratã o
împuternicire
specialã sau
dreptul de a zice
„din ordinul
generalului…”

VAS: I-am
spus: „Din ordinul meu sã se întoarcã
în cazãrmi”. 

IC: ªi ãia de unde ºtiau cã trebuie
sã se supunã ordinelor dumnea-
voastrã?

VAS: Au executat. Eram prim
adjunct, mã ºtia toatã lumea cã sunt
prim adjunct dupã Guºã. Ministrul
cãzuse, Guºã nu era ºi eram singurul
prezent în capitalã. Era o treabã simplã
de comandã. ªi m-am întors înapoi
la Ceauºescu ºi i-am spus cã am dat
ordin ºi unitãþile sunt pe drum cu capul. 

IC: Dar, de fapt, ele erau în
întoarcere. 

VAS: Eu dãdusem ordin sã se
întoarcã. Nu ºtiam ce se întâmpla cu
ordinul, cã ºi asta era o problemã. Pe
urmã am aflat cã ordinul s-a executat. 

IC: Aþi respirat uºurat...
VAS: Atunci când s-au întors, s-a

început sã se strige: „Armata e cu noi”,
cã era lume pe stradã. Este momentul
în care m-am dus ºi i-am zis: „Tovaraºe
secretar general, trebuie sã plecaþi.”
„Pãi, cum sã plecãm?” „Dacã sunteþi
de acord, chemãm douã elicoptere.
Vã urcaþi ºi plecati.” Zice: „Bine, de
acord.” ªi am vorbit atunci cu Gelu
Rus, comandantul Aviaþiei, sã trimitã
douã elicoptere. L-am gãsit pe
generalul care era ºeful Direcþiei 5.
Bãiat bun, dar bea cam mult.

IC: ªeful Direcþiei 5? Pãi avea
alt ºef în afarã de Vlad?

VAS: Vlad era ministru, ãsta era

un comandant de unitate. I-am spus
ºi ãstuia: „Vezi cã am dat ordin lui
Rus. Vezi dacã se poate ateriza pe
acoperiº.” „Tovarãºe, pãi, sã ºtiþi cã e
plin de antene.” ªi-i spun: „Confirmã-i
lui Rus sã cureþe antenele.” Dacã se
chemau elicoptere, trebuia sã dea ordin
ministrul Apãrãrii Naþionale. Ordin
Aviaþiei. ªi trebuia sã confirme ºeful
Direcþiei 5. A trimis oameni sus ºi mi-au

zis cã au curãþat, dar
nu încape decât un
elicopter. La urmã
au apãrut Manea
Mãnescu ºi Bobu.
Când s-a ridicat
elicopterul, eu eram
convins cã se vor
duce spre Giurgiu,
sã se treacã dncolo,
la bulgari… ªi i-am
dat telefon lui Rus
ºi i-am zis cã îl rog
sã þinã legãtura cu
pilotul, sã ºtiu care
este direcþia de zbor.

IC: Mai plauzibilã
era altã variantã ºi

nu ºtiu dacã era posibilã o asemenea
mãsurã. Ce informaþii aveþi dumnea-
voastrã, flotila specialã era pregãtitã
pentru misiune?

VAS: Nu avea.
IC: Deloc?
VAS: Piloþii de la avioanele de

transport nu erau acolo. Au urmat
celebrele discuþii. S-a aflat cã i-a dat
ordin pilotului sã plece la Târgoviºte,
pentru cã acolo se duce la oþelari
ºi oþelarii îl vor apãra. De atunci
a început suspansul cel mare. 

IC: Când aþi aflat de aceastã
variantã?

VAS: Mi-a raportat Rus.
IC: Elicopterul de ce a aterizat?

Explicabil, la Snagov. Dar a doua oarã?
VAS: Pãi, imediat, acum vine treaba

importantã. Le-am zis: „Bãi, vedeþi
unde se ajunge, sã nu soseascã la
Târgoviºte. Sã nu ajungã acolo!” Atunci
pilotul a primit ordin sã gãseascã o
formulã, sã aterizeze forþat. ªi ãsta
a raportat cã are defecþiune ºi trebuie
sã aterizeze, cã altfel e pericol. A gãsit
locul ãla, lângã pãdurice.

IC: Dar în afarã de cele ce aþi
comunicat pilotului, dumneavoastrã
nu aþi comunicat ºi altor persoane?

VAS: Nu aveam cui. L-am cãutat pe
Kemenici. Dupã ce a aflat cã se plimbã
cu ãia prin oraº ºi îi era fricã sã se
ducã la Securitate, a zis cã mai bine
se duce la armatã, la o unitate. Atunci
mi-a raportat cã i s-a dat ordin de

la Miliþie cã o sã vinã Ceauºescu la
unitate. Mi-a raportat mie ºi eu eram
pe scaunul de ministru. I-am zis: „Bine,
primeºte-i ºi aveþi grijã sã faceþi în
aºa fel încât sã îl protejaþi. Îþi întãresc
unitatea.” Am trimis o companie de
tancuri ºi o companie de vânãtori de
munte în sprijin, din unitãþile apropiate.

IC: Înainte sã ajungã Ceauºescu
sau dupã?

VAS: Dupã. Seara de 22.
Dupã aceea, a început sarabanda
telefoanelor cu informaþii. Toatã lumea
þipa. Dupã, am primit telefon de la
Sergiu Nicolaescu, cã e la televiziune,
cã e presiune de la oameni. Sã trimit
niºte oameni acolo. ªi am început sã
dau ordin sã plece, dar în grupe mici,
la televiziune ºi sã apere punctele
importante, Poºta, Telefoanele, Banca
Naþionalã. Am început sã scot din
unitãþi echipe speciale. Un transportor,
douã, cu camioane. 

IC: La televiziune au venit para-
ºutiºtii. Domnule general, în România
se poartã foarte mult scenariile. Un
fel de varianta Churchill, varianta
nu ºtiu care. Sã ne imaginãm ce
s-ar fi întâmplat dacã nu îl trimiteaþi
pe Ceauºescu acolo.

VAS: Cred cã nu mai aveam
posibilitatea sã discutãm acum treaba
asta. Noi doi aici. 

IC: ªtiþi ce ar fi urmat?
VAS: Dacã nu pleca ºi afla cã

eu am dat ordin deja sã întoarcã,
eram urmãtorul sinucis dupã Milea. 

IC: Deci, rãmânea în sediul
Comitetului Central. ªi ce fãcea
de acolo?

VAS: Mai departe schimba echipa
de comandã. Dar n-a mai putut.

IC: Vã schimba pe dumneavoastrã? 
VAS: Mai avea comandanþi acolo,

ºeful direcþiei operaþii etc.
IC: ªi ãstia ce fãceau. Îl apãrau?
VAS: Probabil încercau o loviturã

puternicã în piaþã, sã o cureþe, ºi
încercau sã potoleascã Bucureºtiul. 

IC: Chiar credeþi cã ar fi existat
o variantã a pieþei? Nu înþeleg…

VAS: Un lucru foarte important.
Nu cred cã ar fi existat, fiindcã nici
Vlad nu mai era.

IC: Dumneavoastrã aþi spus mai
înainte, ºi vã reamintesc, cã la un
moment dat au dispãrut stafiile din
Comitetul Central.

VAS: Sã ºtiþi cã nu au plecat
din proprie iniþiativã, au primit ordin. 

IC: Asta nu mi-aþi spus.
VAS: V-am spus acum.

Cam aºa: lingãul prostovan e mai periculos decât duºmanul.
Una e sã fii expulzat din istoria celor mai glorioºi ani de cãtre comuniºti

ºi alta e când te expulzeazã ai tãi, asta chiar cã n-o mai înþeleg. O spun
cu speranþa cã poate se vor trage învãþãminte.

Nu regretaþi gestul de a vã retrage din postul de ministru al Culturii? Vã amintiþi
de acel interviu comun cu Andrei Pleºu, care pleda pentru un singur Minister
al Culturii cu douã reºedinþe, la Chiºinãu ºi la Bucureºti? Din pãcate, nu s-a
întâmplat aºa, deºi pe linia cãrþii ºi pe harta bibliotecilor s-au produs evenimente
îmbucurãtoare. Astãzi, Biblioteca Municipalã dispune de 31 de filiale, dintre care
zece sunt fondate cu ajutorul bibliotecilor ºi administraþiilor locale din diferite
oraºe din Þarã: Bucureºti, Constanþa, Târgoviºte, Bistriþa-Nãsãud, Târgu-Mureº,
Cluj-Napoca º.a. L-am citat atunci pe Nicolae Iorga, care spunea cã cea mai bunã
dovadã este cea a faptelor. ªtiu cã v-aþi mirat cã fãceam trimitere la Nicolae
Iorga, noi nu aveam de unde sã-l cunoaºtem, cei de la Moscova erau mai
privilegiaþi în acest sens, având posibilitatea sã citeascã ºi în biblioteci, dar

ºi sã procure cãrþi româneºti la Librãria Drujba. Pe când noi, la Chiºinãu, nu
aveam de unde le procura. Dar sã revin la întrebare… Aveaþi la activ, chiar
ºi în acea scurtã perioadã, lucruri mari, frumoase, era cazul sã continuaþi.

Eu nu m-am retras din postul de ministru, m-au retras. Mi s-au închis toate
uºile, mi s-a închis orice perspectivã. Anecdotic, dar aºa a fost: o funcþionarã
a scris în certificatul meu de ºomer: profesia – ministru. De râsul lumii, pentru cã
nu exista asemenea profesie, dar funcþionara respectivã mã vedea doar ministru,
cãci eram în permanenþã pe buzele tuturor. Împreunã cu Nicolae Mãtcaº, eram
cei doi miniºtri pe care agrarienii ºi acoliþii lor voiau sã-i elimine din Guvern.
Printr-un miracol, s-a întâmplat cã am mai rãmas doi ani. Dar nu puteam rãzbate
în audienþã la prim-ministrul Andrei Sangheli. Când afla cã sunã ministrul Culturii,
mi se rãspundea ori cã este ocupat, ori cã-i plecat. Ce-i drept, într-o problemã
m-a ajutat substanþial: a gãsit valutã forte pentru finisarea lucrãrilor de restaurare
a Teatrului Naþional. Preºedintele Snegur m-a rãbdat patru ani, este meritul lui,
dar nu m-a inclus niciodatã în vreo delegaþie oficialã. 

(Fragmente dintr-un interviu mai amplu, din 2011.)

DDee vvoorrbbãã ccuu ggeenneerraalluull
VViiccttoorr AAttaannaassiiee SSttããnnccuulleessccuu ((IIIIII))

Illie CCIURESCU
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IC: Am altã întrebare. Ordinul
era misiune de moment sau un plan
prealabil stabilit?

VAS: De moment. Dovadã cã eu
nu aveam o legãturã cu Vlad. Neºtiind
cã a dat ordinul pe care l-a dat, eu
i-am întrerupt legãtura. Îmi era fricã
sã nu fi dat alt ordin. 

IC: La cine? La Direcþia 5? La CC?
VAS: La Dunãrea au început sã

ardã documente. ªi atunci am dat
ordinul. Am zis eu: „dacã face altã
miºcare Vlad?” Aici a fost faptul
cã nimeni nu mai avea încredere
în nimeni. 

IC: Eu m-aº intoarce încã un pic
la…

VAS: Nu vreþi deloc sã ieºiþi din
aceastã…

IC: Din întoarceri?
VAS: Nu din întoarceri. Din aceastã

nebunie. 
IC: A, da! Ieºim imediat… 
VAS: Vã spun de ce. Mã tot gân-

desc cã nebunia asta se perpetueazã
în spaþiu, în timp ºi ajunge pânã în
zilele noastre. Vreau sã rãmânã scris
ce am vorbit. 

IC: Am înþeles. Mai am o întrebare.
Aþi spus la un moment dat cã la o
întâlnire „la un nivel pe care nu îl
atinge oricine ºi oricum” s-a hotãrât
cã Ceauºescu trebuie sã disparã
pentru cã incomodeazã. Era unul
dintre punctele tari ale sistemului care
îi deranja. Cât din ce s-a întâmplat în
România în perioada decembrie ’89
poate fi considerat ca o variantã a
planului de înlãturare a lui? Deºi ºtiu
cã existau ºi variante pentru mai târziu. 

VAS: Pãi, foarte simplu. A fost
suficientã flacãra unui chibrit pusã
acolo unde trebuie. 

IC: Dar planul exista?
VAS: Sigur. Dupã aceea s-au vorbit

ºi s-au fãcut planuri din afarã, nu la
noi. Fiecare dintre þãrile respective
avea oameni pe teritoriul României.
Profesioniºti, oricum. 

IC: ªi credeþi cã se comunica
ºi pe anumite paliere ale celor care
au participat la evenimente?

VAS: Nu. Cred cã acestea au sunat
în timpul desfãºurãrii evenimentelor.
Diverse pãrþi ale celor douã...

IC: Tot mai am o întrebare. Din
practica ºi obiceiurile loviturilor de
stat, a revoluþiilor sau nu mai ºtiu ce…
imediat ce se întâmplã ceva, se închid
graniþele. Cum am fãcut, de noi le-am
deschis?!

VAS: Pentru cã domnul prim-
ministru a dat ordin pentru libertate
ºi þara sã fie deschisã, sã aibã legãturi,
sã se ºtie cã suntem o þarã liberã…

IC: Aºa brusc?
VAS: Probabil brusc ºi dintr-o datã,

cu pregãtiri din exterior. Or fi fost ºi alþi
sfetnici, cã mereu am avut obiceiul
sã trãim cu sfetnici din afarã. Începând
de la…

IC: ªi nu cumva în timpul ãsta
au dispãrut cam mulþi „iepuraºi”?

VAS: Au dispãrut. Pãi de aceea
au ºi fost lãsate graniþele deschise,
ca ãºtia toþi care au fost participanþii
nevãzuþi sã fie ºi mai nevãzuþi. Vã
daþi seama. 

IC: În concluzie, eu aveam pregãtitã
pentru dumneavoastrã o întrebare
într-o altã variantã a interviului, pe
care o vom relua într-un episod viitor,
în legãturã cu evenimentele din
August ‘44. V-aº fi întrebat atunci ºi
chiar vã rog sã îmi permiteþi sã vã pun
ºi aceastã întrebare. 23 August ’44. Ce
s-a întâmplat? România
a fost eliberatã de sub
ocupaþie germanã ºi a
fost luatã sub ocupaþie
sovieticã? O variantã.
A doua variantã, a fost
o revoluþie naþionalã
antifascistã ºi antiimpe-
rialistã sau, a treia,
o loviturã de palat...

VAS: Punctul 1.
Armata sovieticã a luat
prizonierã toatã armata
noastrã din Moldova.
Deºi, când se discuta
armistiþiul, cãzusem de
acord ca armata noastrã sã se adauge
celei sovietice ºi sã lupte pentru
eliberarea teritoriului naþional. Punctul
2, unitãþile care totuºi au putut sã
se menþinã ºi nu au fost desfiinþate
prin prizonieratul ãsta masiv au fost
regrupate ºi trimise în cele mai grele
direcþii de luptã din România, ca sã
se lupte cu inamicul. Mai departe au
fost bãgate în Cehoslovacia, tocmai
ca Armata Românã sã nu aibã gloria
Berlinului. 

IC: Deci, am fost ocupaþi. 
VAS: Da. 
IC: A fost „eliberare” prin ocupare...
VAS: Haideþi sã mergem la marele

actor de comedie Constantin Tãnase.
Davai ceas, davai palton. Mai mult,
dupã ce a fost eliberatã România,
nucleul Partidului Comunist  a ieºit
din ilegalitate. Istoria acestui partid
nu s-a scris pe vremea celor 50 de ani
de comunism în România. Nu a fost
niciodatã curat românesc. Majoritatea
erau de alte naþii. Ca atare, nici partidul
nu a putut sã-ºi scrie istoria, cã se
spuneau prea multe pe afarã. ªi a
treia, lovitura de palat. Rãspunsul: dacã
regele nu accepta, nu se fãcea treaba. 

IC: Lovitura asta de palat era un
plan stabilit sau a fost o chestiune
spontanã? 

VAS: Au fost câteva zile legate, în
care s-a zis cã ruºii vor fi de acord ºi
cã vor folosi Armata Românã ca aliat.
Atunci s-a zis: „putem sã facem lovitura
la palat”. Dacã se ºtia cã armata
noastrã era fãcutã praf ºi prizonieri prin
Siberia câþi ani au fost, n-ar fi acceptat.
Tot atunci, o serie de generali au zis:

„da, domne, merge”. Cineva ar putea
spune, „Domne, da, dar de ce nu scrieþi
o istorie a fortificaþiilor?” Pentru cã în
fortificaþiile României au fost alþii care
s-au c...t în ele. Mã iertaþi, este
neacademic. Vã dau exemplu. Fortifi-
caþiile de la Bucureºti, menite sã apere
Bucureºtiul. Pacea care a fost la
Bucureºti cu nemþii a fãcut ca forturile
sã fie neutilizate. Forturile din linia
Carol al 2-lea spre Ungaria. Prin gene-
ralii Ardealului au fost predate, cedate
cu totul armatei maghiare, care le-a
fãcut praf. Care mai sunt, fortificaþiile
de la Timiºoara, de la Nãdlac pânã

la Moldova
Nouã, Focºani
cu Nãmoloasa.
Alea de la mare
le-am fãcut degeaba
de la început. Ideea
cã Antonescu a
vrut sã facã pe axa
Focºani–Nãmoloasa
o linie de rezistenþã
ºi pe Carpaþii estici
era bunã. Ar fi þinut
armata sovieticã sã
înainteze. Armistiþiul
fiind semnat în
condiþiile în care

a fost semnat ºi cu aceastã loviturã
de palat, a însemnat cã acum
nu mai face doi bani. 

IC: Nu mi-am propus ca în dialogul
pe care l-am avut-o astãzi sã lãmurim
toate „lucrurile”. Dumneavoastrã
le-aþi mai spus, dar sper sã identifi-
cãm ºi niºte chestiuni noi.

VAS: Se vor putea face paralele
între ce v-am spus acum ºi ce va urma. 

IC: Nu mi-am propus pentru
telespectatori nici sã vã scoatem de
sub acuzaþie ºi nici sã intervenim în
vreun fel, sau sã întãrim acuzaþiile. 

VAS: Pãi, nu aveþi de ce, cã nu
puteþi sã atacaþi justiþia. I-am spus unui
ziarist francez: „Domnule, ºtii care a
fost norocul meu? Dacã dupã Revoluþia
Francezã s-a întâmplat ce s-a întâm-
plat, a fost fiindcã aþi avut ghilotina.
La noi nu a fost ºi am scãpat.” 

IC: Domnule general, nu aþi scãpat,
pentru cã ghilotina e una, dar
închisoarea e...

VAS: Încã o datã spun. Am 79, pe
10 mai fac 80, sunt în condiþiile în care
încã mã vedeþi. Înseamnã cã am nervii
tari ºi încã nu m-a doborât frica. 

IC: Veþi depune în continuare efor-
turile pe care le presupune o aseme-
nea confruntare cu justiþia românã?

VAS: Am lãsat avocaþilor sã
foloseascã documentele. Am cerut
de la Ministerul Apãrãrii tot ce au fost
ordine militare, pe care au avut dreptul
sã le desecretizeze ei. Mi le-au trimis
ºi le-am dat mai departe.

IC: Mai sunt ordine secretizate?
VAS: Da, ºi trebuie sã mã adresez

Guvernului. Nu m-am adresat încã,

am aºteptat sã vãd ce scrie în moti-
varea acestei a doua sentinþe, care
prea seamãnã cuvânt cu cuvânt cu
cealaltã, care a fost datã dupã un
proces care a durat vreo 3 ani ºi ceva,
cu trei complete de judecatã. Aici
m-a judecat un bãrbat cu douã femei,
pentru care am toatã stima, dar nu
puteau sã simtã elementul militar,
deci e greu sã am pretenþii. 

IC: Trebuie foarte multe cunoºtinþe.
Domnule general, vã mulþumesc foarte
mult ca aþi acceptat rugãmintea pe care
v-am adresat-o de a-mi acorda acest
interviu. Vã smulg acum promisiunea
cã ne vom revedea.

VAS: Cu mare plãcere. 
IC: Vã promit cã voi studia cu

atenþie materialul înregistrat ºi voi
cãuta ºi elemente asupra cãrora
nu am avut inspiraþia sã vã intreb. 

VAS: Vã dau ºi interviul pe care
l-am dat la Timiºoara, când am fost
ministrul Apãrãrii, când am depus
jurãmântul ºi toatã activitatea de la
Timiºoara. Ce am dat la postul de
televiziune localã – vedeþi ce lipseºte
din ãla faþã de ce am spus ºi invers.
Episodul pe care l-am înregistrat astãzi
este episodul generalul Stãnculescu
militar, acuzat ºi condamnat, participant
în primele eºaloane la nivelele cele
mai înalte, unde sunt încã foarte multe
secrete la evenimentele din ’89. 

IC: Acum profit ºi vã mai întreb
ceva. 

VAS: Da.
IC: Sunt persoane pe care le urâþi?

Nu în sensul distrugãtor ºi al ripostelor.
VAS: Am eu un cuvânt: dezamãgit.

Sunt dezamãgit de foarte multe per-
soane care am crezut cã vor ºti sã
rezolve situaþii ulterioare ºi sã nu
îºi asume mai multe decât au fãcut.
Sunt foarte mulþi, din pãcate, pe care
nu i-am gãsit ºi nici nu ºtiu pe unde
dormeau în vremea zilelor 20, 21, 22,
23. Acum sunt cu niºte memorii foarte
teribile despre acþiunile lor dinamice. 

IC: Nu cred cã aveþi dreptul sã fiþi
foarte dezamãgit, pentru cã ar fi trebuit
sã vã aºteptaþi la aºa ceva. Dumnea-
voastrã ºtiþi foarte multe lucruri. 

VAS: Eu nu vorbesc de jumãtatea
goalã a paharului. O vãd întotdeauna
pe cea plinã. 

IC: Vã mulþumesc! Doamnelor
ºi domnilor, am motive sã cred cã
dacã domnul general Stãnculescu va
descoperi noi amintiri care meritã sã
fie cunoscute de dumneavoastrã, nu
va ezita sã mã includã printre cei care
meritã sã le afle. Poate vom gãsi ºi
explicaþii pentru multe dintre lucrurile
care în momentul de faþã continuã sã
rãmânã neclare la nivel foarte înalt,
unde se iau decizii majore pentru
soarta omenirii ºi unde cei mari sunt
întotdeauna mari, cei mici rãmân
în umbrã. 

(Sfârºit)

Valentin MMarin, Poliitiicã ººii sstrategiie lla
Dunãrea dde JJos îîn ssecolele VVI aa.Chr –– III
p.Chr., Editura MMega, CCluj-NNapoca, 22015
(volum bbilingv, ttraducere, nnote ººi gglosar îîn
limba eenglezã dde VViorela-VValentina DDima)

Între producþiile de istorie militarã
veche din ultimii 25 de ani, evoluþia
globalã a politicii ºi a strategiei în largul
ºi importantul areal de la Dunãrea de
Jos rãmânea pânã la un moment dat
un deziderat destul de îndepãrtat. Este
exact ceea ce dr. Valentin Marin, istoric
militar bine-cunoscut ºi de largã apre-
ciere, a împlinit prin lucrarea intitulatã
Politicã ºi strategie la Dunãrea de Jos

în secolele VI a.Chr. - II p.Chr. (...)
Metoda aplicatã de autorul lucrãrii în

a privi strategia, acea ars belii gerendi sau
furia belii, cum plastic o numea un strãlucit
istoric al Antichitãþii, ca expresie ultimã
a impunerii în exterior a politicii unui stat,
reprezintã de la început o abordare corectã
de rãspuns. (...)

Cititorul va parcurge în paginile lucrãrii,
cu interes ºi cu un crescendo de atenþie,
evoluþia politico-militarã ºi strategicã
de la Dunãrea de Jos de la primele sale
manifestãri notabile odatã cu planurile
lui Darius I ºi pânã la acþiunea militarã
larg desfãºuratã de Imperiul Roman

la nord de Dunãre pentru anihilarea impor-
tantului centru de putere care a fost statul
dac condus de regele Decebal.

Lucrarea marcheazã o contribuþie
notabilã la cunoaºterea politicilor strategice
ale formaþiunilor statale geto-dace ºi în
ultimã instanþã a statului geto-dac sub
conducerea lui Burebista ºi apoi Decebal
în raport cu politica imperiilor emergente:
persan, macedonean ºi roman. De aceea,
lucrarea reuºeºte sã aibã contribuþii
semnificative la unele teme mult dezbãtute
în istoriografia româneascã: trasee ale
armatelor în marº, locuri de bãtãlii, calculul
forþelor ºi mijloacelor angajate reprezintã
un aport însemnat la istoriografia militarã
ºi în general la istoriografia româneascã.
(Mihail Zahariade, în Cuvânt înainte)

Semn(al) dde ccarte 



Cãrþi ººi aautori

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVIII ��� Nr. 44 ((77) ���Aprilie 22017 2233

A
nalizând „„epocile”
istoriei mmoderne,
în scopul, evident,

didactic, de a da un temei
cercetãrilor de istoria filosofiei,
umanistul spaniol Ortega Y
Gasset (1883-1955) constatã
cã istoria, în general, poate
fi consideratã o ºtiinþã de

tranziþie, câtã vreme, inclusiv în epocile considerate
drept „decadente”, sunt lucruri pozitive care încolþesc,
astfel încât noi, cei de azi, nu putem defini epocile
în termenii reali ai vieþii efective trãite pe parcursul
lor, ci le evaluãm subiectiv „prin simple aproximaþii
ale noastre, exterioare ºi strãine realitãþii pe care
o denumesc” (Originea ºi epilogul filosofiei ºi alte
eseuri filosofice, Bucureºti, Humanitas, 2004, p. 150).
Cu alte cuvinte, suntem îndemnaþi sã privim cu aten-
þie realitatea circumscrisã unui anume timp istoric,
sã nu adoptãm un model sau o definiþie exhaustive,
ci, din contrã, sã urmãrim elemente comune, care
sã poatã fi aplicate mai multor epoci „pe deasupra
ºi diferite de ele”. Vorbind, deci, despre tranziþie ºi
decadenþã, sau, în alþi termeni, despre „deschideri”
ºi „închideri” culturale, suntem îndemnaþi sã evitãm
conotaþia negativã a unor concepte pe temeiul
cã „nu existã nicio datã la care umanitatea sã se
fi sinucis” (ibidem, p. 151) ºi cã, dintotdeauna, au
existat disidenþi – oameni sau grupuri de oameni –
care au crezut sau au preferat sã trãiascã în altã
erã, trecutã ori viitoare, ºi cã, în esenþã, nu au
existat epoci în care omul sã se creadã sau efectiv
sã fie „anormal de nefericit”.

Din acest echilibru, fragil, între fenomenele istorice
ºi prin extindere culturale ºi filosofice ºi din nevoia de
a stabili un „concept istoric convenþional”, învãþatul
spaniol desprinde ºi o învãþãturã, valabilã ºi azi,
anume cã „misiunea istoriei este a ni-i face verosimili
pe ceilalþi oameni” (op. cit., p. 160), fãcând, totodatã,
ºi cuvenita distincþie între ego ºi alter, termeni gene-
ratori de „probleme insondabile, enigme ºi mistere”,
dar, în esenþã, o formã de manifestare spiritualã,
prezentã la toþi oamenii. Trãim o epocã, susþine Y
Gasset în care „eu-l ia naºtere dupã tu, ºi în opoziþie
cu el, ca un recul pe care ni-l provoacã teribila
descoperire a tu-ului, a aproapelui ca atare, a aceluia
care are insolenþa de a fi celãlalt” (op. cit., p. 161).

Aºadar, tu-ul, cel înstrãinat ºi pe care ne strãduim
sã-l asimilãm, nu este decât un alter-ego, „ceva în
acelaºi timp apropiat ºi înstrãinat”, iar nu un altul.
În aceste condiþii, tu ºi eu sunt simple elemente

care þin de facticitate,
iar, prin extindere, timpul
trecut rãmâne iremedia-
bil distinct de cel pre-
zent, câtã vreme nu
putem ieºi din acel
trecut, din simplul motiv
cã trecutul nu mai poate
fi, concluzioneazã Y
Gasset: „La fel cum în
conºtiinþa tu-ului se
formeazã ºi se alimen-
teazã cea a eu-lui, tot la
fel omul actual îºi cap-
ãtã conºtiinþa superioarã
a eu-lui sãu exclusiv”
(ibidem, p. 163).

P
rivind llucrurile ddin aaceastã pperspectivã,
de pe poziþiile relativismului cultural, suntem
tentaþi sã interpretãm contactul cu celãlalt

drept o „experienþã radicalã a alteritãþii” sau,
cum bine observã cercetãtoarea Mona Mamulea,
o „întâlnire interculturalã în contextul modelului
universalist, pusã sub semnul unui consensus
omnium gentium” (Dialectica închiderii ºi deschiderii
în cultura românã modernã, Bucureºti, Ed. Academiei
Române, 2007, p. 10). Este o nouã formã de cerce-
tare participativã, în sensul antrenãrii „celuilalt”,
despre care nu ºtim aproape nimic, de a ne oferi
temeiuri pentru a ordona altfel lucrurile ºi a potenþa
ego-ul propriu cãtre un posibil alter-ego. În acest
fel, strãinul devine simultan „remediu” ºi „otravã”,
sfidându-ne prin refuzul sãu de a se alinia paradig-
melor cognitive ºtiute ºi îndemnându-ne spre noi
direcþii hermeneutice. Cãci, observã M. Mamulea,
„Între universalism  ºi relativism, problema celuilalt
a parcurs drumul de la un desãvârºit optimism al
cunoaºterii, la un tot atât de desãvârºit disconfort
cognitiv” (op. cit., p. 11).

Privitã astfel, paradigma „deschiderii ºi închiderii
culturale” reprezintã o nouã formã de raportare la
„celãlalt”, de gestionare, pe baza unor legi proprii
sociale ºi culturale, a relaþiei cu strãinul, o formã
de integrare ºi, pânã la urmã, „o imagine a noastrã
reflectatã într-o oglindã fermecatã care ne aratã
cum am fost cu mii de ani în urmã” (op. cit., p. 12),
cãci, observã Mona Mamulea, „Ceilalþi suntem noi
înºine, în aceastã stranie identificare de peste timp”.
Fãrã a face neapãrat o paralelã între „deschiderea”
Occidentului spre lumea „primitivã” a Africii ºi a

Americilor, care a adus, dincolo de tainele
revelaþiei cristice, ºi multã suferinþã ºi
nedreptãþi, fenomen perceput azi mai
degrabã drept o ocupaþie culturalã,
autoarea insistã asupra nevoii de a pãstra
ºi conserva „locurile culturale” consacrate,
dobândite în urma deschiderilor, susþinând
ideea cã „gestul deschiderii” trebuie sã
rãmânã critic, lucid ºi selectiv ºi, lucru
foarte important, el nu trebuie impus forþat,
sub impulsul unei forme de globalizare cu
orice preþ, ci, din contrã, gradual, printr-o
„negociere” care poate fi asimilatã cu
o veritabilã hermeneuticã. Preluând
constructiv conceptul de „loc cultural”,
element important al „culturii donatoare”
implementatã în noul sol, teoretizat la
noi de Viorel Cernica, Mona Mamulea

constatã cã aceasta „nu îngheaþã în contextul
evaluãrilor”, ci, din contrã, participã, la rândul lui,
la „nesfârºita masã a tratativelor” (ibidem, p. 14).

A
nalizând, ppe pparcursul a mai bine de un
secol, fenomenul deschiderilor ºi închiderilor
culturale la români, respectiv de la momentul

constituirii „comunitãþii de destin”, treaptã superioarã
a „etnicitãþii”, cum o numea C. Rãdulescu-Motru, în
1942, în eseul Etnicul românesc, element considerat,
pe bunã dreptate, de deschidere, ºi pânã la promo-
varea xenofagiei (absorþia, fãrã discernãmânt a
elementelor strãine) ºi a xenoemiei (refuzul visceral
al alteritãþii), veritabile fenomene de aculturaþie,
întâmplãri pe care Eugen Lovinescu le punea pe
seama generaþiei junimiste, M. Mamulea pledeazã
pentru deschidere, dar cu nuanþe. În acest sens,
capitolul 2 al cãrþii, Retorica elitelor de la 1848.
Statutul ontologic al naþiunii, ne trimite, prin exem-
plele ºi modelele invocate, cãtre momentul consti-
tuirii spiritului naþional (idee introdusã în circuitul
cultural de Montesquieu ºi preluatã ulterior
de Rousseau ºi Voltaire).

Pe baza acestui concept, se naºte sintagma
stat naþional, în sensul cã naþionalitatea este cea
care legitimeazã statul, termen pãtruns la noi, pe
filierã romanticã, iniþial prin intermediul corifeilor
ªcolii Ardelene, mai apoi prin scrierile lui Heliade
Rãdulescu. În acest fel, noþiunea de caracter
naþional este asumatã de teoreticienii de la 1848,
însã, observã M. Mamulea „ne situãm încã pe prima
treaptã a deschideii, aceea a introducerii elementului
strãin în discursul autohton” (op. cit., p. 57).

Despre llimitele iistoriei cculturale
MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU

D
e lla oo aanumitã
vârstã, fiecare
aniversare este un

triumf biologic ºi intelectual
asupra efemeritãþii, o bornã
pe care o aºezãm în calea
timpului mereu trecãtor,
afirmând cã am fost, cã
încã mai suntem, cã vom mai

fi! Iar aceastã bornã marcheazã cei 75 de ani de
viaþã ai poetului ºi criticului literar Geo Cãlugãru, un
rod bogat de succese ºi lumini, cultivate cu rãbdare ºi
hãrnicie de-a lungul a 35 de ani de când conduce un
cenaclu literar, care a activat, mai întâi, la Casa de
Culturã a M.A.I.-ului, continuând apoi cu aceeaºi
biruinþã ºi împlinire la Centrul Cultural Calderon, sub
denumirea Cenaclul „Octavian Goga” – numele de
tradiþie al unui mare poet patriot.

O carte tipãritã cu acest prilej poate fi o reme-
morare artisticã a celor mai frumoase momente din
viaþa ºi activitatea unui om, o cãlãtorie cu prietenii
literaþi, între douã oglinzi paralele: una – reflectând
chipul lui în evoluþie ºi împlinire; cealaltã – înfãþiºând
zâmbetele de preþuire ºi mulþumire ale celor care
l-am însoþit.

O astfel de sãrbãtorire fericitã, fizicã ºi moralã a
lui Geo Cãlugãru a prilejuit un schimb de experienþã
despre ce citim, ce scriem, cum trãim, ce gândim,
ce selectãm din existenþa noastrã, ce vom lãsa
moºtenire urmaºilor, din cartea publicatã cu acest

prilej ºi intitulatã Cuvântul – veºmânt pentru marea
trecere (Editura Orizonturi, Bucureºti, 2016)

Î
ndrãzneala ssa dde aa aalcãtui o astfel de antologie,
aflatã deja la volumul al II-lea, este ºi un
exemplu pentru fiecare creator de luminã ºi

înþelepciune, un semn de cutezanþã, ca un urcuº pe
treptele unei piramide egiptene. Care dintre noi vom
fi pe o treaptã mai sus sau alta, cine se va zãri chiar
în vârful piramidei numai timpul va decide. Fiindcã
aceastã sãrbãtoare literarã de lansare ºi laudã pentru
talentatul ºi harnicul scriitor, care ºi-a presãrat printre
filele ei sentimentele ºi gândurile cele mai frumoase,
reprezintã exemplul cel mai bun pe care îl putem
desprinde chiar dintre filele ei. Carte de rememorãri,
de prezentare a unor noutãþi editoriale, de evocãri –
un dialog multiplu între autorul ei ºi numeroºii scriitori,
mai mult ori mai puþin cunoscuþi, care au avut
fericirea de a fi oaspeþii cenaclului literar condus
de Geo Cãlugãru.

Am cãutat cãi diverse sã v-o prezint, fiindcã o
astfel de culegere nu poate fi povestitã ºi chiar simpla
enumerare a numelor întâlnite aici ar putea umple
cele 2-3 pagini pe care le-aº putea dedica acestei
cronici (e drept însã cã volumul lui Geo Cãlugãru
are peste 360 de pagini).

Iatã ce vã pot explica: autorul nu face ierarhizãri,
ci consemneazã evenimentul cu aceeaºi inimã de
prieten. El relateazã despre autor, personaj partici-
pant la o emoþionantã întâlnire literarã, apoi consem-

neazã ceea ce a scris autorul respectiv despre el.
Porneºte uneori de la nume de rezonanþã ale

culturii române ca Mihai Eminescu, Mircea Eliade,
Ion Rotaru, Nicolae Dragoº, Adrian Pãunescu ºi
mulþi alþii, într-o reverberaþie cu autorii care ar vrea
sã le urmeze exemplul: Dumitru Dumitricã, Florica
Gh. Ceapoiu, Iuliana Paloda Popescu, Ioana Stuparu,
Ion Machidon, ca un grup de urmaºi, strãjerii
drumului de afirmare, câþi au fost prezenþi la
manifestãrile culturale conduse de Geo Cãlugãru.

A
poi, vvin ccei mmulþi, în efortul lor de
autoafirmare: Doina Bârcã, Constantin
Mironescu, Elena Ionescu Colcigeanni etc. 

În sprijinul spuselor sale, citim ºi afirmaþiile unor
scriitori despre Geo Cãlugãru: George ªovu, Victoria
Milescu ºi ceilalþi. Nu lipsesc nici incursiuni prin
lumea spiritualã: ambasadorii Ion Pãtraºcu ºi Mihai
Epure; doamnele Doina Moraru-Epure ºi Monica
Fãcãianu-Zodie. Sunt evocaþi cu multe respect câþiva
artiºti celebri ºi mari actori: Constantin Brâncuºi,
Iurie Darie, Amza Pelea, Ion Gh. Arcudeanu.

Din toatã aceastã þesãturã de idei, opere ºi
nume care vor rãmâne, desprindem mereu sufletul
prietenesc ºi protector al lui Geo Cãlugãru.

La mulþi ani, prietene, noroc ºi fericire, inspiraþie în
creaþia ta! Celorlalþi colaboratori talentaþi, participanþi
la alcãtuirea acestei cãrþi, le urez o activitate bogatã
ºi luminoasã de dãruire sufleteascã! ªi un gând de
bine pentru cititorii de pretutindeni!

Un bbilanþ bbogat dde ssuccese ººi llumini
Ion CC. ªªTEFAN
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N
oua ccarte dde iinterviuri, Invitaþie la confesiuni,

a Rodicãi Lãzãrescu, apãrutã la Editura

Vatra Veche, Târgu-Mureº, 2016, vine ca

o continuare a celei premiate în 2015 de Uniunea

Ziariºtilor Profesioniºti din România, cu prestigiosul

loc întâi, La ora confesiunilor. Mãrturisiri obþinute prin

întrebãri inteligente ºi incitante, despre fapte, gânduri,

sentimente, aptitudini paralele cu scrisul, planuri de

viitor, într-un cuvânt, tot ce se poate afla sub gene-

ricul confesiune ºi care devoaleazã apetenþa autoarei

pentru cercetare, investigaþie literarã, în scopul

destãinuirii la modul eseistic. Afinitãþi elective, dar

ºi selective stau la temelia acestei cãrþi cu prieteni.

Profesor, ziarist, autor de dicþionare, autor de cãrþi

de interviuri, redactor-ºef al unei prestigioase reviste

culturale, Pro Saeculum, Rodica Lãzãrescu îºi

reafirmã talentul reportericesc ºi în aceastã

nouã apariþie editorialã, prin spontaneitate,

arta digresiunii, discreþia stimulatorie a celui

intervievat, bogãþia materialului folosit pentru

a extrage „esenþe interogative”, totul pentru

o polivalenþã a rãspunsurilor de aºa manierã

oferite, încât sã capteze interese foarte

diverse. Ale cui? Ale cititorului obiºnuit,

deºi astãzi se citeºte destul de puþin, ale

cititorului specializat, deºi sastisit cã astãzi

se scrie cu mult mai mult decât se citeºte,

ale profesorului ºi elevului, ale istoricului ºi

criticului literar, pentru date ºi documente,

pentru mediul cultural al epocii, al perioadei

în care existã cel intervievat etc.

Toate demersurile „Doamnei

Întrebãtoare”, cum superb o defineºte poetul

Nicolae Turtureanu în interviul Nu poþi exista

pentru toþi, ºi e suficient ca o singurã fiinþã sã existe

pentru tine, sunt întreprinse cu suflet, ºtiinþã ºi artã a

cuvântului pentru a face mai familiarã ºi mai autenticã

nu numai figura umanã a celui chestionat, ci ºi opera

lui, munca de cercetare a acestuia, contribuþia la

edificiul cultural în slujba cãruia e angajat. Multe

dintre interviurile cãrþii pun pe tapet concepþia scri-

itorului despre actul de creaþie (Iulian Filip, Maria

Mãnucã, ªtefan Mitroi, Leo Butnaru), opinia lui

despre propria operã, dar ºi cea despre pãrerile unor

confraþi de breaslã privitoare la cãrþile lui (ªerban

Codrin, Ion Lazu, Passionaria Stoicescu, Nicolae

Dan Fruntelatã), înrâuririle suferite, destãinuirile

cu privire la debut, la pseudonime, la amiciþii ºi

adversitãþi literare (Valeriu Râpeanu, Petre Isachi,

Victor Ravini, Niculae Gheran). Sunt „mãrturii”

care nu se pot face oricând, oricum ºi oricui. 

D
evotaþi ccititului ººi sscrisului, de la autor

la intervievaþi, cartea rãmâne tãrâmul

cel mai afectuos unde se desfãºoarã

întrebãrile ºi rãspunsurile. De aceea nu doar în

portretele individuale, ci ºi în cele colective (domeniul

„Cinematografie”, în Despre inconºtienþa de a face

acest film... – scenarist ºi regizor, Stere Gulea, dupã

romanul Moromeþii al lui Marin Preda, împreunã

cu actorii „moromeþieni” Victor Rebengiuc, Miticã

Popescu, Dorel Viºan surprinzând reliefarea legãturii

dintre opera literarã ºi film, sau domeniul „Academie”,

în Academia Românã – 150, intervievaþi fiind acade-

micienii Rãzvan Theodorescu, Gheorghe Pãun,

Basarab Nicolescu, Ioan-Aurel Pop ºi membrul

corespondent Ion Pop, toþi militând pentru un

spirit academic, neatârnat politic), tuºele, luminile

ºi umbrele sunt dozate astfel încât sã evidenþieze

nu numai detaliile, ci ºi ansamblul.

ªi totuºi un profil singular de academician, Gabriel

ªtrempel, fost director al Bibliotecii Academiei,

întruchipeazã în numele tuturor tipul cãrturarului cu

har, care a gospodãrit exemplar fondul de documente

istorice ºi colecþiile Arhivelor, cu adevãrat „robit

cãrþii”, suferind spiritual ºi trupesc pentru ea, ca ºi

„rebrenianul” Niculae Gheran, cercetãtor, editor ºi,

mai nou, prozator eminent în Arta de a fi pãgubaº.

Douã femei (neuitând ilustraþia copertei, cu

„trei gânditoare” aparþinând regretatei pictoriþe ºi

graficiene Tia Peltz) „îmblânzesc” teritoriul interviurilor

dominat altminteri de bãrbaþi. Sunt onoratã sã fiu

una dintre ele. Cealaltã,

medicul Maria Mãnucã,

poetã ºi plasticianã,

deschide cartea ca

o promisiune pentru

„ethernul feminin”, pentru

plurivalenþa artisticã. 

Cel mai amplu interviu

îl are ca protagonist

pe „baladierul” ªerban

Codrin, cu „romanul”

întortocheat al devenirii

sale, lãsat sã se

desfãºoare pe mãsura

apetitului sãu de

povestitor ºi a nãdufului

adunat în ani pentru unii

confraþi scriitori ºi unele

edituri, dar ºi pentru a defini consacrarea sa în poezia

cu formã fixã. Cel mai „aplicat” metaforic ºi lingvistic,

în ton cu profesia celui intervievat, este „dialogul

paremiologico-geologic” Am evitat sã calc în piatrã

seacã, realizat cu Ion Lazu, poate de aceea „rãsfãþat”

de autoare cu douã intervenþii în aceeaºi carte. Sunt

reafirmate crezuri vechi ºi conºtiincioase privind

literatura ºi istoria adevãratã a neamului românesc

(Gabriel ªtrempel, Valeriu Râpeanu), forme literare

noi – baladânga ºi zvâcromanul (Nicolae Dan

Fruntelatã) sau unele aptitudini „violons d’Ingres”

(picturã, muzicã) ale unora dintre cei intervievaþi

(Maria Mãnucã, Iulian Filip, Passionaria Stoicescu).

A
flându-mmã pprintre ccei 225 dde cchestionaþi ai

acestei cãrþi, am înþeles un fapt din esenþa

ei: Cheia interviului este întrebarea. Un

interviu bine pregãtit înseamnã întrebãri adecvate.

Recitind paginile dedicate mie de atunci, mã umple

un soi de luminã beneficã pentru ego, fascicul

proiectat de întrebãrile autoarei privind „plusfiinþa”

pe care o tãinuieºte orice artist sau realizând

dualitatea creatorului-femeie ºi libertatea convertitã

în „privaþiune”. Un prilej sã mã cunosc mai mult

decât mã ºtiam! 

Dar întrebãrile volumului nu seamãnã deloc între

ele ºi nici nu se repetã, chiar dacã autoarea bate

uneori monedã pe zodii ºi pe citate din opera celui

întrebat. Totul e ca un joc. Mingea e ridicatã la fileu

de cãtre reporter, care îºi „îngusteazã” terenul propriu

pentru a-l lãsa pe cel interogat sã zburde în pase ºi

volute, dupã talent, dorinþa ºi putinþa de a se confesa

sau pentru a-i lãsa ºi pe

ceilalþi „jucãtori” sã participe,

când e vorba de o „echipã”.

Oricum, reuºita interviului

imprimã o miºcare dezinvoltã

a reporterului pe terenul

interlocutorului. Astfel, Rodica

Lãzãrescu e o „jucãuºã”. Alertã,

sincerã, plinã de elan, ºtie sã-l

angreneze pe partenerul de dialog ºi, implicit, pe

cititor, nu doar în jocul de idei, ci ºi în cel semantic,

mângâind delicat atât orgoliul celui ce se confeseazã,

cât ºi pe cel propriu. 

Harta desfãºurãrilor ludice e într-o Românie Mare,

dar ºi într-una micã ºi contemporanã, uneori în afara

hotarelor (nedrepte ale) þãrii (Iulian Filip, Leo Butnaru,

Ioan Baba) sau mai în inima Europei, pe unde

s-au aciuat unii români plecaþi de voie sau de

nevoie (Victor Ravini), dar ºi în domeniul istoriei,

al folclorului, filosofiei, ºtiinþelor etc.

Cu fiecare în parte, „Doamna Întrebãtoare”

demonstreazã o excelentã cunoaºtere a operei ºi

activitãþii culturale sau civice a partenerului de dialog,

curaj ºi sinceritate de opinie în ideologii ºi tãrâmuri

(Ioan Baba, Ne simþim strãini ºi vitregiþi, Ion Coja,

Mi-am fãcut propria editurã ca sã pot edita ºi tipãri

în deplinã libertate romanul ªeitanii, Petre Isachi,

Firul Ariadnei oferit de revistele de culturã nu ne

scoate din labirintul inculturii, Nicolae Dan Fruntelatã,

Viaþa mea a fost ºi este un rãzboi, ca o apã prin care

am trecut purtându-mi pe umãr iubirile ºi în gând

lumea mea, lumea magicã a micii Valahii, Niculae

Gheran, Capu’ sus, cã oricum belele curg ºi doar

timpu’ vindecã tot!).

R
emarcabilul ttalent aal aautoarei e acela de a

da prilejul cititorului obiºnuit sau specializat

sã trãiascã un soi de intimitate livrescã

alãturi de cel ce se destãinuie, sã acceadã la lumea

lui, altminteri inaccesibilã experienþei directe. „Între-

vederea” (una dintre traducerile etimologice ale

cuvântului englezesc „interview”), deºi se petrece în

toate dialogurile volumului menþionat, adesea nu se

produce în fapt. Dar esenþa întrebãrii, cuvintele care

o redau sunt atât de vii, încât minunea se produce.

O carte e fãcutã din cãrþi, iar cãrþile, cele adevã-

rate, din viaþa, simþirea, talentul de a da originalitate

celor trãite, citite ºi însuºite sub o aurã personalã.

Zodiile ºi ursitoarele n-ar fi putut lipsi în tot acest

joc de-a harul, în care recunoºti alteritatea ºi þi

se pare straniu cã ai putut gândi ºi trece pe hârtie,

în cuvinte, în culoare, în linii, în traducerea unui

confrate, în reluarea operei sau operelor scriitoriceºti

plusfiinþa ta.

În cele peste 300 de pagini ale Invitaþiei la

confesiuni, lingvista Rodica Lãzãrescu, autoare de

dicþionare ºi îndreptare gramaticale, este dublatã de

o finã literatã, poetã în forul ei lãuntric, alegând cele

mai reprezentative citate, care sã jaloneze etapele

importante de creaþie ºi existenþã din viaþa unui autor.

Iar când îºi dau mâna lingvistul cu literatul, filosoful

cu istoricul, redactorul de ziar cu cel de carte, seriosul

cu jucãuºul, neastâmpãrul cu ordinea, iese o carte

ca aceasta. Vorba lui Arghezi din Ex libris: ...încet

gânditã, gingaº cumpãnitã:/ ...ca o floare, anume

înfloritã/ mâinilor mele care te-au deschis.

Invitaþiile „Doamnei ÎÎntrebãtoare”
Passionarria SSTOICESCU

D
rumul ppânã lla cconstituirea „locului cultural” a fost însã lung, cãci,

noteazã autoarea cãrþii, „În Þãrile Romane nu putem vorbi de o

rãsturnare conceptualã abruptã. Trecerea de la semnificaþia clasic-

iluministã a conceptului, la cea romantic-naþionalistã ºi mesianicã, se produce

treptat” (op. cit., p. 68). Semnificativ, la noi regenerarea naþionalã, termen introdus

de H. Rãdulescu, s-a fãcut prin intermediul limbii, apelându-se, cu deosebire,

la izvorul latin, primordial. În concepþia paºoptiºtilor, întãriþi de ideea elecþiunii

(„Mi s-a pãrut cã pe mine Dumnezeu m-a ales sã luminez neamul”, susþinea

cu emfazã Heliade Rãdulescu), lucrarea ºi îmbogãþirea limbii au însemnat temeiul

pe care s-a sprijinit naþionalitatea, iar latinizarea limbii a fost vãzutã ca o formã

de apãrare a acesteia de influenþele strãine. Concluzionând, „naþiunea românã

modernã este o creaþie a elitei de la 1848” – susþine Mona Mamulea, este primul

loc cultural construit deliberat, apãrut pe teren autohton, fãrã un desant de aiurea

ºi fãrã o conexiune anterioarã care sã o fi anticipat. În aceeaºi linie se situeazã

ºi apelul la ortodoxie, combinaþia dintre latinitate ºi ortodoxie asigurând, în opinia

pãrintelui Dumitru Stãniloae (1903-1993, unicitatea unui neam ºi „acel complex

de mari ºi originale calitãþi, care ridicã valoarea rasei noastre” (Ortodoxie

ºi românism, Sibiu, Tipografia Arhidiecezanã, 1939, p. 121).

La polul opus, s-au situat închiderile, identificate de Eugen Lovinescu

prin critica a tot ce e strãin, momentul de apogeu fiind atins de „închiderea totalã

ºi iresponsabilã a generaþiei junimiste ºi a tradiþionaliºtilor”. Fenomenul în sine

este însã discutabil, câtã vreme nu se poate vorbi de o „încremenire absolutã”,

ci mai degrabã despre o rezistenþã la nou, în acest interval poporul trecând,

sub asaltul alteritãþii, de la o culturã de tip þãrãnesc la una preponderent urbanã.

„Þãranul român s-a integrat natural în lumea nou creatã, raporturile sale cu

alteritatea fiind dinamice, ºi conducând treptat spre o nouã configuraþie, inclusiv

spre o direcþie cu care s-a identificat”. Aceasta a fost, în opinia Monei Mamulea,

Europa latinã în vârtejul cãreia cultul romantic al individului s-a contopit cu acela

al naþiunii colective. Alternând, aºadar, închiderile cu deschiderile, nevoile cu

specificul local, naþiunea noastrã a devenit ea însãºi un „loc cultural”, la care

au contribuit deopotrivã paºoptiºtii ºi junimiºtii, tradiþionaliºtii, avangardiºtii. 

F
ãrã aa ssusþine nneapãrat tteza unei viziuni anticipative, de tip protocronist,

Mona Mamulea nu a ezitat sã evidenþieze difuzionismul haºdeian sau

sincronismul lovinescian drept argumente pentru teza globalizãrii, în

speranþa, susþine autoarea, cã ºi alþi cercetãtori vor fi fascinaþi de problema

identitãþii culturale, în spiritul unui generos proverb arab care ne îndeamnã:

„Bea din puþ, dar lasã-i ºi altuia locul”.



Î
ntr-oo ssecþie a Muzeului
de Artã din Montreal –
Expoziþia temporarã

Toulouse-Lautrec ºi Viaþa
de Noapte din Montmartre.

Altã „catastofã”, alte splendori!
Într-o atmosferã de penumbre ºi muzicã fin de

siècle nouãsprezece, ne întâlnim cu La Goulue,
celebra dansatoare de cancan, cu sofisticata Jane
Avril, cu ironicul ºi frustul Aristide Bruant, cu Valentin
Le Désossé, cu Yvette Guilbert – acea lume a caba-
retelor pariziene mereu gata de faire la fete în niºte
ani nebuni de muzicã ºi dans, de ºampanie ºi amor
(deloc sinonim cu noþiunea de iubire!), cu un Henri de
Toulouse-Lautrec genial, diform ºi lucid, mereu atent
la chipul scãlâmb al lumii pariziene îmbãtrânitã-n
rele (dar parcã numai ea?).

Louise Weber (1866-1929), înainte de a deveni
celebra La Goulue, a început prin a spãla rufele
murdare ale protipendadei pariziene care-ºi pierdea
tinereþile ºi alte anotimpuri prin cabaretele în vogã
de la sfârºit de secol al XIX-lea. Saltul de la albia de
rufe la scena de la Moulin Rouge l-a fãcut trecând o
vreme prin atelierele lui Auguste Renoir, unde poza
în atitudini excentrice, ca pentru o repetiþie generalã
înainte de premiera unui spectacol în care ea sã
fie stea, prin atelierul unui fotograf monden care-i
aprecia foarte armonia trupului sãu gol pe care
a þinut sã li-l arate ºi altor amatori de astfel de
splendori. Acesta din urmã a propulsat-o în atenþia
petrecãreþilor care-ºi înecau inutilitatea în ºampanie
ºi poftele în amoruri uºurele care-i uºurau de arginþi. 

Cã pe la Moulin Rouge trecea, printre alte figuri
(masculine, desigur, cele feminine aveau primiri
selecte în saloanele lor la jour fixe ºi trebuia sã
fie amfitrioane perfecte!) din nobilimea francezã
ºi internaþionalã, ºi Prinþul de Galles ºi fiul Victoriei
reginã – mamã eroinã, Eduardul acela cu numãrul
7, înainte de a se cocoþa pe tronul Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord (1901-1910), cãruia i se datoreazã
încheierea Entente(ei) cordiale cu Franþa în 1904, ºi
alþi prinþi ºi prinþiºori de prin Spania, Italia, Germania,
Rusia, Polonia, Valahia ori Moldova, n-ar trebui sã
ne mire. Nelipsiþi erau artiºtii – boema parizianã.

Dupã numãrul fierbinte de cancan, La Goulue
cobora în sala clocotindã de pofte masculine ºi, în
schimbul unei sticle de ºampanie pe care-o golea
dintr-o suflare (porecla de Vide-Bouteille nu-i fusese
datã în zadar!), ea începea sã danseze pe masa
plãtitorului, învolburându-ºi amplele volane ale
rochiei sale supradecoltate pânã când fericitul ales
îºi pierdea capul ºi nu mai observa cã nurlia nici
nu avea pe ea incomozii chiloþei pe care ºi-i arãtau
ostentativ celelalte jucãuºe cancaniste. Cum sã
mai ia el seama la lipsa acestui banal element
vestimentar când ochii lui erau ameþiþi de învolbu-
rãrile miºcãtoare ale rochiei… 

Într-o searã ea i s-a adresat, zice-se, cu ironie
Prinþului de Galles cu un Hei, prinþe, plãteºti sau
nu ºampania aia? ªi prinþul a plãtit. ªi ea a dansat
pentru el…

L
a mmasa llui oobiºnuitã, alt prinþ-rege al afiºului
– contele Henri de Toulouse-Lautrec – cu
paharul la îndemânã, le „croca” din priviri pe

acele preotese ale amorului, în vreme ce creionul
nelipsit din mâna lui dreaptã abia prididea sã
surprindã miºcãri, ºi gesturi, ºi chipuri, ºi scene din
lumea aceea stranie, elegantã ºi vulgarã deopotrivã.

La Goulue era regina cabaretului. Când se avânta
ea în ring cu Valentin le Desossé, partenerul ei
filiform ºi mobil ca o pãpuºã dezarticulatã, asistenþa
era în extaz.

Trecuserã vreo zece ani de când La Goulue þinea
capul de afiº al spectacolelor de la Moulin Rouge
ºi, pe la începutul secolului al XX-lea, s-a gândit
ea sã punã de o afacere personalã, mai cu seamã
cã devenise ºi mamã. De tatãl copilului pe care
ea îl numea prinþiºorul, nu se prea ºtia. Nu vã grãbiþi
sã-i alegeþi drept tatã vreun cine ºtie ce purtãtor

de blazon nobiliar! Pentru orice mamã din lume
copilul ei e un mic prinþ.

Împreunã cu un om modest care ºi-a fãcut-o soþie,
înfiindu-i ºi odrasla, ea s-a angajat îmblânzitoare de
fiare la circ. Credea cã renumele sãu va atrage valuri
de spectatori. N-a fost aºa. Pe de altã parte, fiarele
sãlbatice s-au dovedit mai nesupuse decât fiarele
bipede ale cabaretelor.

Gustul pentru ºampanie a trebuit sã ºi-l poto-
leascã ea cu vinul ieftin. Anonimatul îºi întindea
vãlul peste fosta stea La Goulue, nemuritã de
Toulouse-Lautrec prin desenele care o reprezentau.
Fiul avea sã-i moarã în jurul vârstei de douãzeci de
ani. Ea începuse sã cerºeascã. Era adesea vãzutã
pe trotuarul de la intrarea în Moulin Rouge, între
degetele diforme ºi îngheþate, cu câteva cutii de
chibrituri cu care încerca sã-i îmbie pe trecãtori
sã i le cumpere…

Bãtrânã ºi bolnavã, cea care fusese cândva
faimoasa La Goulue avea sã moarã pe stradã,
în iarna anului 1929.

A fost înmormântatã la Cimitirul Sãracilor. 
Henri de Toulouse-Lautrec trecuse vãmile lumii

acesteia în 1901. 
Când a ajuns Preºedinte al Franþei, Jacques a

dispus strãmutarea osemintelor celebrei dansatoare
La Goulue în Cetatea Umbrelor din Montmartre.

La Goulue cea nemuritã de Henri de Toulouse-
Lautrec continuã sã strãluceascã în marile muzee
ale lumii.

I
at-oo ººi ppe JJane AAvril (1868-1943), fiica unei
femei uºurele ºi a unui nobil care nu s-a
grãbit sã-ºi recunoascã paternitatea. Chiar,

ce l-o fi reþinut, cã doar era un stâlp de cabaret!
Pãrinþii acestuia însã s-au ocupat de creºterea

copilei delicate ºi fragile (sânge nobil – apã albastrã!)
pânã pe la vârsta de nouã ani, când mama sa ºi-a
adus aminte cã o are ºi, cum auzise cã era deosebit
de frumoasã, s-a gândit s-o bage ºi pe ea în pâine
fiindcã trotuarele Parisului anunþau recoltã promi-
þãtoare de belºug…

De atunci i s-a tras Janei nervozitatea care avea
sã-i aducã porecla de Jane Nebuna sau Melinita.
Dar educaþia primitã în copilãrie a respins mizeria
în care fusese destinatã de propria sa mamã sã-ºi
ducã existenþa.

Jane a urcat de timpuriu pe scenele teatrelor
pariziene de periferie, ajungând curând recunoscutã
pentru graþia ºi nobleþea dansului sãu.

Când a urcat pe scena Cabaretului de la Moulin
Rouge, vulgaritatea insolentã a unei La Goulue
a trebuit sã cedeze în faþa eleganþei degajate de
personalitatea ºi talentul Janei. Ca solistã a baletului,
ea a impus þinuta roºie (de stea!), în vreme ce
dansatoarele din ansamblu purtau alb. Obiceiul
se pãstreazã ºi în zilele noastre.

Printre obiºnuiþii serilor în care ea dansa, se
aflau poeþi ºi artiºti pictori ºi sculptori care-i cãutau
cu asiduitate compania. Cu Freud purta o susþinutã
corespondenþã. Despre ce vor fi vorbit aceºtia?
Cum despre ce? Despre filosofie, desigur…

Au portretizat-o ºi un Picasso (nu, nu ea e
Femeia care plânge!), ºi un Eduard Munch (nu, nu
ea e Strigãtul!), l-a inspirat ºi pe Ibsen, l-a fermecat

pe Maurice Barrès, Sacha Guitry a admirat-o.
A fost muza de necontestat a lui Toulouse-Lautrec.

Afiºele (pe care ea i le comanda la început) o
reprezintã ca pe o flacãrã diafanã cu chip de femeie
cu trãsãturi de o extraordinarã armonie. Schiþele de
portret pe care el i le-a fãcut sunt tot atâtea declaraþii
de admiraþie venite din partea unui artist care ºtia
(o, cum mai ºtia!) ce dar nepreþuit este frumuseþea.

La expoziþia de la Muzeul de Artã din Montreal
vizitatorii se lasã purtaþi de muzica unui timp în care
nu se fãcuse încã auzit bubuitul tunurilor din Primul
Mare Rãzboi iar pe Cel de Al Doilea nici cea mai
bezmeticã raþiune nu ºi-l putea imagina. Era un timp
des cerises – al cireºelor iubirii numai bune de cules,
al ºampaniei ºi al dansului, un timp de dolce farniente
cãruia Henri de Toulouse-Lautrec i-a fost, în felul
sãu inconfundabil, cronicar.

I
at-oo ppe YYvette GGuilbert (1865-1944), cântãreaþa
cultivatã care a cucerit scenele Parisului, dar
ºi pe cele din Lumea Nouã, Anglia, Germania,

scriitoare de memorii, regizoare de film, creatoare
de texte care au fost puse pe muzicã, rãsfãþatã
a scenelor Parisului.

Când Charles Zidler, fondatorul Moulin Rouge-
ului, a descoperit-o, Marcel Proust care nu plecase
încã în cãutarea timpului pierdut, mulþumindu-se
sã ºi-l piardã ºi el cum putea, a scris despre Yvette
Guilbert prima sa cronicã.

A fost numitã La Diseuse Fin de Siècle –
Diseuza Sfârºitului de Secol. Ea a fãcut trecerea
de la muzica din Temps des cerises la acele
Feuilles mortes de Joseph Cosma, dupã poemul
semnat de Jacques Prévert, la interpretarea unei
Juliette Gréco, la muzica unor Serge Gainsbourg,
Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré.

Cum sã nu ne oprim ºi la superbul Aristide
Bruant (1851-1925), impunãtor ca un zeu pãgân,
cu nelipsita lui eºarfã roºie, cu pelerina neagrã
ca o hlamidã de corb rãtãcit între orãtãniile din
ogradã, cu pãlãria sa neagrã cu boruri largi!

La cabaretul sãu – Le Chat Noir, rebotezat
Le Mirliton, venea toatã floarea cea cosmopolitã
a Parisului ca sã se lase… insultatã de zicerile ironic
ireverenþioase ale patronului ºi sã mai ºi plãteascã
preþul deloc mic de intrare, baºca berea ºi ºampania
– plebea ºi crema societãþii puse în aceeaºi ecuaþie…
Limbajul argotic al trotuarelor era aici la mare preþ.
Ca sã-l guste pe sãturate, bogaþii plãteau.

Când s-a retras din… afacerea cu cabaretul,
Aristide Bruant ºi-a oferit un castel, un vast dome-
niu de vânãtoare, o viaþã de huzur, servit fiind de
o armatã de servitori. Când era întrebat cum a reuºit
aceasta, el obiºnuia sã spunã: „M-au ajutat nobilii ºi
îmburgheziþii: Eu i-am insultat, ei m-au plãtit pentru
asta. Suntem deci chit!”

De ce o fi uitat el sã spunã cã tocmai nefericitul
conte infirm, genialul pictor Henri de Toulouse-Lautrec
l-a înnobilat cu adevãrat prin cele 31 de afiºe /
desene pe care i le-a fãcut, asigurându-i imprescrip-
tibil drept de cetate în cel mai de seamã palat al
Artelor din Oraºul-Luminã – Muzeul Luvru!

C
ând ss-aa mmutat lla MMontparnasse, cetatea
aceea vegheatã de Sãrutul lui Brâncuºi,
doar litografiile lui Lautrec mai cunoºteau

povestea celui care va fi fost Aristide Bruant. Dar
acestea nu ºtiu de lumea umbrelor tãcute, ci doar
de lumina vieþii cea fãrã de moarte.

Pãrãsesc Montrealul cu, în minte, trei zile
încãrcate de amintiri felurite, cu oameni cum pe tot
pãmântul, cu locuri cum prin lumea toatã, cu artã
cum sã tot înalþi slavã geniului omenesc care ºtie
sã transforme ºi tragedia, ºi urâtul, ºi amarul,
în splendoare.

Fãrã femeile acelea uºurele ca nimicul, nici arta
lui Toulouse-Lautrec, nici existenþa lui tragicã nu
ne-ar fi rãmas cunoscute.

(Fragment din Jurnal de veche Lume Nouã,
august 2016)
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S
untem ppe ttãrâmul ffermecat al ªeherezadei,

unde alergãm cu sufletul la gurã de la o

minune la alta, toate aflate în Patrimoniul

Cultural al Umanitãþii. Pornim de undeva din etapa

mitologicã a Persiei, trecem prin aria nemuritoarelor

legende ºi ajungem la splendorile marilor imperii

persane. Parcurgem etapã dupã etapã prin splendida

civilizaþie persanã, cu amprente în toate domeniile

creaþiei umane. Am fãcut, deja, cunoºtinþã cu

eºantioane unicat din domenii precum arhitectura,

sculptura, peisagistica grãdinilor sau literatura. ªi,

în fine, am ajuns la covoarele persane, a cãror istorie

se confundã cu cea a Persiei. Aici, pe solul Iranului,

am aflat poveºti uimitoare despre un simplu obiect

casnic, o împletiturã cu rol de protecþie termicã în

sezonul rece, care devine o artã definitorie pentru

Persia. Aºa cum numele Chinei era sinonim cu

mãtasea, la fel ºi cel al Persiei era sinonim cu

celebrul sãu covor, devenit, în decursul mileniilor,

una dintre cele mai distincte trãsãturi ale artei

ºi culturii acestui popor. Dacã istoria omenirii

se mãsoarã în ani, cea a Persiei se

numãrã în nodurile de lânã, mãtase sau

bumbac de pe minunatele sale covoare…

Eram în Persia, þara de origine a covo-

rului fermecat. Fermecat nu doar pentru

faptul cã el ar fi fost adus de spiritul din

lampa lui Aladdin (o poveste încântãtoare,

care meritã recititã), ci, mai ales, pentru

cã el uimeºte lumea încã de pe vremea

lui Cirus cel Mare, cu peste 2.500 de ani

în urmã. Covorul dãdea nota de lux în

palatele regale ºi casele nobiliare, unde

capetele încoronate ºi notabilitãþile cãlcau

pe cele patru covoare ale anotimpurilor

anului ºi cele treizeci ale lunii. ªi, nu

aveau jenã în a-ºi cãlca în picioare una dintre

cele mai importante bogãþii ale lor. Printre altele,

frumuseþea ºi luxul acestor covoare erau un motiv

în plus pentru a fi invidiaþi de greci. De la Aladdin

am împrumutat ºi eu un covor fermecat pentru

a mã deplasa mai rapid (cu gândul, desigur) de la o

poveste la alta, precum ºi la câteva dintre cele mai

importante centre de covoare de pe întinsul Iranului.

Am ajuns la Isfahan, una dintre capitalele

neoficiale ale producþiei de covoare. Este unanim

admis cã nu poþi spune cã ai fost în Iran, fãrã sã

fi poposit ºi la Isfahan. Aici, ca peste tot în aceastã

þarã, vizita la un magazin de covoare este un act

de culturã, nu de shopping. În atelierul-magazin

de covoare din Isfahan am avut senzaþia cã mã aflu

într-un adevãrat tunel al timpului, unde gazdele ne

prezentau, ca într-un dans hipnotic, obiecte de artã

(nu produse!) rezultate dintr-o experienþã de milenii.

Da, aºa iese la calcul. Datele istorice vorbesc despre

covoarele din Epoca Ahemenidã (550-330 î.Hr.),

începând cu regele Cirus cel Mare. Informaþia este

cu atât mai preþioasã, cu cât nu era vorba despre

covoarele unor triburi de nomazi, ci despre acelea

produse în atelierele regale, unde Cirus se implica

direct, aºa cum fãcea ºi în cazul celebrelor grãdini

paradisiace de la curtea sa regalã din Pasargad.

La ele se referea istoricul grec Xenofon (?430-360

î.Hr.) atunci când scria cã paradisul lui Cirus avea

o formã geometricã.

M
oºtenirea iistoricã este destul de sãracã

în eºantioane ale vechilor covoare, întrucât

ele sunt þesute din materiale degradabile

precum lâna, mãtasea ºi bumbacul. Însã, a fost

suficient unul, doar unul dintre acestea, pentru a

dovedi vârsta matusalemicã a covorului persan. În

anul 1949, printr-un joc al dragostei ºi al întâmplãrii,

apare o mãrturie materialã, un covor de o frumuseþe

rarã (2,82/2 m, cu 36 de noduri simetrice pe cm2),

având un câmp central roºu închis ºi douã borduri

largi, reprezentând una o cãprioarã, iar cealaltã un

cal persan. Era covorul Pazirik, conservat perfect

de gheþarii Vãii Pazirik din Munþii Altai ai Siberiei,

aflat astãzi la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg.

El este considerat cel mai vechi covor din lume,

care ar fi fost rezultatul unei experienþe anterioare

în materie de peste o mie de ani. Acest produs

din lânã este apreciat de specialiºti drept cea

mai frumoasã ºi mai valoroasã descoperire

aparþinând Epocii Bronzului, o primã mãrturie

despre una dintre tradiþiile arhaice ale omenirii.

În atelierul din Isfahan, am înþeles cã acest

produs artistic este nu doar motiv de mândrie,

dar ºi o adevãratã religie pentru iranieni. Ei au

conceput covorul ca pe un spaþiu sacru, cu un câmp

central rezervat universului ºi divinitãþii, protejat de

elementele terestre de pe margini. Printre poveºtile

fabuloase aflate la Isfahan, este ºi cea a covorului

Primãvara lui Khosrow (rege sasanid, 531-579), a

cãrui existenþã este plasatã undeva între legendã ºi

realitate. Dupã opinia specialiºtilor, acesta ar fi fost

unul dintre primele covoare-grãdinã paradisiacã, o

reproducere în premierã a celebrelor grãdini ale lui

Cirus cel Mare. Covorul era þesut special pentru ca

regele Khosrow sã se bucure tot timpul anului de un

peisaj primãvãratic. Se pare cã de atunci ºi pânã în

zilele noastre existã convingerea cã cine îºi cumpãrã

un covor persan are în casã o grãdinã în miniaturã,

prin care se plimbã în permanenþã. Însã, suveranul

persan pãºea pe o þesãturã din mãtase ºi fire de aur,

unde elementele decorative erau conturate cu pietre

preþioase ºi bijuterii, asortate desenului ºi culorilor.

Pentru noi,

a rãmas

doar legenda

acestui covor,

pentru cã,

în anul 651,

cuceritorii

arabi l-au

tãiat în bucãþi,

împãrþindu-l

soldaþilor

drept pradã

de rãzboi. 

L
a aatelierul dde ccovoare din Isfahan – adevã-

ratã Galerie de Artã – ne-au încântat nu

doar modelele ºi culorile, dar ºi mãiestria

cu care ele ne erau prezentate de gazde. Esenþiale

se dovedeau derularea ºi rularea covoarelor, succe-

siunea acestor operaþiuni, intensitatea ºi unghiul sub

care cãdea lumina, toate la un loc oferind un minunat

joc al imaginilor. Iar noi, spectatorii, pãºeam pe

covoare care au fost aºternute la picioarele celor

mai mari personalitãþi ale istoriei, începând cu regii

ahemenizi din secolul V î.Hr. Mângâiam chilimuri

cu preþuri care ne depãºeau imaginaþia. Am avut

ºi eu în mânã un covoraº de mãtase care trecea

de mia de dolari. Era un chilim (cuvânt persan), frate

al covorului, însã de spiþã nobiliarã, care nu este

þesut pentru podele, ci pentru pereþi, mobilã sau chiar

tronuri regale. Mult mai fin ºi mai valoros, chilimul

(scoarþa) se potriveºte de minune cu zicala localã:

cu cât este buzunarul mai gros, cu atât este covorul

mai subþire. Þesutul acestora era o artã rezervatã

femeilor ºi fetelor, în special pentru cele care se

pregãteau de mãritiº. Chilimul devine piesa de

rezistenþã din zestrea fetei, o dovadã a iscusinþei

ºi educaþiei primite în familie. La chinezi, acest

atestat era sub formã de broderie.

Acolo am înþeles de ce þesutul covoarelor este,

mai presus de toate, o operã de artã arhitecturalã.

Þesãtorul nu se aºeza la rãzboi (orizontal sau verti-

cal) fãrã un plan detaliat, elaborat nu de el, ci de

un arhitect sau un pictor. Planul prevedea materia-

lele de folosit, compoziþia ºi dispunerea modelelor,

elementele decorative, precum ºi culorile folosite.

Strategul covorului era adesea ºi desenator al co-

perþilor unor manuscrise. Deci, arhitectura ºi þesutul

covoarelor sunt arte înrudite. Uneori, interveneau ºi

caligrafii, având grijã de liniile curbe sau drepte dintre

modele. Pânã în zilele noastre, se pãstreazã acelaºi

plan al grãdinilor tradiþionale de tip Chahal Bagh, la

care se adaugã arabescurile florale sau geometrice

aduse de islam. Din gama elementelor decorative

nu va lipsi pomul vieþii (de obicei, chiparos), care

simbolizeazã fertilitatea ºi continuitatea, legãtura între

subpãmântean, pãmântean ºi divin. Sunt prezenþi

norii (element venit din China), în formã stilizatã

de treflã, care asigurã comunicarea cu divinitatea

ºi protecþia acesteia. Apare rodia, care dã binecu-

vântarea, garoafa ca simbol al norocului (foarte

popularã printre þesãtori), cãmila consideratã bogãþia

nomadului, precum ºi cele douã coloane, care anun-

þã intrarea în Paradis. Sunt întâlnite, adesea, ºi

elemente ornamentale complementare, intersectate

atât în câmpul central cât ºi pe borduri, cum

ar fi steaua în opt colþuri,

svastica sau crucea greceas-

cã, completate de inscripþii

marginale, de genul verse-

telor din Coran, dedicaþiilor,

versurilor sau chiar fotografiilor

celor patru mari poeþi clasici

persani: Ferdousi, Saadi,

Hafez ºi Khayyam. 

Tematica cinegeticã a fost ºi ea o componentã

majorã a covoarelor persane, atâta timp cât vânã-

toarea era o modalitate de relaxare a suveranilor,

desfãºuratã într-un cadru natural precum cel al grã-

dinilor Edenului. Printre piesele celebre ale genului

se înscrie ºi covorul din Mantes, pãstrat în prezent la

Muzeul Louvru. Oraºul Kashan este prezent cu astfel

de covoare în muzeele de artã din Viena, Boston

sau Stockholm. Sã amintim ºi tapiþeria cu scene

de vânãtoare, primitã de la un ºah iranian ºi aflatã

în sala de muzicã de la Castelul Goga, din Ciucea.

O etapã distinctã în producerea covoarelor

persane intervine dupã cucerirea arabã, când este

obligatorie, ºi în acest domeniu, o aliniere la normele

islamice. Astfel, arabescurile florale ºi geometrice

devin motive ornamentale dominante. Se susþine cã

acestea s-au impus nu doar din dorinþa de a elimina

scenele cu fiinþe vii, ci ºi ca o înlãnþuire a unor sim-

boluri cu sensuri mai profunde. La categoria covoare

de cult, ar fi de menþionat un record absolut înregis-

trat în ultimii ani: 1300 de meºteri iranieni au realizat

manual, în decurs de 18 luni, un covor de 600 m2,

cântãrind 47 de tone. El se aflã în Moscheea

Sheick Zayed din Abu Dhabi, fiind trecut în Cartea

Recordurilor drept cel mai mare din lume. La mosche-

ile pe care le-am vizitat, nu doar în Iran, am admirat

acele covoare enorme din sãlile de rugãciune ºi cele

mici, dreptunghiulare, pe care se reculeg credincioºii.

De observat cã cifra patru apare ºi aici, în mediul

islamic, semnificând, printre altele, cele patru porþi

sufiste prin care trebuie sã treacã credincioºii. Însã,

nici în acest context religios aparte nu s-a renunþat

definitiv la imaginile unor vietãþi precum pãsãrile

ºi animalele din scenele de vânãtoare. 

D
e lla IIsfahan aam ccãlãtorit, cu gândul, pe

covorul fermecat oferit de Aladdin, spre

alte centre cu tradiþie în þeserea covoarelor.

M-am oprit, mai întâi, la Tabriz, unde eram asigurat

cã acolo se produc cele mai mari ºi mai frumoase

covoare din lume. Este vorba de acele adevãrate

lucrãri de artã care, de la începutul secolului al

XIX-lea, sunt þesute numai din mãtase, cu numere

record de noduri (de la 500.000 la 1.000.000 pe m2).

Ele exceleazã prin planul de grãdinã paradisiacã

(numitã ºi arta vieþii), motivele decorative, calitatea

ºi combinarea coloranþilor, dar ºi prin simbolismul

elementelor folosite. De la Tabriz provin celebrele

covoare gemene (Covoarele Ardabil), care sunt

pãstrate printre operele de artã de la Victoria and

Albert Museum din Londra ºi la Muzeul de Artã din

Los Angeles. În muzeele de artã ale lumii pot fi gãsite

covoare produse la centrele, nu mai puþin renumite,

din ªiraz, Yazd, Hamadan, Khorasan, Kashan,

Mashad, Kerman etc. Þesutul covorului a fost ºi a

rãmas o îndeletnicire extrem de migãloasã. Chiar ºi

pentru un meºter experimentat, realizarea unui metru

pãtrat de covor poate dura de la patru luni în sus.

De aceea, când se taie ultimul fir, se adunã familia,

prietenii ºi vecinii, pentru a marca evenimentul,

ca la naºterea unui copil.

În Europa, covoarele persane apar, cel mai

probabil, prin Evul Mediu, fiind considerate prea

valoroase pentru a fi cãlcate în picioare. Pentru

europeni, primele imagini ale covoarelor persane

erau cele din picturile lui Giotto, Jan van Eyck,

Antoine van Dyck sau Rubens, care împodobeau

mese sau tronuri regale, ca obiecte de lux. Astãzi,

despre valoarea covoarelor persane de colecþie, în

special cele din secolul al XVII-lea, din marile muzee

ale lumii, vorbesc sumele exorbitante la care ele au

fost adjudecate la licitaþiile din ultimii ani: de la 2,3

milioane sau 6,2 milioane de lire sterline, în Europa,

pânã la 9,6 ºi chiar 33,7 milioane de dolari, în Statele

Unite. În asemenea condiþii, dispare ºi dilema mea

de la Isfahan: covor sau limuzinã, rãmânând doar

plãcerea de a-l vedea expus într-un muzeu.

Arta ccovoarelor ppersane
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU



Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVIII ��� Nr. 44 ((77) ���Aprilie 22017 2277

Vecina mmea, AAfrica

U
na ddintre ccele mmai
violente ggrupãri
islamiste din Africa

este Boko Haram, în traducere
„Învãþãtura occidentalã e
un sacrilegiu”. Formaþiunea
paramilitarã extremistã din
Nigeria este o ramurã a unei

organizaþii cu tendinþe separatiste ºi fundamentaliste,
Ansaru. Manifestãri ale grupãrii s-au înregistrat încã
din 1970, dar, dupã apariþia pe scena internaþionalã
a Al Qaeda, Boko Haram a cãpãtat ºi ajutoare
financiare, arme ºi droguri, precum ºi doctrina care
sã-i legitimeze acþiunile de instaurare a legii sharia.
În atingerea scopurilor criminale propuse, militanþii
conduºi de Abu Musab al-Barnawi aplicã exclusiv
ºi sãlbatic masacrarea civililor. În 2015, dupã ce ºi-a
strãmutat afilierea spre noua organizaþie teroristã
auto-intitulatã Stat Islamic, bandele Boko Haram au
atacat localitatea Baga din aproprierea lacului Ciad,
unde se afla ºi o bazã militarã nigerianã importantã.
Raidul barbar purtat cu mitraliere de câmp ºi blindate
a fãcut douã mii de morþi. Autoritãþile federale au
încercat sã diminueze dimensiunea catastrofalã
a dezastrului, pretinzând cã în luptele cu armata
naþionalã au murit doar o sutã douãzeci de militari
ºi câteva mii de insurgenþi. 

Într-o campanie de uzurã extinsã pe durata a
mai bine de patru decenii, forþele armate federale
au reuºit temporar sã-i izoleze pe militanþii islamiºti,
dar de fiecare datã aceºtia au primit bani ºi arme din
exterior ºi au reuºit sã se reorganizeze în Camerunul
vecin, sau chiar pe teritoriul din nord-estul Nigeriei,
protejaþi de califii statelor din nord, predominant
musulmane (Abdullahi Bego, Taliban of Nigeria: Who
are they? Weekly Trust, Kaduna January 3, 2004).

Susþinerea din exterior i-a permis grupãrii Boko
Haram sã devinã tot mai agresivã ºi mai sângeroasã
ºi sã acumuleze armament foarte performant,
artilerie, tanchete ºi transportoare blindate. Cu o
asemenea dotare ºi cu cel puþin trei mii de comba-
tanþi habotnici, s-a creat o adevãratã armatã sepa-
ratistã pe care puþinele acþiuni de amploare ale
trupelor nigeriene de securitate au rãnit-o, dar
nu au reuºit sã o rãpunã definitiv. 

I
nsurecþia iislamistã ddin 22009 împotriva
guvernului federal de la Abuja a destabilizat
nordul musulman al Nigeriei, unde minoritatea

creºtinã a fost mãcelãritã sau forþatã sã se refugieze
în Ciad ºi în Camerun. Când masacrele ºi rãpirile
au ºocat opinia publicã, armata l-a capturat pe
conducãtorul Mohamed Yusuf, ucis în arestul poliþiei
din Maidiguri. Dar succesul federalilor a fost de scurtã
duratã. „Supravieþuitorii au redevenit activi în scurt
timp. Ciocnirile religioase ºi etnice s-au extins pe tot
teritoriul federaþiei ºi au provocat dislocarea a peste
un milion ºi jumãtate de civili. Criminalitatea a devenit
o constantã în zonele urbane. Guvernul nu a mai
reuºit sã furnizeze siguranþa minimã pentru cetãþeni
ºi a pierdut monopolul asupra ordinei interne, douã
atribute fundamentale ale statului suveran.” (John
Campbell, Nigeria. Dancing on the Brink, Rowman
& Littlefield Publishers Inc., Langam MD, 2011)
Când masarea de trupe federale s-a dovedit parþial
eficientã ºi foarte costisitoare, comandaþii militari
s-au orientat spre angajarea grupurilor locale opuse
extremiºtilor. În februarie 2017, dupã ce asasinii Boko
Haram au rãpit ºapte tinere, patru copii, au omorât
trei bãrbaþi ºi au incendiat locuinþe ºi colibele cu
alimente din localitatea Daggu în nord-estul Nigeriei,
comandantul din zonã a recurs la experienþa

ºi calitãþile unei femei de 38 de ani, crescutã la
marginea pãdurii Sambisa, ascunzãtoarea teroriºtilor
din Boko Haram. Aisha Gombi Bakari (foto Rosie
Collyer), una dintre puþinele femei din grupul
vigilantes, a fost paznic de vânãtoare, crescutã
de micã de bunicul ei ca sã descifreze tainele
zonei în care trãia. Vânãtor excelent, s-a angajat
în combaterea braconajului încã din adolescenþã,
iar când islamiºtii i-au atacat prietenii ºi consãtenii
s-a angajat în vânãtoarea celor din Boko Haram.
„Existã mii de vânãtori în regiune, recrutaþi de armatã
în unitãþi ad-hoc. Aisha Gombi Bakari este doar una
dintre cele câteva femei implicate în aceastã iniþiativã
ºi a devenit o adevãratã eroinã pentru alþi vânãtori
ºi pentru localnici, deopotrivã. Vitejia ei i-a adus
renumele de «regina vânãtoarelor»” (http://www.
theguardian.com/ world/2017/ feb/08/antelope-hunter-
boko-haram-nigeria, accesat 13 februarie 2017). 

P
rezenþa aamazoanelor nnigeriene în acest
conflict sângeros ºi prelungit a pornit de la
frustrarea cã ele nu au reuºit sã le salveze

pe cele douã sute de liceene rãpite de Boko Haram
în urmã cu trei ani ºi vândute ca mirese militanþilor
grupãrii. Aisha a explicat de ce a eºuat acþiunea de
salvare pe care a iniþiat-o ºi a condus-o. „Boko
Haram erau foarte bine înarmaþi. Vãzusem unde erau
sechestrate fetele. Am fi putut sã le eliberãm dacã
armata ne-ar fi dat ºi nouã arme mai bune”
(www.rejectedprincesses. com/blog/aisha-bakari-
gombi, accesat 13 februarie 2017). Chiar dacã este
musulmanã, Aisha se teme de rãzbunarea spiritelor
bãtrânilor ºi de aceea îºi supune camaradele de luptã
unui ritual în care le stropeºte cu o poþiune tainicã
menitã sã le fereascã de gloanþele duºmanilor. În
grupa sa de luptã, trãgãtoarele folosesc un cod
secret de semne, sunete ale animalelor ºi chiar
cântecele pãsãrilor. Abilitatea femeilor luptãtoare ºi
îndrãzneala atacurilor lor le-au fãcut temute între
islamiºtii ucigaºi. Hamsat Hassan este ºi ea parte a
comandoului anti-Boko Haram, pentru cã sora ei a
fost rãpitã acum doi ani ºi nu mai ºtie nimic de ea.
„Trãgeam bine cu puºca atunci când am intrat în
Asociaþia Vânãtorilor din oraºul Gombi ºi nu-mi
doream decât sã mã rãzbun pe cei care au smuls-o
pe sora mea de lângã mine” (http://muslim
worldtoday.org/2017/meet-hunter-boko-haram,
accesat 14 februarie 2017). Majoritatea voluntarelor
au în grijã ºi treburile familiei, dar Aisha ºi Hamsat
fac parte dintr-un grup de 228 de bãrbaþi ºi femei
recrutaþi în mod oficial de cãtre guvernoratul statului
Borno. Când subvenþia de 25 de lire sterline pe lunã
a fost stopatã de autoritãþi, voluntarii au renunþat.
Aisha ºi Hamsat nu au abandonat însã lupta, pentru
cã Boko Haram a început sã se regrupeze în zona
lor. Dupã mai multe victorii în care localnicii au
executat ºapte islamiºti, Bikar Jimeta, comandantul

Asociaþiei Vânãtorilor din Gombi a trebuit sã accepte
eºecul iniþiativei de combatere a Boko Haram, din
cauza lipsei de finanþare. Dincolo de atitudinea civicã
a amazoanelor nigeriene, ele s-au dovedit un ajutor
valoros pentru echipele de cercetare-diversiune ale
armatei, pentru cã sunt „oameni ai locului”, cunosc
poteci tainice, ascunzãtori, drumul animalelor
sãlbatice, ºtiu sã citeascã urme ºi sã descifreze
freamãtul pãdurii în care au crescut. Ele stãpânesc
obiceiuri, respectã datini, au sprijinul familiilor ºi al
clanului din care provin, au spirit de comunitate ºi
de aliere în lupta împotriva unui duºman comun, om
sau fiarã. Mulþi dintre membrii Asociaþiei Vânãtorilor,
un fel de patron neoficial al grupului de vigilantes,
au suferit direct de pe urma raidurilor islamiºtilor
extremiºti, le-au fost uciºi sau rãpiþi membri ai famili-
ilor, oameni apropiaþi, înþelepþii satului. Le-au fost
încãlcate datinile, obiceiurile, le-au fost profanate
lãcaºurile care îi pun în legãturã cu spiritele strãmo-
ºilor, ceea ce în Africa este o jignire supremã. 

C
hiar ddacã nnu aau pprovocat un curent major
în combaterea extremiºtilor, amazoanele
nigeriene nu au fãcut o excepþie ºi nici nu

au expus un entuziasm formal. Percepþia localnicilor
a fost influenþatã de participarea femeilor în aceastã
luptã, care i-a determinat pe mulþi sã vadã în ea o
manifestare a aversiunii deschise faþã de teroriºti,
pentru cã în afarã de atacurile barbare, aceºtia nu
au oferit un plus de securitate individualã în zonele
pe care le-au controlat. Din contrã, au impus nu
numai legea islamicã, ci ºi un adevãrat regim de
umilire ºi terorizare a civililor, obligaþi sã-i întreþinã
pe insurgenþi, sã dea o parte din recolte, din vânat
ºi chiar bani pentru „prosperitatea” comandaþilor
ºi alinarea trupei. Revolta civililor cãzuþi sub domi-
naþia islamiºtilor a generat ºi un curent mai larg
de nemulþumire faþã de modul în care autoritãþile
federale au administrat o crizã prelungitã, care a
pus în pericol viaþa a zeci de comunitãþi musulmane
ºi creºtine din cele douãsprezece califate din nordul
Nigeriei. În decembrie 2016, un grup de militari,
trimiºi sã lupte împotriva militanþilor din Boko Haram,
i-a cerut guvernului de la Abuja sã suplimenteze
dotarea cu armament ºi cu muniþie, sã asigure
în mod susþinut alimentarea cu echipament, hranã
ºi apã a militarilor trimiºi în misiune. Cererile lor
s-au ciocnit de o stare de fapt prelungitã încã de
pe vremea dictaturilor militare. Armata nigerianã, una
dintre cele mai numeroase ºi mai puternice din Africa,
participantã la misiuni multinaþionale de impunere
ºi menþinere a pãcii, a fost afectatã de ani de zile
de scandaluri provocate de corupþia la nivelul cel
mai înalt. Fostul consilier pentru securitate naþionalã,
Sambo Baruki, aflat în detenþie sub acuzarea de
deturnare a aproape douã miliarde ºi jumãtate
de dolari destinate achiziþionãrii de armament
tocmai pentru lupta împotriva membrilor Boko
Haram, aºteaptã sentinþa într-unul dintre cele mai
rãsunãtoare procese de corupþie din Nigeria. El a
preferat sã ignore clemenþa autoritãþilor, care i-au
permis sã ia parte la funeraliile tatãlui sãu, de teamã
cã foºtii subordonaþi ar putea atenta la viaþa lui. 

În aceste condiþii, ajutorul substanþial al armatei
sau al statului federal prin subvenþii devine la rându-i
victimã a corupþiei ºi a imobilitãþii birocratice. Volun-
tarii din Chibok ºi „regina vânãtoarelor” nu vor sã
depunã armele. Cu sprijinul autoritãþilor, Aisha sperã
sã poatã relua lupta pentru eliminarea ameninþãrii
islamiºtilor ucigaºi ºi pentru alungarea spectrului
terorii din pãdurea în care a copilãrit ºi a învãþat
tainele convieþuirii cu natura. 

Amazoana ddin CChibok
NNiiccoollaaee MMEELLIINNEESSCCUU

ª
i lla nnoi ccovoarele ppersane sunt conservate în colecþii orientale de mare
valoare, precum cele de la Muzeul Naþional de Artã ºi de la Castelul
Peleº. Este remarcabil faptul cã România a produs, de peste o sutã

de ani, covoare de inspiraþie persanã, care se numesc chiar covoare persane
româneºti. Pe ele apar nu doar arabescuri florale ºi geometrice, dar ºi celebrul
pom al vieþii, din tradiþia persanã, cu aceeaºi semnificaþie de legãturã ascendentã
dintre subpãmânteam, pãmântean ºi divin. Pentru mine, imaginea unui covor
oltenesc din secolul al XVIII-lea (pãstrat la Muzeul Olteniei din Craiova), este o
dovadã clarã a mãiestriei româneºti în þesutul covoarelor de tip persan. Covorul,
având un câmp central, împãrþit în patru pãtrate egale prin prezenþa celor patru
cai ºi încadrat de douã borduri bogat ornamentate, aminteºte de grãdinile
paradisiace persane. 

România a produs covoare pe scarã industrialã. Ele proveneau, în mare parte,

de la Fabrica de covoare din Cisnãdie, ridicatã de saºi acum un secol ºi jumãtate.

Era o unitate industrialã fanion care, înainte de anul 1989, ajunsese cea mai

mare din sud-estul Europei. Covoarele de tip persan, produse la Cisnãdie, erau

exportate în proporþie de 70-80 la sutã. Acolo s-au þesut cei 200.000 de mp de

covoare, cu modele specific româneºti ºi persane, pentru Palatul Parlamentului

(nu dintr-o bucatã precum covorul de la Moscheea Sheick Zayed, însã suprafeþele

nu sunt comparabile). Din nenorocire, covorul fermecat de la Cisnãdie a avut

ºi el momentele lui de mãreþie ºi decãdere, deºirându-se în cursul proceselor

demolatoare post-decembriste. Ne-a rãmas ºi nouã legenda lui, ca ºi în cazul

covorului Primãvara lui Khosrow. Personal, sper cã aceste covoare persane

româneºti se mai þes mãcar la atelierul de la Mãnãstirea Þigãneºti, înfiinþat

în anul 1923 de Patriarhul Miron Cristea. Însã, cine mai ºtie? 
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La ccurtea eepigramei

Cincinat PPavelescu ((II)
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU

O
biºnuit ccu uun aauditoriu nnumeros, Cincinat
rãspunde de fiecare datã invitaþiei la o
întâlnire unde era solicitat sã-ºi spunã

cuvântul, dornic sã-ºi etaleze impresiile, sã-ºi
deschidã parantezele sale spirituale, sã creioneze
un portret, sã ironizeze lãudând sau criticând.
Se creeazã un flux între el ºi public, flux care-i
stimuleazã inspiraþia. Epigramele sale par a fi efectul
unei pofte permanente de joc subtil, de provocare a
inteligenþei. Gãseºte totdeauna ºi cu rapiditate soluþia
poantei, asocierea de idei cea mai nimeritã fiecãrui
caz în parte, asociere sugeratã de titlul unei opere,
de numele adversarilor, de locul sau împrejurarea
datã etc., asocieri pe care le structureazã în antiteze,
servindu-se de antonimii lingvistice, de sinonimii, de
comparaþii etc. Astfel, piesa Pãianjenul de A. de Hertz
îl duce cu gândul la pânza de pãianjen care prinde
muºte, dar epigramistul schimbã obiectul acþiunii:

Crapã bunii tãi duºmani,
Însã þie ce-þi mai pasã
Când Pãianjenul, la casã,
‘N loc de muºte, prinde... bani!

Volumul Opt portrete de animale al lui I.Gr.
Perieþeanu îi sugereazã ideea ingenioasã de
a întoarce titlul spre autor, incluzându-l printre
personajele sale:

Volumu-n fond nu-i tocmai rãu:
Tiparul, stilul ºi hârtia;
Dar nu-þi pricepem modestia
De-a fi omis... portretul tãu.

Aceasta e caracteristica structurii epigramelor
sale, construite în marea lor majoritate pe ironie:
prima parte îl învãluie pe cel vizat în aparenþa unei
aprecieri pozitive, pentru ca finalul sã infirme total
tonul iniþial, aducând un spor spiritual prin întorsãtura
ideii, a expresiei cu sens opus etc. ªi aici, ironia se
bazeazã pe falsa mirare cu aparenþã de laudã („nu-þi
pricepem modestia”), pentru ca, în final, sã înþelegem
la care „modestie” se referã autorul catrenului: aceea
a lui I.Gr. Prieþeanu de a se distanþa de personajele
volumului sãu – animalele.

În epigrama adresatã Unui ministru al artelor,
la un banchet, antonimia îºi bazeazã simetria pe
opoziþia pentru mai târziu (expresie preluatã din titlul
operei lui Minulescu la care se referã) ºi mai recente:

Pe Minulescu tare-l ºtiu
În stanþe pentru mai târziu,
Dar pentru cele mai recente
Nu cred sã-i dai Benemerente.

Prin folosirea persoanei a II-a singular, epigramis-
tul creeazã o atmosferã de familiaritate cu ministrul,
dar ºi cu ascultãtorul pe care-l aliazã ca martor,
creându-i senzaþia de coautorat ale celor spuse. 

În epigrama adresatã Lui Ludovic Dauº,
ingeniozitatea epigramistului speculeazã titlul
Cumpãna:

Vrând succesul a-þi mãri,
Cronicarul o sã-þi spunã:
Poate Cumpãna e bunã,
Însã n-ai ce cântãri.

Transformã astfel cumpãna în braþele balanþei
axiologice.

P
entru CCincinat, asemenea titluri sau expresii
„cheamã” poantele ca niºte formulãri „gata
fãcute” pentru alcãtuirile epigramatice.

Alteori, el creeazã contextul care-i convine pentru a
servi poantei. Astfel, pentru a se referi la o eventualã
medalie ce ar luci frumos pe pieptul sãu, pretextul
poantei unei epigrame adresate ministrului Al. Juvara
ar fi faptul cã acesta „mã întrebã, într-o searã la
Sinaia, de ce mã uit, ºi nu oricum, ci aºa de lung
la stele?”:

De ce la stele-ntotdeauna
Cu-atâta drag mã uit mereu?
Mi-e fricã sã nu cadã vr’una
Fãrã decret pe pieptul meu!

Mecanismul epigramatic al catrenelor lui Cincinat
se bazeazã mai ales pe opoziþii logice sau/ºi seman-
tice. Pentru a elogia, autorul antreneazã antonimiile în
jocuri de cuvinte cu dublu sens sau cu sens ambiguu.
Iatã douã epigrame adresate aceluiaºi scriitor, Ion
Adam: în prima speculeazã antonimia cel dintâi
ºi cel din urmã, disociind omul de scriitor:

Adame, biblicul tãu nume
Orice discuþie o curmã:

Ca om eºti cel dintâi pe lume,
Ca scriitor, eºti cel din urmã!

În cea de a doua se joacã cu aceeaºi noþiune –
„cel dintâi” – asociind, de data aceasta, omul cu
scriitorul. „Nevoind sã amãrãsc pe prietenul meu
Adam cu prima epigramã, i-am trimis de la Constanþa
acest madrigal”:

Adame, nu mai poþi sã mori,
Oricât te-ar înjura cei fameni:
Eºti cel dintâi ºi printre oameni
ªi printre scriitori.

ªi în epigrama adresatã lui Caragiale, care
dateazã din perioada dispariþiei primei serii a Moftului
român, epigramã la care, se pare, a contribuit ºi
dramaturgul, autorul face o disociere ºi asociere
în acelaºi timp între birtaº ºi scriitor:

Iancu Luca Caragiale
Îþi dã berea cu mãsurã
Face ºi literaturã,
Însã nu face parale.

E
pigramistul sspeculeazã posibilitãþile combina-
torii ale limbii române, realizând simetrii cu
sensuri diferite, vizând alte planuri seman-

tice: Lui A. de Hertz
Fostul ºef de la comerþ
E un tânãr eminent,
Însã e mai mult de Hertz
Decât este de talent. 

Sugerând dotarea specialã necesarã pentru
scrierea epigramei, Cincinat împãrtãºeºte ºi altora
convingerea sa cã nu orice poet poate s-o abordeze,
pentru aceasta fiind necesare alte haruri în plus:
Unor poeþi inspiraþi, dar nu la epigrame

V-aþi cotizat cinci disperaþi
O epigramã sã-mi turnaþi,
Dar publicul, ca s-o-nþeleagã,
S-a frãmântat o noapte-ntreagã.

Rãzbate de aici ºi ideea pe care o sublinia marele
iubitor al epigramei româneºti care a fost ªerban
Cioculescu ºi anume cã decriptarea unei poante
nu trebuie sã ia mult timp ºi nu trebuie sã supunã
cititorul/ascultãtorul la un mare efort intelectual.

Altuia, care se mirã cã e luat în serios de un autor
de epigrame, Cincinat îi dedicã epigrama Mãgarul
lui Balaam, în care poanta e realizatã cu ajutorul
climaxului (acumulare), desemnând, de fapt, punctul
culminant al gradaþiei ascendente:

În alte vremi, când un mãgar,
Bãtut de un stãpân barbar,
Vorbi, s-a minunat natura;
Dar astãzi când le toacã gura
Atâtora, pe-atâtea game,
Ce vi se pare-aºa bizar
Sã scrie unul epigrame?

În Rãspuns la o epigramã, desfãºurarea ideii
se bazeazã nu numai pe antiteza orbul (subiect) ~
lumina (obiect), ci ºi pe reluarea substantivului lumina
cu altã valoare gramaticalã – de subiect – într-o
concluzie aforisticã:

Tot adâncul unei strofe
Nu oricãrui se aratã:
Orbul nu vede lumina
Ce-i lumina vinovatã?

– cu alte cuvinte, epigrama, spiritualã prin excelenþã,
e gustatã numai de cei spirituali, vorba reginei poete
Carmen Sylva: „Vous ne pouvez être spirituel que
lorsque ceux qui vous entourent le sont aussi. Le
coq a beau chanté aux canards; ils ne l’entendent
pas.” (Citat tipãrit pe foaia de gardã a volumului
Cridim, Epigrame, Bucureºti, 1908. Nu poþi fi spiritual
decât atunci când cei care te înconjoarã sunt, de
asemenea, spirituali. Cocoºul le-a cântat zadarnic
raþelor, ele însã nu-l aud.) Deducem, din asemenea
epigrame, cã epigramistul ºtie sã fie caustic,
dar sã ºi laude.

C
incinat PPavelescu avea conºtiinþa valorii sale
de poet ºi epigramist cu har, minte agerã
ºi replicã rapidã. Totuºi, în autoaprecieri

distingem anumite note din egolatria magistrului,
transmise, probabil, discipolului, chiar dacã-i lipseºte
dârzenia, orgoliul, spiritul de adversitate ireductibilã
în ripostã al lui Macedonski. Pe un poet „mãrunt,
Mãrunþel” îl desfiinþeazã pur ºi simplu printr-o
comparaþie-hiperbolã:

Când vãd lãtrând câte-un cãþel
Dupã un tren accelerat,
Eu mã gândesc la Mãrunþel
Când criticã pe Cincinat.

E
pigramistul pplãtea
prompt poliþele, uneori
fãrã sã facã economie

de ofense sau de aprecieri
negative care nu-ºi gãsesc motivaþia în structura
epigramei: personajul vizat e situat în antitezã voit
defavorizantã cu epigramistul, antitezã dublatã
de o ironie muºcãtoare, ca în catrenul Aceluiaºi
[Mãrunþelu]:

Când eºti la minte puþintel,
Ca ºi la trup, o, Mãrunþel,
E un curaj de admirat
Sã te mãsori cu Cincinat.

Calul de bãtaie al lui Cincinat Pavelescu a fost
Nigrim, Mare proprietar, dar mic poet:

Când trece meºterul Nigrim
În propria-i trãsurã,
E foarte greu sã nimerim
Pe melancolica-i figurã,
De merge la vreun þintirim
Sau de-ºi depune vreo chirie
Pentru-un volum la librãrie.

Pe epigramist îl deranjeazã lipsa de sare ºi piper
din epigrame ºi-i ridiculizeazã pe autori: Unui scriitor
care nu semnase epigrama ce-mi trimisese la
banchet

Epigrama-þi fãrã rimã
E de duh aºa lipsitã
Cã, deºi e anonimã
Mie-mi pare iscãlitã.

În Unui adversar anost, sunt satirizaþi tot autorii de
epigrame lipsite de spirit, printr-un climax, schimbând
în ultimul moment direcþia acþiunii verbului:

Cu epigramele-þi meschine
A cãror ace nu mã dor,
Ai vrut sã mã loveºti pe mine
ªi-ai omorât pe cititor.

În catrenele sale, Cincinat speculeazã pânã
ºi propria chelie. Deºi e un motiv frecvent în
epigramistica româneascã, acest ingenios mânuitor
al sãgeþii spirituale e inepuizabil în „trouvaille”–uri,
astfel încât chelia este omniprezentã în epigramele
sale. Pentru a anihila eventuala loviturã a adver-
sarului pe aceastã temã, ºi-o etaleazã Cincinat însuºi,
înainte de a fi atacat. Folosind o expresie lingvisticã
ingenios aranjatã într-o simetrie antiteticã, pe un
confrate indiscret îl învãluie într-un joc de cuvinte
care-i distrage atenþia de la lovitura poantei:

Amândoi avem o boalã
ªi-am cãzut victima ei:
Eu chelia naturalã,
Tu chelia de idei.
Pentru epigramist, pleºuvia devine semn

al distincþiei ºi al talentului: Unui poet netalentat
dar foarte pletos

Gãsesc cã prea se-ngâmfã el
Cu pãru-i arhiabundent!
Alecsandri era mai chel
ªi… parc-avea mai mult talent!

D
eºi rrar îîntâlnitã, din epigramele „maestrului”
nu lipseºte „picanteria”. Epigramistul îl
ironizeazã pe Argetoianu, invitându-l sã-l

ia de pãr pe Cincinat (chel) ºi sã-l treacã la Curtea
de Conturi. Argetoianu face imprudenþa sã-i rãspundã
cu o epigramã: 

Când toatã viaþa ai dat conturi
Din pãr ºi azi eºti [chel] papuc,
Cum te-aº putea zvârli la Conturi
Când n-am de ce sã te apuc?

Autorul îºi întinsese propria cursã, oferind
„andrisantului” poanta gata fãcutã ºi Cincinat
îi adreseazã una dintre puþinele sale epigrame
licenþioase:

Când eºti un om cu-atât talent
ªi spirit ai chiar în papuci
De ce nu cauþi mai atent?
ªi vei gãsi de ce s-apuci.
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P
e aambiguitatea dde ssens a omonimului

înmulþire se bazeazã epigrama Unui steril,

în care, în primele versuri, cititorul e condus

pe drumul greºit din câmpul semantic al matematicii,

ca, dupã versul al treilea, care-l atenþioneazã parcã,

sã urmeze surpriza poantei:

Bãrbatul meu este mai tare

În matematici ca oricare,

Dar are o nenorocire:

Nu se pricepe la-nmulþire.

Madrigalul Unui mare calomniat e adresat,

probabil, lui Macedonski. Lauda e potenþatã

cu ajutorul unui proverb:

Sã nu te miri când bârfitori

Izbesc în nobila ta muncã

Copiii pietre nu aruncã

Decât în pomii roditori.

Aparent, lipseºte sclipirea poantei, dar autorul o

strecoarã în rândul trei care-i calificã pe calomniatori

drept copii.

În epigramele dedicate femeilor, ireproºabilul

cavaler, „trubadurul modern”, rãsfãþatul saloanelor,

nu oboseºte sã adreseze complimente. Improvizeazã,

ca un adevãrat menestrel, madrigaluri pe albume,

adevãrate strofe de romanþe închinate doamnelor

ºi domniºoarelor; face risipã de talent scriindu-ºi

versurile oriunde – la întâlniri literare, în vizite, în tren

etc. – ºi pe orice petic de hârtie. În universul gândirii

sale, „Bãrbatul dã cu puºca,/ Dar doamna te rãneºte”

(Unui doctor vânãtor); transferând ideea în atmosfera

familialã a lui Moº Teacã, ea gliseazã pe alte planuri:

spre dimineaþã, bãtrânul ostaº viseazã cu totul

altceva decât soþia lui:

Moº Teacã ºi cu-a lui consoartã

Viseazã-n pat spre dimineaþã:

El – armele care dau moarte,

Ea – armele care dau viaþã.

F
aþã dde DDoamna PPascal TT. se dovedeºte a

fi de-a dreptul curtenitor, dar unul îndrãzneþ,

când, în ziua nunþii ei, la Sinaia, îi adreseazã

un catren în care numele de familie e asociat cu cel

al lui Blaise Pascal:

Eu, doamnã,-n dragoste mai crez

ªi, când vãd chipu-þi ideal,

Oricât de mare-ar fi fost Blaise,

M-aº mulþumi sã fiu... Pascal!

În alt catren, din antonimia versuri – prozã, rezultã

o poantã cu totul ºocantã: Domniºoarei Angela P.

care mã silea sã-i scriu în fiecare zi câte ceva

pe un album interminabil

De-o sãptãmânã tot scriu versuri

Pentru figura ta cea rozã,

Spre-a evita monotonia

N-ai vrea sã trecem ºi la prozã?

Deºi atitudinea lui Cincinat Pavelescu faþã

de femei e cavalereascã, opiniile sale nu puteau

depãºi limitele vremii; femeia nu are acelaºi statut

cu bãrbatul, ea a fost fãcutã de Dumnezeu pentru

desfãtarea bãrbatului. Menþinându-se la aspectele

de suprafaþã, de curtoazie, se opreºte la latura

esteticã, de ornament, a femeii, care, pe de o parte,

e incompatibilã cu inteligenþa, pe de altã parte,

e arma ei prin care face rãu bãrbaþilor pentru cã

îi subjugã, pricinuind atâtea rele în istoria omenirii.

Iatã ce spune cu ocazia unei ºezãtori literare:

„Femeia e tot ce a creat Dumnezeu mai gingaº

pe pãmânt pentru desfãtarea noastrã, a bãrbaþilor,

ca o consolare, o compensaþie a singurãtãþii în care

trãia Adam în Rai. ªi Dumnezeu i-a dat femeii

farmec, frumuseþe, pe care doar Praxiteles a putut

s-o redea în marmurã, la cea mai înaltã perfecþiune.

Cu frumuseþea, femeile au subjugat întotdeauna pe

bãrbaþi. Sã ne amintim de frumoasa Elena din Troia,

de Sulamita din Cântarea Cântãrilor, un adevãrat

imn închinat femeii, de Cleopatra care a dus la

moarte pe Cezar ºi Antoniu, de Salomeea cea

cântatã de Oscar Wilde ºi de Irodiada, care l-a

ucis pe Ioan Botezãtorul. Dar frumuseþea a fost

ºi este... trecãtoare. Eternã nu e decât... inteligenþa.”

(N. Moisiu, Cincinat… Everestul epigramei româneºti,

Rm. Vâlcea, 1996, p. 103). 

R
eamintesc ffaimosul

„paradox aal llui

Fermi”: În Univers ar

trebui sã existe civilizaþii mult

mai avansate decât noi. Unde

sunt? Trebuia ca emisarii lor

sã fi venit pe Pãmânt, totuºi

nu a apãrut niciunul. ªi nu

vedem nici în Cosmos vreun

semn al existenþei lor... De ce?

În ultimele trei episoade am prezentat câteva

opinii potrivit cãrora toate civilizaþiile s-au autodistrus,

au degenerat sau au ieºit din scenã în alt mod.

O viziune alternativã este aceea cã, deºi Universul

colcãie de viaþã, noi suntem totuºi primii care am

ajuns ºi la stadiul de „civilizaþie tehnologicã” (deci

una cu internet, nave spaþiale, inginerie geneticã,

bombe nucleare º.a.m.d.).

De pildã, profesorul de astronomie Dimitar

Sasselov (Dimitãr Sãselov) de la Universitatea

Harvard, faimos cãutãtor de exoplanete cu Misiunea

Kepler, estima, în 2012, în cartea sa The Life of

Super-Earths, cã viaþa inteligentã este un fenomen

relativ recent în Univers, deci cã civilizaþia umanã ar

putea fi printre cele mai timpurii. El scrie cã, aºa cum

se ºtie, în urmã cu 13 miliarde de ani, în Univers nu

exista decât hidrogen ºi heliu. Galaxiile cât de cât

stabile, în care stelele aveau planete, au apãrut acum

9 miliarde de ani, iar acum 7-8 miliarde s-au nãscut

primele planete pietroase, cu medii stabile, de tipul

Pãmântului, pe care se gãseau cantitãþi suficiente

de fier, oxigen, siliciu, carbon ºi celelalte componente

necesare pentru chimia complexã a vieþi.

La ora actualã, existã mai multe stele în Univers

decât fire de nisip pe Pãmânt – spunea Sasselov –

ºi existã un numãr egal de planete; dar abia azi

Universul a ajuns la vârsta la care ºi-a atins maxima

capacitate de a crea noi stele ºi noi planete,

potenþiale gazde ale vieþii; iar procesul acesta va

continua încã sute de miliarde de ani, dacã nu cumva

mult mai mult. Rezultã cã ºi ºansa ca pe aceste

planete sã aparã civilizaþii tehnologice va începe

sã creascã, exponenþial, abia de acum încolo. 

Viaþa nu poate sã aparã decât în preajma unei

stele de „generaþia a treia”. Ce înseamnã asta?

Reamintesc cã primele stele care s-au format în

Cosmos conþineau doar hidrogen ºi heliu. La capãtul

vieþii lor, aceste stele au explodat, rãspândind

cantitãþi mari de elemente grele, nãscute prin

fuziunea termonuclearã din miezul lor. Norii de

materie rezultaþi s-au condensat, aprinzând stele

de generaþia a doua, în miezul cãrora s-au fabricat

elemente ºi mai grele, practic întregul sistem periodic.

Din norii rãmaºi dupã explozia stelelor de generaþia

a doua s-au nãscut cele de generaþia a treia, cele

care au deja în jurul lor ºi planete pietroase, bogate

în diverse elemente. Soarele nostru este o astfel

de stea de generaþia a treia.

A doua condiþie esenþialã este ca steaua centralã

sã aibã o viaþã stabilã ºi destul de lungã. Aceasta

depinde, oarecum neaºteptat, de mãrime. O stea

supergiganticã poate sã aibã o viaþã de numai

100.000 de ani, dupã care explodeazã. Soarele –

o stea „mijlocie-micã” – are asigurat un trai „liniºtit”,

adicã fãrã mari variaþii de intensitate, cam de zece

miliarde de ani. El deja a ajuns aproape de mijlocul

acestei perioade, timp în care a asigurat ºi cele patru

miliarde de ani de liniºte ocrotitoare pentru drumul

vieþii pe Pãmânt, de la bacterie la civilizaþie. 

A
m mmai sscris ccã, în noiembrie 2013,

astronomii estimau cã, doar în galaxia

noastrã, ar fi cam 11 miliarde de planete de

tipul Pãmântului,

orbitând în jurul

unor stele de

tipul Soarelui.

Dar viaþa de pe

cele mai multe

este probabil

doar la nivel

microbian,

întrucât ele

nu au fost la

fel de norocoase

ca noi. Aici, pe

Pãmânt, am

beneficiat de

nenumãrate alte circumstanþe favorabile, pe lângã

cele arãtate mai sus. În episoadele anterioare, am

amintit cã, în cele patru miliarde de ani de evoluþie,

biosfera a trecut de câteva ori „la mustaþã” de

pericolul de a reveni ºi a rãmâne definitiv în stadiul

bacterian. Cea mai importantã ºansã a fost cã, în

acest timp, Pãmântul s-a pãstrat în interiorului „zonei

locuibile circumstelare”, astfel încât pe suprafaþa

sa a existat în permanenþã apã lichidã. Nu uitãm

cã abia în ultima zecime din acest interval, fiinþele vii

au ieºit pe uscat. O condiþie implicitã a fost cã orbita

Pãmântului era foarte aproape de un cerc. Alternanþa

zi-noapte a fost ºi ea optimã, pentru ca diferenþa

de temperaturã sã fie rezonabilã. La fel a fost ºi

înclinaþia axei, care a asigurat o succesiune beneficã

a anotimpurilor. Pãmântul are ºi o proporþie idealã

între uscat ºi oceane. Satelitul nostru natural – Luna

– este cel mai mare din Sistemul Solar, raportat

la planeta pe care o însoþeºte, producând maree

importante atât asupra apelor cât ºi asupra uscatului. 

Acestea acþioneazã ca un „masaj” binefãcãtor,

echilibrând ºi eliberând, puþin câte puþin, energiile

telurice care, altminteri, ar putea deveni devastatoare.

La norocul nostru se pare cã a contribuit ºi planeta

Jupiter, care, prin masa sa, de 318 ori mai mare

decât cea a Pãmântului, a acþionat ca un „aspirator

gravitaþional”, curãþind Sistemul Solar de mulþi

asteroizi ºi meteoriþi care altminteri se puteau

îndrepta spre noi. Au fost ºi alte ºanse: faptul cã

eram într-o zonã mai liniºtitã a Galaxiei, cu puþine

explozii tip supernovã în apropiere, cã nu am suferit

de apropierea unor stele hoinare care puteau

perturba orbita Pãmântului, scoþându-l din zona

favorabilã, ori cã Soarele nu a fãcut parte dintr-un

sistem de stele duble sau triple º.a.m.d.

P
unând lla ssocotealã toate aceste condiþii,

ca ºi altele, care privesc hazardul evoluþiei

vieþii, s-a putut estima (nu mai intru în alte

detalii) cã în galaxia noastrã – Calea Lactee – este

loc pentru vreo zece mii de civilizaþii

tehnologice. Valoarea se situeazã

pe la mijloc între minima ºi maxima

diverselor valori propuse în literatura

de specialitate. Dar toþi care au fãcut

acest calcul au mai estimat ºi ºansa ca

o „civilizaþie tehnologicã” sã-ºi continue

parcursul, milioane de ani dupã acest

stadiu. Am mai amintit cã astronomul

Carl Sagan aprecia cã probabilitatea

de supravieþuire a omenirii pe termen

lung este de numai 1%. El vedea drept

cauze: „aversiunea noastrã faþã de

oamenii de altã limbã, altã culoare

a pielii sau care se îmbracã diferit,

agresivitatea, supunerea faþã de ritualuri ºi faþã

de stãpâni”, menþionând ºi faptul cã ºansa auto-

distrugerii unei civilizaþii este cu atât mai mare

cu cât sunt mai mari tendinþele ei expansioniste,

în particular cele de cucerire a Cosmosului. 

Pe partea mea, cred cã nu sunt exagerat de

optimist dacã estimez cã, în ciuda acestor observaþii

ºi în ciuda pericolelor pe care le-am detaliat în

ultimele episoade, o civilizaþie, ajunsã în stadiul

în care ne aflãm noi azi, are o ºansã de mãcar

10% ca sã supravieþuiascã acestor „boli ale

copilãriei”, de care suferim cu toþii, aici pe Pãmânt,

ºi sã continue apoi evoluþia, poate chiar milioane

de ani. Aºadar, dacã am fãcut estimãri corecte,

galaxia noastrã ar putea gãzdui circa o mie

de astfel de „civilizaþii îndelung supravieþuitoare”.

Cum ar putea arãta ele? Ce-ar putea deveni

o civilizaþie tehnologicã, dupã alte (nu sute, nu mii,

ci) milioane de ani de evoluþie? Invit cititorii ca în

episoadele care urmeazã sã speculãm împreunã

dacã putem rãspunde la aceastã întrebare. 

(Va urma)

Câþi aam pputea ffi îîn GGalaxie?
DDan DD. FFARCAª
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Cristina ªªtefan, Convergenþe eeducaþiionale, Editura AArs DDocendi aa UUniversitãþii
din BBucureºti, 22016

Aceastã carte poate fi consideratã o încercare de a surprinde diferite aspecte
despre felul cum funcþioneazã ºcoala în societate, nu doar din punct de vedere
instituþional, ci mai cu seamã uman, analizând evenimente, relaþii, stãri de
spirit trãite/posibile, principial vorbind, de cãtre cadre didactice, elevi ºi pãrinþi.

Deºi din lecturã desprindem multe direcþii de analizã pedagogicã ºi putem
deduce ºi unele învãþãminte morale, autoarea se fereºte sã fie didacticistã,
abordând teme mai puþin cunoscute, precum: Ce înseamnã un profesor cool?,
Fenomenul de mobbing în ºcoalã, Uzura moralã neplanificatã ºi altele. [...] 

Scrisã atent, într-un limbaj corect din punct de vedere ºtiinþific ºi, în acelaºi
timp, firesc, simplu ºi vioi, lãsând deschise sugestii de interpretare ºi fãcând
uneori, pe un ton ironic, aluzii pline de semnificaþii, lucrarea de faþã ne oferã,
în acelaºi timp, prilejul unei lecturi plãcute ºi instructive.

Publicarea volumului Convergenþe educaþionale este un câºtig real pentru          
cei interesaþi
de înþelegerea
subtilitãþilor din
domeniul învãþã-
mântului, fiind utilã
studenþilor aflaþi
în formarea profe-
sionalã, precum ºi
colegilor profesori,
cãrora le poate oferi
teme de reflecþie
care sã-i motiveze
pentru dezvoltare.
(Din Prefaþa
acad. Vasile Tonoiu)

Muzeul NNaþional dde IIstorie aa RRomâniei, Româniia îîn MMarele RRãzzboii, CCatalogul
expozziiþiieii, Bucureºti, 22016 ((volum bbilingv, rromâno-eenglez, 4480 ppag.)

Muzeul Naþional de Istorie a României, ca pãstrãtor al unei pãrþi importante
a memoriei noastre istorice, a propus un program de mare amploare pentru
comemorarea faptelor ºi oamenilor care au participat la dramaticele evenimente
ale anilor 1914-1919, fie cã erau membri ai elitelor politice, militare sau inte-
lectuale, fie oameni de rând, chemaþi sub arme sau civili, rãmaºi în spatele
frontului.

Aceastã serie de proiecte culturale dedicate comemorãrii Centenarului
Primului Rãzboi Mondial a început în 2014 cu organizarea unei expoziþii dedicate
Neutralitãþii. Ea a fost urmatã în 2015 de o altã expoziþie consacratã Transilvaniei,
Bucovinei ºi Basarabiei în anii Marelui Rãzboi. Ambele expoziþii aduceau pentru
prima oarã în faþa marelui public român ºi strãin aspecte puþin cunoscute sau
necunoscute ale evoluþiei societãþii din Vechiul Regat în anii 1914-1916, în
aºteptarea momentului intrãrii în rãzboi, dar ºi ale soartei conaþionalilor noºtri
ºi a celorlalþi locuitori din provinciile istorice româneºti aflate sub stãpânire
strãinã în anii crânceni ai Primului Rãzboi Mondial.

Tot în 2014, Muzeul Naþional de Istorie a României a lansat site-ul
http://www.marelerazboi.ro, un proiect virtual destinat publicãrii documentelor
legate de Primul Rãzboi Mondial, aflate în colecþia instituþiei noastre ºi ale
mai multor muzee partenere.

În acelaºi timp, Muzeul Naþional de Istorie a României împreunã cu Institutul
Cultural Român au prezentat expoziþia Românii ºi Marele Rãzboi în mai multe
oraºe din Belgia ºi Italia. (...)

Sunt convins cã publicul va aprecia extraordinara bogãþie de informaþii ºi
imagini pe care o prezintã expoziþia România în Marele Rãzboi, ca ºi mesajul
ei general uman, ºi va înþelege mai bine una dintre cele mai dramatice ºi
înãlþãtoare pagini din istoria naþiunii române, precum ºi rolul elitelor, dar ºi al
milioanelor de anonimi în naºterea României Mari. (Director General Dr. Ernest
Oberländer-Târnoveanu, în Cuvânt înainte)

Semn(al) dde ccarte 

D
e nnumele ººi oopera llui II.L. CCaragiale nu
ne-a putut îndepãrta nicio tentativã de
„restructurare” postrevoluþionarã a literelor

româneºti, fie ºi sub pretextul unei aºa-zise necesare
desprinderi de trecutul care, prin prezenþa sa tiranicã
în scenã, ar împiedica manifestarea unor iniþiative
creatoare mai apropiate de spiritul secolului XXI.
Alãturi de Eminescu, autorul Scrisorii pierdute rãmâne
în continuare unul dintre marii clasici, formatori de
spirit ºi generatori de revigorante energii, fãrã de care
viitorul literaturii române nu existã decât ca ficþiune
în minþile unor reformatori de ocazie. Biografia lui
schiþatã fugitiv ne poate servi aici doar ca sã nu
facem de la început obligatoria trimitere la manuale
ºcolare ºi la dicþionarele academice. Aºadar, s-a
nãscut la 1 februarie 1852, în satul Haimanale de
lângã Ploieºti (azi localitatea îi poartã numele), a
fãcut studii primare ºi gimnaziale la Ploieºti, apoi,
fascinat de reprezentaþiile trupei teatrale a unchiului
sãu, Iorgu, s-a orientat spre Conservatorul de Artã
Dramaticã, pe care nu l-a terminat. ªi-a început
viaþa literarã cu încercãri poetice ºi articole de
gazetã, între 1872 ºi 1875 coloaborând la revista
umoristicã Ghimpele. Mai târziu a publicat într-un
mare numãr de ziare ºi reviste ale epocii, inclusiv
la ziarul conservator Timpul, unde era redactor
împreunã cu Mihai Eminescu, pe care îl cunoscuse
încã din vremea când acesta din urmã fusese
sufleurul trupei lui Iorgu Caragiale. A întemeiat
el însuºi o revistã umoristicã, Moftul român (1883-
1902). Comentator politic ºi pamfletar redutabil,
s-a manifestat în chip remarcabil ºi în nuvelisticã,
în proza scurtã ºi foarte scurtã (celebrele Momente
ºi schiþe, adunate în volum în 1908). Dar geniul
sãu e cu adevãrat sclipitor în comediile sale teatrale,
de la Conu Leonida faþã cu reacþiunea (1880) ºi
O noapte furtunoasã (publicatã în 1879), la O scri-
soare pierdutã (premiera în 1884) ºi D-ale carna-
valului (1885). Inteligenþã superioarã, dublatã de
un caracter nestatornic ºi imprevizibil, spre sfârºitul
vieþii scriitorul a decis sã se autoexileze la Berlin,
unde, grav bolnav, moare la 9 iunie 1912.

E
vident, CCaragiale n-a fost un autor de SF,
dar, ca ºi alte personalitãþi ale scrisului
românesc, Macedonski, Arghezi, Eftimiu, mai

aproape de noi Papilian ºi Mircea Eliade, a putut

atinge în trecere ºi motive care ne intereseazã direct.
Discutãm aici exclusiv un scurt text de anticipaþie
distopicã din publicistica lui Caragiale, Cronicã
fantasticã, lucrare publicatã în Ghimpele, la 9 iunie
1874, ºi reluatã un an mai târziu în Calendarul
Ghimpelui. Formula literarã adoptatã de autor în
acest caz este pamfletul, iar cadrul convenþional al
societãþii ironizate mizeazã pe o simulatã proiecþie în
viitor, de felul celei încercate cam în aceeaºi perioadã
(1875) de Demetriu G. Ionnescu în Spiritele anului
3000. La Caragiale, anul investigaþiei ironice este
3874, reper fixat peste exact douã milenii de la data
când gazetarul se adresa cititorului sãu obiºnuit.
Locul figurat pe harta acestui viitor imaginar este

„cetatea
Tâmpitopole,
locuitã de sine-
corzi, ciudate
fiinþe bipezi,
cãrora le
lipseºte partea
stângã a
toracelui cu
toate ale ei”.
Sinecorzii
ar fi „un trib
de chinezi”
cu localizare
europeanã,
într-o vreme

când Imperiul Galben pare sã fi cuprins întregul
glob pãmântesc. O parantezã „istoricã explicativã”
închipuie, de altfel, un scenariu de tip blitz-krieg
al mondializãrii Chinei: 

„Acum douã mii de ani, chinezii declararã
resbel Rusiei, vastã þarã ce coprindea jumãtate din
continentul Europei. […] Bãtaia avu loc pe fruntaria
celor douã þãri. Chinezii triumfarã ºi, trecând peste
regimentele ruseºti ca peste un imens bulevard de
cadavre, în o sãptãmânã furã în capitala inamicã,
în douã sãptãmâni ajunserã în centrul Europei ºi
în trei, dupã ce strãbãturã ºi bãturã, una dupã alta,
toate þãrile mari ºi mici, se oprirã pe þãrmii Atlanticului.
Poate c-ar fi mers ºi mai nainte dacã ar mai fi avut
cu cine sã se mai batã... Lumea întreagã zguduitã,
fu forþatã a recunoaºte realitatea acestei invaziuni
ºi i se-nchinã. Douã mii de ani au trecut, ºi chinezii,

cu perspectiva d-a domni pânã
la judecata din urmã, domnesc
asupra continentului vechi pe
care l-au chinizat – permiteþi-
mi acest singur novicism – cu
totul.”

A
r ffi rriscant ssã-ll ddeclarãm pe autorul Scrisorii
pierdute un inspirat anticipator al actualei
expansiuni chinezeºti, concretizate prin

apariþia coloniilor de tip Chinatown pretutindeni
în lume. Intereseazã prea puþin ºi faptul cã el
ar fi putut da, la modul ironic, o ilustrare a temei
pericolului galben, care ºi-a gãsit uneori, în alte spaþii
geografice, loc în apocalipsele legate de viitor. Þinta
este aici în cu totul altã parte, lucru de care ne dãm
seama îndatã ce autorul, în postura clasicului martor
ºi ghid din utopii, invitã „graþioasa cititoare” ºi
„amabilul cititor” la o plimbare prin Tâmpitopole,
despre care suntem preveniþi cã nu reprezintã decât
o „sucursalã a Pekinului”, având strãzile pavate cu
porþelan smãlþuit, clãdiri în formã de pagodã ºi, mai
ales, obiceiuri în care moravurile europene nu se
recunosc. Totul e rãsturnat ºi proiectat în absurd, iar
pentru evidenþierea stupizeniei orgolios-grandomane
a locuitorilor, simpla descriere a instituþiilor oficiale
i se pare autorului întru totul convingãtoare. Unul
dintre „cele mai superbe edificiuri”, un fel de Minister
al instrucþiunii publice, se aratã a fi „pagoda idolului
Kin-Lau”, condusã de „Mandarinul Ti-Li, mare
învãþat, care odinioarã a fost trãmis prin institute
cu însãrcinarea esclusivã d-a strâmba picioarele
chinezilor de mici, pentru a le face sã se bucure
mai târziu de rachitism, calitate ce trece în mare
consideraþiune la chinezi”. În altã parte a acestei lumi
înþepenite în pretenþii imbecile ºi cu totul strãine de
cultivarea valorilor adevãrate, vedem – ca, mai târziu,
la Orwell – „cazarma ºi cancelaria Mandarinului
Pãcei, Lis-Kyng, viceguvernatorul militar ºi civil al
Tâmpitopolei”, un veritabil „rezervoriu al ordinei ºi
pãcei, stabiliment liniºtitor al spiritelor prea iuþi ºi
corigãtor al moravurilor”. Pentru eficienþa „stabilimen-
tului” suntem invitaþi sã luãm aminte la un personaj
deºelat în urma tratamentului corectiv aplicat
în cancelaria mai sus pomenitã, pentru vina de
a fi fost surprins peste noapte dormind pe stradã
cu minþile tulburate de opiu. 

Conu IIancu ffaþã ccu ccetatea
Tâmpitopole

MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

Caricaturã dde TThiago LLobo ((Brazilia)
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Ars llonga...

V
ineri sseara, ppe
27 iianuarie 22017,
a avut loc vernisajul

expoziþiei aniversare Tina
Ecaterina Popa, la Muzeul
de Artã „Casa Simian” din
Râmnicu Vâlcea, sub egida
Uniunii Artiºtilor Plastici din
România (Filiala Vâlcea),

cu sprijinul Primãriei locale, al Consiliului Judeþean
ºi al Clubului Rotary Vâlcea (partenerii media
ai evenimentului au fost Studiourile de Radio ºi
Televiziune din Bucureºti, Craiova, Râmnicu Vâlcea).

Expoziþia – definitã în invitaþia la eveniment drept
„un profil automãrturisitor, compus din 60 de secvenþe
pictografice, menite sã ilustreze spectacular propria
vocaþie ºi cariera creativã” – este un omagiu adus la
ceas aniversar binecunoscutei artiste vâlcene, la 60
de ani de neîntreruptã activitate (picturã ºi graficã),
începutã de la vârsta de 15 ani, ca elevã la Liceul
de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureºti,
când a început sã creeze, trecând
de la real la imaginar. 

Tina Popa a devenit de multã vreme
un nume de referinþã în arta plasticã
vâlceanã ºi naþionalã, iar activitatea ei
nu a însemnat numai munca în atelier,
ci ºi tot ceea ce a realizat (ºi a investit)
în societatea în care a trãit. Aprecierea
de care se bucurã a fost doveditã vineri
ºi prin numãrul mare al prestigioºilor
sãi invitaþi (nu numai din Vâlcea, ci ºi
din Bucureºti, Craiova, Sibiu, Piteºti,
Petroºani, Cluj), cuvintele elogioase ale
unor oficialitãþi ºi personalitãþi artistice ºi, nu în utimul
rând, prin dragostea cu care lumea a înconjurat-o,
într-o salã expoziþionalã care a devenit foarte repede
neîncãpãtoare (cineva numãrase 164 de persoane). 

I
nvitaþii aau oobservat iimediat cã asistau la „un
altfel de vernisaj” (aºa cum chiar Tina Popa ºi-a
propus sã fie), mult mai lejer, cu glume ºi vorbe

de duh, consistent („puþin ºi bun”), într-o ambianþã
de sãrbãtoare: flori ºi ºampanie, îmbrãþiºãri, zâmbete
ºi felicitãri sincere pentru artistã, totul înnobilat de
muzicã (Camelia Clavac – sopranã; Galina ºi Victor
Nemþeanu – cafe concert), pe un fundal în care
se derulau, în slide show, imagini cu scene din
activitatea artisticã a Tinei Popa sau din cele ºase
ediþii ale taberei de Creaþie „Dealul Malului”. Dupã
cum se ºtie, aceste tabere au fost organizate în chiar
casa artistei (loc pe care ea l-a „sfinþit” mai întâi prin
propriile sale creaþii de când s-a mutat aici, acum
27 de ani) ºi care a devenit astfel un spaþiu sacru,
aproape un loc de pelerinaj pe unde s-au perindat
numeroºi sculptori, pictori, critici, personalitãþi
marcante ale vieþii culturale româneºti (criticul Pavel
ªuºarã ºi actorul Dan Puric sunt exemple elocvente
în acest sens).

Cu acest prilej a fost lansat ºi albumul aniversar
Tina Popa, într-o nouã ediþie de excepþie. Acest
album de artã a devenit în fapt o monografie (a cãrei
apariþie autoarea o considerã „un miracol”), care

cuprinde ºi imagini ºi texte biografice. El dã seamã
asupra unei activitãþi prodigioase în plan artistic ºi
social ºi care justificã (ca efect secundar), pe bunã
dreptate, titlul de cetãþean de onoare al municipiului
Râmnicu Vâlcea care i-a fost acordat artistei în 2008. 

C
ei pprezenþi aau pparticipat apoi la un
„Laudatio”, ocazionat de „parcurgerea
eroicã, dar glorioasã a celor 75 de ani a

canonicului labirint al vieþii”. Preasfinþia Sa Emilian
Loviºteanu (Episcop Vicar al Episcopiei Râmnicului)
a evidenþiat faptul cã Tina
Popa a ºtiut sã redea în
tablourile sale frumosul divin
din oameni, din naturã ºi
din întregul univers. A venit
cu recunoºtinþã la vernisaj,
pentru a-i mulþumi cã existã,
deoarece artista este un dar
al lui Dumnezeu pentru noi,
umplându-ne sufletele de

ceea ce înseamnã
iubirea faþã de
Dumnezeu, de
oameni ºi faþã
de natura care
ne înconjoarã. 

Criticul de artã
Pavel ªuºarã crede cã prin aceastã expoziþie ne
aflãm nu într-un moment întâmplãtor, ci într-un plin
ceremonial al unui eveniment istoric. Tina Popa
(pe care o cunoaºte de 20 de ani) reprezintã de fapt
numele unui fenomen, al unei energii, al unei forþe,
al unei combustii ieºite din comun, toate sub
aparenþa fizicã a unei fragilitãþi ºi a unei graþii
permanente, care creºte pe mãsura trecerii timpului.
Aºa se explicã de ce artista este, înainte de orice,
un om care construieºte, care pe orice pune mâna
reuºeºte sã realizeze ceva semnificativ ºi sã adauge
lumii o nouã dimensiune, având în acest sens o
naturã renascentistã. Simpozionul de picturã de
la Capul Dealului este o altã creaþie majorã, care a
condus la armonizarea unor artiºti cu temperamente,
stiluri ºi viziuni diferite, într-o formã de pace ºi de
convieþuire aºa cum rareori se poate vedea. De
asemenea, Tina Popa a ºtiut sã creeze, alãturi de
colegii ei din Râmnicu Vâlcea, un climat artistic pe
care cu greu îl gãseºti în altã parte (un adevãrat
etalon de coeziune artisticã ºi de armonie a intere-
selor, care poate reverbera pe un spaþiu mai larg). 

O
altã ddimensiune a vocaþiei sale de
„constructor” se reflectã în chiar picturile pe
care artista le-a expus la muzeu: un pictor

care lucreazã ºi creeazã efectiv cu luminã (cu ceea
ce a rãmas neconsumat din actul Genezei), pentru
cã aceasta reprezintã de fapt culoarea. În mod

convenþional, lucrãrile ei sunt flori, peisaje, naturi
statice, dar în spatele acestora se aflã adevãratele
energii creatoare ale Tinei Popa. Totul este punere
în starea de a fi. Nu este copia a ceea ce existã ºi a
fost creat, prin picturã ea dezvãluind însuºi procesul
creaþiei: cum se miºcã lucrurile de la amorf cãtre
existenþã, cum încep sã capete sens ºi luminã (în
sens de lumen, luminã fizicã pe care o vedem, ºi nu
de lux). Ea lucreazã cu lumina constitutivã, interioarã
ºi duce lucrurile cãtre punerea lor în lumina diurnã,
cea care decupeazã formele ºi lasã unele zone

în umbrã. Se simte în lucrãrile ei aceastã
încercare „de-a ieºi”, de-a face din nimic ceva,
asemenea actului întemeietor (se ºi spune de
altfel cã artiºtii continuã sã ducã mai departe
un ceremonial al creaþiei, prin ceea ce a
rãmas încã nepus în ordine, încercând chiar
sã rememoreze acele momente ale creaþiei
originare pentru a le duce mai departe). În acest
fel, lucrurile ies dintr-o zonã a nonexistenþei ºi
vin uºor cãtre privitor ºi încep sã-l ia ca martor
la un ceremonial al existenþei, al aºezãrii
efective în lume. 

Din punct de vedere artistic, este foarte greu
de-a gãsi un echivalent al Tinei Popa în ceea
ce priveºte curajul de-a risca cromatic în spaþiul
pânzei, datoritã tonurilor pe care le foloseºte:

sunt tonuri pastelate, de la violet deschis, roz, roºu
diluat, în general culori aduse într-o zonã de saturaþie
extrem de diafanã ºi subtilã, pe care trebuie sã ºtii sã
le stãpâneºti pânã la capãt (dacã nu, riºti foarte uºor
sã cazi în compromiterea culorii ºi a imaginii). Ea se
joacã astfel într-un mod spectaculos cu riscurile în
spaþiul pânzei ºi cumva dovedeºte implicit faptul cã
vocaþia o împinge sã reconstruiascã lumea, cã lumea
însãºi este plinã de capcane ºi de riscuri (inclusiv
lumea pe care o reconstruieºte ea pe pânzã) ºi cã
adevãrata vocaþie este cea care îþi dã energia sã
depãºeºti toate aceste capcane. Dar cea mai bunã
dovadã a prezenþei Tinei Popa în spaþiul artei, al vieþii
ºi al comunicãrii este chiar relaþia directã cu lucrãrile ei. 

I
on TTãmâian aa eevidenþiat meritul artistei
omagiate de-a lupta mai puþin pentru persoana
proprie ºi mai mult pentru ceilalþi, „aºa cum

îi stã bine unui rotarian”, a þinut sã precizeze,
mulþumindu-i cu aceastã ocazie ºi din partea Rotary
Club Sibiu. De asemenea, a apreciat faptul cã Tina
Popa a fost liantul între filiala UAP din Sibiu ºi cea din
Râmnicu Vâlcea, subliniind cã artiºtii celor douã filiale
au rãdãcini comune, deoarece ei au aparþinut iniþial
uneia singure, cea de la Sibiu, dar au rãmas prieteni
ºi au avut numeroase activitãþi împreunã, inclusiv
în cadrul taberelor de creaþie de la Dealul Malului. 

Floriana Vlãdulescu Marin (preºedinte al „Rotary
Club” din Râmnicu Vâlcea) a adresat felicitãri artistei
din partea „colegilor rotarieni”.

Plasticianul Gheorghe Dican (vicepreºedinte
al UAP ºi preºedinte al Filialei Vâlcea a UAP) a
transmis Tinei Popa, în numele membrilor UAP
din România, sãnãtate deplinã, putere de muncã,
mulþumire sufleteascã, împliniri ºi La Mulþi Ani
creatori!

Expoziþie aaniversarã TTina PPopa
SSoorriinn LLoorryy BBUULLIIGGAA

U
n aalt eedificiu mmemorabil aal uurbei, cunoscut de locuitori drept „Muma
Tutulor”, îºi desfãºoarã activitãþile sub simbolul a „douã cotoare de
banan încruciºate – emblemã ce reprezintã libertatea-n alegeri”, în

vreme ce „casa numitã Punga-publicã”, ºi al cãrei principal mandarin exercitã
funcþia de „Pungaci”, pretinde sã fie servitã de chinezi într-o caznã sisificã,
alimentând prin aur vânturat cu lopata gura ei de „monstru etern flãmând”.
Pe dinaintea palatului lui Sik-Tir, guvernator general al Tâmpitopolei, se poate
trece doar într-o tãcere plinã de respect ºi cu fruntea aplecatã pânã la pãmânt,
întrucât „în jurisdicþiunea chinezã ar fi scris cã se taie limba oricãrui va cuteza
sã puie în discuþiune numele acestui suprem mandarin”. Lucru întru totul credibil,
dacã aflãm cum se face dreptatea în lumea „chinezitã” a locului:

„Aici este Casa Justiþiei. Ce severã faþadã! Totul respirã nepãrtinirea ºi oarba
dreptate. Întoarceþi-vã puþin privirile spre acel nenorocit chinez care soseºte
asudat ºi gâfâind cu o hârtie în mânã ºi nãvãleºte pe scara principalã a Casei
Justiþiei! Îl cunoaºteþi, este bietul Pim-Pim. Nu vã uitaþi cã e slab ºi lihnit; era gras
ºi burtos acum vro cinci ani, când adversitatea soartei îl îmboldi sã intente proces
unui vecin care-i rãpise un puiu de curcã din curte. Vedeþi-l, iese din Casa
Justiþiei. Ce tristã figurã! O sã fie silit bietul chinez sã bea cinci ceºti de ceaiu
ºi ºeapte doze de opiu pentru a-ºi recãpãta buna umoare. Dacã nu vã este
antipaticã figura lui Pim-Pim ºi doriþi sã-l mai vedeþi, veniþi aci ºi mâne ºi-n orice
zi voiþi, pe la orele astea; pentru dânsul procederea d-adineaori este o sacrã
datoriã pe care în toate dimineþile o împlineºte cu cea mai strictã fidelitate.”

I
mbecilitatea iinstituþionalizatã, care ne reveleazã un întreg sistem politic
ºi administrativ, se bazeazã totuºi pe masa de supuºi. Sarcasmul în care
pamfletarul învãluie monumentele de referinþã ale construcþiei sale distopice

nu va ocoli nici turma de sinecorzi, figuri inerte, lipsite de umanitate din însãºi
absenþa organului unei sensibilitãþi faþã de durerile celor din jur. Marionetelor
acestora tânãrul Caragiale le adreseazã un fals elogiu, ca unor chintesenþe
de suficienþã ºi egoism:

„Priviþi pe chinezii mei cum ºed cu indolenþã pe tapetele lor bizar colorate;
vedeþi cum, prin o miºcare d-o regularitate perfectã ºi egalã, clãtinând capul când
afirmativ, când negativ, sorbind cu deliciu ceaiul ºi aspirând cu încântãmânt opiul,
ei îºi petrec inocent timpul! O, tabel admirabil de moravuri pacifice! O, fericiþi
chinezi!! Binecuvântate fiinþe bipezi, cât este de invidiat soarta voastrã. Voi
nu vã frãmântaþi cu firea pentru nimic. […] Vouã, ceaiul ºi opiul sã vi se dea...
ºi-ncolo, pace! O, de trei ori fericiþi muritori!!!”

Finalul pamfletului nu ezitã sã reveleze fãrã menajamente adevãrul pe care
distopiile, de regulã, doar ni-l sugereazã:

„– Iubiþi lectori, nu sunteþi deloc rãtãciþi. N-aveþi nevoie de conducerea mea.
Luaþi bine seama, a fost numai o glumã fantasticã: sunteþi acasã, la d-voastrã,
între ai d-voastrã... în Bucureºti, în Þara Româneascã. Priviþi în jurul d-voastrã;
îmi pare cã cetiþi Ghimpele.”
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PPe AArgeº îîn SSus ss-aa cconstruit ddintotdeauna –– ººi ss-aa cconstruit ddurabil-
memorabil, ccu ttrudã ººi ddãruire, aadesea ccu ssacrificiu, ddar ttot aadesea
ieºit ddin ttiparele ccomune, bba cchiar llegendar. MMãnãstirea-nnaltã/ CCum nn-aa

mai ffost aaltã, aa mmeºterului MManole, eeste ddoar pprototipul ttransformat dde oo bbaladã-
capodoperã îîn ssimbol. ÎÎi sstã ccu ddouã ssecole îînainte BBiserica ccea DDomneascã
a BBasarabilor zziditori dde þþarã, uun ttezaur dde aartã ((picturã dde ssecol XXIV –– ººi cce
picturã!) ººi iistorie, vvin
dupã eea aalte ddouã
construcþii ccare ppot
motiva bbalade ººi ccare
au ffãcut iistorie: hhidro-
centrala VVidraru ººi
Transfãgãrãºanul.

Hidrocentralei îîi
este ddedicatã ccartea
de ffaþã, lla oo jjumãtate
de ssecol dde lla ddarea eei
în ffolosinþã ((decembrie
1966). TTransfãgãrãºa-
nul eeste ccu ccâþiva aani
mai ttânãr: 11971-11974;
a ffost rrealizat îîn nnumai
trei aani ººi cceva! ÎÎn 22017 sse îîmplineºte
o jjumãtate dde mmileniu dde lla ssfinþirea
Mãnãstirii AArgeºului. PPrilej dde aaducere
aminte, pprilej dde lluare aaminte...

Cele ddouã cconstrucþii ddin mmunþi ffac
parte ddin aacelaºi pproiect dde þþarã, aal
„marilor ººantiere aale ssocialismului”, dde ppe
vremea ccând ppâinea eera ppe ccartelã, ddar
se pputea cconstrui, ººi cchiar sse cconstruia,
ambiþios ººi ttrainic, îîntr-uun eefort aal îîntregii
þãri ccare aacum ppare oo fficþiune. NNu eera.
Am ffost dde mmai mmulte oori lla OOeºti, ppe
vremea ººantierului: aarãta cca uun sstup
zgomotos, oorganizat îîntr-uun mmod mmis-
terios ppentru ccopilul ccare eeram, ddar
extrem dde vviu, dde ttonic. OOameni îîn
salopete, ooameni ccu ccãºti dde mminer,
veniþi dde ppe JJiu, vveniþi ddin AArdeal, dde lla
Salva-VViºeu, vveniþi dde lla BBicaz, dde ppeste
tot, ggrãbiþi, gguralivi, pparcã ttoþi ccolegi dde
echipã, pparcã ttoþi aavând oochii nnegri-
cãrbune, aaºa mmi-aau rrãmas îîn mminte.

Lor lle eeste îînchinatã ccartea.
Constructorilor ccare, ddin 11961 ppânã
în 11966, aau rridicat bbaraje, aau sschim-
bat ccursuri dde aapã, aau ssfredelit pprin
subterane, aau ddeschis ddrumuri ppe
pereþii mmunþilor –– dde lla iizvoarele
Argeºului ppânã sspre CCurtea dde AArgeº,
urmele ttrecerii llor, uurmele mmarilor
ºi mmulþilor aanonimi ccu oochii pparcã
negri-ccãrbune ssunt ppeste ttot.

O mmonografie-oomagiu, sscrisã dde ddoi

specialiºti, pprimul aautor îîn aale ((exploatãrii)
hidrocentralelor, dde aaici aabundenþa dde ddate
tehnice, aacribia iinformaþiilor pprivind ppara-
metrii, ttermenele, eetapele, eeficienþa, aal
doilea îîn aale iimaginilor ((fotografice) ––
trebuie ssubliniate aaceste ddouã aaspecte:
profesionalismul ttextului ººi ssplendoarea
ilustraþiilor, mmulte ddintre eele ddocumente,
de ppe ººantier, dde lla ssuprafaþã ssau ddin
complexele uvraje subterane, ddar ººi mmulte
amintind dde vvilele dde lla CCumpãna, dde
mocãniþã, dde llocuri aacum aaflate ssub aapã.

Firesc, llucrarea sse îîncheie ccu pprezen-
tarea „„Prometeului ccu ffulgere îîn mmânã”
[foto lla ppag. 22], mmonumentul îînchinat dde
sculptorul CConstantin PPopovici aaceloraºi
constructori.

O ccarte rrealizatã ccu ddragoste ººi pprice-
pere, oo ccarte dde ccolec-
þie ((pentru aargeºeni),
o ccarte nnecesarã ––
nu nnumai ppentru
a ((ne) rreaminti
ºi aaniversa, ddar ººi
pentru aa ccompara,
eventual mmurmurând
eminescian: iiarã nnoii,
noii, eepiigoniiii?...

(Gh. PPãun, PPrefaþã)
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Paul GGheorghiescu, AAlexandru GGheorghiescu, Hiidrocentrala ººii bbarajul VViidraru 5500, aalbum mmonografic, 
lucrare iiniþiatã ººi ssusþinutã dde AAsociaþia RRest.Art CCurtea dde AArgeº, 22016.

Revista rreproduce mmai mmulte
imagini ddin ccarte: PPag. 33: MMontarea pparapetului dde bbeton lla bbarajul
Vidraru, 11966; PPag. 44: sstânga –– AAval dde bbarajul VVidraru, 11966; PPag. 55:

Barajul VVidraru îîn pprimãvara aanului 11964; ddreapta –– MMocãniþa, lla CCumpãna, ppe
linia sspre vvalea CCapra, 11964; PPag. 88: UUdarea bbetonului tturnat îîn pploturile bbarajului
Vidraru; PPag. 99: sstânga –– JJustinian MMarina, PPatriarhul BBisericii OOrtodoxe RRomâne,
împreunã ccu DDr. MMichael RRamsey, AArhiepiscop dde CCanterbury ººi ccapul BBisericii
Anglicane, îîn ttimpul vvizitei ppe ººantierul bbarajului VVidraru, 44 iiunie 11965; ddreapta ––
Gh. GGheorghiu-DDej ººi NNicolae CCeauºescu lla ffestivitatea tturnãrii pprimei bbene dde
beton îîn ffundaþia bbarajului VVidraru, 118 ooctombrie 11963 - [[Foto ##E429] FFototeca
online aa ccomunismului rromânesc ((ANIC, ffond IISISP, 221/1966);  PPag. 112:
Pregãtirea ppentru mmontare aa cconductei dde aaducþiune, îîn zzona ttraversãrii lla lluminã
a VVãii llui SStan, 11964;  PPag. 113: sstânga –– BBarajul VVidraru, 11965; ddreapta –– OOameni
adunaþi ppe bbarajul VVidraru ccu oocazia iinaugurãrii, 99 ddecembrie 11966;  PPag. 114:
Barajul VVidraru îîn ttoamna aanului 11964; PPag. 117: TTransportul ppe pplanul îînclinat

al ttronsoanelor dde
blindaj mmetalic ppentru

puþul fforþat, 11965; PPag. 118: PPrima bbenã dde bbeton tturnatã îîn ccorpul bbarajului
Vidraru, 118 ooctombrie 11963; PPag. 119: sstânga –– PPregãtirea bbetonãrii uultimelor
ploturi lla bbarajul aajuns aaproape dde ccota ffinalã, 11965; ddreapta –– BBarajul VVidraru
aproape dde ccota ffinalã, îîn ttimpul bbetonãrii ddeversorului; PPag. 221: LLucrãri dde
amenajare aa ccavernei ccentralei VVidraru, 11965; PPag. 222: BBetonarea uunuia ddintre
puþurile tturbinelor îîn ccentrala ssubteranã VVidraru, 11965; PPag. 223: AAmenajarea
de ººantier ddin zzona ssuprateranã aa vviitoarei ccentrale hhidroelectrice VVidraru, ssituatã
în ccotul aalbiei AArgeºului ddin aaval dde cchei, 11964; PPag. 224: DDebuºarea dde lla OOeºti
a ggaleriei dde ffugã VVidraru, 11966; PPag. 229: MMocãniþa dde ppe vvalea AArgeºului,
în zzona CCumpãna, ttransportând llocalnici ººi bbuºteni. 

Cu eexcepþia ffotografiei dde lla ppag. 99, ppreluatã ddin AArhivele NNaþionale, ttoate
celelalte ffac pparte ddin ccolecþia AAsociaþiei RRest.Art, aautor IIon TTurcu. 

Fotografiile dde lla aaceastã ppaginã aaparþin llui DDucu GGheorghiescu.


