
Horia Bãdescu: Treceþi batalioane române 
Carpaþii!

Johan Galtung: Privind pacea dinspre sãnãtate
Mihai Nadin: Indian Summer
Constanþa Vaida Haliþã, Dragoº Vaida: 

Ne înstrãinãm, noi ºi Europa?
Vasile Andru: India, a treia mea patrie
Alexandru A. Popovici: Octav Onicescu,

omul de ºtiinþã total
Petre Popa: Filosofie, literaturã, viaþã... 

(dialog cu acad. Vasile Tonoiu)
Paula Romanescu: Diane de Poitiers, 

castelana de la Chenonceau
Ion Pãtraºcu: Privighetorile Persiei 
Lia-Maria Andreiþã: În apropierea 

Marelui Zid
Elis Râpeanu: Primele antologii

de epigramã
Mircea Opriþã: Între Dunãre ºi infinit

DDupã DDecembrie 11989, aam aauzit
de mmulte oori aafirmaþia ddin ttitlu,
formulatã mmai aales dde ooameni

de cculturã, ººi aam ttrecut dde oobicei ppe
lângã eea, ppentru ccã eera iinterpretatã îîn
primul rrând îîn ssensul rrefugiului îîntr-uun
teritoriu aal llibertãþii ((de ggândire), aaccesibil
mai aales iindividual ssau ggrupurilor mmici,
specializate –– sscriitori, aartiºti, uun tteritoriu
pus îîn oopoziþie ccu sspaþiul ppublic, ssufocat
de ppropagandã iinsistentã ººi sschizoidã.
O ccale dde eevitare aa aalienãrii totale, iar
calificativul eeste iimportant: ooricât aam
crede ffiecare îîn pparte ccã aam ttrecut pprin
comunism ((sau cce vva ffi ffost eel) ffãrã aa ffi
influenþaþi-rremodelaþi, aagresiunea aasupra
minþii nnoastre aa ffost pprea îîndelungã ººi
sistematicã ppentru aa nnu nne llãsa, mmãcar
în ssubconºtient, oo bbunã ddozã dde ttoxine
specifice. DDoza aaceasta aa ddepins, ddesi-
gur, dde ppoziþionarea ffiecãruia îîn ssistem,
dar ººi ffaþã dde cculturã ((includ aaici, cca
de oobicei, ººtiinþa, iinclud jjocurile dde oorice
fel, cca sspaþiu ccu rreguli sspecifice, ddecupat,
independent). AAtenþie, nnu îînþeleg pprin
culturã nnivelul dde iinstruire-eeducaþie,
deºi ººi aacesta eeste rrelevant, cchiar
foarte rrelevant.

Vreau îînsã ssã aajung îîn aaltã pparte.
Dincolo dde aa ffi oo cconstatare ppostcomu-
nistã, eeventual îîntãritã ddin rraþiuni pro
domo, salvarea pprin cculturã rrevine ddin
plin îîn aactualitate, lla aaceste îînceputuri
contorsionate dde mmileniu, ppentru nnoi
ca iindivizi, ppentru RRomânia îîn ggeneral,
pentru EEuropa cchiar.

Pornesc ddinspre EEuropa, ppentru
cã aaceasta ccuprinde ººi ccelelalte ddouã
niveluri. 

IIdeea uunei EEurope uunite vvine ddin
vremuri vvechi. AAu vvorbit ddespre
asta NNapoleon, aa vvorbit EEminescu,

lucrurile ss-aau pprecipitat ddupã AAl DDoilea
Rãzboi MMondial, lla nnivel eeconomic ((ºi
militar) mmai îîntâi, ººi ssub iinfluenþa uunor
„internaþionaliºti ppragmatici” pprecum
Jean MMonet ((acuzat cchiar îîn FFranþa
lui ccã ssubmineazã ssuveranitatea
naþionalã...). CCe nn-aa rreuºit IInternaþionala
Comunistã ((poate ee mmai ssugestiv ssã-ii
zicem CComintern), niivelarea, încearcã
acum gglobalizarea, ccu iideologia eei
formulatã îîn ttermenii corectiitudiiniiii
poliitiice. Nu aam ppus gghilimele îîn jjurul
termenului iideologie, ppentru ccã mmani-
festarea iinsidioasã-ccorozivã-ggenerali-
zatã eeste ssimilarã, iiar eefectele ssunt
cam aaceleaºi. PPiaþa CComunã aa rridicat        

cel mmult pprobleme lla nnivelul
concurenþei eeconomice
ºi ccomerciale. ÎÎncã dde lla
începuturi, CComunitatea
ºi aapoi UUniunea EEuropeanã
au îîmpãrþit ppopulaþia ccât
de ccât iimplicatã îîn aadepþi
ºi ooponenþi. RRecentul „„Brexit”
este ddoar uultimul eepisod,
cel mmai sspectaculos, ddar
sã nne aamintim ccã NNorvegia
a rrespins dde ddouã oori, ttot
prin rreferendum, aaderarea
la UUE, ccã UUngaria, PPolonia,
Cehia ffac „„disidenþã”

aproape ssistematicã îîn „„Europa UUnitã”,
cã EElveþia sse þþine lliniºtitã ddeoparte.
Principalul rreproº eeste, rrepet ttermenul,
niivelarea. Gânditã aastfel, ssfãtuitã/
influenþatã pprost ssau ddoar îîncãputã
pe mmâinile uunor ppoliticieni-bbirocraþi zzeloºi
ºi llipsiþi dde vviziune, UUE ttrece pprea mmult
dincolo dde ccele llumeºti ººi sse aamestecã
tot mmai iinsistent îîn ccele ssufleteºti, ppare
a ddeveni vvectorul ccorectitudii ppolitice,
secularismului, aa-mmoralitãþii, sse oopune
identitãþii nnaþionale, ddeci ddiversitãþii
culturale ttradiþionale, ccu bbaza îîn nnaþiuni.
Urmãrile sse vvãd, eele ssunt aaccentuate,
dacã nnu ººi pprogramatic aadâncite, dde
presiunea aasupra EEuropei –– aam îîn
vedere ppalierul ccultural, nnu ccobor sspre
cele mmaterial-tterestre, ppur ffactuale,
la ppetrol, mmigraþii, tterorism ººi aaltele
asemeni –– ddin ppartea llumii mmusulmane,
a TTurciei cca uun ccaz pparticular, aa RRusiei,
a SSUA, dde eexemplul CChinei.

OOlecþie ppoate ffi CChina ppentru
„salvarea pprin cculturã”. DDe
la CConfucius lla jjocul dde GGO

(numit dde eei weiiqii ºi cconsiderat aa ffi ffost
„adus dde zzei ppe PPãmânt”; aam mmai sspus
cã CChina jjoacã GGO ppe hharta llumii,
de-aasta iinsist), sspiritualitatea cchinezã
construieºte ttradiþie, ccontinuitate,
asigurã ssupravieþuire. PPânã ººi MMao,
strecurat pprintre rrestricþiile ccelorlalte
„isme”, iinclusiv ccel ppersonal, eera uun
confucianist. ªªi RRusia eeste uun eexemplu,
dacã vvedem îîn ccentrul ttradiþiei eei rreligia
ortodoxã ººi llimba. EEvident, ccele ddouã
(mega)þãri aau ººi oo mmare iinerþie ddatã dde
mãrime ((suprafaþã, rresurse, ppopulaþie)
ºi iistorie, nnu ppot ffi uuºor iinfluenþate,
deturnate dde ppe oo ccale iistoricã iintratã,
dacã ee ssã ffolosim tterminologia llui
Galtung, îîn ssubconºtientul llor ccultural,
în ccultura dde aadâncime ((iar ccultura!).

Revenind lla EEuropa, uunitatea eei
se vva ppãstra, ddeloc pparadoxal, ddacã vva
lua îîn sserios ttocmai cceea cce ffondatorii
UE aau ppredicat, cchiar ddin PParis ººi BBerlin:
unitate îîn ddiversitate, mmulticulturalism,
o bbunã bbalanþã îîntre ccentralizare ººi
identitate nnaþionalã. SSpuneam ººi aacum
douã lluni: îîncercarea dde aa îîmpinge iistoria
înspre oo „„mantinelã” ssau aalta nnu fface
decât ssã pprovoace rreacþia iinversã.
Riscul, îîn ccazul ddiscutat mmai ddevreme,
al îîncercãrii dde ddeznaþionalizare, ffiind
nu nnaþionalismul ppur ººi ssimplu, ccel ffiresc
ºi cconstructiv, cci nnaþionalismul eexagerat,
deja vvizibil pprin uunele þþãri ddin EEuropa
(ironic ssau nnu, îîncepând ccu FFranþa...).

Revenind lla RRomânia –– sscãparea
este rrevenirea lla rromânism, lla nnoi îînºine.
Prin cculturã, îîn pprimul rrând...
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
SSã ddiscutãm ccu Românul lucruri eelementare

pentru oorice ccunoscãtor aal iistoriei, ssã-ii
facem aabecedarul iistoriografiei ssau ffiziologiei

statului? AAr ffi oo mmisiune dde ddouã oori iingratã, îîntâi
pentru ccã ooamenii ccu ccare ddiscutãm, ffie ooricât dde
deºtepþi, nnu vvor ggãsi îîn rreminiscenþele ccelor ppatru
clase pprimare ººi aa uunui ccurs dde vvioloncel eelemente
îndestule ppentru aa nne îînþelege, aapoi ppentru ccã,
coborându-nne nnoi cchiar lla nnivelul llor iintelectual
ºi ccopilãrindu-nne mmintea cca ss-oo ppunem ppe oo ttreaptã
egalã ccu aa llor, ttotuºi nn-aar vvoi ssã îînþeleagã, ppentru
cã nnu ee îîn iinteresul llor ssã îînþeleagã.

Într-oo ddiscuþie ccu ttotul tteoreticã sspusesem, dde
exemplu, ccã aaristocraþia aadevãratã aare uun rrol eesenþial
în vviaþa uunui sstat. AAceasta aam sspus-oo bbazaþi ppe ccele
mai sstrãlucite eexemple ddin iistorie. AAvem RRoma,
Anglia aactualã, rrepublica VVeneþiei, OOlanda ºº.a.

Din aaceastã tteorie ssusþinutã îîn ggenere Românul
ne aatribuie iin sspeciie cã ppentru RRomânia vvoim ddomnia
unei ooligarhii aaristocratice, ddeºi ttot oorganul iilustrului
Costinescu aare iimprudenþa dde-aa ccita ccondiþiile
ce lle ccredem nnoi nneapãrate ppentru eexistenþa uunei
aristocraþii aadevãrate. SSe ccere aa ffi iistoriicã am zzis
noi. PPoate îînsã eexista oo aaristocraþie iistoricã îîntr-oo þþarã
în ccare, ccu iindignare ººi rruºine ttrebuie ss-oo sspunem,
un sstrãin cca ttatãl dd-llui CC.A. RRosetti aa ffost
asemenea bboier? DDupã eepoca vvechilor
fanarioþi ((...), nnu mmai ppoate eexista
aristocraþie iistoricã îîn ggeneraþia aa
doua. OOdatã cce vvirusul ppersonificat
prin llepãdãturile OOrientului, llipsite
de iiubire dde aadevãr ººi dde ccuraj, aa iintrat
în oorganismul vviu aal uunui ppopor, nnu mmai
poate ffi vvorba dde aaristocraþie iistoricã.
Ea rrãmâne uun iideal dde iinvidiat, ppe ccare
puþine ppopoare ll-aau aajuns îîn ttoatã ccurãþia
lui ººi dde lla ccare aalte ppopoare, aa ccãror
viaþã aa ffost ccoruptã pprin ddemagogie
sau pprin ddespotism, ccatã ssã rrenunþe
pentru ssecole îînainte, ddacã nnu ppentru
totdeauna.

Existã îîn aadevãr ffamilii iistorice
în þþarã; nnumele llor ee fformat îîn ggenere
dupã nnumele vvreunui mmunte ddin CCarpaþi.

DDar, ssub ddomnia uunui rregim dde
ereditate ccare aavea îîn vvedere
împãrþirea aaverilor, îîn ccursul

timpului eele nn-aau pputut ppãstra nnicio aavere
destul dde mmare, nnicio iinfluenþã ppoliticã
covârºitoare ppentru aa ffi cceea cce bbaronii
au ffost ppentru AAnglia, ppatricianii ppentru
Roma ssau ppentru VVeneþia. DDe aaceea
am rrepetat-oo dde aatâtea oori ccã rreacþie îîn
sensul aadevãrat aal ccuvântului, rreacþie cca
încercare aa uunei rreconstrucþiuni iistorice
anterioare ffanariotismului, nnu mmai ee ccu
putinþã îîn RRomânia ººi nnu ssuntem uutopiºti
pentru aa ccere cceea cce nn-aar ffi ccu pputinþã
nici ppentru DDumnezeu ddin cceruri.

Dar, aadevãrate nnaturi dde sspioni ººi dde
agenþi pprovocatori pprecum ssunt rroºii dde
regulã, aale ccãror eexperienþe ººi aapucãturi

poliþieneºti ssunt eexplicabile pprin ttrecutul llor mmisterios,
ei eextrag bbucãþele ddin aarticole cce nn-aau aa fface uunul
cu aaltul ººi fformeazã aapoi uun aact fformal dde aacuzaþie
în ccontra nnoastrã. AAstfel ppasajul pprivitor lla aaristocraþie
ca eelemente dde ddezvoltare iistoricã sse ppune aalãturi
cu cconsideraþiunile cce lle ffacem aasupra mmanifestului
principelui BBulgariei. EE eevident ccã nn-aare aa fface.
Bulgaria nnu aare, nnu ppoate aavea aaristocraþie, pprecum
n-oo ppoate aavea SSerbia. DDupã bbãtãlia ddin CCâmpul
Mierlei, îîntr-oo rrobie dde ccinci ssute dde aani aaproape
sub ddomnia eegalizatoare aa uunei rrase sstrãine, ccare
ea îînsãºi nn-aare aaristocraþie ººi ccare ttotdeauna aa ffost
domnitã dde ddespotul oobicinuit îîn sstatele OOrientului
asiatic, bbulgarii ººi ssârbii nn-aau pputut ppãstra oo iinstituþie
proprie ppopoarelor ccelor mmai llibere ººi eepocilor ccelor
mai llibere. PPrin uurmare, ccu ttotul aaltul eeste rrolul
monarhului îîn BBulgaria, ccu ttotul aalte ccondiþii dde
organizare ssocialã ccere uun sstat ffãrã ttrecut ººi uunul
care aare ttrecutul llui iistoric. AAr ffi aabsurd ddin pparte-nne
a ppretinde cca SStatele UUnite aale AAmericei ssã ffie
conduse dde-oo aaristocraþie iistoricã ppe ccând eea nnu ss-aa
putut nnici nnaºte ppe ppãmânt aamerican; aar ffi aabsurd
a oo ppretinde cchiar ppentru îîmpãrãþia BBraziliei ººi ppentru
orice sstat nnãscut îîn uurma aacelei pprimãveri eetnice
care sse nnumeºte EEvul MMediu.

Nici ppentru þþara nnoastrã nn-aam
gândit vvreodatã dde-aa ppropune
un ssistem ccare ssã îînvieze vveacul
al XXVII-llea, eepoca llui MMatei
Basarab.

Cu ttoate aacestea
oricine vva vvoi ssã
defineascã mmarele

mister aal eexistenþei vva vvedea
cã eel cconsistã îîn îîmprospãtarea
continuã aa ffondului ººi ppãstrarea
formelor. FForme vvechi, ddar sspirit
pururea nnou. AAstfel vvedem ccum
Anglia, ccare sstã îîn ttoate ccelea
în ffruntea ccivilizaþiei, ppãstreazã
ºi aastãzi vvechile ssale fforme
istorice, ppururea rreîmprospãtate
de sspiritul mmodern, dde mmunca
modernã. DDe aaceea oo ººi vvedem
rãmâind cca ggranitul, mmãreaþã
ºi ssigurã îîn vvalurile aadâncilor
miºcãri ssociale dde ccare sstatele
continentale sse ccutremurã. UUn
stat mmare ººi pputernic cca RRusia,
dar aabsolutist, sse ccutremurã
din ttemelii dde oo mmiºcare ssocialã,
tot aastfel GGermania, ttot aastfel
republicana ººi eegalitara FFranþã.
Ba cchiar mmembrii iinternaþionalei
de lla nnoi, aajunºi aaci mminiºtri ººi
membri lla CCurtea dde CCasaþie,
sunt ssiliþi aa vvota oo llege îîn ccontra
strãinilor ssocialiºti dde vvreme cce
indigenii ssocialiºti oocupã ffuncþii
înalte. EEi bbine, îîn AAnglia ssunt
organele ccentrale aale IInterna-

þionalei rroºii,
trãieºte MMarx,
generalisimul
partidului, ººi
nici ppe gguvernul,
nici ppe ppoporul
englez nnu-ii
doare ccapul
de aaceasta.

Cu aacelaºi
sistem ooligarhic
vedem RRoma
devenind
imperiu, vvedem
Veneþia, uun
oraº, ddevenind
putere, aadesea
de rrangul îîntâi, îîn ccurs dde oo mmie ººi mmai bbine dde aani.

Dar sse îînþelege ccã nnici pprin ggând nnu nne ttrece aa
admite ccã aaristocraþia iistoricã, ssubstratul ooligarhiei,
se ppoate iimproviza ººi ccã pputem sscoate ddin ppãmânt
oasele BBasarabilor sspre aa lle dda oo nnouã vviaþã.

CCu ttotul aaltul ee rrolul mmonarhiei îîn þþara
noastrã. EE îîndeajuns ddacã ssub eea sse
asigurã îînaintarea mmeritului ººi aa mmuncii

ºi ddacã aacestea sse ppun lla aadãpost dde eescamotarea
din ppartea CCaradalelor ººi CCostineºtilor; ee ddestul aatâta,
ºi ppentru aatâta nnumai sse ccere oo rreorganizare ssocialã.
Acestea ddouã nnu ssunt aasigurate îîn ddezvoltarea llor.
Vedem ppe ccucernicul SSimeon, cce mmeritã oo cchilie lla
mãnãstirea OOcnei, ddecorat ccu SSteaua RRomâniei,
senator ººi oom mmare; vvedem ccavaleri dde iindustrie
îmbogãþindu-sse ppeste nnoapte ddin rrãscumpãrarea
drumurilor dde ffier; vvedem ooameni pprinºi îîn rrebeliune
fãþiºã ddevenind aadiutanþi ddomneºti, vvedem ppe aalþii
vânând pprin ccotituri ssub mmasca ppatriotismului pposturi
la CCasaþie oori lla ddrum dde ffier; cc-uun ccuvânt, nnici
merit nnici mmuncã nnu ssunt cconsiderate, iiar iignoranþa,
felonia ppoliticã, vvicleºugul ccomun ddevin ttitluri dde
recomandaþie ppentru îînaintare îîn sstatul rromân. ªªi
toþi aaceºti pparaziþi ssociali, ttoatã ssecta aasta dde sspioni
ºi ccavaleri dde iindustrie, aacest odiium ggeneriis hhumanii,
cum ii-aar zzice TTacit, ccostã mmult, ffoarte mmult. SSarcinele
de îîntreþinere aale ppoliticianilor dde lla nnoi ddiminueazã
pâinea dde ttoate zzilele aa ppoporului dde jjos, ccare cca
rasã, cca iinteligenþã, cca iinimã eeste ssuperior ppãturii
de pparveniþi ººi dde sscursãturi ddin ccâteºipatru uunghiurile
lumii ccare ss-aau aaºezat aasupra llui ddin ssecolul ttrecut
începând.

Acest pproblem ssocial aar ffi ttrebuit ssã-ii ffie ccunoscut
regelui lla vvenirea ssa îîn þþarã; ss-aar ffi ccãzut ssã ccunoascã
cã nnu ooamenii llegaþi dde ssute dde aani dde ssoarta aacestui
pãmânt ººi aa aacestui ppopor ppot ffi iinamicii llui, cci ccei
scurºi dde iieri, dde aalaltãieri, ccare uuzurpaserã ppentru
ei pprivilegiul dde aa ffi eei ssingurii rromâni, nnefiind rromâni,
ºi ssingurii ppatrioþi, nneavând oo ppatrie hhotãrâtã. ªªi ccând
Epureanu aa ddat cconsiliul ssãu MM. SSale ll-aa ddat ddupã
îndemnul aa oo ssumã dde ddeputaþi ccare aameninþau aa
nu vvoi ssã ttreacã MMilcovul ddacã ee vvorba cca ssamsarii
din pporturi ººi ddeclasaþii ccafenelelor ddin BBucureºti
sã ddetermine ººi ppe vviitor ssoarta aacestei þþãri.

(Tiimpul, 6 mmai 11881)



P
atologie ººi eevoluþie.
Ceea ce urmeazã
este o perspectivã

dinamicã, evolutivã, folosind
un discurs al teoriei sãnãtãþii
care pleacã de la patru clase
de patologii/agenþi patogeni
(a se vedea tabelul alãturat).

Existã patru categorii/clase:
mai întâi, boli naturale, structural/culturale, legate
de violenþa medicalã directã. Secvenþa I-II-III reflectã
diacronia medicalã de-a lungul etapelor de viaþã,
copilãrie-maturitate-bãtrâneþe, ºi sincronia medicalã
din lume. Categoria a IV-a þine de patologia post-
modernã. Când categoria I este depãºitã, se intrã
în cea de a doua; la fel, de aici se intrã în categoria
a treia. Categoria 0, violenþa naturalã a îmbãtrânirii
ºi morþii, este mereu prezentã.

Declinul categoriei I se datoreazã modernizãrii,
profilaxiei primare (igienã-medicaþie-carantinã) ºi
profilaxiei secundare (nutriþie, îmbrãcãminte-adãpost-
vaccinare). Dar modernizarea produce ºi medii
poluate ºi contexte sociale stresante ºi prin acestea
boli ale modernitãþii. Ambele se sedimenteazã
în categoria a III-a.

În termenii categoriilor de patologii, þãrile ºi clasele
sociale „mai puþin dezvoltate” au rãmas în urma celor
„mai dezvoltate”: modernizarea nu a ajuns atât de
departe, iar resursele de sãnãtate pentru a combate
bolile din categoria I ºi din categoriile mai scumpe II
ºi III sunt asimetric distribuite între þãri ºi clase. (...)

Ce se poate spune despre bolile din categoria III?

Oamenii nu sunt nici sãnãtoºi, nici bolnavi, nici
între cele douã, ci artificiali, de la ochelari cilindrici
la dispozitive precum implanturile ºi stimulatoarele
cardiace, articulaþiile artificiale ºi multele medica-
mente biochimice, de parcã a fi om este deja o
boalã. Bolile din categoriile I ºi II sunt încapsulate
în om ca boli cronice, cu E (expunere) înaltã ºi R
(rezilienþã) tot înaltã, ca „fiinþã biotronicã”; a se pune
în contrast cu sãnãtatea negativã, cu E ºi R scãzute.

Ce este de preferat, un om natural ºi fragil într-un
mediu steril sau o colecþie robustã de dispozitive
artificiale? Ambele funcþioneazã din punct de vedere
social, ambele sunt considerate „sãnãtoase”, dar
amândouã se aflã într-un echilibru instabil, trebuind
sã supravegheze continuu E ºi R.

B
olile ddin ccategoria II au un omolog în teoria
pãcii: violenþã similarã rãzboiului, dobânditã
prin contacte intersociale imitative, infecþios-

contagioase. Microbul este bitul de informaþie privind
violenþa. Un glonþ, o crimã descrisã în detaliu în
mass-media, arãtând cum a fost comisã, fãrã a
pãstra discreþia asupra acelei informaþii. Oamenii
nu sunt nãscuþi cu acea informaþie puternic infecþioasã
ºi contagioasã – aceastã informaþie este dobânditã.

O societate cu beligeranþa instituþionalizatã atacã
o societate lipsitã sau cu o insuficientã capacitate
de ripostã. Asta lasã în urmã victime moarte sau
traumatizate ºi adesea chiar mai rãu: obiºnuinþa
de a ucide ºi de a traumatiza. O traumã este ca
o ranã care supureazã, ea poate produce anticorpi
de apãrare împotriva rãzboiului, prin descurajare,

dar poate sã producã ºi ele-
mente rãzboinice, pentru atac.

Elementele rãzboinice
generate de traume pot fi
îndreptate, cum am menþionat,
împotriva agresorului, spre
rãzbunare, împotriva altora,
ca agresiune greºit orientatã,
dar pot fi îndreptate ºi împo-
triva sinelui, ca agresiune
direcþionatã spre interior.

Violenþa este propriul
ei mecanism de transmitere,
precum un (retro)virus care se
adãposteºte ºi se reproduce,
transformând gazda la nivelul

ei autonom cel mai mic, celula. Omologul pentru
oameni ar putea fi mobilizarea la vreme de rãzboi,
care transformã cetãþenii paºnici în soldaþi care
cântã „suntem antrenaþi sã ucidem ºi vom ucide”.
Stadiul cronic este cunoscut ca militarizare, când
sunt infectate ºi cadrul social (= structural + cultural)
ºi oamenii. Virusul este cuibãrit în societate, nu
o ucide, dar o transformã într-o caricaturã a ceea
ce a fost; vezi Sparta versus Atena.

Demilitarizarea, la fel ca dezinfectarea, ca terapie
curativã, cere abordãri individuale, sociale ºi mon-
diale; de la indivizi care se opun serviciului militar
la state care reduc-eliminã armele pentru rãzboi
ºi pe militari, aºa cum sunt cele 30 de state fãrã
armatã. Pot apãrea recidive, de aceea terapia
preventivã nu trebuie uitatã.

Profilaxia primarã se concentreazã pe neintro-
ducerea ºi neproliferarea armelor, pe neproliferarea,
„necontagierea” nuclearã ºi pe evitarea virusului
interior, mediatizarea actelor de violenþã; încercarea
de a deveni o societate neucigãtoare. Profilaxia
secundarã construieºte rezilienþã prin alternative la
violenþa militarã, printre care sunt abordãrile bazate
mai degrabã pe I (invulnerabilitate) decât pe D
(distrugere) – apãrare defensivã, formula pãcii.

B
olile ddin ccategoria III sunt astãzi considerate
endogene, dupã ce ipoteza viralã a etiolo-
giei din categoria I a fost respinsã pentru

tumorile maligne. Patogenii sunt sistemici, înãuntrul
trupurilor ºi al formaþiilor sociale moderne-post-
moderne. Pentru a identifica în studiile pãcii omologii
ale „tumorilor maligne”, „bolilor cardiovasculare”,
„afecþiunilor mintale” avem nevoie de o înþelegere
a esenþei acestor boli.

Esenþa bolilor cardiovasculare constã în blocarea
circulaþiei a ceva care susþine viaþa, oxigenul, ceea
ce duce la atacuri cerebrale sau la infarct, sau la
cheaguri de sânge care lovesc pãrþi mai puþin
centrale ale corpului (flebite).

Esenþa tumorilor maligne constã în creºterea
neechilibratã a unei pãrþi a corpului, a unui þesut,
în dauna altora. Tumoarea este sãnãtoasã în sine,
aºa cum aratã creºterea ei, dar este letalã pentru
restul corpului. În stadiul de metastazã, cancerul
se rãspândeºte ºi la celelalte pãrþi ale corpului.
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Privind ppacea ddinspre ssãnãtate ((II)
JJoohhaann GGAALLTTUUNNGG

Avorbi ddespre aarmatã
sau, ffolosind vvechiul
cuvânt rromânesc,

despre oºtiire, îîntr-oo llume
în ccare rrãzboiul fface pparte
din ccotidian, ccu ttot ccortegiul
lui dde oorori ººi uucideri, ººi îîncã
a vvorbi eelogios, ppare oo iimensã

ipocrizie. CCa ººi aa gglosa ddespre „„arta rrãzboiului”, ccum
sunã ttitlul iinconturnabilei sscrieri aa llui SSun TTzu. CChit
cã, ccititã îîn ssubstanþa eei, ccartea mmarelui sstrateg
chinez vvorbeºte mmai ddegrabã ddespre aarta dde aa uucide
cât mmai ppuþin ººi nnu ccât mmai mmult. ÎÎnsã cce vvaloare aare
mult ººi ppuþin aatunci ccând ee vvorba dde vviaþa ooamenilor? 

Însã eexistã ooºtiri ººi ooºtiri, eexistã mmotive ººi mmotive,
cauze ººi ccauze îîn nnumele ccãrora sse îînfruntã aacestea.
Cãci nnu ee ttotuna ssã iiei vviaþa ccuiva, ppentru aa ppune
stãpânire ppe ppãmântul, bbunurile ººi ffiinþa llui, ssau
sã-þþi ddai vviaþa cca ssã lle aaperi ppe aacestea. AAr ffi
o llungã ddiscuþie ppe aaceastã ttemã. CCa ººi aaceea
dacã ººi ccât ee ddispus ssã llupte ppentru ppentru eele
soldatul, pprofesionistul pplãtit, cce vvaloare dde ddãruire
ºi rrezistenþã aau, cchiar ddacã oo ººtim ddin iistorie, ooºtile
cu ssimbrie ffaþã dde ooastea dde ppãmânt, ooastea dde þþarã,
adicã aaceea aai ccãrei lluptãtori sse ppot dduce lla mmoarte
„la aarme ccu ffrunze ººi fflori”, pprecum bbatalioanele
române ttrecând aacum uun ssecol CCarpaþii, ssau îînfrun-
tând ccu ppiepturile ggoale gghintuitele, oorgolioasele
divizii ggermane îîn bbãtãliile dde lla ppoarta MMoldovei.

Desigur, sse ppoate vvorbi dde oo aanume ffascinaþie
pe ccare ffaptele dde aarme, sspecificitatea aatât dde aaparte

a llumii mmilitare oo aau aasupra ccelei oobiºnuite, aa llumii
civile. PPentru uunii ppoate ffi ffascinaþia eelegantelor, bba
chiar ccândva sstrãlucitoarelor uuniforme. PPentru aalþii,
forþa sstãpânitã, ddisciplina aasumatã, ssenzaþia dde
putere ppe ccare oo ddegajã oorice fformaþie mmilitarã.
Pentru mmarii eei pprofesionºti, ffascinaþia uunui sstrãlucit
joc aal mminþii, oo vvictorie aa iinteligenþei, aa llogicii, aa
capacitãþii dde aanticipaþie. CCum ppentru aalþii, aa uunui
cod mmoral ccare rridicã lla ssuperlativ, pprin îînsumarea
unor ccalitãþi iindividuale, vvalori uumane iinalienabile:
curaj, bbãrbãþie, ddemnitate, oonoare. 

Tuturor aacestor pposibile aargumente, aatunci
când ee vvorba dde aarmata rromânã ppe ccare aam
„absolvit-oo” îîn ttermen ººi ccu ccel mmai iimportant

grad, aacela dde ssoldat, eeu lle aadaug ttotdeauna rrecu-
noºtinþa ººi aadmiraþia.
Recunoºtinþa dde aa
mã ffi îînvãþat, cca oom,
disciplina iinterioarã,
dar, mmai aales, dde aa-mmi
fi ppredat, cca rromân,
moºtenirea iintactã
a nneamului mmeu,
pãmântul aacesta ccare
dupã aatãtea vveacuri
nu mmai ee ddoar
pãmânt, ppur ººi ssimplu,
ci uun aalt ffel dde aa ffi aal
acelora cce ss-aau jjerfit
pentru eel, þþinându-ll

întreg, ccu ccarnea ººi ssângele llor, îîn vvolbura ººi vvrajba
Istoriei. AAdmiraþia, aafectuoasa aadmiraþie nnu ddoar
pentru ffaptele ssale dde aarme, mmulte ººi mmari, ccãci ffapte
de aarme mmulte ººi mmari sse aaflã, lla uurma uurmei, îîn
istoria ttuturor ooºtirilor llumii, cci, mmai aales, ppentru
nobleþea, ppentru oomenia pprobatã ppe ttoate ccâmpurile
de lluptã, ppentru îînþelegerea ffaptului ccã rrãzboiul,
aceastã „„sãrbãtoare” aa mmorþii ººi aa ssuferinþei, nnu
trebuie ssã nne ffacã ssã uuitãm nnicio cclipã ffaptul ccã
suntem ooameni ººi ccã ttrebuie ssã rrãmânem ooameni,
chiar ººi aaflaþi uuneori ffãrã dde vvoia nnoastrã îîn îîmpãrãþia
durerii ººi ggroazei. 

Scriu ººi rrescriu aaceste rrânduri lla uun vveac dde
la cclipa aauroralã îîn ccare îîncepea îînsângerata
epopee aa RReîntregirii. CClipa îîn ccare iinimile

erau lla ttrecãtori dde aambele ppãrþi aale
Carpaþilor aaºtepând iizbânda bbata-
lioanelor rromâne. TTriumful vva vveni
însã aabia ddoi aani mmai ttârziu, lla AAlba
Iulia. PPeste aaproape uun ssfert dde vveac,
sub ppovara tticãlosului DDiktat dde lla
Viena, uultimul eescadron aal aarmatei
române ppãrãsea CClujul ccu ccaii mmer-
gând dde-aa-nndãrãtelea, nnu îîntorcându-ii
spatele, cci ddându-ii ssemnul îîntoarcerii
care aavea ssã vvinã. ªªi ccare aa vvenit.

Ne ppregãtim dde ccentenarul MMarii
Uniri. SSã nne aamintim, ccãci vvremile
sunt ttulburate ººi nnoaptea mminþii uuneori
prea llungã!

Treceþi bbatalioane rromâne CCarpaþii!
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

Boalã Violenþã Pace
Categoria II Boli ccontagioase Violenþã ddirectã

contagioasã
Societãþi 

non-uucigãtoare

Categoria III
Boli aale mmodernitãþii:

Cardiovasculare
Tumori mmaligne

Boli mmintale

Violenþã sstructuralã:
Represiune
Exploatare

Alienare

Pace sstructuralã:
Politicã

Economicã
Culturalã

Categoria IIII
Boli ccronice:
Încapsulare

Oameni bbiotronici
Oameni rrobotizaþi

Violenþã sstructuralã:
Încapsulare

Statul ssiguranþei
Lumea ssiguranþei

Pace cculturalã:
Domesticã

Globalã

Categoria IIV Bellum oomniium
contra oomnes

Bellum oomniium 
contra oomnes

Pax oomniium
cum oomniibus
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B
locarea ccirculaþiei ºi creºterea dezechilibratã
sunt esenþiale, faptic ºi în teorie, la nivelul
persoanei, ca ºi la nivel social ºi mondial.

O „circulaþie blocatã” poate fi echivalatã cu
blocarea fluxului de informaþie, stânjenind funcþio-
narea adecvatã a democraþiilor, pentru care infor-
maþia susþine viaþa celui mai îndepãrtat individ la
fel cum oxigenul o face pentru cea mai îndepãrtatã
celulã. O altã interpretare ar fi blocarea fluxului
economic al bunurilor ºi serviciilor, care sunt
esenþiale pentru ca sistemele economice
sã funcþioneze pentru persoane aºa cum
funcþioneazã nutrienþii pentru celule. Eco-
nomia nu trebuie sã excludã pe nimeni.

„Creºterea dezechilibratã” poate
fi interpretatã ca parte a societãþii, nu
neapãrat a „lumii dintâi” sau a „clasei de
sus”, care creºte pe seama celorlalte, prin
exploatare; aceasta este o chestiune-cheie
de economie politicã. Sistemele sociale
sunt bazate pe o anume balanþã, echilibru,
homeostazie. Atunci când ne apropiem de
limite, apar avertizãri timpurii – este cazul
nivelurilor sau punctelor de inflexiune din
teoria catastrofelor, când forþele încearcã
sã se reechilibreze, la fel ca în cazul
cancerului. Dincolo de limite sistemul
evolueazã brusc, moare. Un exemplu convingãtor
este metastaza îmbogãþirii curente a claselor ºi þãrilor
de elitã, pe seama restului societãþii sau lumii. Mai
devreme sau mai târziu, va izbucni o revoltã, violentã
sau neviolentã, pentru a readuce echilibrul. Altfel
sistemul moare, din cauza apatiei mintale sau fizice,
din cauza lipsei de reînnoire.

Omologul celei de-a treia categorii, a bolilor
mintale – conform Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii,
depresia unipolarã este boala numãrul 1 în lume –
poate fi alienarea culturalã, adicã lipsirea de
înþelegere, de viziune asupra lumii.

Prin urmare, omoloagele celor trei boli ale
modernitãþii sunt cele trei forme de violenþã
structuralã verticalã, represiunea politicã, exploatarea
economicã ºi alienarea culturalã, la fel de rãspândite
în lume precum bolile cardiovasculare, tumorile
ºi problemele mintale.

Ne întoarcem acum spre remedii ºi spre posibilele
lor omoloage.

O
moloagele uunei ooperaþii dde bbypass sunt
comunicarea directã, atunci când mass-
media ºi parlamentele sunt blocate, media

informalã ºi activitatea politicã extraparlamentarã,
demonstraþiile, pichetarea, revoltele. Remediul pentru
comunicarea reprimatã este presa clandestinã,
comunicarea prin viu grai, „radio-ºanþul”, media de
socializare, similare modului în care corpul gãseºte
înlocuitori pentru vasele de sânge atunci când
arterele principale sunt blocate.

Omoloagele abordãrilor chirurgical-chimico-
radiologice ale tumorilor maligne din partea ºcolilor
de medicinã sunt la fel de violente: eliminarea clerului

ºi nobilimii, a capitaliºtilor, speculatorilor, sindicatelor
corupte, a birocraþilor represivi etc., prin intermediul
unor abordãri violente rapide.

Pentru ambele tipuri de boli existã ºi tratamente
alternative lente ºi nonviolente: dizolvarea plãcilor
de colesterol ºi terapia celularã, pe de o parte,
nesupunerea civicã ºi nonviolenþa, pe de alta.

Omoloagele violenþei chirurgical-chimice pentru
bolile mintale ar fi exterminarea, impunerea unei

culturi dominante,
convertirea forþatã;
alternativele sunt
dialogul civilizaþiilor
ºi învãþarea
mutualã.

Existã ºi terapii
preventive: stiluri
de viaþã, societale
ºi internaþionale,
mai bune. Dar
adesea oamenii
preferã stilurile
de viaþã nesãbuite,
plãtind preþul prin
terapia curativã,
ignorând abordãrile
preventive.

Poluarea, cauzele congenitale, stresul ºi holismul
psiho-somatic au omoloage în holismul structural-
cultural la nivel social ºi internaþional. „Poluarea” se
referã la un transfer toxic extern, „congenital” indicã
predispoziþia internã, iar „stresul” este un efect intern.
Corpul social poate fi „poluat” de un agent extern,
cum ar fi conducerea unui partid totalitar sau a unei
þãri, sau de elite metastaziate, care controleazã
circulaþia informaþiei, bunurilor ºi serviciilor numai
pentru elite, cu exploatare ºi creºtere pe seama
celorlalþi. Corpul social este stresat prin programare
internã ºi externã. Presiunea externã aduce limbaje
alienante, provocãri ºi rãspunsuri inadecvate la
provocãri. Patologia socialã a violenþei structurale
este transferatã elitelor locale, adesea grefatã
pe acestea, dacã sunt permisive, predispuse
acestui lucru.

Î
n cceea cce ppriveºte ccea dde aa ttreia bboalã
a modernismului, problemele mintale, avem,
pe de o parte, o teorie a dezordinilor mintale

bazate pe violenþa structuralã sau culturalã a minþii,
a Sinelui, cu ierarhizãri puternice ale tipurilor mintale
de adâncime ºi o culturã a prioritãþilor, una suprapusã
pe cealaltã; pe de altã parte, avem violenþa structu-
ralã orizontalã a tipurilor mintale prea îndepãrtate
unele de altele, prea deconectate, sau prea apropiate
– ambele concepte fiind încercãri de a folosi teoria
pãcii pentru a descrie problemele mintale.

Dereglãrile mintale vãzute ca violenþã împotriva
Sinelui fac necesarã o ordine mintalã prin mijloace
paºnice, nu prin omoloage ale lobotomiei. O
abordare-cheie ar putea fi bazatã pe diversitatea
tipurilor mintale, alta pe echilibrul lor, pe simbiozã,

care sã se schimbe în timp (vom reveni la acest
subiect).

Dar unde duc toate dereglãrile mintale? O cale
este spre marginalizare, depresie, plasare spre
partea de jos a societãþii. O altã cale este în sus,
prin putere – cazul sociopaþilor capabili sã punã
în scenã ºi sã joace roluri patologice în stat,
sã promulge norme patologice pentru naþiune.

C
ea mmai bbunã aabordare a bolilor modernizãrii
este prevenirea; poate chiar „demoderni-
zarea”, recrearea structurilor comunale din

trecut, producþia cu mai puþinã poluare ºi mai puþin
stres, convieþuirea cu natura, ceea ce înseamnã
cu mult mai mult decât schimbarea stilului de viaþã
individual. Iar pentru „corpul” social ºi mondial, pacea
structuralã, încercând, de asemenea, crearea unor
„înveliºuri” sociale protectoare în jurul indivizilor.

Testul pentru acest exerciþiu este dacã putem sã
reproducem teza diacronicã a categoriilor de boli în
domeniul categoriilor de violenþe ºi asta nu numai în
sensul succesiunii categoriilor de patologii („salturile
epidemiologice”), ci în sensul creãrii parþiale a cate-
goriei ulterioare ca urmare a mijloacelor folosite
pentru a depãºi categoria anterioarã.

Sunt categoriile corespunzãtoare de violenþe,
violenþa directã endemicã ºi violenþa structuralã
pandemicã, legate între ele în acest fel? Existã un
salt epidemiologic social, când violenþa directã scade
în timp ce violenþa structuralã creºte? Sunt aceste
mecanisme percepute ºi în „corpurile” sociale,
domestice sau globale, la fel ca în corpul uman?

Ipoteza are sens. Statul, în unele locuri, a reuºit
sã reducã violenþa directã internã dintre grupuri,
în particular prin eliberarea de acest flagel a lumii
dezvoltate.

Instrumentul a fost: întâi regele, ca primus inter
pares, ºi apoi succesorul, statul, amândoi folosind
armele ca ultima ratio regis, cu controlul violenþei
în interior ºi monopolul violenþei în afarã. Continuând
cu violenþa structuralã a statelor naþionale unitare,
care au suprimat nu numai puterea militarã localã
perifericã, ci ºi autonomia politicã, autodeterminarea
economicã ºi identitatea culturalã, adesea cu
blocarea circulaþiei informaþiei ºi cu un model
de dezvoltare dezechilibratã care favoriza centrul.
Le monstre Paris, cum încã se spune în Orange
ºi Vaucluse, într-o Franþã cu o complexã istorie
a autonomiei.

D
ouã iinstituþii aau ccontribuit la îmblânzirea
statelor naþionale: democraþia bazatã pe
informaþie – în unele cazuri cu federalizare

ºi pãstrarea intactã a puterii economice-culturale-
politice locale – ºi statul bunãstãrii, capitalismul
social, care a tocit impactul exploatãrii prin
redistribuire, combinat cu democraþia socialã, o
simbiozã a douã moduri de a conduce economia,
bazatã pe piaþã ºi planificare. Pericolele violenþei
structurale din categoria a II-a vor fi totdeauna
prezente, dar acestea sunt terapii importante.

IInnddiiaann SSuummmmeerr
Mihai NNADDIN

P
entru AAlgonquieni, unul dintre grupurile
de indieni bãºtinaºi în ceea ce au devenit
Statele Unite ale Americii, toamna blândã

e cadoul lui Cautautowwit, dumnezeul care suflã
un vânt cald în direcþia lor, blocând vântul rece al
toamnei. L'été de Saint-Martin e varianta francezã
(la început de noiembrie, cu un vin asociat cu acelaºi
sfânt); Altweibersommer, toamna femeilor bãtrâne,
sau toamna bunicii (babâie leto) la ruºi, toamna
þiganilor la bulgari, sau toamna sãracilor în multe
regiuni ale lumii sunt variante mai puþin spectacu-
loase decât anotimpul celebrat în Nord-Estul Americii.
În Vermont, hotelurile sunt rezervate pentru urmãtorii
5 ani – indiferent dacã va fi sau nu o toamnã de
culori spectaculoase. În Transilvania, unde culorile
pãdurilor sunt ºi mai frumoase, Moºii de Toamnã
joacã un rol similar. 

John Smith, mercenarul englez care a luptat sub
Mihai Viteazul pânã când a fost capturat de tãtari,
a comparat Moºii de Toamnã (de origine dacicã)
cu obiceiurile de la Curtea Otomanã de la
Constantinopol. Mai apoi, captiv din nou, celebrul
cãpitan, care înfiinþase statul Virginia (în onoarea
reginei virgine Elisabeth I), a vãzut cum celebreazã

triburile amerindienilor toamna lor ºi ºi-a amintit
obiceiurile din Transilvania. (Dacã prima oaie e albã,
trãieºti încã un an; dacã e neagrã, asta a fost ultima
toamnã...) Cãsãtorit cu Pocahontas, mariaj care i-a
salvat viaþa (aºa cum am învãþat din mai multe filme
americane, care ºtiu totul despre toate), ºi-a încheiat
viaþa în Anglia, dupã ce a introdus în colonie celebra
regulã Cine nu munceºte nu mãnâncã! (Astãzi,
America, ºi nu numai, l-ar declara asocial pentru
asemenea vorbe.)

Fireºte, toamna sugereazã analogia cu toamna
vieþii ºi inspirã presentimente (nu numai cine moare,
dar ºi cine se cãsãtoreºte, cine va avea copii etc.).
Topîrceanu scrisese:

Cri-cri-cri,
Toamnã gri,
Nu credeam c-o sã mai vii...

G
reierele ººi ffurnica ne învaþã câte ceva
despre cei care sunt harnici, dar ºi lirica
lui Alecsandri ne învaþã ceva, de pildã,

cã avem nevoie de cãldurã atunci când se apropie
iarna… Eu am rãmas sub impresia lui Octavian
Goga, cel care scria despre plânsetul unui pui de

ciocârlie ºi îºi dãdea seama
cã Ni se-aseamãnã poves-
tea… (dacã îmi amintesc
eu bine). Motive de tristeþe,
sau mai curând de teamã,
în aceastã toamnã, sunt
multe. În mesajul meu
de Anul Nou (pe YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=a4_b Tki7TII, O bifurcaþie numitã 2016)
am prezis un an foarte instabil. Matematica pe
care se baza prezicerea este aceea a sistemelor
dinamice. În preajma bifurcaþiilor, care marcheazã
schimbãri de naturã fundamentalã, sistemele
dinamice devin instabile. Vine potopul? Sau
cutremurul? Vine Revoluþia (cum s-ar întreba
un personaj din Caragiale)? N-am niciun motiv sã
fiu îngrijorat sau sã îngrijorez pe cineva. Aº fi fost
bogat în comerþul cu catastrofe – toþi cumpãrã fricã.
Frumuseþea vieþii este expresia schimbãrilor din
lumea în care suntem doar martorii unui scurt episod.
Bucuraþi-vã de Indian Summer, toamna îºi meritã
dragostea noastrã. La iarnã, vom mai vedea...
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L
a ssfârºit dde aaugust
2016, a avut loc
Adunarea Generalã

(AG) a Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice „Gheorghe
Ionescu-ªiºeºti” (ASAS),

dedicatã dezbaterii Proiectului de Lege elaborat de
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR),
referitor la reorganizarea cercetãrii ºtiinþifice din
agricultura României. În cadrul AG mi-am îngãduit
sã spun cã vorbesc în calitate de fost cercetãtor
al Institutului de Cercetãri Agronomice al României
(ICAR), în care mi-am început activitatea ca stagiar
în anul 1957, iar din 1962, prin reorganizarea
cercetãrii ºtiinþifice din agriculturã, am fost
transferat la Institutul de Cercetãri pentru Cereale
ºi Plante Tehnice de la Fundulea (ICCPT),
subliniind cã în curând voi împlini 60 de ani
de activitate neîntreruptã în cercetarea ºtiinþificã,
dintre care peste opt ani în afara hotarelor
României. 

În aceastã calitate, am afirmat ºi afirm ºi acum,
fãrã rezervã, cã cercetarea ºtiinþificã din agricultura
României se gãseºte într-o etapã de maximã
dificultate, ca urmare a nerespectãrii finanþãrii
de bazã corespunzãtor legislaþiei în vigoare, a
erodãrii extrem de îngrijorãtoare a patrimoniului
funciar, diminuãrii resurselor materiale ºi, mai ales,
a reducerii drastice a numãrului ºi calitãþii resurselor
umane.

Se poate afirma, fãrã drept de tãgadã, cã în
prezent cercetarea agricolã se aflã în cea mai
accentuatã crizã. 

Sunt convins cã starea precarã a cercetãrii
ºtiinþifice din agricultura României poate ºi trebuie
folositã drept oportunitate pentru revigorarea,
revitalizarea ºi reconstrucþia acestui domeniu

de importanþã vitalã pentru o agriculturã durabilã
ºi performantã, care sã contribuie la asigurarea
securitãþii ºi siguranþei alimentare, la pãstrarea
unui mediu sãnãtos, mai ales în contextul schim-
bãrilor climatice globale, cu fenomene extreme
din ce în ce mai frecvente. 

Î
n aasemenea ccondiþii, devine imperios necesar
ca cercetarea ºtiinþificã din agriculturã, cu
tradiþie de la înfiinþarea Institutului de Cercetãri

Agronomice al României (ICAR), în 1927, printr-o
Lege elaboratã de prestigioºii cercetãtori Gheorghe
Ionescu-ªiºeºti, Teodor Saidel, Traian Sãvulescu,

Constantin Sandu Aldea, la solicitarea ministrului
Agriculturii din acea perioadã, Constantin Garoflid,
Lege completatã în 1932, sã fie reconstruitã –
reorganizatã, nu numai de cãtre MADR, aºa cum
s-a procedat în cazul proiectului supus dezbaterii
AG, ci, obligatoriu, cu participarea celor care
ºi-au dedicat întreaga viaþã cercetãrii ºtiinþifice,
mai ales þinând seama de cerinþele actuale
faþã de acest domeniu a cãrui importanþã vitalã
nu poate fi contestatã. 

Elaborarea unui proiect de lege de cãtre MADR,
fãrã participarea reprezentanþilor cercetãrii, constituie,
din punctul meu de vedere, o gravã ofensã la adresa
comunitãþii cercetãtorilor ºtiinþifici din România, mulþi
dintre ei cu rezultate remarcabile, cunoscute ºi
recunoscute atât la nivel naþional cât ºi internaþional.

Propunerile fãcute de MADR, privind înfiinþarea
unei Agenþii de Management care sã conducã ºi sã
coordoneze cercetarea ºtiinþificã din toate domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, nu
reprezintã o soluþie eficientã, realistã ºi viabilã. 

R
evitalizarea ººi rreconstrucþia ccercetãrii
ºtiinþifice din agriculturã, mai ales în
condiþiile unui viitor puternic influenþat

de schimbãrile climatice globale, de evoluþiile
economice ºi sociale, poate ºi trebuie realizatã
cât mai urgent posibil, cu sprijinul executiv ºi
legislativ al factorilor de decizie, cu participarea
unor reprezentanþi performanþi ai fermierilor,
beneficiari ai rezultatelor cercetãrii, împreunã
cu cercetãtori ºi cadre didactice cu experienþã,
care cunosc rolul ºi specificitatea cercetãrii
agricole, tendinþele actuale ºi cerinþele pentru
o cercetare performantã ºi durabilã.

ASAS este în poziþia cea mai bunã pentru
a contribui la gãsirea cãilor ºi mijloacelor de
modernizare ºi funcþionare eficientã a cercetãrii

agricole, deoarece are în componenþa sa un numãr 
apreciabil de cercetãtori cu experienþã, conducãtori
de institute ºi staþiuni, numeroase cadre didactice,
care cunosc problemele agriculturii ºi cercetãrii
agricole. ASAS are filiale ºi staþiuni experimentale
organizate în diferite zone ecologice ale þãrii, în care
activeazã cercetãtori ºi cadre didactice competente,
care pot conlucra pentru rezolvarea problemelor
specifice diferitelor zone agricole ºi realizãrii unei
bune legãturi cu producãtorii agricoli.

Cercetarea ººtiinþificã ddin aagriculturã,
în ccea mmai aaccentuatã ccrizã

Acad. CCrristian HHERA

L
a nnivelul llumii, rrãzboiul iinterstatal eeste ppe ccale
de ddispariþie, în aceeaºi mãsurã în care violenþa
structuralã intrastatalã a naþiunilor devine intolerabilã.

Statele îi mobilizeazã mai puþin pe cetãþeni – serviciul militar
a condus la militari profesioniºti mai bine antrenaþi ºi mai bine
plãtiþi – iar naþiunile ºi clasele îi mobilizeazã mai mult ca punþi
peste falii.

Controlul structural nu este exercitat de un guvern mondial,
ci de un sistem primus inter pares al hegemonilor regionali
monopoliºti. Preþul plãtit este hegemonialismul, cu alte
cuvinte, violenþa structuralã, cu informaþie blocatã ºi creºtere
dezechilibratã, cu ciber-rãzboaie ºi izbucniri de violenþã
intervenþionistã directã, cu „precizie chirurgicalã”. Cele douã
patologii ne apar ca inegalitãþi ºi violenþã tot mai rãspândite.

Care ar putea fi omologul în teoria violenþei a categoriei III
de boli cronice? Violenþa încapsulatã înãuntrul societãþii
domestice ºi globale, cu o mare rezistenþã la violenþa directã
ocazionalã. Statul siguranþei ºi lumea siguranþei, ca situaþii
cronice, cu supravegherea inamicilor interni ºi externi, cu sloganul „cautã
ºi distruge”, producând inamici ºi insecuritate în numele securitãþii. Un nivel
înalt de tensiune generalã, similar fricii de rãzboiul nuclear în unele perioade
ale Rãzboiului Rece. Ameninþarea rãzboiului este atât de aproape din punct
de vedere psihologic cã situaþia aceasta nu poate fi niciodatã confundatã
cu pacea. Ameninþãrile violenþei nu sunt paºnice.

Administrarea managementului situaþiilor de urgenþã, pregãtirile pentru a plasa
suspecþii în lagãre de detenþie ºi elitele în buncãre, adãposturile de apãrare civilã,
toate acestea adunate nu înseamnã pace. Nici încarcerarea unei mari pãrþi a
populaþiei, pe criterii rasiale. Nici transformarea zonelor mai bogate ale unei þãri
sau ale lumii în comunitãþi sigure închise, þinându-i pe cei indezirabili afarã.
Acestea sunt mai degrabã caricaturi decât societãþi, posibil robuste ºi reziliente
pentru o vreme, dar nu sunt umane. Ca un posibil succesor al beligeranþei
primitive, tradiþionale ºi moderne, categoria III instituþionalizeazã patologiile
sociale ale categoriei II, pentru a evita violenþa directã a categoriei I.

Terapia presupune sã fim conºtienþi de cum aratã pacea ºi lipsa pãcii.
Dispozitivele de categoria III, cum ar fi ochelarii, funcþioneazã atât de bine cã boli
cronice devin acceptabile chiar dacã aceste dispozitive sunt plãtite cu sãnãtate,
ceea ce e o capitulare anticipatã. Operaþiile curative cu laser, restaurând în
anumite condiþii normalitatea, schimbã acest lucru. La fel pentru pace: avem

nevoie de ceva mai bun decât o lume sigurã.
În sfârºit, categoria IV. În aceastã clasã, discursurile diacronice

asupra sãnãtãþii ºi pãcii converg, agenþii belogeni devin patogeni
ºi invers. Teoriile sãnãtãþii ºi pãcii devin identice, nu numai
izomorfe. Rãzboiul pandemic devine cauza pandemicã a morþii
la nivel global, iar violenþa pandemicã masivã devine o cauzã
majorã a morþii la nivel domestic.

D
iscursul bbazat ppe ssaltul eepidemiologic prezice declinul
beligeranþei directe interstatale, trecerea la violenþa
structuralã a categoriei II, îngheþatã ca securitate

cronicã a comunitãþilor-societãþilor-lumii în categoria III. Dar, la
fel ca pentru boli, categoria I se poate reîntoarce cu o rãzbunare,
precum sida. În plus, este posibilã, chiar probabilã, o violenþã
pandemicã revoluþionarã sau contrarevoluþionarã a claselor-þãrilor
oprimate împotriva celorlalte, din categoria IV. ªi asta, sub steagul
„globalizãrii”.

Povestea acestor categorii, pe scurt: atât pentru boli cât ºi
pentru violenþã existã un „salt epidemiologic”, de la contagios extern la structural
intern. Existã un izomorfism al proceselor, o similaritate remarcabilã.

Fiinþele umane ºi relaþiile umane intrã apoi într-o fazã cu boli cronice ºi violenþe
stabilizate prin intermediul unor dispozitive ºi structuri artificiale; iar asta nu face
imposibilã uciderea sistematicã de cãtre om a oamenilor sau a naturii.

Aºa cum existã multe bune abordãri ale stãrii de boalã, existã multe abordãri
bune ale violenþei, iar unele conduc la formule ale sãnãtãþii ºi pãcii. Nu o ducem
rãu cu sãnãtatea, nici la nivel profesional ºi nici la nivelul populaþiei în general,
am putea însã sã o ducem mult mai bine cu pacea, la ambele niveluri.

Pentru aceasta existã încã un dar din partea sãnãtãþii, rezumat în trei cuvinte:
Jurãmântul lui Hippocrate, produs sau nu de acesta (cca 460 – cca 377 î.Hr.),
respectat sau nu de întregul personal medical. ªtiinþele sãnãtãþii nu sunt orientate
spre terapie doar în teorie, ci sunt ºi practic plasate sub autoritatea unui jurãmânt.
Acest jurãmânt are mai multe aspecte: folosirea cunoºtinþelor ºi priceperilor pentru
sãnãtate, niciodatã pentru a face rãu; pentru oricine; pãstreazã secretele. Asta
face ca sãnãtatea sã fie supusã unui jurãmânt, chiar universalizabilã.

Dar pacea?...

(Fragmente din lucrarea O teorie a pãcii. Construind o pace directã, structuralã
ºi culturalã, numãrul 10 în seria de cãrþi publicate de TRANSCEND University
Press, 2013. Va urma.)
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D
e-aa llungul ttimpului, ASAS a iniþiat
ºi participat la numeroase planuri de
restructurare ºi revigorare a cercetãrii

agricole, inclusiv cu participarea unor experþi strãini.
Existã variante de reorganizare, fãrã dezorganizare,
care pot sta la baza unei restructurãri eficiente,
în condiþiile asigurãrii finanþãrii de bazã aºa cum
prevede Legea 45/2009, modificatã ºi completatã
de Legea 72/2011. 

Întârzierea efectuãrii restructurãrii se datoreazã
lipsei de voinþã politicã ºi speranþei/naivitãþii cerce-
tãtorilor cã legislaþia existentã privind finanþarea
va fi respectatã, pentru ca unitãþile de cercetare
performante, cu masã criticã, sã poatã funcþiona. 

Deºi pânã în prezent rezultatele obþinute
în restructurarea cercetãrii agricole sunt nesem-
nificative, buna cunoaºtere a realitãþilor din unitãþile
de cercetare ºi competenþa ºtiinþificã a multor spe-
cialiºti conferã potenþialul de a asigura, în deplinã
colaborare cu factorii de decizie legislativã ºi
executivã, o reformã mai funcþionalã, comparativ
cu reformele iniþiate de o agenþie ministerialã
nou înfiinþatã. 

Conlucrarea cu universitãþile trebuie sã stea la
baza formãrii ºi recrutãrii viitoarelor cadre, pregãtite
special pentru cercetare, precum ºi folosirii în comun
a dotãrilor existente.

Managementul economico-financiar al cercetãrii
agricole, inclusiv al finanþãrii de bazã, ar putea fi
asigurat, fãrã cheltuieli suplimentare majore, prin
înfiinþarea unei Direcþii Generale de Management
Economico-Financiar, care ar înlocui cu succes
agenþia propusã de MADR în acest scop. Afirmaþia
pe care o fac este susþinutã ºi de faptul cã Programul
Sectorial al MADR, administrat în perioada 2011-2013
de ASAS, nu de MADR, a funcþionat la parametri
de vârf. 

Î
n ssituaþia îîn ccare eexecutivul nu acceptã
înfiinþarea unei Direcþii Generale de
Management Economico-Financiar, atunci

ASAS, cu secþiile sale de specialitate, ar putea
funcþiona ca „For de consacrare academicã, ramura
agriculturã” (exemplu: Academia de Agriculturã
a României, 1941-1945, preºedinte C-tin Garoflid,
vicepreºedinþi Gh. Ionescu-ªiºeºti, Alex. Ciucã ºi
Aurelian Panã, secretar general Nicolae Sãulescu),
aºa cum a sugerat ºi prim-ministrul Dacian Cioloº
la întâlnirea pe care am avut-o, în cabinetul sãu,
împreunã cu ministrul Agriculturii, Achim Irimescu,
la data de 3 februarie 2016. 

În cazul în care ASAS devine for de consacrare
academicã, ramura agriculturã, misiunea Agenþiei
Naþionale de Management propusã în Proiectul de
Lege iniþiat de MADR poate fi atribuitã unui institut
similar Institutului Naþional de Cercetãri Agricole
al Franþei (INRA) (creat la propunerea Guvernului
Francez, fãcutã în anul 1921 Parlamentului,
institut reorganizat în 1947, cu o dotare

de la buget în anul 2014 de 800 milioane de Euro,
77% finanþare de bazã, 8.290 de posturi, personal
permanent, 235 de unitãþi de cercetare/ experi-
mentare, 13 divizii, 7 centre), aºa cum a propus
ºi prim-ministrul Dacian Cioloº în aceeaºi întâlnire,
propunere susþinutã ºi de ministrul Achim Irimescu.
Un asemenea institut poate fi un nou Institut de
Cercetãri Agronomice al României (ICAR), similar
celui înfiinþat în 1927, cu sediul în clãdirea proprietate
ICAR, care, dupã reorganizarea cercetãrii ºtiinþifice
în agriculturã ºi înfiinþarea ASAS în 1969, a devenit
sediul ASAS. 

Noul ICAR poate fi
realizat prin reorganizarea
într-o structurã nouã,
îmbunãtãþitã, din resurse
existente, adaptate
cerinþelor ºtiinþifice ºi
economico-financiare
actuale, dar mai ales
a celor de perspectivã
privind cercetarea
ºtiinþificã din agriculturã. 

I
nstitutul nnou îînfiinþat
va înlocui Agenþia de
Management propusã

de MADR ºi va coordona,
împreunã cu ASAS,
activitatea de cercetare
ºtiinþificã ºi economico-

financiarã a institutelor ºi staþiunilor experimentale,
amplasate în diferite zone ecologice ale þãrii, în
domeniile culturilor de câmp, creºterii animalelor,
industriei alimentare, fond funciar.

Unitãþile din noua structurã urmeazã a fi
nominalizate dupã o restructurare URGENTÃ,
realizatã de o comisie special constituitã pentru
analiza ºi evaluarea celor existente în prezent,
pe baza datelor deja aflate în evidenþa ASAS. 

În situaþia organizãrii ICAR, acesta va prelua,
dupã o evaluare temenicã, bazatã pe analiza
resurselor umane ºi materiale existente, coordonarea
unitãþilor de cercetare agricolã, performante, cu masa

criticã adecvatã, aflate în prezent in coordonarea
ASAS ºi MECS. 

S
tabilirea nnumãrului dde uunitãþi, nominalizarea
celor performante, care îºi vor desfãºura
activitatea ca unitãþi de cercetare-dezvoltare,

precum ºi a celor care vor funcþiona ca unitãþi
specializate în multiplicarea materialelor biologice,
soiuri, hibrizi, rase de animale autohtone, arondate
institutelor de cercetãri, se va face de cãtre ASAS,
prin ICAR, institutele naþionale, institutele de ramurã
ºi reprezentanþii nominalizaþi de MADR. 

Încadrarea cercetãrii în politica agricolã
a guvernului se va realiza prin includerea
de drept a reprezentanþilor MADR, MECª,
MMAP, ASAS ºi ai producãtorilor agricoli
în componenþa Consiliului de Administraþie
ICAR (CA). 

Prezenþa membrilor ASAS în CA asigurã
continuitate ºi o necesarã protecþie faþã
de posibile imixtiuni politice. Majoritatea
unitãþilor de cercetare de prestigiu din lume
sunt ferite de subordonarea faþã de politic.

Dacã se ia în consideraþie raportul dintre
rezultatele obþinute de cercetarea agricolã
româneascã deja aplicate în economia
naþionalã ºi finanþarea asiguratã de la buget,
puterea de revenire a fiecãrui leu investit în
unitãþile de cercetare agricolã se situeazã
înaintea multora dintre unitãþile de cercetare
din alte domenii. Aceasta dovedeºte cã,

dincolo de unele pãreri, activitatea de cercetare
agricolã a fost ºi poate redeveni eficientã economic.

În multe privinþe, existã curente ºi opinii
contradictorii, dar toate forþele politice ar trebui
sã fie de acord cã ºtiinþa este factorul determinant
în dezvoltarea ºi prosperitatea Naþiunii, în cazul
ºtiinþei agricole, în asigurarea securitãþii ºi siguranþei
alimentare care conferã liniºte socialã, dezvoltare
sustenabilã ºi mediu sãnãtos. 

S
ã ddãm ººtiinþei cce ii sse ccuvine, sã respectãm
legislaþia în vigoare, pentru a stimula spiritul
de creaþie de care România are astãzi atâta

nevoie. 
Avem datoria sã renaºtem speranþa, sã regãsim

calea spre o cercetare ºtiinþificã eficientã ºi o
agriculturã prosperã, în care „Mãria Sa Producãtorul
de bunuri agroalimentare” sã fie mândru de profesia
pe care o are.

Reorganizarea cercetãrii ºtiinþifice din agriculturã
vizeazã viitorul, motiv pentru care trebuie sã se
bazeze pe potenþialul uman ºi material al instituþiilor
ºi nu pe cel al persoanelor aflate temporar în unele
funcþii de conducere.

Sã nu preluãm ca mentalitate „fatalitatea” care-l
urmãrea pe Meºterul Manole: „ce se construieºte
ziua se dãrâmã noaptea”... Responsabilitatea pentru
un viitor prosper ne aparþine. 

R
omânia eeste oo þþarã pprea bbogatã,
cu uun ppãmânt pprea ffertil, cca ssã ffie ppãstratã
fãrã lluptã!

ªtiinþific, ddin 99 rregiuni bbiogeografice, RRomânia
deþine 55, aavând ccea mmai iimportantã eecoregiune
la nnivel gglobal. MMai mmult dde jjumãtate ddin CCarpaþi,
cei mmai ssãlbatici cca nnaturã, ssunt îîn þþara nnoastrã.
Peste jjumãtate ddintre ccarnivorele mmari ssunt îîn
România. AAvem aapoi DDelta DDunãrii, zzonele uumede
ºi ppãdurile –– uun ttezaur.

Capitalul ggigantic aal RRomâniei eeste ddat dde
resursele nnaturale, îîn sspecial dde bbaza ggeneticã ppurã
pe ccare oo aau pplantele ººi vvieþuitoarele ssale, ffiind pprintre
foarte ppuþinele þþãri ddin EEuropa ccare mmai ddeþin aaºa
ceva. DDacã nnumesc ddoar ccele 2220.000 dde hha dde
pãdure vvirginã, aapoi ccernoziomul cciocolatiu, ccel mmai
productiv ddintre ttoate ttipurile dde ssol, sse ppoate vvedea
capacitatea ssigurã dde aa ddezvolta ddurabil þþara. NNu ppoþi
avea ddezvoltare ddurabilã ffãrã ffundamentul ddat dde
resursele nnaturale ppure.

Sub aacest aaspect, RRomânia sse îînscrie îîn zzona
marilor nnegociatori, ffiind uun ppotenþial mmultiplicator

genetic ppentru þþãrile ccare aau ddoar rresurse ffinanciare,
dar nnu ººi ppe ccele nnaturale. SSau aau ppãdure, ddar nnu
au ccodru. LLumea ooccidentalã eeste ddisperatã ssã aaibã
hranã ººi aapã dde ffoarte bbunã ccalitate ppentru ccetãþenii
ei. DDoar aastfel îîºi aasigurã ccontinuitatea cca nneam. TToþi
sunt cconºtienþi dde ppericolul aalimentaþiei iindustriale,
plinã dde EE-uuri ººi aaducãtoare dde bboli ppe ccare mmedicina
actualã nnu lle ppoate ttrata. ((...)

C
u uun ppotenþial dde 99,7 mmilioane dde hhectare
de tteren aarabil ººi 114 mmilioane dde tteren
agricol, RRomânia ppoate ssã pproducã dde ttrei

ori mmai mmult ddecât ccer nnevoile pproprii. NNu eeste ffoarte
grav cce ffaci bbine ssau cce ggreºeºti, ppentru ccã aasta fface
toatã llumea, ddar ssã rratezi ººansa ppe ccare oo aai cca þþarã
ºi ssã nnu îînþelegi ccã aacesta eeste vviitorul, aasta ee dde
neiertat. NNu sse îînþelege ccã ttemele mmari aale llumii,
criza aanilor 22020, sse vvor nnumi „„hranã ººi aapã", iiar
la aacest ccapitol RRomânia ppoate ssã eexceleze. PPreþurile
la aalimente ccresc ººi vvor ccreºte ddin cce îîn cce mmai mmult,
iar ccine aare aagriculturã bbunã, ººi îîn sspecial ttradiþionalã,
nechimizatã, vva aavea nnumai dde ccâºtigat. ÎÎntrebarea

este ddacã ººtii ssã eexploatezi aaceastã ooportunitate. 
Criza eeconomicã ººi ffinanciarã dde aacum vva ppãli
în ffaþa ccelei ccare uurmeazã ddupã eea, aadicã oo ccrizã
a hhranei ssau aa aapei. TTrebuie ssã ddobândim lluciditatea
de aa pprivi îîn vviitor, dde aa îînþelege ccã aavem ººansa
unui aavantaj ccompetitiv, ººi aanume, ssolul aacestei þþãri,
mult ssuperior aaltora, uunde ss-aa cconstatat oo pprãbuºire
constantã aa aactivitãþii bbiologice aa ssolurilor. SSolurile,
sau ccomplexul aargilo-hhumic, ssunt eextrem dde ffragile
ºi ddeci uuºor dde ddistrus, mmai aales pprin ppoluare.
Pe dde aaltã pparte, îîn sspecial ppentru ssituaþia ggeomor-
fologicã aa RRomâniei, ssolurile ssunt pprotejate dde ppãdure
în ggeneral, oo ccomponentã eesenþialã aa CCapitalului
Natural rromânesc, pperdelele llor dde pprotecþie.
Degradarea bbiologicã aa ssolurilor eeste uurmatã
de ccea cchimicã. CCalciul ddispare ººi aargila nnu mmai
este llegatã dde hhumus. NNi sse ppare ffiresc aastãzi
sã vvedem, ddupã pploaie, aapele ppline dde nnoroi, îînsã,
în zzonele nneatinse dde aagricultura nnesãnãtoasã,
de ttip iindustrial, aapele rrãmân llimpezi. NNe ppierdem
solurile ppentru ccã nnu rrespectãm llegile bbiologice.

Despre aagriculturã, ddin ccartea CCuummppããnnaa RRoommâânniieeii de CCãlin GGeorgescu, EEditura CChristiana, BBucureºti, 22016 
(extrase ddin ccarte aau mmai aapãrut ººi îîn nnumãrul ddin lluna aaugust aal rrevistei).
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T
rebuie ssã nne ddãm sseama mai bine de
cine suntem, de unde venim, de ce vrem.
Nu putem ignora cã zilnic se manifestã

nemulþumiri profunde ºi o aversiune esenþialã, din
ce în ce mai greu þinutã în frâu, în particular, faþã de
bancheri ºi de politicienii care i-au susþinut. Reacþiile
negative generale faþã de amenajarea, pantuflarea,
fostului preºedinte CE la controversata bancã
Goldman Sachs constituie o indicaþie clarã privind
aceastã aversiune. La noi reacþiile sunt amplificate
emoþional din cauza presiunilor pe care acest
preºedinte le-a exercitat pentru punerea în paran-
teze a referendumului nostru neechivoc. Credinþa
poporului în valoarea votului, temelie a democraþiei,
valoare moralã de cãpãtâi, a fost atunci zdruncinatã
ºi vom vedea urmãrile încã mulþi ani de acum înainte.
Ce sã zicã românul atunci când vede cã el una
voteazã ºi alta iese, de ani de zile? În aversiunea
amintitã se reflectã un refuz, dar nu faþã de Europa,
ci faþã de aceastã Europã, pe care unii vor sã o vadã
ca o multinaþionalã, ca o federaþie, condusã de nu
se ºtie cine. Mesajul tot mai apãsat rostit este cã
UE a mers pe un drum greºit, insistând pe aspec-
tele financiare, procedurale, deci pe uniformizare.
Regizorii unui asemenea scenariu nu sunt cunoscuþi
ºi impresia generalã pe care o lasã este cã ei
ar fi singurii beneficiari ai unei puteri anonime ºi
acaparatoare care îºi doreºte controlul total – mai
devreme sau mai târziu, prin orice mijloace. Europa
însã nu este pregãtitã sã devinã o multinaþionalã
ºi cetãþenii ei nu renunþã la identitatea lor, care
este una de esenþã naþionalã, culturalã, spiritualã,
religioasã ºi care le rãmâne ca o referinþã funda-
mentalã, ca educaþia celor ºapte ani de acasã. 

A fost probabil inevitabil sã se ajungã la ceea
ce vedem, deoarece a fost promovat constant banul
ca mãsurã unicã, etalon unic, în raport cu care s-ar
putea converti orice, valoarea intelectualã, familia,
dragostea, fericirea, competenþa, vocaþia religioasã
etc. Într-adevãr, unde mai gãsim azi o emisiune
tv, chiar o simplã întâlnire de familie, în care sã nu
fie pomenit, cu respect, tunul cuiva. Termenul este
îndreptãþit, deoarece impresia lãsatã este cã se
distruge ceva, chiar cã ne autodemolãm, dupã vorba
din popor, ajungem din lac în puþ. Fizic, unii tind
sã-ºi abandoneze casele, de multe ori efectiv palate,
care nu mai pot fi întreþinute ºi pe care vlãstarele
lor refuzã instinctiv sã le locuiascã. Avem exemple
în promovarea academicã unde se însumeazã
puncte, unele realizate prin participãri la cursuri
ºi colocvii internaþionale. Se plãtesc taxe pentru
înscriere ºi primirea comunicãrilor. Acestea, împreunã
cu transportul ºi cazarea pot ajunge la peste 1000 de
euro, în cazul ºtiinþelor medicale, prea mult pentru un
debutant. În rezumat, pentru promovare se cumpãrã
puncte. Unde sã încapã cultura, educaþia frumoasã,
îndrumarea academicã în acest sistem mercantilist,
în acest univers fãcut parcã sã provoace foame,
obligaþii ºi nevoi ºi sã nu sature niciodatã, neavând
cum?! Nepotrivirea dintre drumul ales la CE ºi vocaþia
fundamentalã a Europei apare dramatic în contro-
versele privind reforma educaþiei. Este suficient sã
comparãm ce cerem noi sã fie cultivat ºi dezvoltat
în educaþie – interogaþia ºi analiza criticã, respin-
gerea „învãþatului pe dinafarã”, reducerea la minim
a cerinþei de repetare, cunoaºterea istoriei, idealurile

þinând de valori º.a. – ºi ceea ce i se cere frecvent
absolventului la locul de muncã, unde sunt impuse
atitudini ºi modele de sens contrar. 

Brexitul a fost favorizat/provocat de politica privind
imigraþia, unii oameni fugind de urgia rãzboaielor pro-
vocate de interese materiale faraonice, în stare sã
calce în picioare orice civilizaþie ºi care ar urmãri sã
compenseze lipsa coloniilor de odinioarã. Unii autori
merg mai departe ºi spun,
negru pe alb, cã „Modelul
occidental a fost proiectat
ºi a funcþionat câteva secole
prin infuzia de resurse pe
care coloniºtii le-au adus
din colonii pentru a susþine
prosperitatea cetãþenilor
din metropolele respective”
(ªt. Buzãrnescu „Globali-
zarea ca ultimã utopie”,
Cotidianul, 3 iulie 2016).

A
cestea ttoate
antreneazã mari
responsabilitãþi.

Se pune întrebarea ce
trebuie sã facã aceia care
ºi le-au asumat. Desigur,
cineva trebuie sã tragã
consecinþele care se deduc
normal, într-un sistem
democratic, cãci exercitarea unor atribuþii ºi puteri
este depravare fãrã asumarea responsabilitãþilor
corespunzãtoare. Din ce în ce mai mulþi oameni nu
mai vor salvarea bãncilor cu banii lor, ai deponenþilor,
nici reducerea locurilor de muncã prin relocarea
industriilor în þãri cu mâna de lucru ieftinã, nici redu-
cerea micilor proprietãþi ºi nici instalarea în funcþii
care cer pricepere ºi bunã-credinþã a unor ciocoi
de „ultima generaþie” care-ºi zic manageri, masteraþi
sau doctori fãrã lucrãri în vreo specialitate precisã. 

Iar Marii Britanii poate nu i-ar strica un plus de
modestie, discreþie ºi renunþarea la izolaþionismul
istoric arogant exprimat în termenii on the continent.
Aceastã mare putere a iniþiat o contestaþie pe
principii, chiar dacã unii dintre principalii oratori pro
Brexit ne apar azi ca neconvingãtori ºi prea puþin
simpatici, cu o agresivitate greu de admis sau cu un
discurs populist. Interesele istorice ale Marii Britanii
par sã fie legate mai mult de Asia ºi Africa decât de
Europa. Noi n-am avut prima Constituþie ºi nici nu
ne-am întemeiat un imperiu. Ne lipsesc multe, dar
mai avem câte ceva, pãmânt, hranã, apã ºi mare,
aºa cã nu suntem de sãrit în apã fãrã bancheri,
vom supravieþui, veþi vedea. Argumente de tip Brexit
apar însã normal ºi la noi: 70% din terenul arabil
a fost vândut strãinilor, o privatizare distructivã, în
marº forþat, pauperizarea cetãþenilor prin impunerea
preþurilor „europene” liberalizate, în care este însã
încorporatã salarizarea celor din Vest, pe care
noi nu o avem º.a. 

Dar de unde provin impasul, criza? Credem cã de
la faptul cã proiectul european a fost, de la început,
îndepãrtat de la direcþia Culturã – Valori – Moralitate
– Spiritualitate ºi, din ce în ce mai strâns, asociat/
legat cu un anumit model de civilizaþie despre care
mulþi cred cã este la limita supravieþuirii. S-a promis

bunãstarea ºi s-a ajuns în umbra din ce în ce
mai deasã a unei austeritãþi care se prelungeºte
la nesfârºit, s-a promis justiþie ºi democraþie ºi se
constatã o repartiþie a bunurilor contestatã, în care
munca este subapreciatã mai rãu chiar decât în cea
mai sumbrã prognozã marxistã, s-a spus cã tehnica
îl va elibera pe om ºi s-a ajuns sã fim mai ocupaþi
decât oricând. 

Este totuºi regretabil sã vedem
cã râvna, entuziasmul ºi buna-credinþã,
cu care am optat pentru integrarea
europeanã (dupã un lung, dureros
ºi penibil periplu în afara familiei de
care þineam natural), gãsesc azi motive
de dezamãgire. În realizarea unei
comunitãþi europene coerente, durabile
ºi, mai ales, naturale, pe care ne-am
dorit-o, ºi foarte bine am fãcut, azi apar
greutãþi din ce în ce mai mari care se
înmulþesc. În contextul vieþilor noastre
personale, inevitabil afectate de greu-
tãþile amintite, sunt puþini cei care pot
spune cã vãd „luminiþa de la capãtul
tunelului”. Se observã cu ochiul liber
cã cineva ne strânge cu lanþul nemul-
þumirilor noastre pentru ca sistemul sã
mai poatã dãinui. Suntem într-o situaþie
limitã, în dreptul semnului de circulaþie
Proceed on your own risk. 

M
ãrturisim ccã ººtim pprea ppuþin despre cauzele
acestui impas ºi implicit despre remedii.
Aºa fiind, ne limitãm la câteva referinþe

care, eventual, ar putea cel puþin sã ne sugereze
în ce direcþii trebuie sã cãutãm. Am adoptat un
model de civilizaþie materialã, fãrã modele ºi valori,
înlocuind totul cu domnia cantitãþii, în care totul
se joacã pe bani. Justificarea supremã nu este
argumentul, demonstraþia, hotãrârea raþionalã, ci
votul majoritar universal indirect. Nu suntem inspiraþi
de o reprezentare corectã a omului, cu complexitatea
ºi nuanþãrile de care ar trebui sã þinem seama. Unde
ºi în ce mãsurã mai avem reprezentanþi autentici, ei
înºiºi reprezentativi pentru ideile, dorinþele ºi cererile
noastre? Sindicatele orchestreazã cererile pentru un
trai mai bun, dar nu denunþã cauzele nivelului de trai
scãzut. În aºteptarea unei administraþii providenþiale,
bine inspirate, nu se rostesc câteva adevãruri la
mintea omului, de exemplu, cã trebuie dat înapoi
ceea ce a fost furat, cã hotãrârile privind restituirile
abuzive nu sunt titluri de proprietate, cã legãturile
prin cumetrii nu sunt certificate de calificare. Trebuie
sã ne înþelegem cã este necesar sã adoptãm alte
valori, sã schimbãm mentalitãþi, sã promovãm
oameni ºi modele noi. 

Facem astfel analize politice? Da, dar nu cu
patimã ºi arivism. Dacã am fi cãzut în „darul beþiei”,
am fi þinut-o cu dezalcoolizarea, cu relele care
se trag, dacã am fi cãzut într-o boalã anume, am
fi þinut-o cu analizele, medicii, farmaciile. Dar dacã
ni se trag atâtea din modul în care am fost conduºi
ºi reprezentaþi? Putem vorbi despre darurile poeziei,
muzicii, matematicii, desigur, dar nu aici este
problema, acestea nu ne-au fãcut nimic rãu,
dimpotrivã... 

NNee îînnssttrrããiinnããmm,, nnooii ººii EEuurrooppaa??
Constanþa VVAIDDA HALIÞÃ, DDrragoº VVAIDDA

N
u ººtim ccum vvedeþi ddvs.,
bine nu ºtim nici noi
ce vedem, dar impresia

lãsatã de evenimente ne spune
cã sub ochii noºtri se petrec
lucruri de însemnãtate covâr-
ºitoare, cu urmãri pe termen lung.
Ar fi bine, pentru comunitãþile
noastre ºi pentru vieþile noastre

personale, sã fim mai conºtienþi de direcþia în care mergem. Nu suntem acum
pentru prima datã la o rãscruce. Una dintre primele strãpungeri ale viitorului a
fost o celebrã prognozã, de acum aproape o jumãtate de secol, datoratã lui Alvin
Toffler. La sfârºitul lui iunie (luni 27 iunie), el s-a stins din viaþã, în casa sa din
Los Angeles, la 87 de ani, lãsându-ne o carte best-selling, ªocul viitorului (1970),
vândutã în milioane de exemplare, tradusã într-o duzinã de limbi, chiar ºi acum în
print. În termenii autorului, ni se spunea cã, prin convergenþa ºtiinþei, a capitalului
ºi a comunicaþiei, avea loc o schimbare din care rezulta un nou tip de societate.
Erau prevãzute apariþia pc-urilor, a internetului, a televiziunilor prin cablu º.a. Nu
rãmâneau în afara analizei nici consecinþele umane ºi sociale, precum alienarea,

zdruncinarea familiilor, criminalitatea sau drogurile. Erau prevãzute, în termeni
optimiºti, prefaceri sociale radicale. Azi nu mai suntem deloc siguri cã acei trei
factori amintiþi converg. O serie de probleme ºi de întrebãri grave de ordine
moralã, culturalã sau spiritualã pãreau cã lipsesc, analiza trecea uºor peste
esenþa moralã, culturalã ºi, pânã la urmã, spiritualã a prefacerilor anunþate.
Caracterul ultimativ al acestora, aºa cum îl percepem în prezent, nu apãruse
încã. Azi noi putem adãuga evenimente recente, referendumul din Marea Britanie,
repetarea votului pentru alegerile prezidenþiale din Austria, retragerea unor state
din calea unui liberalism fãrã opreliºti ºi de la îndeplinirea datoriei de apãrare
a cetãþenilor sau criza moralã ºi politicã de la noi. Toate ne aratã foarte clar
existenþa unor probleme fundamentale faþã de care societatea este profund
dezbinatã, fãrã a avea soluþii. Cât despre „simpatiile” politice, câte mai existã,
slabe speranþe, acestea rãmânând prea mult grevate, chiar dictate, exclusiv
de interese personale, în afara considerentelor de competenþã sau de fond.
Dincolo de efemerele ºi inconsistentele opþiuni de circumstanþã sau de inovaþiile
tehnice, în fapt, sunt puse în joc chiar axiomele sistemului, temeliile în baza
cãrora funcþioneazã sistemul ºi devine discutabilã direcþia în care mergem,
societatea ºi cetãþenii. Nu cumva ne înºelãm relativ la însãºi identitatea noastrã,
ne înstrãinãm de valorile noastre ºi, în final, de noi înºine?
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Î
n aanul 11975, cu ocazia unei întâlniri de
20 de ani de la absolvirea Liceului „Tudor
Vladimirescu” din Târgu-Jiu, foºtii elevi s-au

revãzut cu Stelian Sterescu (1910-1978), ilustru
profesor de limba ºi literatura românã al prestigioasei
instituþii de învãþãmânt gorjene. Printre ei era ºi
domnul profesor Iancu Popescu, unul dintre discipolii
care a continuat la cel mai înalt nivel profesional
munca magistrului sãu (ca profesor de limba ºi
literatura românã la Liceul Economic din Târgu-Jiu),
pentru a cãrui relatare personalã care stã la baza
acestui articol doresc sã-i mulþumesc.

Profesorul Stelian Sterescu – care în anii 1937
ºi 1938, când Brâncuºi ridica ansamblul sãu scul-
ptural, era în Târgu-Jiu ºi-l vedea uneori pe stradã
pe marele artist – ºi-a invitat elevii de altãdatã la o
plimbare prin Grãdina Publicã a oraºului, oprindu-se
mai întâi în faþa Porþii Sãrutului ºi semnalând nuanþa
matricialã femininã a simbolului rotund secþionat de
pe stâlpii ei. Este posibil ca el sã fi avut aceastã
intuiþie pornind de la „vulgata” târgujianã în care ºi
Coloana Infinitã avea de altfel o semnificaþie falicã,
ironizând virilitatea fostului prim-ministru Gheorghe
Tãtãrescu, soþul Aretiei Tãtãrescu, preºedinta Ligii
Femeilor Gorjene, cea care l-a invitat pe Brâncuºi
la Târgu-Jiu sã ridice monumentul eroilor gorjeni. 

Grupul a continuat apoi drumul pe Aleea
Scaunelor pânã la Masa Tãcerii (pe atunci numitã
ºi Masa Dacicã), unde s-a oprit din nou pentru
a asculta explicaþiile profesorului despre aceastã
componentã a Ansamblului. Aici, el le-a spus
urmãtoarele: „Ostaºii, înainte de a pleca pentru
a se jertfi pentru þarã, se aºezau în jurul unei mese,
conform unei datini strãmoºeºti de a sta împreunã
cu familia ta, în casa ta, înainte de a merge undeva
departe, ºi este probabil cã Brâncuºi ºtia de aceastã

datinã popularã” (domnul Iancu Popescu mi-a
confirmat spusele mentorului sãu cu privire la faptul
cã, în popor, se zice ºi acum cã e bine sã te aºezi
puþin pe un scaun înainte de a purcede la drum lung).

P
rofesorul le-a pus apoi urmãtoarea întrebare:
„ªtiþi povestea celor douã orificii orizontale
alãturate, din partea de nord-vest a Mesei?”

Cum cei de faþã au rãspuns cu un „Nu” unanim,
magistrul le-a fãcut cunoscut cã existenþa lor este
legatã de un fapt petrecut în anul finalizãrii lucrãrii
(care ºtim cã a avut loc în 1938, aceastã masã fiind
rezultatul suprapunerii tãbliilor celor douã mese
preexistente: una mai micã, din 1937, ºi o alta
mai mare, din 1938): „Edilii oraºului din acea vreme

au avut iniþiativa de a fixa o plãcuþã explicativã pe
partea lateralã a mesei, pe care au trecut numele
marelui sculptor. Însã Brâncuºi – care nu avea
orgoliul de a-ºi vedea numele inscripþionat pe
lucrãrile lui – vãzând isprava, s-a supãrat foarte
rãu ºi a venit cu un ciocan ºi o daltã pentru a tãia

capetele celor douã piroane
care susþineau plãcuþa
respectivã, în scopul înde-
pãrtãrii ei, ceea ce s-a ºi
întâmplat, numai cã resturile
piroanelor au rãmas pentru
mult timp înfipte în orificiile
lor sãpate în travertin.”
Într-adevãr, aceste piroane
retezate au putut fi vãzute câteva zeci de ani dupã
acestã întâmplare, domnul profesor Iancu Popescu
observându-le acolo ºi în anii 1970.

S
telian SSterescu, care era atras de
personalitatea lui Constantin Brâncuºi,
povestea prietenilor lui (inclusiv domnului

Iancu Popescu) ºi despre una dintre plãcerile
artistului de a merge la celebra „Cârciumã a
birjarilor”, aflatã pe atunci în imediata apropiere
a actualului edificiu al Teatrului Dramatic „Elvira
Godeanu”, spre sud. Mergea acolo nu numai pentru
a bea câte-o þuicã, dar ºi pentru a asculta limbajul
pitoresc al birjarilor, presãrat adeseori cu înjurãturi
ºi expresii deocheate, care însã stârneau hazul
clienþilor, ca ºi al artistului însuºi. 

Acest obicei al sculptorului aminteºte ºi de de-
prinderea unui alt mare român, I.L. Caragiale, care
frecventa restaurantele ºi cafenelele pentru plãcerea
de-a asculta limba româneascã „vie” a unora dintre
clienþi, care au devenit apoi personaje ale sale. Iar
aici trebuie remarcat faptul cã inclusiv înjurãturile pot
reda un aspect al specificului naþional. Or Brâncuºi
avea tocmai aceastã sete de autentic, real ºi veridic
în tot ceea ce fãcea, accesul la esenþã în acest caz
înfãptuindu-se prin pitorescul ºi specificul unei limbi
atât de bogate în înþelesuri, cum este limba românã.

Misterul pplãcuþei dde ppe MMasa TTãcerii
Sorrin LLorry BBULIGA

Semn(al) dde ccarte 
Florin HHorvath,
De lla ZZalmoxis lla SSarmizegetusa,
Editura OOrdo AAb CChao, ZZalãu, 22016

D
acã îîn pplanul oorizontalei traversãm
momente în care suntem actori pe scena
vieþii, dorindu-ne preþuirea ºi recunoºtinþa

semenilor, în raport cu planul divin suntem obligaþi
la a ne retrage în „confesionalul” propriei taine,
acolo unde sentimentul de preþuire lasã locul celui
de iertare, mai adânc ºi mai de folos decât ne-am
putea închipui.

În fapt, în virtutea cãrui lucru avem cãderea
de a ne tulbura semenii cu propriile pãreri?

Pe scena publicã, acest lucru se justificã
de cele mai multe ori prin dorinþa de a comunica,
de a împãrtãºi semenului ceea ce þie þi se pare
a fi meritoriu ºi a fi cunoscut.

Pe când în „confesional”, motivaþia se cere
acoperitã de regula planului divin. Conform pericopei
biblice, am primit unul sau mai mulþi talanþi la naºtere,
urmând ca în ceasul judecãþii sã dãm seamã.
Fie cã i-am pierdut, fie cã-i întoarcem grijulii aºa
cum i-am primit, fie, în chip fericit, i-am înmulþit.

Dar cum ºi cât putem drãmui dacã i-am înmulþit
cu adevãrat sau doar ne-am amãgit?!

Sunt lesne de acord cã, ºi în raport cu aceastã
atitudine, se cuvine sã mã-ntreb ce, de fapt, am
izbutit în lucrarea de faþã sã împãrtãºesc important
despre strãvechea învãþãturã Zalmoxianã?

Naºterea ei rãmâne în continuare o tainã, aºa
cum în veºmântul tainei vor rãmâne ritualurile sau
metoda prin care aceastã învãþãturã a fost transmisã
astfel încât a reformat în sens miraculos societatea
dacilor din acele vremuri.

ªtim cã la Rudele, Racoº, Melea, Pustiosu ºi,
în cel mai înalt grad, la Sarmizegetusa, strãvechile
sanctuare aºteaptã încã ceasul de graþie în care
vor fi derobate cu încetul sensurile ºi mesajele
încriptate de ºtiinþa acelor preoþi–magi.

A nu se înþelege cã despre anumite sensuri nu
s-a scris, mai cu seamã despre perioada tandemului
dintre Burebista ºi Deceneus, a instaurãrii la cote
depline a echilibrului dintre regalitate ºi sacerdoþiu.

Lãsând deoparte o posibilã matrice a perioadei
strãvechii Hiperboreea, înclin sã cred cã strãlu-
minarea s-a produs prin prezenþa lui Zalmoxis, fapt
ce a fãcut posibilã devenirea dezordinii dintru început
spre ceea ce a fost o veritabilã „perioadã de aur”
în perfecþionarea spiritualã a dacilor.

Este o perioadã pe care îndrãznesc sã o socotesc
anterioarã celei în
care, dupã unificarea
izbutitã de Burebista,
religia ajunge sã stea
în bunã simbiozã
cu justiþia ºi politica.

Cred cã despre
perioada în care sacrul
domina prin îngloba-
rea politicii ºi a justiþiei
s-ar cuveni sã avem o
cât de micã curiozitate
de a ne apropia, fie
ºi doar deductiv, de
vreme ce din rapoar-
tele arheologice nu
se poate desprinde
mai nimic.

C
u aalte ccuvinte, reforma pusã în seama lui
Deceneu nu este decât o treaptã, o etapã
din parcursul evoluþiei dacilor, etapã care

ne dã sentimentul cã pune în umbrã ceea ce a fost
dinainte sau cã e suficientã în sensul cunoaºterii
pentru a explica fenomenul devenirii.

Ori tocmai acel început are „în buzunarul de
la piept” cheia, decriptarea miracolului Zalmoxian
ºi nu etapa ºcolii lui Deceneu, care constituie
o altã faþã a desãvârºirii lucrãrii întru spirit, de-
clanºatã, cum spuneam, de miracolul Zalmoxian.

Recunosc, ideea unui Zalmoxis „ºcolit” la
varii izvoare iniþiatice, cum ar fi cel egiptean,
nu mã tenteazã foarte tare. La o primã evaluare
a ordinii din salba planetarã oglinditã în cores-
pondenþa sanctuarelor de pe terasa a XI-a de
la Sarmizegetusa, ne vom convinge cã e cu totul
alta decât ordinea planetelor acceptatã ºi impusã

în învãþãtura egipteanã. „Ordinea planetelor, în in-
cinta sacrã de la Sarmizegetusa, luând sanctuarele
dedicate divinitãþilor, de la dreapta la stânga, este:
Luna, Venus, Mercur, Soarele, Jupiter, Saturn ºi
Marte. Aceastã ordine (...) nu este copiatã de la
egipteni”, la care ordinea era: Luna, Mercur, Venus,
Soarele, Marte, Saturn. (Dan Oltean, Burebista
ºi Sarmizegetusa, Ed. Seculum, 2007, p. 227)

Cã putem accepta anumite influenþe în geometria
sacrã, cum ar fi valoarea numãrului de aur, este
o altã problemã.

Cititorul va þine seamã de faptul cã ceea ce
avem astãzi la Sarmizegetusa stã, într-un important
grad, sub influenþa „prefacerilor” impuse de cucerirea
romanã, ca ºi de „restauraþiile” supãrãtoare aduse
de factori pe care preferãm sã nu-i pomenim.

Graþie nenumãratelor „intervenþii”, dar ºi a
degradãrii elementelor arhitectonice ºi a semnelor
în piatrã, numãrul de aur întâlnit, prin urmare ºtiut
ºi folosit de daci, astãzi nu poate fi pus în valoare
cu acurateþe matematicã decât la Sarmizegetusa.

Proporþia perfectã, simbol al celestei armonii
prezente pe pãmânt, datã de valoarea 1,618, a fost
folositã în Egipt, Grecia, China, India, Japonia sau
la Roma, mãrturisind în domeniul construcþiilor de
la acea vreme unitatea în diversitate a elementului
iniþiatic, al primatului sacerdotal asupra aspectului
militar.

A
ceste eelemente, ca ºi altele ce-ºi aºteaptã
„eliberarea” din somnul de veacuri al sem-
nelor ºi simbolurilor lãsate nouã de preoþii

daci, ne confirmã întristãtoarea puþinãtate a cunoº-
tinþelor pe care le deþinem „azi”, un azi cu statut
evaziv faþã de încrâncenarea marelui Cronos, un azi
pe care l-am vrea „ieri”, pentru ca sã lase locul altui
„azi”, mai bogat sub aspectul elementelor de noutate.

Întorcându-ne în protoistorie e ca ºi cum ne-am
opri sideraþi, constatând cât de miraculos este faptul
cã putem încerca sentimentul primordialului, senzaþia
cã putem simþi ºi asculta limbajul începuturilor, a
acelor valori pe care Zalmoxis le-a plantat în þãrâna
acestei seminþii.

(Precuvânt al autorului la carte)
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– În India, Vasile Andru,
ai avut intenþia sã mergi pe
urmele lui Mircea Eliade?

– Nu, n-am avut. Am fost
în India cu o bursã Sivananda,
am avut un program de lucru,
zi-luminã. N-am avut intenþia
sã merg pe urmele lui Eliade!
Dar, când mergi în India,
întâlneºti obligatoriu urmele

lui Mircea Eliade, pentru cã a lãsat urme adânci, ºi la
propriu, dar mai ales în imaginarul românilor. Vrei, nu
vrei, calci pe urmele sale. Urmele lui Eliade sunt mai
apãsate în Nord, la Calcutta, la Rishikesh. Eu am
bãtãtorit Sudul; am fãcut douã stagii de Vedanta-Yoga,
în doi ani, în Sud, în Munþii Sahiadri, lângã Trivandrum.
Sunt ataºat fierbinte de Sudul Indiei. L-am îndrãgit
într-atât încât era sã mã stabilesc definitiv acolo. 

Fireºte, am cãlãtorit ºi în Nord, ºi în Himalaya.
Acolo am simþit urmele lui Eliade. Am simþit ºi urmele
lui Alecu Ghica, ascet care o dobândit în India
o anvergurã de sfânt, a rãmas în amintirea locului
ca un sfânt, ceea ce nu s-a întâmplat cu Eliade...
Am simþit ºi urmele aviatorului Radu Beller, cel care
s-a prãbuºit cu avionul lângã Varanasi (Benares),
unde a ºi fost înmormântat; aºadar, avem un
mormânt românesc la Benares, asta înseamnã
o legãturã definitivã cu Bengalul. Am simþit ºi
urmele discrete ale lui Sergiu Al-George, care,
tot întâmplãtor, adicã fãrã sã-ºi propunã sã meargã
pe urmele lui Eliade, a avut o întâlnire spontanã,
memorabilã, cu Maitreyi Devi. 

– Ai fãcut mai multe cãlãtorii în India. Când
a fost prima cãlãtorie?

– Prima a fost dupã Revoluþie, când s-au deschis
graniþele. Atunci am ieºit noi în lume, cu sete, repa-
rând frustrãri de jumãtate de veac. Aveam 49 de
ani. Am obþinut bursa indianã, la fel ca Mircea Eliade:
am aflat dintr-o publicaþie strãinã despre stagiile
de Vedanta-Yoga, am aplicat, am fost admis. Erau
cursuri pentru formare în filosofia Vedanta, la Neyyar
Dam. Eram o serie de 144 de cursanþi, din 22 de þãri,
eu eram singurul bursier ºi singurul din Estul Europei
proaspãt eliberate. Un tânãr din Canada îmi zice:
„Mã aflu aici datoritã unui român: Mircea Eliade”.
Întreb: „Cum aºa?” Zice: „Am citit cartea lui Eliade
despre Yoga ºi asta mi-a dat aripi spre India!”
Iatã o mãrturie semnificativã. Un strãin venea
în India stârnit de Eliade. 

– Înainte de a lua decizia plecãrii în India,
ai cunoscut opera indianistului Mircea Eliade,
iar memoriile ºi jurnalele sale, probabil, þi-au servit
drept ghid spiritual? 

– Nu tocmai. Citisem nuvelele sale ºi tratatul sãu
despre Yoga. Cunoscusem practica Yoga, în cercul
profesorului Mario Sorin Vasilescu. Dar jurnalele ºi
memoriile lui Mircea Eliade nu le-am cunoscut, aºa
cã n-au putut sã-mi serveascã de „ghid spiritual”.

Eu m-am apropiat de India ca un practician.
M-am ferit de erudiþie, cãci mare e ispita erudiþiei.
Am învãþat sanskrita cât sã-mi pot lua examenele
acolo (cu „foarte bine”, totuºi), dar nu aspiram la
erudiþie, ci la practica sapienþiei. Eliade a mers
pe calea erudiþiei. Avea o memorie vastã, fãcutã
pentru erudiþie. ªtim cã, dupã experienþa sa tantricã
cu focoasa Jenia, maestrul sãu i-a interzis sã mai
practice yoga-dharana. L-a avertizat cã sunt mari
riscuri ºi urmãri primejdioase dupã excesele tantra;
junelui Eliade îi ºi apãruse o cefalee, durere în vertex.
ªi n-a mai practicat. Ba chiar undeva i-a avertizat pe
europeni asupra unor neadecvãri la practici yoghine.
S-a fript cu Jenia ºi sufla ºi-n iaurt, zicând cã yoga
nu-i pentru europeni! Aºadar Eliade n-a fost un
mentor, dar a fost o autoritate, un omniscient.
Îi admir mintea vastã. O minte româneascã mare.
O cuprindere religioasã mare. Cineva s-a speriat
cã eu l-aº fi propus pe Eliade pentru canonizare
(alãturi de Eminescu...). Nu era o propunere,
ci era o provocare, cu tâlcul ei.

– Ai plecat ºi tu, ca Eliade, „în cãutarea abso-
lutului” ºi te-ai întors „însetat de relativitãþi” (aºa cum
declara Eliade cãtre Arºavir Acterian, la întoarcerea
din India)?

– A fost diferit. Eliade a plecat în India foarte
tânãr, la 23 de ani. Dacã aº fi mers ºi eu la 23 de
ani, se putea vorbi cã merg sã caut absolutul. Eu sunt
nãscut nu departe de chilia lui Daniil Sihastrul ºi cred
cã aici întrezãream absolutul meu. În India, aveam
49 de ani când terminam primul stagiu. În alt an,
dupã alt stagiu de Vedanta, o junã din Grecia mi-a
zis înflãcãratã: „Ananda (aºa mã strigau acolo), eu
rãmân în India! Am gãsit Calea, aici. Tu nu rãmâi?”
I-am rãspuns: „Athina, eu am venit în India cu Calea
gãsitã de-acasã!” ªi juna m-a întrebat: „Atunci de
ce-ai mai venit aici, dacã aveai Calea?” I-am rãspuns:
„Am venit aici ca la neamuri indo-europene, neamuri
mintoase.”

– Ai ajuns la ashramul din Rishikesh, locul unde
Eliade îºi cãuta liniºtea dupã ce Dasgupta l-a dat
afarã din casa lui, pentru cã i-a sedus fata. Cum
þi s-a pãrut acel loc?

– Magic. Fiecare zi a ºederii la Rishikesh a
fost un eveniment psihic. Totul era eveniment
acolo: întâlnirile cu maeºtrii, meditaþia la sat’sanga,

Gangele... Simt pãtimaº nevoia sã mã întorc la
Gange, „ca ºi cum soarele aici l-aº fi îngropat”, cum
zicea un poet. Pe vremea lui Eliade, acolo era mai
sãlbatic, mai tãinuit. Acum, acolo este un adevãrat
oraº cãlugãresc, un conglomerat de aºezãri pentru
practicã; este un fel de Vatican al Indiei. Eliade a
stat la o mãnãstire de pe malul drept al Gangelui,
la „Swarga ashram” (swarga înseamnã „cerul”,
în sanskritã). Eu am stat pe malul drept al Gangelui,
în ashramul Sivananda, numit „Divine Life Society”.

Aproape zilnic vizitam Swarga Ashram. ªi
schitul „Lakshmi”, unde Eliade stãtea de vorbã
cu Sivananda. Pe Sri Sivananda eu nu l-am prins
în viaþã, ci pe ucenicii acestuia, swami Vishnu-
devananda, swami Brahmananda, legende vii.

– Cu cine ai stat de vorbã? Îºi mai aminteºte
cineva de el?

– Nimeni. Eliade este cunoscut numai la
Universitate, la catedra de Istoria religiilor, ca…
bibliografie! Dar în medii sapienþiale, yoghine,
nu-i cunoscut deloc! Nici mãcar la Rishikesh! În
biblioteca ashramului Sivananda – nicio carte de
Eliade. Le-am vorbit, au fost impresionaþi, mi-au cerut
sã le trimit cãrþi de Eliade. Cineva trebuie sã întreþinã
vie memoria unui om mare, altfel este dat uitãrii. Nici
Eliade nu s-a preocupat sã-ºi menþinã vreun contact
acolo. Nu s-a mai întors niciodatã în India. Am fost
uimit de acest fapt. În ce mã priveºte, eu sufãr mult
când trece ceva timp fãrã sã revãd India. Sufãr
ca un exilat. ªi mereu pregãtesc o nouã cãlãtorie. 

De ce Eliade n-o fi simþit nevoia s-o mai revadã?
Poate fi acelaºi motiv pentru care Emil Cioran n-a
vrut sã-ºi revadã Rãºinarii. L-am întrebat pe Emil
Cioran, în 1991, de ce nu viziteazã Sibiul, pe care
l-a iubit atâta. Mi-a spus cã Sibiul din mintea lui
este atât de viu, încât crede cã ar fi decepþionat de
revedere. Locurile natale din minte erau mai vii, mai
strãlucitoare decât toposul geografic... Cred cã era o
scuzã, o metaforã, o acoperire a frustrãrii, o justificare
a indeciziei. De ce Eliade n-a mai revenit în India?
Nu voia s-o facã geloasã pe soþia sa, Christinel? 

Ziceam, Eliade este cunoscut doar de specialiºtii
în istoria religiilor, în lumea largã. De la New Delhi
pânã în... New Zeeland. În episodica mea rezidenþã

în New Zeeland, am mers la Universitatea „Victoria”
din Wellington, cãutam un post, ºi, la catedra de
antropologie, am cunoscut un lector care studiase cu
Eliade, la Chicago. Îl iubea pe Eliade. ªi mi-a deschis
multe uºi, pentru cã eram compatriotul lui Eliade. Ne-
am simþit deodatã „consãteni”, pentru cã eram tutelaþi
de Eliade. ªi am simþit acolo, în Oceania, cã planeta
devine domesticã pentru mine, când avem un Mircea
Eliade!

– Singura persoanã în viaþã care este legatã
de India lui Eliade este o sorã a lui Maitreyi.
Ai cãutat s-o întâlneºti, sã vorbeºti cu ea?

– Despre sora lui Maitreyi, Chitrita Devi, am aflat
prin prietenii mei Adelina Patrichi ºi Vlad ªovãrel.
Aceºtia au vizitat-o pe Chitrita Devi, alintatã Chabu.
În romanul lui Eliade, Chabu moare la 11 ani. În
realitate, tocmai dânsa a supravieþuit tuturor. Chitrita
Devi este scriitoare, traducãtoare, editoare. Ea
vorbeºte cu obidã despre Eliade. Acesta a lãsat
o amintire deprimantã în familia ei. Eliade, în roman,
a pãstrat numele reale ale prototipurilor, deºi are
multe pagini ficþionale, fantazate. Chitrita Devi
gãseºte scandalos acest lucru. (ªi eu! Dacã faci
roman de ficþiune, atunci schimbi numele reale!
Iar dacã faci prozã non-fictivã, atunci nu fabulezi
pe marginea personajelor...)

Chitrita Devi crede cã Eliade n-a mai revenit
în India de ruºine pentru dezastrul produs în familia
Dasgupta. 

În acelaºi timp, Chitrita e uimitã de rãceala cu
care Eliade a primit-o pe Maitreyi Devi care, spre
bãtrâneþe, dupã 4 decenii de la evenimentul tinereþii,
i-a fãcut o vizitã neaºteptatã la Chicago. Eliade a
primit-o rece, sobru, profesoral; asta a decepþionat-o
încã o datã. ªi Maitreyi a zis: „Am vãzut un om cu
luminile lãuntrice stinse! Un suflet mort.” Maitreyi
a venit la Bucureºti, în decembrie 1973, iar Mircea
Eliade s-a înfuriat când a auzit aºa ceva. Sergiu
Al-George îl împacã, într-o scrisoare inteligentã.
La urmã, Maitreyi Devi a scris o carte excepþionalã:
Na hanya te, adicã Aceasta nu moare. Numele
eroinei în acest roman, proiecþie a autoarei, este
Amrita (în sankritã, amrita înseamnã nemurire).

Am scrisorile lui Maitraye (aºa grafiazã dânsa)
cãtre Sergiu Al-George din perioada aceea, 1972-
1973. Le-am tradus ºi publicat în Viaþa Româneascã.
Sunt emoþionante. Dar iatã, astãzi, toate aceste
personaje ale dramei sunt amintiri... Sau, cum
zice un oriental: actori dintr-o piesã care þine
nu mai mult decât un vis... 

– S-a fãcut ºi un film dupã acest roman?
– S-au fãcut douã filme, adicã eu ºtiu de douã

filme. Primul, The Bengali Night (Noapte bengalezã),
fãcut la Calcutta în 1988, chiar dupã moartea lui
Eliade. Numele eroinei a fost schimbat, la cererea
lui Maitreyi. În rolul lui Allan/Eliade a jucat John Hurt.
Indienii au privit cu ostilitate acest film, l-au considerat
ofensator ºi pornografic. În India, acest film a fost
proiectat o singurã datã, cu huiduieli... Altã ecranizare
(nedeclaratã) a romanului, foarte liberã ºi anapoda,
a fost fãcutã la Bollywood, în 1999; titlul în hindi este
Hum dil de chuke sanam (am auzit cã a fost difuzat
ºi la noi, cu titlul: Din toatã inima).

– Am înþeles cã intenþionezi sã ridici un schit
ortodox în India, sã fie un loc de meditaþie isihastã,
într-o þarã unde existã deja o mare tradiþie a cãutãrii
înþelepciunii prin meditaþie...

– Da, un schit mirean. Cu o dublã destinaþie:
un spaþiu pentru retrageri spirituale, dar ºi pentru
ateliere de creaþie, sã invit confraþi scriitori români.
Am pus la punct proiectul cu Mitropolitul indienilor
ortodocºi, Ghervaghese Mar Osthathios. Financiar,
am promisiuni de la vlãdica Nectarios al Dodeca-
nezului. Voi gãsi sprijin. Trebuie s-o fac repede, cât
India mai este o þarã realmente tolerantã, primitoare.
Aº vrea ca schitul sã fie un loc unde cãlãtorii români
sã adãsteze, sã aibã un adãpost, o laiþã unde sã
punã capul, un pronaos, sã simtã un acasã. Dar sã
fie ºi un loc unde sã invit confraþi la sesiuni literare
sau ateliere de creaþie... Dacã nu voi reuºi sã-l
finalizez, voi preda proiectul unui urmaº.

Se va gãsi un urmaº axios, adicã vrednic. 

India, aa ttreia mmea ppatrie
VVaassiillee AANNDDRRUU

Vasile AAndru, ccu uun mmaestru iindian, lla RRishikesh



ªtiinþa, pparte aa cculturii

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVII ��� Nr. 110 ((71) ���Octombrie 220161100

P
entru OOctav OOnicescu, scopul ºtiinþei,
ca ºi al filosofiei, era cunoaºterea integralã
a lumii, dar ºtiinþa este cunoaºtere dinamicã

(ºi, de aceea, infinitã), pe când filosofia este studiul
structurilor deja constituite ale cunoaºterii (deci finite),
aºadar, un fel de metateorie. Aceastã idee n-a fost
pentru el doar un deziderat abstract, ci o Stea Polarã,
care i-a cãlãuzit întreaga activitate, ducându-l la
realizãri cum puþini alþii au avut în ºtiinþa ºi cultura
românã, într-o viaþã lungã ºi activã pânã la sfârºit.

Octav Onicescu s-a nãscut la 20 august 1892,
în Botoºani (de unde proveneau poetul M. Eminescu,
compozitorul G. Enescu ºi istoricul N. Iorga).
A urmat clasele primare la ªcoala „Marchian”,
iar din 1903 Liceul „A.T. Laurian”, din acelaºi
oraº. În liceu era pasionat de sport (oinã,
gimnasticã, schi), literaturã, teatru, muzicã,
matematicã (colaborând cu probleme rezolvate
la Gazeta matematicã) ºi a învãþat franceza
ºi germana, citind Goethe, Turgheniev,
Dostoievski, Spinoza, Nietzsche º.a. (detalii
preluate din Memoriile sale, apãrute în douã
volume, în 1982-84).

În 1911 se înscrie la Universitatea din
Bucureºti, unde urmeazã simultan cursurile
de la secþia de matematicã a Facultãþii de
ªtiinþe (unde îi are ca profesori pe Gh. Þiþeica,
Tr. Lalescu, S. Sanielevici, D. Pompei ºi
A. Davidoglu), cât ºi de la Facultatea de Litere
ºi Filosofie (audiindu-i pe C. Rãdulescu-Motru
ºi P.P. Negulescu, dar ºi pe N. Iorga sau
O. Densuºianu). Este coleg la ambele facultãþi
ºi se împrieteneºte cu viitorul filosof Nae
Ionescu, de care rãmâne legat pânã la sfârºitul
acestuia (continuându-i ºi unele idei în logicã).
În timpul studenþiei, obþine bursa, iar mai târziu
ºi Premiul Hillel (pentru rezolvarea unei probleme
asupra funcþiilor eliptice). În 1913, îºi ia licenþa în
matematici ºi este numit profesor de matematicã
la Liceul Militar de elitã de la Mãnãstirea Dealu
(lângã Târgoviºte). Aici îi are ca elevi ºi discipoli
pe Gh. Zapan, E. Carafoli ºi N. Georgescu-Roegen,
care vor deveni vestiþi ca psiholog experimental,
respectiv constructor de avioane ºi economist
matematician. Studiazã filosofia lui Platon, Aristotel,
Augustin, Toma D’Aquino, Montaigne ºi Kant.

D
upã rrãzboi, se reîntoarce la Mãnãstirea
Dealu (unde va veni în 1920, ca profesor,
ºi Nae Ionescu), iar în septembrie 1919

pleacã la Roma ºi, sub conducerea lui Tullio Levi-
Civita, îºi susþine, în iunie 1920, teza de doctorat
Sopra gli spazi ensteinieni a gruppi continui di
trasformazioni (nepublicatã). Gãsim aici începutul
interesului pentru mecanica relativistã, ale cãrei
concepþii va încerca sã le înlocuiascã, spre sfârºitul
vieþii. La seminariile lui F.P. Cantelli, ia contact
cu conceptele probabiliste ale lui G. Castelnuovo
ºi cu cele statistice ale lui C. Gini. La Bucureºti,
colaboreazã (alãturi de C. Rãdulescu-Motru, Nae
Ionescu ºi ªt. Neniþescu) la editarea revistei Ideea
europeanã ºi reia editarea revistei Natura. Din 1922,
predã la Facultatea de ªtiinþe un curs de mecanicã
ºi teoria relativitãþii, iar din 1924 începe primele
cursuri din România de teoria probabilitãþilor ºi
de mecanicã statisticã, avându-i ca studenþi pe
Gh. Mihoc ºi N. Teodorescu. În 1931, este confirmat
ca profesor la catedra de mecanicã ºi teoria rela-
tivitãþii a Facultãþii de ªtiinþe, iar din 1935 începe
sã publice, împreunã cu Gh. Mihoc, lucrãrile care
i-au fãcut celebri, asupra lanþurilor aleatoare cu
legãturi complete. În 1930, întemeiazã (sub patro-
najului Institutului Naþional de Statisticã) ªcoala
de Statisticã, transformatã, din 1941, în Institutul
de Statisticã, ªtiinþã Actuarialã ºi Calcul (desfiinþat
în 1947), la care este numit profesor ºi ai cãrui

specialiºti au lucrat, sub conducerea sa, la
prelucrarea datelor recensãmântului din 1930 ºi
la organizarea recensãmântului general din 1941.
A fondat în 1932 Institutul Românesc pentru Studi-
erea Conjuncturii Economice (desfiinþat în 1940)
ºi a contribuit la înfiinþarea Societãþii Române de
ªtiinþe, al cãrei secretar general ºi, apoi, preºedinte
a devenit. În 1938 a fost numit profesor de algebrã
ºi ales membru corespondent al Academiei Române,
din 1948 ºi pânã la pensionare a fost ºef al catedrei
de teoria probabilitãþilor de la Facultatea de Mate-
maticã ºi Fizicã a Universitãþii din Bucureºti, iar

din 1949 ºef al secþiei
de teoria probabilitã-
þilor, la Institutul
de Matematicã al
Academiei Române.
Totuºi, în 1948,
la reorganizarea
Academiei Române de
cãtre regimul comunist,
a fost exclus din ea (pe
motive evident politice),
fiind reales, ca membru
plin, abia în 1965.
A înfiinþat ºi a condus,
între 1955 ºi 1983,
seminarul pentru
aplicarea metodelor
statistico-matematice
în economie, de pe
lângã Direcþia Centralã
de Statisticã.

O
nicescu nnu pputea rrenunþa la unitatea
organicã a cunoaºterii, expresie a expe-
rienþei (atât individuale, cât ºi colective),

o convingere pe care ºi-o crease prin apropierea
de marii fizicieni-matematicieni ºi pe care ºi-o
consolidase prin activitatea de statistician ºi
organizator de excepþie, cu un simþ deosebit al
interacþiunilor socio-ºtiinþifice ºi umane. Acest
simþ a fãcut posibilã ºi relaþia unicã, de prietenie
ºi colaborare, cu discipolii sãi, dar s-a dovedit ºi o
sursã de risc potenþial, pentru creativitatea sa ºtiin-
þificã ºi chiar pentru existenþa sa socialã. Astfel, în
prima aparte a vieþii (din 1920 pânã în 1947), în care
se situeazã maximul implicãrii sale sociale, a publicat
72 de lucrãri (12 în colaborare), pe când din 1950
pânã în 1983 a publicat 150 de lucrãri (24 în cola-
borare). În privinþa cãrþilor, disproporþia este ºi mai
evidentã: 12 cãrþi din 1923 pânã în 1948, dintre care
trei sunt de fapt broºuri de popularizare a vieþilor lui
Galilei, Newton ºi Descartes (alte patru, în colabo-
rare), iar din 1956 pânã în 1985, 18 cãrþi ºtiinþifice
de mare amploare (dintre care ºapte în colaborare).
Al treilea volum de memorii a rãmas nescris, din
cauza morþii autorului, la 19 august 1983, în ajunul
aniversãrii a 91 de ani. Aºadar, o evoluþie inversã
decât cea obiºnuitã, mai ales pentru matematicieni.

Totuºi, din situaþia dificilã în care a fost pus, la
instalarea regimului comunist (datoritã poziþiei sale
sociale, a simpatiei pentru Italia ºi Germania, precum
ºi, probabil, a relaþiilor strânse pe care le avusese
cu Nae Ionescu), a ieºit tot cu ajutorul prietenilor
(în special, al lui Gh. Mihoc). Tãcerea forþatã din
1948-50, ca ºi imposibilitatea activitãþii sociale din
anii urmãtori, i-au dat rãgazul unei meditaþii mai
intense ºi mai continue, urmatã de creaþia sa refor-
matoare din mecanicã (începând din 1953), proba-
bilitãþi (din 1958) ºi statisticã (din 1972). Dar poate
cã însãºi sursa acestor prime activitãþi sã fi fost
discuþiile, pe parcursul a trei ani, din seminarul de
filosofie a ºtiinþei (de orientare declarat raþionalistã)
pe care a gãsit timp sã-l înfiinþeze în 1940, dupã
instalarea dictaturii antonesciene. În urma unei

prezentãri a lui D. Barbilian
la aceste seminarii (din
care reieºea cã, în teoria
relativitãþii restrânse, miºcãrile
nu admit o ordonare arhime-
dianã, precum în mecanica
newtonianã, ºi care polemiza
cu Gr.C. Moisil ºi descrierea
prin lanþuri a cauzalitãþii ºi
timpului), Onicescu deducea
valabilitatea acestei teorii doar pentru miºcãrile
fotonilor ºi, implicit, necesitatea unei alte mecanici,
pentru corpurile obiºnuite.

O
nicescu eeste, îîn RRomânia, unul dintre puþinii
cercetãtori ai ºtiinþelor naturii care ºi-au
descris pe larg ºi nefragmentar concepþiile

filosofice, în Principiile cunoaºterii ºtiinþifice ºi
Reflecþii despre ºtiinþã (1944), iar, mai târziu, în
Principes de logique et de philosophie mathématique
(1971) ºi Pe drumurile vieþii (1981). Vom lua ca bazã
aceastã descriere, dar o vom corobora ºi cu alte
lucrãri ale sale, mai concrete. O prezentare de
ansamblu a creaþiei sale ºtiinþifice, însoþitã de
o bibliografie completã, a fost publicatã de acad.
M. Iosifescu, în International Statistical Review,
54 (1986), pp. 97-108.

Caracteristice pentru concepþia lui Onicescu
sunt considerarea teoriei probabilitãþilor ca o ºtiinþã
a naturii, subordonarea logicii de cãtre matematicã
(fãrã a cãdea în capcana formalismului) ºi folosirea
mecanicii ca „ºtiinþã-pilot” (a cãrei dezvoltare sã
serveascã drept ghid, nu normã absolutã, celorlalte
ºtiinþe). Chiar matematica are de învãþat din meca-
nicã, în speþã, geometria, de la mecanica cuanticã.
Toate însã trebuie sã-ºi supunã afirmaþiile probei de
foc a experienþei, coerenþa ºi rigoarea logicã nefiind
suficiente pentru asigurarea adevãrului ºtiinþific.
O ºtiinþã este un limbaj, dar nu se reduce la el.
Adevãrul nu se reduce la corectitudinea limbajului,
ci presupune adecvarea teoriei la realul vizat.

Cunoaºterea ºtiinþificã este îndreptatã spre
obiecte (reale sau teoretice) ºi spre relaþiile lor,
scopul ei principal fiind gãsirea ºi predicþia evoluþiei
caracteristicilor adecvate ale acestora. Dacã milita
pentru unitatea de scop a ºtiinþelor ºi pentru
necesitatea colaborãrii lor, Onicescu avea grijã
sã punã în evidenþã autonomia lor specificã, pre-
cum ºi pluralismul necesar al abordãrilor. Socotea
imposibilã matematizarea totalã a ºtiinþelor (o
idee opusã pan-matematismului lui Moisil), ca
ºi reductibilitatea matematicii la axiome sau logicã.

E
senþa mmatematicii o constituie, în concepþia
sa, construcþia obiectelor teoretice mate-
matice ºi manevrarea lor prin raþionamentul

matematic, care cunoaºte o varietate de forme, în
afarã de cele deductive ºi inductive. Demonstraþia
însãºi este doar una dintre formele raþionamentului.
Menþinând fermã unitatea obiectelor ºi raþionamen-
telor în gândirea matematicã (separate de Platon
ºi Aristotel, primul scoþând în evidenþã obiectele-idei,
iar al doilea raþionamentele deductive), Onicescu
socoate necesar, în faþa asaltului formalist ºi logicist,
sã dezvolte în special o teorie a obiectelor mate-
matice. Acestea sunt construcþii libere, dar nu
arbitrare (trebuind sã fie coerente ºi mai ales
necontradictorii), fãcute prin analogie cu obiectele
reale. Ele depãºesc conceptele, care sunt analitice
(adicã reducându-se la definiþii), pe când obiectele
matematice sunt sintetice (dând naºtere la noþiuni
ºi probleme noi, neconþinute în definiþie). Astfel,
triunghiul plan, pe lângã vârfurile ºi laturile care-l
definesc, mai are ºi unghiuri (a cãror sumã se
impune ca problemã), delimiteazã o suprafaþã
internã (cu o anumitã arie) etc.

Octav OOnicescu, oomul dde ººtiinþã ttotal
Allexandrru AA. PPOPOVICI

– Crezi cã teza lui Mircea Eliade potrivit cãreia „sacrul este cel mai adesea
camuflat în profan” rãmâne actualã pentru vremurile de azi?

– Desigur. Dar sacrul este la vedere pentru cei cu ochii deschiºi ºi este
camuflat pentru omul opac, grãbit, nevrozat de griji, drogat de funcþii mari.
Enunþul lui Eliade are rol de ºocare, de propulsare spre o cale revelatorie.
Practic, Eliade relanseazã o intuiþie a lui Vasile cel Mare care, în secolul IV, scria
în Hexaemeron: „Toatã lumea vãzutã este ºcoalã ºi imagine a lumii nevãzute!”
Acest aforism spune acelaºi lucru: sacrul este peste tot, „opreºte-te ºi cunoaºte”
(citat dintr-un Psalm). Ziceam, este un enunþ care poate prilejui un ºoc revelator.

Restul, depinde de noi.

– Cu ce sentiment te întorci din cãlãtoriile tale în India?
– Cu sentimentul cã am a treia patrie pe lume, pe lângã cele douã (România

ºi Raiul) pe care le aveam dinainte.

(A întrebat poetul Gabriel Stãnescu, în 2006. Retranscris de pe bandã
magneticã ºi revãzut de Vasile Andru, în 2016: la comemorarea a 30 de ani
de la plecarea lui Mircea Eliade la cele veºnice.)



ªtiinþa, pparte aa cculturii

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVII ��� Nr. 110 ((71) ���Octombrie 22016 1111

O
biectele tteoretice ºi în special cele
matematice sunt de douã tipuri: episte-
mologice (unice) ºi ontologice (realizãri

multiple ale obiectelor epistemologice, dar având
în comun toate caracteristicile acestora). Diversele
triunghiuri matematice ontologice se obþin din cel
epistemologic, de exemplu, prin variaþia coordo-
natelor vârfurilor. Obiectele matematice nu sunt
numai geometrice, ci ºi aritmetice (ca întregul
natural), algebrice (ca grupul abstract sau categoria)
sau fizice (ca punctul material sau chiar Universul).
Un sistem, parþial sau total, de caracteristici ale
obiectului formeazã o structurã. Obiectele pot avea
o structurã simplã sau o structurã compusã (din una
sau mai multe structuri corelate); astfel, fluidele au
o structurã macroscopicã, descrisã în termodinamica
fenomenologicã prin caracteristici de volum, presiune
ºi temperaturã ale ansamblului, pe când în termo-
dinamica statisticã au o structurã microscopicã,
caracterizatã prin poziþii, viteze etc. ale particulelor.

În aceastã concepþie, paradoxurile se eliminã
singure din domeniul matematicii, întrucât duc
la apariþia unor obiecte matematice contradictorii,
deci a unor pseudo-obiecte. Este totuºi, credem,
o rezolvare doar localã a problemei, rãmânând
în sarcina altor domenii ale cunoaºterii (a logicii,
conform concepþiei lui Anton Dumitriu) studiul
cauzelor apariþiei paradoxurilor ºi eventuala
lor predicþie. Onicescu nu se raliazã concepþiei
intuiþioniste, de eliminare a infinitului matematic, ci
aratã cã acesta are, pe lângã un caracter negativ, de
limitare, ºi unul afirmativ, de apartenenþã la o mulþime
nelimitatã (aºa cum apare limita unui ºir convergent).

Modelul matematic este o „construcþie descriptivã
necontradictorie, ale cãrei trãsãturi caracteristice
corespund celor ale obiectului [concret sau teoretic],
conform unor reguli de corespondenþã convenabile
înþelegerii noastre”. La rândul ei, teoria „face inteli-
gibil modelul ºi îl plaseazã în cadrul experienþei de
ansamblu, în unitatea ei raþionalã”. Teoria este de
ordin universal, deci (ne dãm seama), valabilã pentru
un ansamblu de modele, aºa cum teoria mecanicã
a lui Newton a explicat atât modelul lui Kepler al
Sistemului Solar, cât ºi modelul lui Galilei al cãderii
corpurilor pe Pãmânt. Cunoaºterea istoriei ºtiinþelor
este necesarã cercetãtorilor, pentru a sesiza bogãþia
de nuanþe ale conceptelor teoretice ºi a inspira
direcþiile de cercetare. Însuºi Onicescu a urmat
aceastã cale, din care au rezultat o serie de portrete
pãtrunzãtoare, adunate în douã cãrþi (Oameni
de ºtiinþã, 1975; Pe drumurile vieþii, 1981).

În ºtiinþele contemporane, subliniazã Onicescu,
modelele sunt expresia directã a unei teorii, iar în
cazul modelelor din mecanica statisticã existã chiar
douã teorii explicative: una la nivel microscopic
(mecanica), iar alta la nivel macroscopic (teoria
probabilitãþilor); din diferitele moduri de armonizare
a acestor teorii rezultã varietatea de modele a
mecanicii statistice. Modelul cel mai adecvat nu
poate fi ales pe cale pur logicã, ci doar experimen-
talã. Un loc ciudat îl ocupã teoria generalã a rela-
tivitãþii, în care, afirmã Onicescu, „modelul vrea
sã exprime el însãºi teoria”, anomalie pe care
se va simþi chemat s-o remedieze.

Î
n mmatematica ppurã, mai exact, în analizã,
realizarea cea mai importantã a lui Onicescu
este elaborarea conceptului de funcþie olotopã,

care generalizeazã, pentru spaþii multidimensionale,
conceptul de funcþie analiticã de variabilã complexã
(deci bidimensionalã). Matematica îi apare ca fiind
mai bogatã în structuri decât logica, întrucât o poate
modela. În acest sens, laticile distributive ºi relativ
complementate (în raport de care algebrele lui Boole
sunt un caz particular) i se par a fi modelul matematic
corespunzãtor pentru toate formele logice ale gândirii,
exprimate în orice limbã cunoscutã. (Totuºi, cu câþiva
ani mai înainte, în 1965, Gr.C. Moisil publicase o
logicã cu o structurã de latice nedistributivã, pentru
mecanica cuanticã.)

Observând cã, în principiu, toate propoziþiile unei
teorii ºtiinþifice constituite sunt adevãrate, Onicescu
reuºeºte sã construiascã pentru ele o logicã cu
o singurã valoare – adevãrul, de fapt douã logici,
corespunzând celor douã tipuri de obiecte teoretice
de care am amintit. Prima, trebuind sã respecte
integritatea (ºi multiplicitatea) existenþei obiectelor
ontologice, reþine doar caracterul existenþial, nu
ºi cel epistemologic, al unei propoziþii P oarecare
(astfel încât (P sau P) nu e egal cu P). Vedem
astfel necesitatea ºi posibilitatea realizãrii unei
logici corespunzãtoare unei anumite realitãþi

ºi care nu ascultã de logica clasicã, dar nici nu
este polivalentã, cum erau logicile de care se ocupa
Moisil. Aici, necesitatea apare din faptul cã reuniunea
a douã obiecte ontologice, identice din punct de
vedere epistemologic, trebuie sã pãstreze existenþa
lor independentã.

Tot din dorinþa apropierii de concret ºi a supunerii
la experienþã, credem cã a apãrut ºi „mecanica inva-
riantivã”, creatã de Onicescu în încercarea de refor-
mare a mecanicii newtoniene, în locul revoluþionãrii
relativiste einsteiniene. Subliniind cã, în domeniul
aplicaþiilor tehnice uzuale, cea newtonianã îºi pãs-
treazã valabilitatea ºi cã ea întâmpinã dificultãþi
numai în explicaþia forþei ºi când se depãºesc anu-
mite limite (viteze foarte mari, distanþe foarte mici
sau foarte mari, sau fenomene la scara Universului),
iar, pe de altã parte, interpretarea ecuaþiei funda-
mentale a relativitãþii generale se face tot în cadrul
spaþiului newtonian euclidian ºi al timpului unic,
Onicescu va încerca pãstrarea ultimelor douã,
dar renunþarea la forþe.

R
eformulând
principiul
inerþiei ca

o condiþie de invarianþã
la miºcare a vectorului
energie-impuls, el a
reuºit sã obþinã (pornind
de la invariantul integral
al lui H. Cartan): pentru
miºcarea în absenþa
câmpului gravitaþional,
rezultatele relativitãþii
restrânse (dependenþa
energiei de masa
de repaus ºi variaþia
cu viteza a masei de
miºcare), pentru miº-
carea în câmp, o formã
generalizatã a ecuaþiei
lui Schrödinger din
mecanica cuanticã,
iar pentru corpurile în
interacþiune gravitaþio-

nalã, legea newtonianã a atracþiei universale, dar
ºi deplasarea periheliului lui Mercur (explicate
de Einstein prin relativitatea generalã). Mai mult, a
rezultat existenþa universalã a unei forþe de repulsie
elasticã, al cãrei efect este observabil doar la distanþe
foarte mari (unde forþa de atracþie universalã devine
neglijabilã) ºi care explicã (mai satisfãcãtor, mi
se pare, decât prin explozia iniþialã) fenomenul de
depãrtare a galaxiilor. Aceastã dualitate (atracþie/
respingere) a interacþiunii corpurilor ar explica
echilibrul existenþei lor la scarã micro- ºi macros-
copicã (Mecanica, 1969; Mecanica invariantivã
ºi cosmologia, în colaborare cu L. Sofonea, 1974).

Nu ºtiu în ce mãsurã mecanica invariantivã
ar putea-o înlocui pe cea einsteinianã, mai ales
cã Onicescu neglijeazã încercãrile, ulterioare celei
a lui Einstein, de unificare a relativitãþii generale
cu mecanica cuanticã, în România de cãtre G.
Vrãnceanu (1937) ºi Andrei Popovici (1947), iar în
alte þãri de însuºi W. Heisenberg (dupã ce o socotise
mult timp imposibilã). Pe de altã parte, mecanica
einsteinianã a ajuns deja o paradigmã acceptatã
a fizicii, greu de clintit. În tot cazul, mecanica inva-
riantivã rãmâne ca o extindere valabilã a mecanicii
newtoniene, folosibilã ca atare. De altfel, mai târziu,
însuºi Onicescu a recunoscut mai deplin aportul teo-
riei relativitãþii la precizarea legãturilor dintre om ºi
univers, precum ºi la creºterea obiectivitãþii ºtiinþifice
prin studiul invarianþilor, situând mecanica einstei-
nianã în raporturi de compatibilitate, nu de excludere,
cu propria sa mecanicã. Pe de altã parte, chiar ºi
acum, fizica nu cunoaºte decât patru forþe funda-
mentale, niciuna însã repulsivã la distanþe mari.

Dupã cum arãtam mai sus, Onicescu considera
teoria probabilitãþilor nu ca o ramurã a matematicii
pure, ci ca o ºtiinþã a naturii, obiectul ei de studiu
fiind procesele în care realizãrile cu previziuni incerte
sunt reprezentate prin evenimente aleatoare, cãrora
li se pot ataºa probabilitãþi. Semnificaþia probabilitãþii
depinde de specificul experienþei ºi al structurii
sistemului în care apare. În prima parte a vieþii,
Onicescu a reuºit (punând bazele ºcolii româneºti
de teoria probabilitãþilor) sã studieze (împreunã
cu G. Mihoc) astfel de procese, generalizând
lanþurile Markov (care reflectã dependenþa statisticã
a evenimentelor imediat succesive în timp) prin
introducerea lanþurilor cu legãturi complete.

Mai târziu, Onicescu a relevat dificultãþile la care

duce actuala axiomatizare a teoriei probabilitãþilor
(datoratã lui A.N. Kolmogorov). Fiind bazatã pe teoria
mulþimilor, în ea apar, alãturi de evenimente, niºte
„puncte” cu probabilitate nulã ºi fãrã interpretare
fenomenologicã directã, iar dacã se introduc
variabilele aleatoare, acestea nu sunt unic deter-
minate. Ca urmare, Onicescu a dat o nouã formu-
lare axiomaticã a teoriei probabilitãþilor, prin care
renunþa la modelul ansamblist ºi care pleca direct
de la structura de algebrã booleanã (sau chiar mai
general, de latice relativ complementatã) a sistemului
de evenimente. Folosind funcþiile sumã în locul
variabilelor aleatoare, el a reuºit (împreunã cu
I. Cuculescu) sã reconstruiascã o mare parte din
edificiul „clasic” al teoriei probabilitãþilor (Probability
Theory on Boolean Algebras of Events, 1976).

P
entru aaplicarea sstatisticii în ºtiinþele sociale,
Onicescu a dezvoltat în 1931 (plecând de
la ideile lui R. von Mises ºi ale mecanicii

statistice) o teorie a colectivelor, ca obiecte sintetice
cu douã aspecte: pe de o parte, mulþimi de elemente
relativ omogene în interacþiune, studiabile prin valori
tipice (medii), pe de altã parte, obiecte unitare,
indivizibile. Valorile tipice conduc la ideea existenþei
unui tip relativ stabil, corespunzãtor unei realitãþi
concrete. Evoluþia apare atunci ca o schimbare
structuralã spre realizarea formei tipice, care este
structura cea mai probabilã ºi mai stabilã. Întrucât
evoluþia apãrea astfel predeterminatã spre un scop
unic, ºi-a nuanþat ulterior ideile, arãtând în 1972 cã
posibilitatea unor cãi de evoluþie diferite s-ar explica
prin eventuala existenþã a mai multor structuri stabile
ale aceluiaºi colectiv ºi prin trecerea de la o direcþie
de evoluþie la alta, printr-un salt, printr-o „rupturã”
în devenirea colectivului. Trebuie totuºi spus cã,
de obicei, o astfel de evoluþie se aplicã sistemelor
închise ºi se face cãtre o stare de omogenizare
maximã, care înseamnã pentru Univers „moartea
termicã”, iar pentru organism, moartea pur ºi simplu.
Cum evoluþia biologicã ºi cea socialã au loc spre
structuri de complexitate ºi diferenþiere mare, cerce-
tãtori ca I. Prigogine au propus ca scop al evoluþiei
stãrile de maximã improbabilitate, realizabile
de cãtre sistemele deschise.

Atras de abordarea informaþionalã a acþiunii ºi
comunicãrii umane, Onicescu a introdus (împreunã
cu S. Guiaºu) ideea de automat aleator. Dacã Moisil
studiase, cu ajutorul logicilor polivalente, fenomenele
de hazard involuntar ale funcþionãrii automatelor,
noua idee reflecta existenþa unei structuri stohastice
esenþiale ºi, eventual, voite, a automatelor. Pe de
altã parte, Onicescu a început în 1972 (împreunã
cu A. ªtefãnescu) sã lucreze la elaborarea unei
statistici informaþionale, în care faptul principal îl
constituia înlocuirea entropiei lui Shannon cu energia
informaþionalã. Noul concept ºi-a dovedit avantajele
în estimarea structurilor statistice ºi în studiul spaþiilor
funcþiilor de repartiþie (prin coeficientul de corelaþie),
dar, aºa cum a recunoscut chiar autorul, a apãrut,
în alte situaþii, mai puþin potrivit decât entropia.

Ca o recunoaºtere a realizãrilor sale, Onicescu
a devenit, în 1968, unul dintre fondatorii Centrului
de ªtiinþe Mecanice din Udine (Italia), în 1976
a fost ales membru al Academiei de ªtiinþe din
Torino, iar în 1982 membru de onoare al Institutului
Internaþional de Statisticã.

Î
n uultimii aani dde vviaþã, Onicescu a lucrat,
împreunã cu Mihai Botez, la conceperea unui
model „demoeconomic” al unui sistem naþional,

ale cãrui principii au fost expuse în câteva lucrãri,
dintre care ºi O economie a oamenilor. Modelul, spre
deosebire de cele elaborate de Clubul de la Roma,
avea în centrul sãu omul ºi capacitãþile sale crea-
toare. Sistemele erau considerate aici ca super-
obiecte ale ºtiinþei, al cãror comportament este
legat de structuri. Cadrele modelului trebuiau sã
fie (în ordinea crescãtoare a variabilitãþii lor): natura,
eco-sistemul, omul ºi societatea, statul ºi legislaþia,
precum ºi celelalte state. Caracteristica principalã a
proceselor era conservarea materiei totale, dar înso-
þitã de diminuarea valorilor (datoritã degradãrilor, aºa
cum arãtase N. Georgescu-Roegen, în lucrãrile sale). 

Prin acest ultim model, dorise poate sã arate cã
matematica este capabilã sã se apropie de concretul
vieþii, evoluþiei ºi culturii, aºa cum el cãutase, de-a
lungul întregii sale activitãþi, sã menþinã unitatea
acelei culturi europene, nãscutã în Renaºtere, în care
ºtiinþa, filosofia ºi arta se îngemãnau în operele crea-
torilor conduºi de spiritul faustic goethean, fertilizat
de nostalgia elenismului ºi a frumoasei Elena.
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AAccaadd.. VVaassiillee TToonnooiiuu

FFiilloossooffiiee,, lliitteerraattuurrãã,, vviiaaþþãã......
Petrre PPOPA

C
onvorbirea nnoastrã
telefonicã, purtatã,
spre finalul anului

2014, cu filosoful Vasile
Tonoiu, profesor la Universi-
tatea din Bucureºti, a fost
agreabilã ºi plinã de surprize.
Nãscut în localitatea arge-
ºeanã Corbeni (3 februarie

1941), s-a dedicat aprofundãrii sistemelor existen-
þialiste, cu deosebire filosofiei ºtiinþei, ontologiei ºi
hermeneuticii. Apreciat pentru contribuþia distinctã la
dezvoltarea segmentelor enunþate mai sus, devine
membru corespondent al Academiei Române (24
octombrie 1997), apoi, membru titular (21 iulie 2003).
Se interfereazã, astfel, intelectualilor de excepþie,
originari din acest areal, primiþi, folosindu-se motivaþii
nuanþate, dupã 1990, în cea mai prestigioasã insti-
tuþie culturalã autohtonã, precum: Dan Barbilian/Ion
Barbu (literaturã ºi matematicã), Ioan Dumitrache
(inginerie), Marius Iosifescu (matematicã), Dan Horia
Mazilu (literaturã), Gheorghe Pãun (matematicã ºi
informaticã), Eugen Proca (medicinã), Ion Sãliºteanu
(arte plastice), Dan Simonescu (biblioteconomie),
Vladimir Streinu/Nicolae Iordache (literaturã). 

Personalitate dialogalã, Vasile Tonoiu a binevoit
sã ne rãspundã, în scris, la câteva provocãri, enunþu-
rile sale fiind datate duminicã, 25 ianuarie 2015. 

– Domnule academician Vasile Tonoiu, sunteþi
unul dintre universitarii prolifici ai României
contemporane. Felicitãrile noastre sincere! Pentru
început, vã rugãm sã comentaþi chemarea gândi-
torului transatlantic, Charles Beard (1874– 1948),
detaºatã, contextual, din istoria poporului american:
„Fiecare intelectual trebuie sã fie, în primul rând, un
fiu al vremii sale!” Suprapuneþi atare idee, selectiv,
proiectelor, succeselor ºi eºecurilor dumneavoastrã
de pânã acum.

– A fi un fiu al vremii tale este, cum ai spune,
forþând puþin, cu adevãrat, fiul mamei tale! Acesta
nu este un imperativ decât într-un sens foarte special:
a te pune în serviciul necesitãþilor ºi tendinþelor
majore ale epocii tale, pe care nu tu o alegi, ºi a
nu te sustrage obligaþiilor ce decurg de aici, cãrora se
cuvine sã le rãspunzi în felul ºi dupã puterile proprii.
În alt sens, suntem cu toþii, cum s-a spus, îmbarcaþi,
expuºi unor condiþionãri biologice, sociale ºi istorice,
pe care le interiorizãm ºi le asumãm ca indivizi ºi
ca persoane. Nu le putem nesocoti dupã bunul plac!
Important este ce facem noi din ºi cu aceste date
ºi cum anume fãcutul nostru vine sã-ºi verse fructul
în noi condiþionãri pentru contemporanii noºtri ºi,
poate, pentru cei ce vor veni dupã noi. Prin aceasta,
nu doar cã noi suntem ai vremii noastre, dar ºi
vremea noastrã se determinã ºi se îmbogãþeºte
prin faptul cã îi aparþinem în chip activ.

– Recent, la Curtea de Argeº, în timpul prezentãrii
publice a volumului IV din Enciclopedia Argeºului ºi
Muscelului (S–Z+ anexe), am avut prilejul sã evocãm,
rezumativ, personalitatea dumneavoastrã. Cultivaþi,
frecvent, ancestralitatea locurilor natale? Oferiþi
cititorilor noºtri, dacã se poate, arborele genealogiei
tradiþionale.

– Interesul pentru arhaic ºi arhetipal se observã
ºi în lucrãrile mele despre hermeneutica lui Mircea
Eliade, privitoare la homo religiosus, ºi în cele despre
Poeticile lui Gaston Bachelard. Cât despre originile

tribului Tonoiu, nu am
întreprins nimic special
pentru a le reconstitui.
Au fãcut-o alþi Tonoiu,

ca de pildã, un vãr din
Ploieºti, inginer chimist
ºi pictor amator. Se
pare cã ne-am trage
din crescãtori de oi ºi
de vite de undeva de lângã Sibiu, care, cu câteva
secole în urmã, s-au stabilit în zona Argeºului
(Corbeni, satele Poenari, Berindeºti, Tulburea).
Nu mi s-a dat sã cunosc niciun Tonoiu care sã
nu-mi fie rudã mai apropiatã sau mai depãrtatã.

– Cine v-a stimulat descifrarea primelor sensuri
ale filosofiei, în anii adolescentini ai Liceului „Vlaicu
Vodã” din Curtea de Argeº? Era, atunci, o garniturã
profesoralã cu demnitate în aceastã ºcoalã? Sunteþi
bucuros cã parcurgeaþi asemenea traiectorie
a libertãþii de gândire? Ce variantã de rezervã
se contura în cazul unei avarii?

– Am avut parte, la liceu, de profesori eminenþi,
precum Ion Rizescu (românã) ºi Teodor Leca (fizicã-
chimie). Prin ei, graþie lor, mi-au plãcut ºi disciplinele
pe care le predau. Fiecare a rãmas dezamãgit,
oricum contrariat, aflând cã am intrat la Filosofie,
asimilatã, pe atunci (1957), de cãtre cei din generaþia
lor, ca fiind o instituþie de învãþãmânt complet aservitã
ideologiei de partid oficiale. În parte, aºa a ºi fost!
Dar s-a fãcut ºi carte! Cred cã o oarecare deschidere
a mea cãtre filosofie a venit de la profesorul de

psihologie, Tudose Dracu Moldoveanu. Dar,
o înrâurire decisivã a avut aura de mister ºi de
promisiuni ascunse, care înconjura, pentru urechea
mea, cuvântul filosofie. Familia mea nu avea mijloace
necesare întreþinerii la facultate. Am fost norocos cã
media obþinutã la admitere îmi permitea sã beneficiez
de bursã. În caz de nereuºitã, nu aveam un plan
de rezervã bine conturat. Ce-o da Dumnezeu, cum
se zice cu o expresie uºor fatalistã.

– Fiul unui locuitor de la Corbeni, Argeº, localitate
renumitã din mai multe perspective, ajungea, în
1957, studentul Facultãþii de Filosofie a Universitãþii
„C.I. Parhon”, Bucureºti. S-a dat examen de
admitere? Ce stare interioarã vã domina atunci? 

– Grija mea esenþialã era sã mã pregãtesc bine
la românã, istorie ºi psihologie, ca sã reuºesc cu
bursã. Concurenþa a fost mare pe locurile rãmase
pentru cei care nu aveau dosar foarte bun (pãrinþi
muncitori sau þãrani colectiviºti), cum era ºi cazul
meu (12–13 pe un loc).

– Lecturând pagina care vã este consacratã
în Dicþionarul Academicienilor (2003), am reþinut
traiectoria perfectã a cadrului didactic universitar,
ataºat locului de muncã: preparator (1962–1965),
selectat, bineînþeles, dintre studenþii cei mai
merituoºi; asistent (1965–1968); lector (1968–1989);
profesor (1990). Putem remarca, din aceastã
dinamicã, acordarea titlului profesoral în mod
excepþional, fãrã prestarea conferinþei? De-a lungul
acestor etape, cãlãtoriile ºi stagiile externe sunt
relevante?

– Pânã la evenimentele din 1989, am fost oprit
la poziþia de lector, în pofida cãrþilor ºi studiilor
publicate. ªi atunci, ca o recompensã, imediat
dupã Revoluþie, am fost promovat profesor, fãrã a
mai trece prin poziþia conferenþiar. Din câte ºtiu, de
un asemenea salt au mai avut parte lectorii Nicolae
Manolescu ºi Mircea Martin (Litere) sau Lucian
Boia (Istorie). În 1968, am participat la Congresul
Internaþional de Filosofie de la Viena (Austria),
prezentând comunicarea intitulatã Deschiderea la
experienþã ca opþiune metodologicã. Cu acea ocazie,
îl voi cunoaºte pe matematicianul ºi filosoful elveþian
Ferdinand Gonseth, bucuros acesta cã un specialist
din Est, deci de dincolo de cortinã, se intereseazã
de reflecþiile ºi studiile lui de filosofia ºtiinþei ºi
epistemologie. Am pãstrat legãtura prin scrisori
ºi, în douã rânduri, am luat parte la reuniuni
internaþionale de comunicãri ºi dezbateri pe tema
relaþiei ºtiinþã–credinþã, prezidatã de prestigiosul
gânditor elveþian, iar, altãdatã, la un colocviu de
epistemologie, încheiat cu constituirea unei asociaþii
internaþionale, ce-i poartã numele, printre ai cãrei
membri fondatori am onoarea sã mã numãr.

Acad. VVasile TTonoiu s-aa nnãscut lla 33 ffebruarie
1941, îîn CCorbeni, jjudeþul AArgeº. EEste mmembru ccorespondent
al AAcademiei RRomâne ddin 224 ooctombrie 11997 ººi mmembru
titular ddin 221 iiulie 22003.

Studii lliceale lla CCurtea dde AArgeº ººi uuniversitare ((Facul-
tatea dde FFilosofie) lla BBucureºti, uunde îîn 11971 aa oobþinut ttitlul
de ddoctor îîn ffilosofie. AA ffost ppreparator ((1962-11965), aasistent
(1965-11968), llector ((1968-11989) ººi pprofesor ((din 11990) lla
Universitatea ddin BBucureºti, ppredând ccursuri dde ffilosofie
generalã, ffilosofia ººtiinþei ººi mmetafilosofie. AA ddesfãºurat
ºi ddesfãºoarã oo ssusþinutã aactivitate ººtiinþificã, ccu pprecãdere
în ddomeniile ffilosofiei ººtiinþei, oontologiei ººi hhermeneuticii,
tratate ppe llarg îîn ppeste 1100 dde llucrãri ººi sstudii, îîntre ccare:
Idoneiismul, ffiilosofiie aa ddeschiideriiii (1972), îîn ccare aa îîncercat,
pentru pprima ooarã îîn RRomânia, rreconstituirea ccvasimono-
graficã ººi ddupã oo ttopicã ooriginalã aa uunei oorientãri eepiste-
mologice mmodeme, iinauguratã dde ffilosoful eelveþian FF.
Gonseth; Diialectiicã ººii rrelatiiviism (1978), oo îîncercare dde
elaborare aa iideii dde rreferenþial cca mmediator aal ccelor mmai
variate ppuneri îîn ssituaþie aale oomului; Spiiriitul ººtiiiinþiifiic mmodern
în vviizziiunea lluii GG. BBachelard (1974), îîn ccare aa ttratat tteme dde
fenomenologie ººi ppsihanalizã aale sspiritului ººtiinþific mmodern,
mai ppuþin ffamiliare eepistemologilor dde fformaþie llogic-

lingvisticã; Ontologiiii aarhaiice îîn aactualiitate (1989), uun
dermers rreflexiv-hhermeneutic ooriginal dde îînscriere ººi
valorizare aa mmentalitãþii mmitico-rreligioase îîn ccâmpul
modernitãþii ººtiinþifice ººi ffilosofice; Omul ddiialogal (1995);
Diialog ffiilosofiic ººii ffiilosofiie aa ddiialoguluii (1997); ªapte zziile
gândiitoare (2002); Laudã iicoaneii (2011); Apropiierii iinsoliite
(2012); Treii eeseurii aasupra mmargiinaluluii (2014) ºº.a. EEste
autorul aantologiilor: Gaston BBachelard, DDiialectiica sspiiriituluii
ºtiiiinþiifiic mmodern (2 vvol., 11986) ººi F. GGonseth, FFiilosofiia
deschiisã (2 vvol., 11995), pprecum ººi aal ttraducerii mmai mmultor
lucrãri, pprintre ccare: Experiienþa mmiicrofiizziicã ººii ggândiirea
umanã de ªªtefan LLupaºcu ((1992); Eseurii dde hhermeneutiicã
de PPaul RRicoeur ((1993); Dezzvrãjiirea llumiiii de MM. GGauchet
(1993). MMembru ffondator aal AAsociaþiei IInternaþionale dde
Filosofie „„F. GGonseth” ((Elveþia, 11970). AA ffost ddistins ccu
Premiul „„Vasile CConta” aal AAcademiei RRomâne ((1972). 

A sscris ººi lliteraturã: Rotund ccu ffaliiii (poezie, 11995),
Reveriiii lluciide ººii aaporiiii lludiice (meditaþii ººi ccugetãri, 11998),
Mãºtii ººii oogliinzzii (proze ffilosofice, 22003), O ssutã ººii uuna dde
povestiirii ttrãzzniite (2009), Bucuriiii vviindecate (poezie, 22012)
ºi aaltele.

(Dupã DDorina NN. RRusu, Membriiii AAcademiieii RRomâne, DDiicþiionar 1186666-2200166, Ed. AAcademiei RRomâne,
Bucureºti, 22016, ccu aadãugiri dde ppe iinternet)
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F
iecare llucrare,
indiferent de proporþii,
care îºi propune

sã valorifice aspectele ºi
dimenisunea creaþiei românilor
din Banatul sârbesc este
deosebit de importantã,
valoroasã, pentru fiinþa

comunitãþii româneºti. În majoritatea cazurilor, ceea
ce este ºi firesc, noi înºine suntem singurii interesaþi
de evoluþia noastrã pe scara istoriei, mai cu seamã
atunci când obiectivul cercetãrilor sunt fenomenele
literare, fapt care ne determinã ca, în paralel, sã
apãrem ºi în postura de scriitori, critici literari, ºi
de istorici literari, eseiºti, editori ºi coordonatori
de proiecte literare, reviste, instituþii etc. Însã, nu
de puþine ori, tocmai aceastã poziþie, uneori deloc
confortabilã, asigurã veracitatea celor scrise, scriitorii
fiind ºi martori oculari, implicaþi la modul cel mai
direct în evoluþia fenomenului literar. Mai toate datele
despre noi, accesibile la un mod mai relaxant,
promovate în diferite contexte, þin de istoria con-
temporanã, ceea ce e nedrept faþã de perioada
de pânã la anul 1945 (ºi nu mã refer doar la
compartimentul istoriei literare, al creaþiei literare
scrise sau orale), nu pentru cã pânã atunci nu s-ar
fi întâmplat nimic, ci pentru cã existã prea puþine
elemente consemnate, însã ºi interesul pentru
a le elucida lasã de dorit. Nu avem cercetãtori
devotaþi acestei cauze.

Lucrarea de faþã, într-adevãr, aduce preþioase
contribuþii nu doar la monografia revistei Lumina
(deºi revista este în centrul investigaþiilor autorului),
ci mai larg – la istoria noastrã literarã, fapt pentru
care va trebui sã o apreciem drept lucrare care se
recomandã a fi consultatã în cercetãrile fenomenului
literar, artistic, cultural etc. Avantajul, dar ºi ghinionul,
autorului Ioan Baba constã în faptul cã timp de
câteva decenii a fost implicat în viaþa publicã,
culturalã, literarã, iar contactele directe cu mulþi
dintre protagoniºtii fenomenului literar (dupã cum
vom observa din conþinutul lucrãrii) nu fac altceva
decât sã aducã acea notã de document, uneori
cu o uºoarã savoare nostalgicã printre statisticile
reci ºi inevitabile, ireversibile, autenticitatea
fiind o particularitate importantã în perceperea
ºi lãmurirea unor perioade din trecutul nostru

apropiat. De asemenea, din postura dublã, de autor
al acestei lucrãri ºi redactor responsabil al revistei
Lumina, Baba cunoaºte la modul direct labirinturile
prin care s-au strecurat atâtea numere ale revistei
spre a vedea lumina zilei; fiind implicat în derularea
unor proiecte, aduce ºi o nuanþã personalã
conþinutului ºi care, evident, nu putea fi evitatã.
Iatã cã acea, astãzi tot mai rarã, însuºire de scrib
care consemneazã realitatea pânã la cele mai mici
detalii – iar Baba este participant la evenimentele
care au conturat climatul nostru literar ºi a consemnat
cele petrecute – se dovedeºte a fi necesarã în
conceptul acestei publicaþii care îºi propune noi
contribuþii la cunoaºterea spaþiului cultural, literar,
în pofida faptului cã distanþa de timp ºi implicarea
autorului sunt semnifi-
cative, momente care
pot isca ºi unele replici.

C
uprinsul llucrãrii
ne înfãþiºeazã
acea revistã –

Lumina – care s-a dorit
a fi un bun catalizator
al fenomenelor literare,
culturale, identitare; multe
dintre proiectele revistei
ne aratã faptul cã s-a
cãutat afirmarea scrisului
ºi creaþiei autentice,
însã în paralel a existat ºi
strãduinþa de a nu rãmâne
la periferia unor momente
ºi evenimente relevante
într-un context mai larg
decât spaþiul identitar
minoritar; se pãstreazã
relaþia cu literatura ºi scriitorii atât din România,
cât ºi din Serbia, o relaþie aparte fiind rezervatã
faþã de literatura ºi scriitorii din Moldova. Trebuie
sã remarcãm, totuºi, existenþa unui concept vizibil,
bine definit, nu doar al revistei în sine, ci ºi de
susþinere a unor acþiuni, prezenþe, manifestãri,
de pulsaþie spiritualã, prin care revista s-a dorit
a fi vãzutã, prin care revista comunicã cu lumea
ºi încearcã sã punã în valoare proiecte de
o sensibilitate literarã ºi culturalã aparte, prin

care revista pãrãseºte spaþiul livresc, devenind
ºi acea modalitate care oferã posibilitãþi alternative
de a consemna realitatea literarã ºi creaþia în sine.
Colocviile revistei Lumina, acum într-o altã luminã,
ne indicã preocupãrile, conceptele, cãutãrile noastre
timp de câteva decenii. Diversitatea tematicã ne
atrage atenþia ºi asupra spaþiului intelectual româ-
nesc, asupra vitalitãþii sau sterilitãþii unor energii
intelectuale, literare, Colocviile revistei Lumina fiind
singurele colocvii, respectiv mini-reuniuni tematice,
care ºi-au dorit o rezonanþã în sfera publicã. În ce
mãsurã subiectele dezbãtute au fost de actualitate,
în ce mãsurã dezbaterile au avut un ecou asupra
unui cerc mai extins, în ce mãsurã au reuºit sã
implice elitele culturale, rãmâne la aprecierea altora,

însã cu siguranþã cã au mobilizat spaþiul
intelectual românesc, tot mai restrâns.

Lumina în bunã parte a reuºit sã
coaguleze vibraþiile creative, sã cultive ºi
pãstreze spiritul de edificare ºi valorificare
a literaturii, artei ºi culturii în sensul larg al
cuvântului, mai mult decât necesare unei
colectivitãþi care, însã, din pãcate, nu a fost
tentatã ºi nici pregãtitã sã le îmbrãþiºeze.
Urmare a acestei stãri de fapt sunt petele
negre pe chipul identitãþii noastre culturale.

Î
n ffinal, iatã ºi prin aceastã lucrare,
va trebui sã înþelegem cã realizãrile
noastre de la jumãtatea secolului XX

ºi pânã azi, care ne vor marca prin amprenta
autenticitãþii, se datoreazã unei instituþii,
Casei de Presã ºi Editurã Libertatea, locul
în care istoria noastrã contemporanã,
promovatã fãrã prejudecãþi, a obþinut o
înfãþiºare vizibilã, concretã, realã, iar publi-
caþiile Casei fiind acel focar care emana,

într-o continuã efervescenþã, spiritul ºi energiile
multor generaþii, fiecare în parte imprimând filele de
aur ale scrisului nostru, au contribuit
la evoluþia comunitãþii pe scara istoriei.

(Prefaþã la volumul Ioan Baba, Lumina –
Contribuþii monografic–bibliologice, apãrut la Editura
Libertatea, Panciova, 2016, în românã, sârbã ºi
englezã, ºi reluatã în Lumina, Revistã de literaturã,
artã ºi culturã transfrontalierã, nr. 4-6, 2016.)

Amprenta aautenticitãþii
Nicu CCIOBANU

– Pentru documentarea cititorilor, la 30 de ani, eraþi deja doctor în filosofie
(1971), iar, pentru 1972, Academia Românã vã acorda Premiul Vasile Conta.
Nu oricine s-a bucurat, la vârsta amintitã, de asemenea onoruri! Domeniul abordat
în teza doctoralã se regãseºte ºi în volumul premiat? 

– Volumul premiat este o versiune prescurtatã a tezei de doctorat, respectiv
Idoneismul, filosofie a deschiderii (1971).

– Vã rugãm sã motivaþi preocuparea dumneavoastrã distinctã pentru
difuzarea, în România, a idoneismului, metafilosofiei ºi hermeneuticii. Erau,
atunci când v-aþi angajat într-un atare proiect de anvergurã, trasee tematice
mai puþin aglomerate colegial? Ce incumbã, ca definiþie primordialã, domeniile
filosofice amintite mai sus?

– Preocuparea pentru a face cunoscut în România idoneismul are, cred,
douã motivaþii mai importante. Prima este una tacit polemicã ºi se opunea
dogmatismului filosofiei marxiste oficiale. Cealaltã þine de o anumitã afinitate
între idoneism ºi înclinaþia aºa-zicând naturalã a propriei mele gândiri. În plus,
eu am þinut ani la rând cursul de Materialism dialectic, cum se intitula, studenþilor
de la Facultatea de Matematicã, iar lecþiile mele, inspirate ºi de idoneism, au
fost bine primite ºi datoritã faptului cã un domeniu privilegiat de extracþie ºi de
aplicaþie al acestei filosofii a fost matematica, cu care eu însumi am avut grijã
sã mã familiarizez. Dupã Revoluþie, am avut normã întreagã la Facultatea de
Filosofie. Mi s-a pãrut potrivit sã aduc la studenþi o atitudine intelectualã cuvenitã
faþã de filosofie. Îmi servea, ca model, lucrarea lui Lucian Blaga intitulatã Despre
conºtiinþa filosoficã. În mod firesc, am adâncit aceastã tematicã de metafilosofie,
care se regãseºte ºi în scrierile mele mai noi. Lecturile sistematice din Mircea
Eliade, Hans-Georg Gadamer ºi Paul Ricoeur (din gânditorul francez am
ºi tradus Eseuri de hermeneuticã) mi-au consolidat interesul anterior,
dar oarecum sporadic, pentru hermeneutica filosoficã.

– Lista volumelor de autor, precum ºi traducerile divulgã, prioritar, apetenþa
pentru ºcoala francezã de filosofie? Câteva cuvinte despre gânditorii occidentali
regãsiþi, frecvent, în preocupãrile dumneavoastrã sunt binevenite. În perioada
vechiului regim, nu aþi cochetat ºi cu filosofia marxistã?

– Deºi Germania rãmâne, împreunã cu Grecia veche, þara filosofiei prin
seriosul ºi adâncimea gândirii speculative, am o apreciere specialã pentru filosofia
de expresie francezã, care, atunci când nu este frivolã ºi distructivã, îmbinã,
cu sintagmele gânditorului Blaise Pascal, spiritul de fineþe ºi spiritul de geometrie.

Nu este bine spus cã aº fi cochetat, în vechiul regim, cu filosofia marxistã: eram
þinut, prin meserie, s-o predau. Dar m-am ferit, ajutat ºi de un bun-simþ þãrãnesc,
s-o fac în detestabilul stil propagandistic. În rest, am scris câteva studii despre
Dialectica lui Marx ºi Marx, teoretician al istoriei, dar dintr-o perspectivã
precumpãnitor epistemologicã, studii din care nu lipsesc ºi anumite repere
ºi observaþii critice. O fãceam nu ca marxist, în sens ideologic, ci ca marxolog.

– În condiþiile continentalizãrii ºi globalizãrii, se poate vorbi de Piaþa Comunã
a ªtiinþelor? Despre aceastã realitate peroreazã, dupã câte cunoaºtem, Fernand
Braudel (1902–1985), director al ªcolii Practice de Înalte Studii din Paris,
cercetãtor aplicat filosofiei istoriei. Vã atrage asemenea concluzie?

– Fãrã îndoialã, fenomenul europenizãrii sau globalizãrii afecteazã inclusiv
ºtiinþa ºi filosofia, în general cultura, deopotrivã ca logisticã, stil, birocraþie,
diluare a paternitãþii ideilor.

– Dupã 1995, aºa cum rezultã din crochiul biografic pentru acordarea
distincþiilor Argeºului, la Muzeul Goleºti, apariþiile editoriale semnate Vasile Tonoiu
sunt de excepþie! În ultimele douã decenii, opera dumneavoastrã s-a îmbogãþit
cu ºapte cãrþi de filosofie dialogalã, valoroase fiind ºi tomurile probând creaþie
literarã. Toate sunt nou-nouþe, ori unele se pot încadra sintagmei portofoliu
de sertar?

– Scrierile poetice ºi, parþial, de eseisticã, publicate dupã 1995, au fost de
sertar, celelalte s-au redactat cu puþin înainte de publicare. Am noroc cu Editura
Academiei, condusã de academicianul Dumitru Radu Popescu, atât de generoasã
cu ofertele mele.

– Cuantumul aprecierilor ºtiinþifice, didactice, obºteºti vã plaseazã printre
figurile cele mai onorate din România: membru corespondent al Academiei
(24 octombrie 1997), respectiv membru titular (21 iulie 2003). Argeºenii stimeazã
verticalitatea, sinceritatea, tenacitatea dumneavoastrã. Care a fost Discursul
de recepþie la primirea laurilor academici? 

– În general, Discursul de recepþie se þine mult dupã primirea în Academie
ºi nu este obligatoriu. Se poate foarte bine ºi fãrã!

(Reluare, cu mici omisiuni, din volumul Petre Popa, Interviuri nonconformiste
de pe patru continente, ediþia electronicã, Piteºti, 2015)



Cherchez lla ffemme

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVII ��� Nr. 110 ((71) ���Octombrie 220161144

P
entru vveacul aal XXVI-llea din Franþa, frumu-
seþea avea un singur nume: Diane de
Poitiers. Era „o frumuseþe în aºa mãsurã

absolutã ºi inalterabilã încât avea sã arunce în umbrã
pânã ºi personalitatea celei ce fusese înzestratã cu
ea”, cum nota Marguerite Yourcenar, prima femeie
membrã a Academiei Franceze, prima femeie care a
cucerit „imperiul” nemuritorilor muritori de sub cupola
Institutului Franþei, instituþie creatã în anul 1634 de
atotputernicul cardinal Richelieu ºi unde nu fuseserã
primiþi decât mãriile lor bãrbaþii (iluºtri, desigur!).

La eseul O, mon beau château! va fi migãlit
Marguerite Yourcenar, cu ºtiuta ei forþã de analizã
a esenþialului ºi nuanþelor, mai bine de cinci ani,
acolo, în Mount Desert Island din America, unde
se retrãsese în anii din urmã ai existenþei sale
de muritoare.

Diane de Poitiers, ducesã de Valentinois, s-a
nãscut în anul 1499 la castelul Annet al tatãlui sãu
Jean de Poitiers. Dupã moda vremii (modã care,
în timpul nostru grãbit foarte ºi nerãbdãtor, pare
a fi depãºitã cu descumpãnitoare dezinvolturã de
fãtuþe abia ajunse la pubertate), Diane de Poitiers
a fost cãsãtoritã din adolescenþã cu nobilul de
Brézé (el major ºi ea minorã…) cãruia, generoasã,
i-a ºi dãruit la repezealã doi copii, ca mai apoi, pe
la vârsta de 32 de ani, ea sã se instaleze în regalã
vãduvie abordând pânã la moarte (1566) negrul
veºmintelor care-i scoteau atât de bine în evidenþã
tenul ei de un alb marmorean. Legenda (o, gura
lumii mereu inventivã de istorii!) aminteºte de o
melodramaticã aventurã a fragilei cãprioare (încã
neidentificatã pe atunci cu zeiþa vânãtorii cãreia
avea sã-i împrumute mai târziu chipul imortalizat
în portrete de François Clouet – picturã, Jean Goujon
– sculpturã, între alþii), cu înaltul rege François I
(înalt ºi pentru cã cei 2,04 metri ai fãpturii sale
reprezentau o înãlþime apreciabilã chiar ºi pentru
un rege), cãruia ea i s-ar fi dãruit în schimbul anulãrii
condamnãrii la moarte a nobilului ei tatã prins cu
oarece matrapazlâcuri financiare de care s-ar
cutremura de indignare pânã ºi dragii noºtri dregãtori
într-ale politichiei dâmboviþene… Dar asta-i o simplã
legendã! Diana frumoasa, cum avea s-o dovedeascã
prin întreaga ei politicã (ei, da, politicã!) de mai târziu,
nu prea avea aplecare spre dãruire ºi jertfã din purã
generozitate sufleteascã, ci mai curând „o ºiretenie
de notar necinstit ºi hrãpãreþ” (Yourcenar dixit).
Dar din amintita legendã tot a rãmas ceva: drama
Le roi s’amuse, scrisã de cea mai autorizatã voce
a romantismului francez, Victor Hugo, pe care regele
muzicii Giuseppe Verdi a nemurit-o în celebra operã
Rigoletto.

Iatã cum (a câta oarã!), geniul omenesc
transformã o bârfuliþã oarecare, de cumetre suflecate
pân’ la brâu, neapãrat despre o afacere de alcov
primitor de fluturi noptateci, dar ºi despre niºte rufe
murdare în dezbatere publicã, într-o bijuterie literar-
muzicalã care va fermeca generaþii de-a rândul. 

C
eea cce nnu cconstituie ddeloc oo llegendã este
apartenenþa Dianei de Poitiers la marea
nobilime a timpului, cãsãtoria ei în timpurie

primãvarã a vieþii cu un tomnatic senior încãrcat
de titluri ºi bogãþii (cum stã bine întomnãrilor…),
probând-o pe de-a-ntregul. Cã nobilul întomnat va
fi aflat de la frunzã cum trebuie sã cadã, împlinind
ºi respectând datul firii, iarãºi nu þine de legendã.

Nici iubirea fãrã de þãrmuri pe care ea avea sã
i-o inspire necoptului fiu al marelui François I, devenit
la rându-i regele Henric al II-lea, nu þine de legendã,
deºi a devenit legendarã! Acesta, însurat la vârsta de
14 ani cu mãslinia italiencuþã Catherine de Medicis,
dãruitã cu o proverbialã artã a intrigilor ºi care avea
sã devinã mamã a unei ciurde de odrasle regeºti
(vreo zece la numãr, dintre care trei s-au ºi cocoþat
pe tronul Franþei), cu rafinate gusturi pentru fast
ºi risipã, lâncezea într-o existenþã în care iubirea
nu-ºi aflase rând. ªi-a fost balul acela în care ochii
lui s-au oprit asupra preafrumoasei în negru Diane
de Poitiers. El împlinise 17 ani, ea avea cu douãzeci
mai mult. De atunci, nicio altã femeie n-a mai contat
în inima lui. Diana îi era zeiþã, femeie iubitã pânã

la divinizare, prietenã, sfãtuitoare, mãsurã paradi-
sului pe pãmânt. Cã i-a adus ofrande ca unei zeiþe
adevãrate, n-ar trebui sã ne mire. Cã a încãrcat-o
cu titluri de nobleþe, cã a fãcut-o ducesã, de ce
ne-am mira? Doar obiceiul a ajuns pânã în zilele
noastre ºi pe la alte curþi cu orãtãnii încoronate
care îºi pierd capul (mai rar coroana, dar, la o adicã,
dau ºi cu aceasta de-a dura!) de dragul vreunei
frumuseþi uluitoare sau chiar atât de bine ascunsã
privirii vulgului neºtiutor de tainele frumosului încât
reprezintã un mare semn de întrebare de nu chiar
ecoul la exclamaþia inocenþei din glasul de copil
dintr-o altã poveste: „Regele e gol!”

Noi sã stãm cu ochii minþii pe Diana de Poitiers,
mai cu seamã cã regele
ultraîndrãgostit avea
sã-i dãruiascã ºi biju-
teriile coroanei, care
strãluceau regeºte la
gâtul, braþele ºi degetele
frumoasei sale, pe când,
purtate de bruneþica lui
consoartã regalã, îºi
pierdeau orice farmec.
Sã nu dãm însã prea
mare atenþie faptului
cã regele îºi vâra
subþiraticele-i braþe
pânã dincolo de coate
în visteria regatului, spre
a-i rãsplãti nepreþuitei lui
iubite darul unui zâmbet,
cãldura unei priviri,
cãldura trupului ei ale

cãrei forme, ar spune cunoscãtorii de azi obiºnuiþi
cu podiumurile pe care evolueazã niºte împleticite
prezentatoare de modã din regatul mereu schimbãtor
al modelor însemnate cu frumuseþe, reprezentau
perfecþiunea însãºi a trupului de femeie de când
cu operaþia aceea efectuatã de Întâiul Chirurg
al universului în coasta lui Adam. 

Dar Diana, iubindu-se pre sine cu nemãsurã,
avea în iubirea pentru alþii – regele y compris –
ceva din ºiretenia unui avar pentru care scrupulele
nu se întrezãreau nici prin cea mai infimã umbrã
de existenþã.

C
omentatori aai sstraniei iiubiri a lui Henric
al II-lea pentru Diana s-au întrecut în
a acredita ideea cã era vorba aici de

o adâncã iubire platonicã pe care, chipurile, i-ar
fi inspirat-o tinerelului (fie el ºi rege!) o femeie bine
coaptã (fie ea ºi zeiþã pãmânteascã!). Sã fie oare
singurul caz de pasiune platonicã pentru care statul
sã trebuiascã sã plãteascã atât de mult? Platonice
sau nu, pasiunile din capul celor mari care prind
sã raþioneze cu inima devin cel mai adesea
devastatoare pentru anonimii supuºi care trebuie
sã le întreþinã din chiar sãrãcia lor arderea…

Bijuteriile coroanei nu erau decât cireaºa de
pe tortul dolofan al darurilor prin care regala favoritã
îi va fi dat de înþeles „sclavului” sãu cã ar fi dispusã
sã-i accepte curtea (avansurile, adicã, nu toate
lighioanele împopoþonate care bântuiau pe la curtea
regeascã).

Între daruri – Castelul Chenonceau de pe râul
Cher, bijuterie arhitectonicã, giuvaier în piatrã creat
de un meºter al cãrui nume nu ni s-a pãstrat. (Istoria
nu se ocupã de oameni simpli...) Rând pe rând,
castelul, construit la comanda unei femei – Catherine
Bohier, soþia unui bancher care, întâmplãtor, era
ºi trezorierul general al rãzboiului prin care regatul
Franþei îºi anima lupta împotriva plictiselii – a
aparþinut de-a lungul timpului la ºase regine, cam
toate vãduve, fiind rând pe rând ºi totodatã castel
al iubirii, al maºinaþiunilor financiare, al geloziilor,
al însingurãrii, al doliului, al intrigilor, al balurilor
fastuoase.

Bancherul Thomas Bohier, magistru al conturilor
regatului, a plecat cu oastea prin 1521, însoþind
trupele regelui sãu în Italia. Interesul lui era sã
aducã din þara Renaºterii mobile ºi tapiserii care
sã dea strãlucire interioarelor castelului lãsat

în grija inimoasei sale con-
soarte spre a fi definitivat.

Încã o datã socoteala
de acasã ºi târgul nu s-au
potrivit. De unde sã bãnu-
iascã bancherul dus dupã
cãpãtuialã de lux cã plata avea sã fie chiar viaþa lui?!

Castelul, început în 1515 (anul urcãrii pe tron
a lui François I), avea sã fie terminat în 1524.

P
rima vvãduvã ccare aa llocuit aaici – Catherine
Bohier. Singura ei menire pe pãmânt a fost,
se pare, chiar construirea frumosului castel

pe sub care curg de veacuri apele Cherului, peste
care lunecã de veacuri apele timpului. Dupã doi ani
de vãduvie, Catherine Bohier s-a mutat sub iarbã.

A urmat un lung ºir de procese generate de
scandaluri financiare peste care se profila umbra
spânzurãtorii, iar gâtul cerut era cel al lui Antoine
Bohier, fiul Catherinei ºi al lui Thomas sau, în loc
de, castelul… Pe atunci scandalurile financare se
mai reglau ºi cu funia dacã interesele coroanei o
cereau. Iar „interesul” încoronatului era ca frumosul
castel sã ajungã în posesia Dianei de Poitiers, mare
amatoare de partide de vânãtoare ºi de îmbãiat în
apa rece a râului întru întreþinerea tinereþii epidermei
sale invidiabile de adevãratã zeiþã a pãdurii cu
necuvântãtoare, amazoanã semeaþã care se întrecea
cu regele (cine altul ºi-ar fi permis s-o facã?) la
cãlãrie... Astfel, castelul a intrat în posesia coroanei
ºi de acolo, ghici ciupercã… Numai cã Diane n-a
vrut ca mâine-poimâine, cine ºtie din ce pricini
rãmasã fãrã protecþia regelui, sã fie obligatã sã
restituie darul primit ºi, ca orice notar care se
respectã, a manevrat astfel lucrurile ca mai întâi
castelul sã-i fie „retrocedat” fictiv proprietarului de
drept (retrocedare care ar fi umplut de invidie tagma
notarilor ºi-ai lor clienþi din originala noastrã democra-
þie post-decembristã, post-comunistã, post-posturi
negre dintr-un lung festin cu rãbdãri prãjite), dupã
care sã fie cumpãrat de ea cu bani „împrumutaþi” din
ºi aºa prea devastata vistierie a regatului. S-ar crede
cã nu castelul o interesa în primul rând pe favoritã,
cât mai ales apele rãcoroase ale Cherului ca între-
þinãtoare de frumuseþe ºi vigoare fizicã a trupului ei
de care se îngrijea cu o fierbinte devoþiune. Regina
îºi începuse maratonul naºterilor, iar trupul ei nu prea
mai avea timp sã capete tipare de top-model. În
privinþa „datoriei” conjugale, Henric al II-lea se achita
cu promptitudine de corvoadã cam la un an odatã.
Cât despre bãile Dianei în apa Cherului, ce-ar fi
de spus de nu: „Atenþie frumoaselor, dacã vreþi sã
rãmâneþi proaspete, treceþi la îmbãiere zilnicã în apã
rece, cãlãrie (pe cai mari, fireºte!), vânãtoare (de
ce picã, pretextul îl gãsiþi voi...) cu gloanþe oarbe de
strãlucirea arginþilor unui mistreþ cu colþi de diamant,
posesor al mai multor domenii pentru toate vânãtorile
posibile!”

D
upã cce aa ffost pperfectatã „cumpãrarea”
castelului Chenonceau în numele Dianei,
a urmat instalarea monogramei formate din

iniþialele numelor celor doi îndrãgostiþi, un H încadrat
de un D în oglindã. (Chipurile prima buclã ar fi trebuit
sã fie un C, de la Catherina – reginã florentinã
oacheºã ºi mamã eroinã. Dar prietenii ºtiau cã
nu-i deloc aºa, ba o mai ºtia ºi Catherine… cum
cã literele acelea buclucaºe în formã de semilunã
erau simbolul zeiþei vânãtorese Diana.) Celebra
monogramã avea sã fie postatã ºi la Fontainebleau,
ºi la Luvru, ºi pe la alte castele prin care va fi trecut
„ea”. Dar regele nu avea de dat socotealã nimãnui.

Altã „socotealã” pe care a reglat-o Diana cu
arginþii coroanei a fost renovarea castelului Annet,
pragul ei de lume, transformat într-o reºedinþã de
poveste. Între timp, regele mai punea de-o bãtãlie
care sã-i aducã alte bogãþii, mai încheia câte un
tratat (de pace, cât sã aibã luptele farmec), în urma
cãruia se ducea glonþ la cuibuºorul de nebunii de la
Chenonceau. „Prietenã” de nãdejde a reginei, Diane
o invita pe aceasta, cu ciurda ei de prinþiºori rãtãciþi
printre cuvântãtoare, la castelul „ei” în chip de
stãpânã absolutã, umilind-o prin fastul etalat.

Diane dde PPoitiers,
castelana dde lla CChenonceau

Paulla RROMANESCU



Cherchez lla ffemme

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVII ��� Nr. 110 ((71) ���Octombrie 22016 1155

ª
i aa ffost aanul 11559. Regele tocmai semnase
tratatul de la Coteau-Cambrésis prin care
se consfinþea supremaþia Habsburgilor în

Europa. Filip al II-lea al Spaniei câºtiga ducatul de
Milano, Montférat, Corsica, Piemontul ºi alte puncte
fortificate din N-E francez, dar, vãduv dupã Maria
Tudor, tocmai punea de o cãsãtorie cu tânãra
Elisabeta de Franþa. N-aº fi amintit de acest eve-
niment nesemnificativ dacã tocmai pentru a da ºi
mai mare strãlucire festivitãþilor de nuntire nu s-ar
fi organizat un turnir rãmas de pominã, al cãrui fast
ar fi trebuit sã reînvie legendarul Ev Mediu. Ar trebui
sã ne imaginãm splendoarea veºmintelor purtate
de nobilii acelui timp, de femeile încãrcate de bijuterii
ºi mãtãsuri, de armurile strãlucitoare ºi harnaºamen-
tul cabalinelor al cãror mers reinventa baletul ºi,
deopotrivã, încleºtarea luptei, de duelurile de paradã
– singurele „bãtãlii” pentru care nobilii se pregãteau
cu sârg, iar, între aceºtia ºi înaintea tuturor, regele
era dintre „cursanþii” cei mai silitori de nu chiar cel
mai… Cãlãreþ excelent (cã doar trebuia sã þinã trapul
lângã Diana în partidele de vânãtoare, nu?), mânuitor
destoinic de prepeleac cu care sã arunce de pe cal
adversarul, tânãr, sãnãtos, netemãtor, convins cã
moartea este o chestiune care-i priveºte doar pe alþii,
Henric ºi-a anunþat participarea la turnir. Ce cinste
pe aleºii care aveau sã-i serveascã de popice!...
În asistenþã, Diane, ºi regina, ºi curtea toatã de
frumoase. Potrivit uzanþei, regele închinã sperata
victorie unei femei. Cine sã fie, cine sã fie? Aþi ghicit:
el trece prin faþa reginei ignorând-o ºi se înclinã în
faþa Dianei. Pe 29 iunie 1559, el iese învingãtor (sau
este lãsat sã învingã). A doua zi, pe 30 iunie, urma
sã-l înfrunte pe contele Montgomery, cãpitanul gãrzii
sale scoþiene. Turnirul începe, combatanþii se izbesc
cu forþã. O aºchie a lãncii frânte a lui Montgomery
se înfige în ochiul regelui trecând prin fanta mãºtii
de aur care-i proteja faþa. Catherine a înlemnit de
groazã. Prin mintea ei puþinã dar ascuþitã i-a trecut
ca un fulger rece prevestirea acelui medic provensal,
Nostradamus, evreul botezat Michel de Notre Dame,
„despre moartea unui leu cu ochii crãpaþi, într-o cuºcã
de aur”. Ea, care se înconjura mereu de tot felul de
cititori în stele sau în semne de neînþeles pentru cei
ce nu ºtiu nimic despre nevãzutele taine, îºi va fi
amintit ºi cã i s-a prezis de o ghicitoare mai mãslinie
decât ea „cã regele va muri într-un duel”, prevestire
pe care n-a luat-o în seamã din simplul motiv cã
regii nu se duelau între ei pe viaþã ºi pe moarte
(cã doar aveau destui supuºi care s-o facã în locul
lor), iar ca sã se mãsoare în luptã cu vreun curtean
oarecare, nici nu putea fi vorba.

C
u aaceeaºi iiuþealã cu care ºi-a amintit acum
de sumbrele prevestiri ale lui Nostradamus,
regina ºi-a amintit urgent sã-i ordone Dianei

sã-i restituie pe loc bijuteriile coroanei ºi castelul
Chenonceau. Între timp, regele agoniza. Avea sã
mai trãiascã doar câteva ceasuri. Diane spera cã
el va supravieþui. I-a rãspuns dispreþuitor reginei cã
ea nu primeºte ordine decât de la regele „ei”. Dupã
ce regele a trebuit sã asculte de un ordin de foarte
sus, care nu se discutã, Diane a restituit bijuteriile,

dar pentru castel a scos actele care-o desemnau
proprietarã de drept… Se înfruntau de acum douã
femei redutabile. Curtenii aciuaþi pe lângã reginã
îi sugerau acesteia cu seriozitate deplinã sã punã
sã i se taie nasul (la propriu!) obrãznicãturii care-l
þinuse pe rege sub papuc. Catherine a hotãrât
sã procedeze la o altã scurtare a nasului celei ce
ºi-l bãgase timp de peste douãzeci de ani în chiar
viaþa ei de femeie, sfidând-o. A somat-o pe amintita
purtãtoare de nas sã dea înapoi tot ce primise sub
o formã sau alta din visteria regatului, în primul rând,
castelul Chenonceau. Flerul de „notar ºiret ºi rapace”
al Dianei se dovedeºte infailibil. Potrivit actelor de
vânzare-cumpãrare, ea obþinuse castelul nu din
proprietatea coroanei, ci de la persoanã particularã.
Cât priveºte banii pe care-i va fi oferit regele, afa-
cerea fusese reglatã prin plata în naturã cu farmecele
ei nepreþuite. Ca sã-ºi dovedeascã generozitatea, ea
a catadixit sã-i lase reginei castelul Chambord, acea
splendidã „casã de vânãtoare” cu turnurile avântate
spre cer, ca niºte tulnice din zãri familiare nouã,
prin care vântul îºi îngânã tânguirea cu respirarea
animalelor hãituite în marile vânãtori regale (mai
nou ºi prezidenþiale) din vremi cu oameni-fiare care
numai în veacul al XX-lea au pus de douã conflagraþii
mondiale spre a „saluta” mileniul al III-lea cu alte
forme ale bezmeticiei.

Ajunsã la vârsta înþelepciunii (dacã frumoasele
pot deveni ºi înþelepte odatã cu numãrul anilor),
aproape septuagenarã, retrasã la castelul ei de
la Annet, Diane continua sã-i farmece pe cei care
aveau privilegiul sã-i admire goliciunea expusã
de data aceasta cu imperialã inocenþã prin arta
unor mari maeºtri ai picturii ºi sculpturii.

L
a CChenonceau sse iinstalase vãduva lui Henric
al II-lea, Catherine de Medicis, risipindu-se
ºi risipind avutul coroanei în baluri ºi serbãri

la care fardatul ºi machiatul sãu fiu, Henric al III-lea,
apãrea în straie de bacantã, urmat de suita lui de
tineri favoriþi, destrãbãlaþi cu toþii, frumoºi cu toþii,
toþi… ºãgalnici ºi berbanþi. Cât despre ºtearsa
lui soþie, Louise de Lorena, care nu i-a reproºat
niciodatã nimic, mulþumindu-se sã înalþe rugi pe
la icoane, ar fi de spus cã este singura „ocupantã”
prezentã cu trupul neînsufleþit între sarcofagele goale
(golite) de la necropola regalã din Saint-Denis de
când cu proclamarea „cetãþeniei” aceleia din 1789
botezatã în sânge ºi înscriind cu tãiºul ghilotinei
frumoasa minciunã „Liberté, Egalité, Fraternité!” Cum
de-a ajuns Louise de Lorena acolo? Foarte simplu.
Trupul ei odihnea ignorat într-o bisericuþã oarecare
ºi, dupã ce Napoleon I s-a… retras la Sfânta Elena,
Ludovicul revenit pe tronul Franþei, ultimul Burbon
(„ce oameni ºi ãºtia care n-au ºtiut sã numere decât
pânã la XVIII!”, zice Prévert cu þigara în colþul gurii
numãrând într-un poem al sãu Ludovicii…), s-a gândit
sã caute oase regeºti ºi sã le aducã la catedrala
regeasca de la Saint Denis. Au gãsit-o pe regina
consoartã a lui Henric al III-lea, fiul pomãdat ºi gay
convins al Catherinei de Medicis, au deshumat-o ºi
au dus-o cu pios alai în locul pustiit de osemintele
multor generaþii de regi ºi regiºori, regine ºi prinþesite.

Pe lespedea mormântului dintâi al Luisei (cea
de a patra vãduvã care va fi locuit la Chenonceau)
ea ceruse sã se scrie „Mihi sed in sepulcro” (Al meu,
dar în mormânt), sperând sãrmana cã dacã n-a avut
parte de Henric al ei în viaþã, moartea i-l va aduce
alãturi pe vecie. N-a fost sã fie!

P
rin aanul 11589, o altã metresã regalã celebrã
prin frumuseþe, Gabrielle D’Estrée, purtã-
toare a bijuteriilor coroanei oferite ei de

Henric al IV-lea, râvnea sã primeascã Chenonceau-ul
din care Louise de Loraine nu plecase încã. Fertilã
foarte, Gabrielle tocmai se grãbea sã-i dea regelui
un al treilea bastard, iar castelul de pe Cher i se
pãrea a fi un dar meritat. Ceea ce nu ºtia frumoasa
D’Estrée (cine o ºtie cu adevãrat?) era cã moartea
o aºtepta chiar la termenul anunþatei naºteri…

Bastardul regal al Gabrielei D’Estrée – César
de Vendome, stãpâneºte o vreme castelul, mai apoi
acesta revine nepotului sãu, desfrânatul Philippe
de Vendome, „cel mai josnic dintre prinþi”, care, cu
o ºleahtã de derbedei nobiliari, avea sã transforme
castelul în casã deocheatã în care felinarul roºu
nu era niciodatã stins. 

Bãutoarea de cursã lungã „D-ra” de Condé,
devine Mme Vendome, iar când a rãmas pe uscat,
s-a vãzut nevoitã sã vândã castelul pe o butelcuþã…
unui oarecare Claude Dupin, strângãtor de biruri.

ªi astfel, burghezia cu sacul ei de bani începea
sã dea cu tifla nobilimii sãrãntoace…

Doamna Dupin, fiicã naturalã a lui Samuel
Bernard (un Rotschild al vremii lui), l-a avut printre
protejaþii ei pe un… oarecare Jean-Jacques
Rousseau, care, la rândul lui, i-a asigurat un loc
invidiabil în literatura francezã sub chipul Juliei –
La Nouvelle Héloise.

ªi timpul ºi-a urmat curgerea. Pe la mijlocul
veacului al XIX-lea, doamna Aurore Dupin, alias
George Sand, venea adesea în vizitã pe la verii
sãi de la Chenonceau, însoþitã de fiul ei Maurice,
ori de Chopin în vremi mai fericite, ori de Flaubert,
bunul ei prieten, ori de Maxime du Camp, ori de
cine mai ºtie câþi alþi fericiþi cã ea le acorda atenþie.

A
stãzi ttrec ppe aacolo valuri-valuri de însetaþi
„du nouveau”, cãutãtori de locuri în care
cred ei cã fericirea stã gata sã-i aºtepte.

Sunt turiºtii, cei niciodatã mulþumiþi cu locul de sub
soare în care s-au fost ivit, cei hrãniþi cu hãrþi ºi
stampe (mai ieri), cei care astãzi îºi aleg itinerarul
butonând ordinatorul – noul zeu al informaticii.

Au rãmas aceleaºi doar valurile Cher-ului în care
îºi lua baia zilnicã marmoreeana Diane de Poitiers,
stãpânã absolutã pe inima regelui Henric al II-lea,
cel cu mult mai tânãr decât copiii ei, cel pentru care
ea a însemnat Iubirea. Apele Cher-ului, mai vechi
ºi mai noi decât toate frumoasele trecânde, spalã
de veacuri toatã zgura pe care istoria o lasã
în urma ei.

Pietrele cu emblemele Dianei de Poitiers
de la Chenonceau spun tãcând de o frumuseþe
„în aºa mãsurã de perfectã ºi inalterabilã” încât,
iatã, ºi acum…

Lacrima AAnei
Eugenia BBulat este ssubiectul uunui aamplu iinterviu

pe ccare ii ll-aa lluat RRaia RRogac, aapãrut îîn nnumerele ddin
iulie, aaugust ººi sseptembrie 22016 aale rrevistei. RReproducem
însã aaici sscurta pprezentare dde ppe „„manºeta” vvolumului
bilingv, rromâno-iitalian ((versiune iitalianã dde GGeo VVasile),
ÎÎn ddebara. AAl ddoiilea jjurnal aal uunuii eevadat ddiin EEst (Nello
sgabuzzzziino. IIl ssecondo ddiiariio ddii uuna llatiitante ddell’Est),
din ccare ssunt rreluate vversurile aalãturate, vvolum aapãrut
la EEd. GGunivas, CChiºinãu, îîn 22010.

Poetã ººi jjurnalistã. MMembru aal UUniunii SScriitorilor
din RRomânia ººi RRepublica MMoldova.

S-aa nnãscut lla 119 sseptembrie 11956 îîn ccomuna SSadova,
regiunea UUngheni, îîn pprovincia rromânã BBasarabia
(rãmasã ssub ddominaþie rrusã îîn uurma ccelui dde AAl DDoilea
Rãzboi MMondial), aactualmente RRepublica MMoldova. ªªi-aa
urmat sstudiile lla UUniversitatea dde SStat ººi lla UUniversitatea
Pedagogicã ddin CChiºinãu.

A ffost pprimul pprimar aales îîn mmod ddemocratic îîn
comuna ssa dde bbaºtinã ddupã aanul ddespãrþitor dde aape
1989. AA llucrat cca pprofesoarã, jjurnalistã ººi eeditoare.
Este ddirector ffondator/director oonorific aal RRevistei
Cliipa (Premiul dde SStat ppentru LLiteraturã ppentru TTineret,
Chiºinãu, 22009). ÎÎn 22010 pprimeºte OOrdinul RRepublicii
Moldova ppentru ccontribuþia ssa lla RRenaºterea NNaþionalã
din BBasarabia.

Te vvei rretrage-nn ddulapul ttãu, îîn ssfârºit,
ca ssã ccazi îîn ppoeme, 

ochii ttãi ssprijini-vvor uun ggeam cce ppriveºte oopac îînspre îîn zzid. 
Una vvei ffi ccu-aacest zzid ssufocant, vvei ffi uuna ccu AAna, 
balada cce-nn ttine oo pporþi oo cciteºti aazi îîn oochii aa mmii dde ffemei!

...Acasã lla nnoi mmãnãstirile vveºnic sse ssurpã.
ªi iiarãºi MManole ppe AAna îîn zzid oo aaburcã, 
cum bbasmul sspunea, þþi-aaminteºti?... 
de-ccea-mmãnãstire,-lloc-dde-ppomenire, 
care-sse-nnãlþa-ººi-sse-ttot-ssurpa...

(Urmeazã ffragmente ddin Balada MMeºteruluii MManole – nn.red.)

Auzit-aa-þþi-aauzit,
frate, ssorã, mmamã, ttatã, 
ºi ttu, ppruncã, ddragã ffatã, 
auzit-aai ttu vvreo ddatã, 
de ccând zzidu-nn EEst sse ssurpã, 
ºi ttot ccade pparcã uurcã, 
de ccând zzidu-nn EEst sse ffrânge, 
iarã AAna-nn zzid ttot pplânge, 
ºi aacasã ººi-nn sstrãini, 
lãsând ppruncii dde lla ssân, 

sã lle ddea uun aalt ddestin, 
auzit-aa-þþi aauzit 
sã sse-aarunce dde ppe-uun zzid 
de ddurere, dde nnecaz, 
vreun MManole dde pprin aazi, 
ori ssã-ººi ppunã þþeava-nn ttâmplã 
cã nnu-ii bbine cce sse-nntâmplã?...

Cã nnu-ii bbine cce sse-nntâmplã...
Cã-nnu-ii-bbine-cce-sse-nntâmplã...
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T
eatrul llui BBlaga s-a nãscut din poezie, tot
aºa cum teatrul antic grecesc s-a nãscut
din ditirambii poetici de la serbãrile dioni-

siace. Iar mai apoi filosofia sa, filosofie a culturii
asimilând teze din Frobenius ºi Spengler, învãluie
conceptele fundamentale în imagini metaforice: spaþiu
mioritic, orizontul misterului, cunoaºtere lucifericã,
cunoaºtere paradisiacã, Marele Anonim etc.

Cronologic, dupã Poemele luminii (1919) ºi Paºii
Profetului (1921), care se înscriu, potrivit înseºi
viziunii poetului, în noul stil, în fond, în concepþia
esteticã a expresionismului manifestatã în Europa
imediat dupã rãzboi, mai ales în poezie, teatru
ºi artele plastice, Blaga simte nevoia sã-ºi
obiectiveze eul liric. Vom observa chiar
cum unele dintre ultimele poeme din Paºii
Profetului (Versuri scrise pe frunze uscate
de vie; Moartea lui Pan; Pustnicul) iau forma
incipientã a unor scurte poeme dramatice,
împrumutând procedeul mãºtilor lirice pentru a
exprima diverse ipostaze ale eului: Psalmistul,
Anacreon, Misticul; Pan, Pãianjenul; Lucifer,
Spiritul Pãmântului, Veºnicul nevãzut,
Teologul etc.

Aºadar, gândul abordãrii teatrului se mate-
rializeazã chiar din aceºti ani. Spre sfârºitul
anului 1921 apare în revista Gândirea piesa
Zamolxe, subintitulatã mister pãgân, iar în
anul viitor este publicatã la Editura Institutului
de arte grafice „Ardealul”, prilej cu care i se acordã
Premiul Universitãþii din Cluj. Deja obiºnuiþi cu versul
alb ºi liber, cititorii simt în noul text acelaºi efect poe-
tic, susþinut de frumuseþea metaforelor ºi de cadenþa
interioarã a frazelor, încât piesa apare ca un poem
dramatic mai amplu, cu monologuri lirice care depã-
ºesc uneori prin forþa sugestiei ºi conotaþiile mitice
micile bijuterii din Poemele luminii, sau preluând ºi
amplificând ipostaze arhetipale din Paºii Profetului.

Zamolxe este prima piesã dintr-un amplu program
dramatic, continuând cu Tulburarea apelor (1923),
Meºterul Manole (1927), Cruciada copiilor (1930),
Avram Iancu (1934) ºi Arca lui Noe (1944). Este
drama care ilustreazã în contextul culturii universale
procesul naºterii unui zeu, iar în contextul culturii
noastre naþionale izvorul cel dintâi al credinþei, bazã
aperceptivã, stimulatoare a credinþei creºtine. Dan
Oltean, în monumentala sa carte Religia dacilor,
bazându-se pe teze deja consemnate încã de la
istoricul antic Celsus din sec. III-IV d.Hr. ºi preluate
de Vasile Pârvan, Mircea Eliade, Vintilã Horia º.a.,
subliniazã asemãnarea spiritualã dintre Zalmoxe ºi
Iisus, primul trãind poate cu peste 1000 de ani înainte
de era creºtinã, cele mai importante trãsãturi comune
fiind ritualul morþii ºi al învierii ºi credinþa în nemuri-
rea sufletului. Dan Oltean porneºte, de fapt, de la
uºurinþa cu care dacii romanizaþi s-au creºtinat, ei
având în credinþa lor deja o învãþãturã pãgânã care
se asemãna cu învãþãtura pe care o rãspândea, la
Dunãrea de Jos, Andrei, apostolul lui Iisus Hristos.

C
ele ttrei aacte aale ppiesei au în centru
personajul Zamolxe, iar conflictul dramatic
evolueazã prin opunerea personajului

principal, pe de o parte, marelui preot al religiei
oficiale, Magul, ºi, pe de altã parte, poporului dac,

care mai întâi îl
loveºte pe Zamolxe
cu pietre ºi-l alungã

din cetate, ca abia dupã aceea, treptat-treptat, sã
îmbrãþiºeze credinþa noului lor învãþãtor spiritual. 

Chintesenþa acestei învãþãturi este exprimatã
expozitiv în primul tablou din Actul I, în monologul
lui Zamolxe. Acesta, izolat de lume, evocã în faþa
peºterii ziua primei sale confruntãri cu vechea
mentalitate a cetãþii: „Departe eºti poporul meu dac,
neam de urºi./ Religie nouã ºi vânjoasã încercat-am
sã-þi aduc/ din inima necunoscutului./ Voiam sã-þi fiu
un bun rãsad,/ dar tu, ne-nþelegându-mi rostul, mi-ai
lovit/ cu pietre vorbele./.../ E mult de-atunci, mult.
Soarele îºi coborâse/ toatã mierea în livadã, când

þi-am spus/ parabola
cu Orbul./.../ Noi
suntem vãzãtori,/
iar Dumnezeu e-un
orb bãtrân./ Fiecare e
copilul lui –/ ºi fiecare
îl purtãm de mânã.” 

Tabloul urmãtor
prezintã câþiva ostaºi
care pãzesc, la
ordinul Magului,
templele strãvechilor
zei pãgâni. Unul
dintre ostaºi, Ostaºul
strãin, probabil prins
în rãzboaie de cãtre
daci în expediþiile lor

din sudul Dunãrii, aduce vorba despre Zamolxe cel
gonit din cetate ºi le povesteºte cum îºi redobândise
el libertatea: Magul promisese pe fiica sa, Zemora,
celui care-i va aduce capul lui Zamolxe. El nu reuºise
chiar acest lucru, dar dãduse de urma lui, gãsindu-i
sandalele în pãdure. Între timp, mucenicii lui Zamolxe
se înmulþesc, iar Magul porunceºte ca templul strã-
vechilor zei sã fie pãzit cu tot mai mare strãºnicie.

L
upta MMagului cu învãþãtura despre Marele
Orb are nevoie de viclenie. Magul face
pact cu Vrãjitorul, amândoi se înþeleg sã

rãspândeascã în popor povestea cã Zamolxe este
zeu ca, apoi, dupã fixarea lui în templu cu chip de
statuie, poporul sã-i uite învãþãtura despre Marele
Orb. Momentul se constituie ca intrigã principalã
a dramei. La casa Vrãjitorului vine Ciobanul lunatic,
cel care-l lovise primul cu pietre pe Zamolxe în urmã
cu ºapte ani. Vine acum sã cearã tãmãduire pentru
boala pricinuitã de actul samavolniciei sale. ªi, în
timp ce Vrãjitorul aruncã bobi ºi tãmâie în flãcãri,
Magul ascuns dincolo de vatrã rosteºte cu voce
misterioasã: „Zamolxe n-a fost om. A fost un zeu./
Din cuibul veºniciei/ s-a coborât pe trepte de luminã/
sã vã-nveþe tinereþea ºi durerea/ .../ Ciopliþi-i chip
de piatrã lui Zamolxe!/ Zeul strigã, cere jertfe!”

Desfãºurarea acþiunii în Actul II împleteºte
elemente realiste cu elemente expresioniste.
Dacã primul dintre cele trei tablouri îl înfãþiºeazã
pe Ciobanul lunatic, izbãvit de boala lui, acum
împrãºtiind învãþãtura lui Zamoxe ca un apostol
al acestuia ovaþionat de mulþime, tabloul urmãtor,
cu parabole din universul misterului, îl prezintã
pe Zamolxe singuraticul, parte a naturii înseºi
(„O frunzã cade-n noapte,/ un veac se scurge-n
mine./ Altã frunzã cade-n noapte,/ alt veac trece-n
mine.”), ºi în aceastã trecere nemãsuratã a timpului,
El se întâlneºte cu Moºneagul (cel care vine
„De unde nu e timp”), cu Tânãrul (cel care poartã

pe frunte o coroanã de spini
spunând: „Semãn ghimpi
sub Calea laptelui/ ºi-aºtept
sã rãsarã dureri, multe
dureri!”) ºi cu Cel de pe
Rug, în a cãrui îndoialã
se regãseºte ºi de la care
învaþã cã trebuie sã-ºi ducã menirea pânã la capãt,
iar cel din urmã tablou al Actului II îl înfãþiºeazã
pe Cioplitorul statuii lui Zamolxe ºi pe Mag vorbind
ºi ei despre aceastã nouã învãþãturã de comuniune
în viaþã ºi moarte cu natura.

A
ctul IIII uurcã îîncet drama spre punctul
culminant. Zamolxe se hotãrãºte sã se arate
din nou oamenilor. Prima fiinþã omeneascã

pe care o întâlneºte, fãrã ca ea sã-l recunoascã, este
Zemora, frumoasa fiica a Magului, cea care în urmã
cu ºapte ani îl învãþase în livadã sã prindã un roi
de albine. O întreabã pentru cine a cules florile,
ea îi spune cã a doua zi poporul aºazã în sanctuar
statuia lui Zamolxe, pentru el sunt florile.

ªtirea îl împietreºte de uimire.
A doua zi, în mijlocul unei mulþimi care-l priveºte

cu ochi strãini, asistã la zeificarea lui. Magul este
singurul care-l recunoaºte. Dialogul dintre ei este
dramatic: „Magul: O, dumnezeul tãu e orb –/
ºi tu biet tânãr i-ai luat/ pe umeri soarta/.../ 

Zamolxe:/.../ m-apropiu de urechea ta/ ºi-þi zic:/
grãbeºte-te –/ îngroapã-þi zeii, cioclule bãtrân!/
E plin de hoituri cerul tãu!” ªi, în timp ce poporul
îngenuncheazã la statuia aºezatã în templu,
iar Magul rosteºte cãtre ea cuvinte de slavã
(„Întoarce-te, Zamolxe-ntre stãpânii cei dintâi/
ai gândurilor, brazdelor,/ luminei ºi ai apelor!/.../
Înalþã-te, Zamolxe!”), începe jocul sacru al celor ºase
fecioare, preotese ale zeilor din templu, ultima dintre
ele fiind Zemora, preoteasa lui Zamolxe, omul devenit
Zeu, tulburat peste mãsurã, se aruncã asupra propriei
statui ºi o doboarã. Mulþimea nu admite profanarea
zeului lor ºi-l omoarã pe om cu pietre.

Deznodãmântul este de un sublim tragic.
În liniºtea care se lasã, Ghebosul, cel mai umil,
dar cel mai clarvãzãtor dintre culegãtorii de struguri,
îl priveºte atent pe mort ºi rosteºte: „A doua oarã
a venit între voi/ ºi nu l-aþi cunoscut./ Ochi ca
ai lui nimenea n-a mai avut/ ºi nu l-aþi cunoscut./
Apropiaþi-vã, priviþi-l! V-aþi ucis pe Zamolxe
cu statuia lui/ nemernici!”

Replicile finale ale unuia sau altuia aºazã mitul în
eterna sa poveste: „Unul: Zamolxe e mort. Al doilea:
Dar ne-a adus pe Dumnezeu. Întâiul: Orbul e iarãºi
printre noi. Al doilea: ªi-n noi.”

L
ucian BBlaga este al doilea mare poet, dupã
Eminescu, care îºi adapã lirismul din cele
mai adânci orizonturi ale mitologiei autohtone,

mitologia strãvechilor daci. Dar, în timp ce atmosfera
eminescianã din Sarmis, Gemenii, Decebal ilustreazã
murii cei vechi ai cetãþilor cu fãcliile care lumineazã
iubirile ºi dramele regilor daci, atmosfera blagianã
coboarã ºi mai adânc, cãutând ºi sorbind „apa din
care bea curcubeul”, ilustrând acel fond ancestral,
tumultuos, expansiv ºi barbar din sufletul strãmoºilor,
care este chiar spiritul naturii, iar Zamolxe îi învaþã
sã fie una cu natura, sã trãiascã prin ea ºi în armo-
nie cu ea. Este prima înþelegere a lui Dumnezeu,
pregãtind, prin mitul lui Zamolxe, primirea lui Iisus.

Zamolxe, dde LLucian BBlaga,
izvorul ccel ddintâi aai ccredinþei nnoastre

MMaarriiaann MMIIHHÃÃEESSCCUU

ÎÎnsã nnu-þþi dduce ggândul nnumai ppânã lla mmormânt, cci dde aacolo
treci lla îînviere ººi îîn aacelaºi ttimp ggândeºte ººi ccrede ccã ccel
ce zzace aacum iiarãºi sse vva sscula, ººi llimba ccare aacum ttace

iarãºi vva vvorbi, aatunci ccând sse vvor îînchina llui DDumnezeu ttoate
neamurile ccerului ººi aale ppãmântului ººi ccele dde ssub ppãmânt,
ºi ffiecare nneam sse vva mmãrturisi, pprecum sspune DDaniil. ªªi ffericit
va ffi aatunci ccel cce vva aafla îîndrãznealã îîn ffaptele ssale ccele bbune,
înaintea ddreptului jjudecãtor, HHristos. ((...)

Dar dde uunde vvoi pputea eeu, DDumnezeul, mmeu, ssã îîncep mmai
înainte ººi ssã pplâng ppãcatele mmele ccãtre mmila tta? CCãci ppãcatele
mele nnu lle ppot nnumãra, cca ººi sstelele ccerului ººi cca nnisipul mmãrii,

câte aam ppãcãtuit îînaintea tta, sstãpâne. ÎÎnsã, DDoamne, eeu ssunt
casa ººi ffãptura tta: nnu mmã llãsa ppe mmine, ffãptura tta, îîn aacest cceas,
în mmâinile ssatanei, nnici ssã ffiu îînchis îîn ttemniþele iiadului, ssã sse
bucure ssatana dde ffãptura tta, dde mmine, tticãlosul NNeagoe! AAuzi-mmã,
Doamne, ººi ppe mmine, ppãcãtosul ººi lleneºul ººi nneînþeleptul ººi
nesocotitul ttãu rrob, NNeagoe, îîn cceasul aacesta! PPrecum aai aascultat
pe IIezechia îîn cceasul mmorþii, aaºa aascultã-mmã ººi ppe mmine, tticãlosul
ºi nnevrednicul ttãu rrob, ppentru ccã nnu aam, DDoamne, lla ccine ssã
alerg, cci nnumai lla mmila tta! DDe aaceea nnu mmã pprimi cca ppe IIezechia,
ci pprimeºte-mmã aacum cca ppe uuna ddin sslugile ttale mmai mmici!

Din îînvãþãturi...



Cãrþi ººi aautori

Currtea  de  la  Arrgeºº
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A
trecut mmultã vvreme
de la Ziua Revistei
Curtea de la Argeº

(8 august 2015), unde am
primit din mâinile Doamnei
Maria Vaida volumul Povara
luminii, Ed. Grinta, Cluj-
Napoca, 2014, pentru care

încã o datã felicit autoarea. Cartea a fost lansatã
anul trecut împreunã cu ediþia îngrijitã a altui volum,
Yvonne Rossignon, Cântec de luminã frânt, apãrut
la aceeaºi editurã, în 2015. Ambele sunt apariþii
editoriale speciale.

Aprecierile mele sunt poate subiective, dar, legat
de cartea Povara luminii, pot spune cã am gãsit în
ea numeroase subiecte de reflecþie, care mã îmbie
sã le adâncesc. Mãrturisesc cã nu citesc suficient
de des „despre” literaturã, aºa cã volumul acesta
mi-a servit drept reper pe care-l voi folosi ºi pe mai
departe, ori de câte ori mã voi întâlni cu nume de
autori menþionaþi în ea. Maria Vaida a reuºit sã-mi
stârneascã din plin curiozitatea, deschizând porþi
neaºteptate ºi conexiuni de idei cu mult miez.

Poate o sã vã surprindã, dar realmente am

avut-o în tot acest timp aproape de mine, pe pupitrul
de lucru, ºi am citit-o în porþii mici, neabãtut, capitol
dupã capitol. Nu mi-aº fi iertat dacã nu scriam despre
ea, pentru cã autoarea mi-a insuflat energie ºi încre-
dere, adresându-ne calde cuvinte chiar ºi în dedicaþia
cãrþii în care face aluzie la ceea ce se pare cã avem
în comun: acea volatilã „povarã a luminii”. Am
remarcat în carte logica artisticã indusã prin analiza
atentã, în stil de exegezã, dar nu exagerat de
teoreticã, deci fãrã sã sperie cititorul nespecialist.
E o calitate care garanteazã atenþia treazã ºi lectura
fluidã, fãrã momente de plictis, cum din pãcate se
mai întâmplã pe la alþi autori ambiþioºi, care sacrificã
plãcerea lecturii de dragul de a cultiva la extrem
stilul doct. Acest lucru garanteazã interes din partea
noastrã, cititori din ce în ce mai puþini de literaturã
cu miez intelectual, deci nu neapãrat de bestselleruri
cu prizã la marele public. Sunt studii care nu se citesc
decât în cercuri de iniþiaþi, tocmai acesta e motivul
pentru care vã lansez cu bucurie invitaþia de a arunca
o privire în acest domeniu aparte ºi de a vã transmite
feedback-ul meu filtrat prin ochiu-mi neînceput,
de nespecialist.

Prin intermediul acestei cãrþi, autoarea mi-a

facilitat accesul la o metodã de a privi literatura
în profunzime. De asemenea, mi s-a întipãrit în
minte ºi modul în care a conceput lucrul cu tânãra
generaþie. Sunt convinsã cã adolescenþii apreciazã
stilul deschis în care au fost stimulaþi sã filtreze
prin propria lor sensibilitate lirica pe teme religioase
sau alte subiecte literare.

A
bordarea iideii dde rroman mminimalist a fost
pentru mine o experienþã nouã, aducând
în discuþie un subiect pe care l-am simþit

mocnind nenumit prin mediile literare, dar insuficient
analizat de cei ocupaþi sã scrie uneori mult prea mult,
pradã cantitãþii, în detrimentul calitãþii. Capitolele din
încheiere, dedicate autorilor contemporani mai puþin
cunoscuþi, completeazã sumarul, în mod fericit pentru
lector, oferindu-i un instrument de lucru la care va
putea reveni ºi în viitor, consultând-o în continuare,
fãrã doar ºi poate. Cu aceleaºi alese sentimente
rãmân îndatoratã doamnei Maria Vaida pentru lectura
aceasta cuprinzãtoare ºi densã, salutând-o cordial
ºi cu gratitudine din Spania, unde mulþi români ar fi
interesaþi de aceastã carte ziditoare, a unei dãscãliþe
din Transilvania.

PPoovvaarraa lluummiinniiii - oo ccaarrttee zziiddiittooaarree
Gabrriella CCÃLUÞIU SSONNENBERG

C
el dde aal XXI-llea vvolum
de versuri al talen-
tatului poet Ioan

Raþiu poartã titlul Pentru tine,
este tipãrit la Editura Ispirescu
în 2016 ºi are un fel de auto-
prefaþã, din care aflãm cã:
„Uimitor este sã-þi pese de
rostul paºilor tãi… fãcuþi,

nefãcuþi, refãcuþi prin… clipe, visuri, amintiri cãutând
ori lãsându-te cãutat...” (Cuvânt înainte, p. 9).

Într-o altã secvenþã, Clipa, regretatul profesor
universitar Ion Rotaru scria: „Ioan Raþiu este un
poet ce nu s-a grãbit deloc sã publice, deºi se aflã
la o vârstã respectabilã, cu totul potrivitã gradului
de colonel, pe care îl poartã, cu toatã cinstea
ºi demnitatea cuvenite”.

De atunci pânã acum, însã, harnicul autor a tipãrit
mai multe cãrþi: Tribunul clipei, Nu chiar totul despre
sex, Gândurile unui neînþeles, Gânduri cu subînþeles
(probabil o replicã la cel dinainte), Din vina clipei,
Psalmi, Amintirile unei clipe, Într-un teatru de vise,
Fãrã semne.

Harnic, cult, cu un har poetic de excepþie, modest
cum puþini creatori mai întâlneºti în zilele noastre,
el tipãreºte câte o carte de versuri pe an, trecând
în poezie de gradul de colonel spiritual, tinzând,

dupã cum desprindem din acest volum, spre
cel de general de vis, peste batalionul clipelor,
care formeazã un fel de obsesie a autorului.

C
artea ppe ccare vv-oo pprezint, sub atotcuprin-
zãtorul titlu Pentru tine, include versuri
dedicate mamei, tatãlui ºi, mai ales, unei

iubite ideale.
Amintirea mamei este luminoasã ºi însoþitã

de sfaturi înþelepte: „Zbor pentru tine, mamã!/ Port
un sãrut/ pe aripa Luminii din care m-ai nãscut…/
În cerul tãu se împlinesc dorinþe,/ îndemnuri, pilde,
întrebãri/ împodobind priviri înlãcrimate/ sau zâmbete
pentru iertãri…” (Pentru tine, p. 15).

Tatãl este înfãþiºat ca un om generos, care îºi
preþuieºte copiii ºi le împarte zâmbete, cu o dragoste,
totuºi, reþinutã: „Îndeamnã primãvara din muguri,
ca sã ºtii:/ Nu vorbele se uitã, ci zâmbetele mor/
Atunci când o Iubire se-mparte la copii,/ Aºa cum
pentru viaþã nimic nu e uºor!” (Ca sã ºtii, p. 11).

Iubita se bucurã de un spaþiu mai amplu, pe
mãsura creºterii delicate a acestui sentiment nobil:
„Primeºte-mi clipa, la sãrut rãspunde/ Cu toate
îmbrãþiºãrile târzii,/ Neliniºtitã primãvarã, tu fii//
Miracolul speranþei, pânã unde/ Se va întinde-n
ceruri vraja noastrã,/ Purtatã-n zbor de pasãre
mãiastrã…” (Primeºte-mi clipa!, p. 19).

Astfel de versuri, bine alcãtuite, armonioase,
muzicale, sensibile ºi profunde, întâlnim pe fiecare
paginã: „Eºti/ un ram al cãutãrii/ inventat de ano-
timpuri/ la porunca tinereþii/ revãrsare-a clipelor/
din Luminã/ în Luminã/ printre multe câte/ sunt”
(Un ram, p. 14).

Observãm cã volumul are o anumitã structurã,
intenþionat cãutatã: printre poeziile clasice, gen
sonet, autorul presarã versuri moderne, concise ºi
sugestive: „Îþi aminteºte/ când/ privirile se-ntorceau//
în dreptul aceleiaºi clipe/ recunoºteai/ tinereþea”
(Tinereþea, p. 72).

Obsesia autorului este zborul clipelor iute
trecãtoare, purtându-l pe creator pe treptele vârstelor,
deºi, interogativ, el crede cã: „ªtii?/ Moartea se teme/
de poezii” (ªtii?, p. 28).

Sugestia este cã, prin creaþie, putem rãmâne
statornici în memoria urmaºilor: „Totul e sã crezi în
tine!/ Unde clipa nu te vrea,/ De la rãu pânã la bine/
Se deschide inima…” (Totul e sã crezi în tine!, p. 96).

I
oan RRaþiu eeste uun ppoet ddeosebit, cu o armonie
fireascã între sentimente ºi cuvinte, conºtient
de valoarea sa realã, deºi nu o afiºeazã cu

ostentaþie. Are profilul moral al unui creator adevãrat,
stãpân pe mijloacele sale de exprimare.

UUnn ppooeett ttaalleennttaatt ººii ccoonnssttaanntt ccuu ssiinnee
Ion CC. ªªTEFAN

Semn(al) dde ccarte 
Nicolae GGeorgescu, Emiinescu:: UUltiimele zziile lla TTiimpul, Casa EEditorialã FFloare

Albastrã, BBucureºti, 22016
Ar fi fost Eminescu un „Don Quijote” care „s-ar fi pus cu þara-n beþe”, adicã

n-ar fi înþeles aceastã „situaþie de provizorat”? Al. Lahovari a înþeles-o, Lascãr
Catargiu la fel, Tache Ionescu, iatã-i poziþia. În cazul poetului s-a preferat, însã,
îndepãrtarea ºi încarcerarea în mit. Un mit mut, care nu poate sã vorbeascã – ori
se exprimã altfel decât prin vorbe. Pentru cã Titu Maiorescu ºi ceilalþi care ºtiau 

treburile ascunse ale þãrii
înþelegeau perfect de bine
cã sacrificiul lui Eminescu
este unul naþional în ultimã
instanþã, cã cea mai puternicã
voce pentru Ardeal trebuia sã
tacã, pentru a se face politica
– ºi acea voce a tãcut. De
ce au þinut ei secret acest
adevãr? Oare, venind repede
rãzboiul mondial, n-au mai
apucat sã-l transmitã? Oare
n-a mai fost nevoie de
adevãrul Eminescu dupã
rãzboi ºi Marea Unire?
Oare a fost o fatalitate?

Mitul în sine, ca mit – este purtãtor de adevãr, iar adevãrul iese, pânã la urmã,
la suprafaþã; poate cã aºa au gândit maiorescienii din jurul anilor ’20 ai secolului
trecut. Cum iese, însã, adevãrul la suprafaþã din mit: cu mit cu tot, ori scuturân-
du-se de el? Dar putem noi sã spunem cã mitul însuºi nu este adevãr? Poate
conþine adevãrul ceva neadevãrat – minciuna, de pildã?

Nu insistãm; sigur este, însã, cã pentru mulþi alþii soluþia „aruncãrii peste bord”
în privinþa lui Eminescu era mai de dorit. (Reluare din finalul penultimei secþiuni
a cãrþii)

ªtefan MMitroi, Dulce cca ppeliinul, Editura RRao, BBucureºti, 22016
Iatã cã o carte întru totul remarcabilã, scrisã în contra curentului autohtonist,

consumist sau debiloid, apare totuºi pe piaþã. Este, neîndoios, o surprizã ºi o
provocare. Publicul va trebui, prin urmare, sã-ºi depãºeascã grilele de lecturã
dobândite în ani ºi ani de mediocritate româneascã localã, pentru a primi cum
se cuvine o operã precum Dulce ca pelinul. (...) ªtefan Mitroi ne oferã un triptic,
absolut original (...) ºi în care amestecã parcã toate resursele posibile ale
scriiturii. (...)

Atât cât e omeneºte previzibil, Dulce ca pelinul reprezintã cel mai complex
roman românesc al lumii satului. ªtefan Mitroi este, în înþelegerea mea, ultimul
mare scriitor „þãran” al istoriei/memoriei care îºi încheie acum milenarul sãu
proces literar ºi civilizaþional. (Dan Caragea)

Nu credeam sã mai aparã un scriitor din Teleorman care sã se ridice
la nivelul lui Zaharia Stancu ºi Marin Preda. Iatã-l! (Fãnuº Neagu)
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T
itlul ddinainte, iinaugurând oo rrubricã oomonimã,
nu desemneazã o simplã cascadorie
publicisticã. El porneºte de la realitatea lumii

de astãzi, tot mai intens ºi mai dens conectatã de
ceea ce dominã comunicarea globalã, ºi anume,
digitalizarea. Întreaga paradigmã internaþionalã a fost
concentratã de ºi în spaþiul virtual, de transferurile de
informaþii în timp real. Se adaugã tradiþia unor legãturi
de decenii între România ºi statele subsahariene,
precum ºi interesele actuale de colaborare ºi de
dialog. Modificãrile din regimurile politice ale conti-
nentului african de dupã anul 1990 au repus Africa
pe harta politicã, transformând-o dintr-un teritoriu
al dictatorilor pe viaþã într-un perimetru al dialogului
ºi al conlucrãrii extra- ºi intracontinentale. Din cele
cincizeci ºi patru de state africane, treizeci ºi cinci
sunt pe o traiectorie democraticã ascendentã.
Persistã ºi anomalii politico-militare cum ar
fi Angola (acelaºi preºedinte, Eduardo dos
Santos, din 1979), Uganda (Yoweri Museveni
e la putere din 1986) sau Zimbabwe (Robert
Mugabe, premier din 1980, preºedinte din
1987). Deºi noii lideri africani s-au temut
cã prãbuºirea comunismului european va
determina o scãdere a interesului pentru
dezvoltarea þãrilor lor, evoluþia evenimentelor
ºi direcþiile de colaborare cu lumea exterioarã
s-au extins, dar pe baze ºi cu obiective noi.
Ajutoarele ºi stipendiile acordate de þãrile
donatoare în perioada Rãzboiului Rece numai
pe criterii ideologice urmãreau consolidarea
celor douã sfere de influenþã în zonã. Ele au
fost reorientate spre dezvoltarea prin eforturi
proprii ºi spre democratizarea vieþii interne,
acolo unde au apãrut simptomele unei
însãnãtoºiri a vieþii politice, economice ºi
sociale. Rezultatul acestei reorientãri a fãcut
din Uniunea Europeanã principalul partener
al Africii subsahariene.

Africa, privitã de iniþiatorii geopoliticii, Freidrich
Ratzel, Rudolf Kjellén, Sir Halford Mackinder
sau Nicholas Spykman, ca un teritoriu misterios,
plasat undeva în afara evenimentelor planetare
semnificative, a fost tratatã în mod arbitrar ºi nedrept
ca marginea exterioarã a periferiei societãþii umane.
La numai doisprezece ani dupã abolirea oficialã de
cãtre Marea Britanie a traficului cu sclavi africani,
acidul eseist ºi pamfletar Thomas Carlyle îi „avertiza”
pe cei pe care îi ridiculiza cu titlul ironic de „obscurii
mei prieteni” cã rãmâneau sortiþi, aºa eliberaþi din
robie cum se gãseau, sã rãmânã slugile celor con-
sideraþi de el superiorii, stãpânii albi. Nici celebrul
filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel nu s-a dovedit
mai generos în aprecierile de pe la 1830, când
afirma, culmea, fãrã argumente, cã Africa rãmânea
în afara istoriei ºi dincolo de procesele care ar fi
putut-o include în dezvoltarea umanitãþii. Drept
onorabilul Winston Churchill, ulterior laureat al
Premiului Nobel pentru literaturã, deºi nu a scris
decât memorii, formula, la începutul secolului al
XX-lea, dupã o inspecþie de vechil în estul Africii
coloniale, edicte concentrând o viziune derizorie
asupra ºefilor de trib, impropriu costumaþi, dupã
pãrerea lui, pentru plecãciunea umilã dinaintea
ilustrului buwana, stãpânul alb. 

A
semenea aatitudini aau ggenerat iniþial ºi au
dezvoltat ulterior statutul puterilor coloniale
în Africa ºi au transformat continentul de

peste treizeci de milioane de kilometri pãtraþi în
proprietãþi britanice, franceze, portugheze, belgiene,
germane (pânã în 1918), italiene sau spaniole.
În 1880, europenii controlau o zecime din teritoriul
Africii subsahariene (exclusiv centura mediteraneanã
formatã din Maroc, Tunisia, Libia, Egipt), dar la
începutul secolului al XX-lea stãpânii coloniali
dominau cu putere absolutã 90 la sutã din suprafaþa
continentului negru. Din blocul continental marcat
iniþial pe hãrþi cu uriaºe pete albe, dincolo de
marginea istoriei, Africa a devenit, treptat, o vecinã
mai îndepãrtatã a Europei, acceptabilã când erau
luate în calcul uriaºele resurse naturale terane
ºi subterane, dar total neplãcutã când apãreau
nemulþumiri ºi revolte ale bãºtinaºilor, cum a fost
sângerosul conflict Mau-Mau din Kenya. Multã vreme,
harnicii colonialiºti, copleºiþi de efortul cãratului spre

metropole al aurului, al diamantelor, al uleiului
de palmier, al cafelei sau mirodeniilor, au continuat
sã-i dea crezare lui Hegel ºi sã joace cartea lipsei
de istorie a continentului, chiar dacã numai în
feudalismul târziu acesta cunoscuse prezenþa ºi
influenþa a cel puþin douãzeci de regate sau sultanate
puternice. Motivaþia unei asemenea orbiri trufaºe
a fost lipsa izvoarelor istorice tipic europene:
documente, monumente, cronici, corespondenþe,
contracte, adicã sursele materiale. Tradiþia oralã
africanã, extrem de bogatã în date ºi fapte, adevãrata
coloanã vertebralã a memoriei colective, a fost privitã
de europeni ca o colecþie de basme ºi mituri animiste
pitoreºti, inferioare celor trei C sub stindardul cãrora
a avut loc invazia europeanã: civilizaþie, comerþ,
credinþã. O colecþie de documente în arabã din

secolele al XII-lea
pânã în al XIX-lea,
aproximativ ºapte sute
de mii de manuscrise,
unele ºi în limbile
locale manding,
songhay ºi tamasheq,
cuprinzând tratate de
medicinã, matematicã,
filosofie ºi geografie,
pãstrate în biblioteca
din Tombouctou,
Mali, a stârnit inte-
resul comunitãþii
internaþionale abia în
1970, când UNESCO
a iniþiat crearea unui
fond de conservare,
ulterior subfinanþat ºi
neproductiv. Norvegia
a reuºit în 2006-2007
sã adune banii

necesari ºi sã mandateze o fundaþie particularã
cu pãstrarea ºi stocarea digitalã a comorilor de
cunoaºtere originarã africanã, pãstrate în Mali. 

O
datã ccu rrevenirea RRepublicii SSudafricane
în cercul statelor cu un regim democratic
dupã decenii de apartheid, în urma

alegerilor multirasiale din 1994, odatã cu nevoia
de reconstituire a istoriei reale a continentului
ºi a þãrii dincolo de aroganþa albilor minoritari dar
dominatori, tradiþia oralã africanã a fost acceptatã
ca sursã de istorie directã ºi credibilã. Din pãcate,
aºa cum comuniºtii au recroit istoria unor þãri
acaparate vremelnic, inclusiv România, ºi în Africa
de Sud dominanta negritudinii a dus la dezechilibre
ºi la exagerãri. Istoria publicatã în 2007, excelent
realizatã, bine documentatã pentru contribuþia
populaþiilor xhosa, bantu ºi zulu, conþine doar douã-
sprezece imagini ale albilor (ºi acela incriminatoare)
dintr-un fond de douã sute de fotografii ºi ilustraþii.
Treptat, însã, Africa subsaharianã a traversat cel
de-al doilea semicerc geopolitic (a se citi marginea
extremã a lumii civilizate) desenat de sir Halford
Mackinder ºi s-a apropiat de pivoþii eurasiatici. Prima
etapã a constituit-o procesul decolonizãrii, început
cu Sudanul în 1956, proces pe parcursul cãruia
România s-a apropiat de noile state independente în
primul rând din interese economice. Anii ’60, marcaþi
de eliberarea galopantã a teritoriilor africane, a
coincis cu industrializarea forþatã a României, însoþitã
de o necesitate crescândã de materii prime. Evident,
nu a lipsit ºi un apendice ideologic, dar acesta nu
a împiedicat încheierea unor acorduri comerciale
avantajoase cu þãri africane declarat anticomuniste,
cum erau Zair, Nigeria sau Coasta de Fildeº. 

Decolonizarea nu a fost un proces reparatoriu,
iniþiat de fostele metropole ca un gest de pocãinþã
dupã jaful comis pe continentul negru aproape o sutã
de ani. Decolonizarea a fost susþinutã ºi alimentatã
de cei doi hegemoni, SUA ºi URSS, la Organizaþia
Naþiunilor Unite, pentru cã ei nu fãcuserã parte
din elita care a tranºat Africa cu rigla ºi compasul
în timpul Conferinþei de la Berlin din 1884-1885,
operaþie orchestratã ºi impusã de cancelarul Otto
von Bismark, aplaudat ºi ascultat de Marea Britanie
ºi Franþa. La acea vreme, Rusia þaristã nu-ºi revenise
dupã rãzboiul cu Imperiul Otoman (1877 – 1878)
în urma cãruia ºi România ºi-a cucerit independenþa

de stat. Statele Unite tocmai
îºi extinseserã teritoriul prin
cumpãrarea provinciei Alaska
(1.717.856 km2, cel mai
întins stat al federaþiei) de
la ruºi cu mai puþin de doi
cenþi pentru 4,74 km2, ºi
trãiau încã dupã doctrina
Monroe, „America, ameri-
canilor”, adicã perioada invaziilor europene
s-a încheiat. 

E drept cã în siajul eliberãrii fostelor colonii,
ºi foºtii dominaþi ºi foºtii dominatori ºi-au conservat
un fel de relaþii privilegiate prin Commonwealth-ul
britanic, prin instituþia francofoniei sau prin
lusotropicalism, dupã modelul mai vechi al
hispanidad-ului, prin care Madridul ºi-a cultivat
o anumitã influenþã în America Latinã. 

Cercul puterii universale, despãrþit de geopolitica
Rãzboiului Rece, a adus în interiorul celor douã sfere
de influenþã, americanã ºi sovieticã, teritorii care,
odatã emancipate, au involuat în loc sã evolueze din
punct de vedere politic, economic ºi social ºi aceasta
atât din cauza jocului celor douã superputeri de
a-ºi domina vasalii, cât ºi din lipsa unei conºtiinþe
naþionale ºi a unitãþii identitare în societãþi tribale,
menþinute sub aceastã formã de organizare de cãtre
forþele dominante, pentru a le controla ºi a le orienta
conform propriilor lor interese. 

I
nteresant eeste ccã ddin aaceastã cconfruntare
a celor doi giganþi, dublatã de lupta cu umbrele
a fostelor metropole, România a ºtiut sã joace

o carte câºtigãtoare din punctul de vedere al pro-
priilor interese. Atenþia acordatã Africii nu a apãrut
din neant, odatã cu foamea de materii prime a noii
industrii româneºti. Chiar dacã pentru români, ca
ºi pentru alte naþiuni europene, continentul negru
a rãmas un teritoriu îndepãrtat, misterios ºi exotic
pentru multã vreme, au existat episoade care l-au
adus în vecinãtatea noastrã. Doi cãlugãri munteni au
cãlãtorit la mijlocul secolului al XVI-lea la Mormântul
Sfânt în Palestina ºi apoi au mers în amonte spre
izvoarele Nilului, convinºi cã marele fluviu pornea din
Rai. S-au întors dupã ce au dat de marile cataracte,
dar ºi-au descris drumeþia. Celebrul explorator pornit
sã descopere adevãratul izvor al Nilului, Samuel
Baker, a fost însoþit pânã în inima Africii de amanta
ºi apoi soþia sa Florence, Florica, nãscutã în
Transilvania. Pe când era ambasador la Paris, Vasile
Alecsandri a cãlãtorit în nordul Africii în compania
unui prieten, diplomat britanic, ºi a fost al doilea artist
ºi om de culturã european prezent în zonã, primul
fiind pictorul francez Delacroix. Funcþionari români,
angajaþi de oficiul colonial belgian, au lucrat în
Congo, dar ºi-au pãrãsit slujba foarte bine plãtitã
când au fost nevoiþi sã asiste la tratamentele barbare
la care coloniºtii belgieni îi supuneau pe localnici.
În 1895, Dimitrie Ghica-Comãneºti, împreunã cu fiul
lui, Nicolae, a fost la vânãtoare în Abisinia (Etiopia),
iar trofeele conservate le-a donat Muzeului „Grigore
Antipa”. În 1936, locotenentul Zãrnescu ºi doi
camarazi aviatori români au efectuat un raid aerian
pe ruta Bucureºti, Cape-Town, sponsorizaþi cu
carburant de Dutch Shell ºi susþinuþi financiar de
primãria capitalei României. Pe parcursul a douãzeci
ºi ºase de mii de kilometri, cele trei aparate, un IAR
80, un Messerschmitt construit în România dupã
licenþã germanã ºi un Messerschmitt original, au
parcurs traseul fãrã nicio defecþiune. Episoade
asemãnãtoare care dovedesc cã Africa nu a fost
niciodatã foarte departe de percepþia românilor au
fost consemnate de istorie ºi le voi evoca în mãsura
în care vor avea relevanþã pentru temele abordate.
Rubrica inauguratã cu prezentul articol îºi propune
sã urmãreascã modul, procedeele, interesele,
iniþiativele ºi costurile cu care s-au dezvoltat relaþii
speciale, în multe situaþii unice, între þara noastrã
ºi þãrile Africii subsahariene, relaþii care le-au adus
pe acestea din urmã în vecinãtate noastrã virtualã.
O a doua direcþie a demersului jurnalistic pe care-l
propun este cunoaºterea în intimitate a unor eve-
nimente ºi situaþii actuale care aduc în actualitate
Africa subsaharianã ºi care afecteazã direct sau
prin efecte de duratã situaþia internaþionalã. 

Vecina mmea, AAfrica
Nicollae MMELINESCU
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A
m îînceput aacest
pelerinaj literar în
parcurile din oraºul

Shiraz, unde gãsim trei dintre
cele mai iubite simboluri ale
culturii persane: trandafiri,
privighetori ºi poezie, multã
poezie. Titlul mi-a fost inspirat
de o minunatã Antologie

de poezie persanã (secolele X-XX), recomandatã
de prefaþa semnatã de acad. Virgil Cândea ºi de
gândurile lui Tudor Vianu. Acolo, la Shiraz, eram
în cãutarea locurilor de veci ale celor mai mari poeþi
persani: Saadi ºi Hafez. Împreunã cu Ferdousi, ei
formeazã trinitatea de aur a literaturii clasice persane.
Poeþii respectivi sunt veneraþi ºi astãzi ca adevãraþi
sfinþi. Mausoleele lui Saadi ºi Hafez din Shiraz sunt
pe mãsura respectului nemãrginit al iranienilor faþã
de aceºti poeþi iconici ai lor. Locurile de veci, cu
adevãrat monumentale, se gãsesc în grãdini cu
chiparoºi (simbol al nemuririi), palmieri ºi trandafiri.
ªi, conform unei frumoase legende locale, acolo unde
sunt trandafiri, cu certitudine existã ºi privighetori.
Este o legendã care se reflectã în toate creaþiile lor
literar-artistice. Aici, perfecþiunea artei celor doi poeþi
se îmbinã cu armonia celebrelor grãdini persane
care, la rândul lor, sunt ºi ele elemente de bazã ale
culturii acestui popor, unele dintre ele regãsindu-se
pe listele UNESCO ale Patrimoniului Umanitãþii.

Înainte de a-i cunoaºte pe Saadi, Hafez, cât ºi pe
alþi titani ai literaturii clasice persane, sã identificãm
câteva elemente istorice ºi trãsãturi definitorii ale
unei creaþii literare încântãtoare. În primul rând,
europeanul va considera drept fantasticã vârsta
de douã milenii ºi jumãtate a acestei literaturi, ceea
ce o aºazã printre cele mai vechi din lume. Punctul
de pornire ar fi fost chiar Avesta, cartea sfântã a
lui Zoroastru, care, prin cei 21 de psalmi ai sãi,
a dobândit ºi o mare valoare literarã. Dupã Avesta,
trece secol dupã secol, fãrã a mai fi consemnate
creaþii literare propriu-zise. Uneori, arheologii mai
gãseau prin nisipuri fragmente de poeme religioase,
care aveau o valoare istoricã, nu ºi literarã. Abia
dupã vreo zece veacuri încep sã aparã poveºti,
fabule, alegorii, unele chiar remarcabile, cum ar
fi cele cu tematicã eroicã. Despre toate acestea
au rãmas doar referiri indirecte sau texte scurte,
pãstrate în comunitãþi zoroastriene, alãturi de unele
cãrþi religioase. În aceastã zestre se afla ºi romanul
istoric Cartea isprãvilor lui Ardashir ºi fragmente din
romanul epic Memoriul lui Zariri, în care datele reale
despre un rege din Dinastia Sasanidã (226-651)
se împletesc cu debordante elemente de fantezie.
Episoadele istorice din acest început literar îndepãrtat
îºi gãsesc o versificare genialã în epopeea naþionalã
ªah-namé (Cartea Regilor) a lui Ferdousi.

Dupã aprecierea orientaliºtilor, proza a fost consi-
deratã mult timp de iranieni drept genul care nu putea
reflecta pe deplin talentul autorului, rãmânând astfel
prea puþine lucrãri din perioada clasicã. Deºi multe
dintre acele scrieri îºi pãstreazã valoarea ºi astãzi,
specialiºtii considerã cã poezia este componenta
cea mai de preþ a patrimoniului literar iranian. 

P
e llângã vvechime, literatura persanã, cu
deosebire cea clasicã, a încântat ºi continuã
sã încânte o lume întreagã cu mituri ºi

legende, cu basmele, maximele ºi proverbele, care
s-au dovedit a fi calea cea mai subtilã ºi eficientã
pentru pãstrarea identitãþii culturale. De exemplu,
influenþa arabã, aparent covârºitoare la un moment
dat, nu a afectat spiritul persan de exprimare prin
literaturã, nici personalitatea bine definitã a acesteia
sau existenþa ei de sine stãtãtoare. Creaþiile literare
ale acelor vremuri au fost slujite de o limbã persanã
extrem de bogatã ºi cu o infinitate de nuanþe. ªi,
astfel, bogãþia vocabularului ºi simbolistica au dat
naºtere acelor versuri cifrate, pe care le poþi înþelege
doar dacã ºtii sã le decodezi.

De asemenea, sã remarcãm bogãþia ºi frumuseþea
folclorului persan, care se regãseºte, într-o formã sau
alta, în creaþiile tuturor scriitorilor. Preluând maximele,
legendele ºi proverbele din popor, multe de naturã

moralizatoare, ei le-au desãvârºit din punct de
vedere literar, asigurându-le un alt destin. Acest
demers scriitoricesc ne apare ca un adevãrat tezaur
de înþelepciune persanã, pe care, personal, l-am
admirat, în formã concentratã, în volumul Cugetãri
persane, apãrut la Editura Albatros din Bucureºti, în
anul 1983. Este o antologie admirabilã realizatã de
prof. Viorel Bageacu, cel care a semnat traducerea,
prefaþa, notele ºi indicii. Pentru a anticipa, într-un fel,
întâlnirile noastre viitoare cu unii dintre marii poeþi
persani, sã reþinem de aceastã datã câteva dintre
cugetãrile lor celebre:

Ferdousi: De trudeºti, comoarã gãseºti. Ca
dreptatea sã fie sigurã în orice situaþie, e suficient
adevãrul drept paznic.

Saadi. N-am vãzut un om care sã se fi rãtãcit pe
drumul drept. Îþi poþi cãni pãrul cu râvnã, dar spinarea
gârbovitã tot nu se îndreaptã.

Hafez: Fiecare clipã
îi smulge vieþii o suflare.
Grãdinile raiului sunt
minunate, dar fii atent sã
nu uiþi nici umbra de sub
salcie ºi nici poeniþa.

Omar Khayyam: Cât
poþi, cautã sã fii mãcar
pentru o clipã tu însuþi.
Pasãrea aceea a fericirii,
pe care o numim tine-
reþe, vai, nu ºtiu când
a venit ºi când a plecat.

Rumi: Tu, care nu te
cunoºti pe tine însuþi, pe
cine cauþi? Gândul bun
îngraºã omul. Doar chinul
inimii e dovada dragostei.

Când vorbim de
folclor, trebuie sã
sugerãm cititorului
sã-ºi îndrepte atenþia ºi
spre minunatele basme
persane, care ne poartã pe tãrâmul fermecat al
derviºilor ºi padiºahilor, unde o pasãre care face ouã
de aur deþine secretul fericirii, un leu se teme de un
mãgar ºi un dovleac este însufleþit de dorinþa unei
femei de a fi mamã. Visele celor cu inimã bunã se
împlinesc, dar nu înainte de trecerea unor încercãri...
(Cele mai frumoase basme persane, Polirom, 2011)

E
ducaþia mmoralã este o parte esenþialã a
creaþiei literare. Nota didacticã nu lipseºte
din nicio operã a scriitorilor clasici. Aceasta

pentru cã, de la bun început, creaþiile lor s-au dorit a
fi îndreptare de conduitã ºi expresie a virtuþilor morale
ale poporului iranian. De aici ºi termenul de poezie
moralã, apãrutã pe un fond filosofic ºi religios. Ade-
sea, însã, morala îmbracã ºi haina satirei, gen cultivat
de toþi marii poeþi, ceea ce dovedeºte cã laudele,
la care îi constrângea condiþia lor de stipendiaþi ai
marilor seniori, nu le atrofiau spiritul critic, dimensiune
importantã a poeziei clasice persane.

Literatura persanã a secolelor IX-XV s-a dezvoltat
în condiþii istorice determinate: slãbirea Califatului de
la Bagdad ºi apariþia unor regate independente pe
teritoriul Iranului. Aºa a fost posibil ca, din secolul al
IX-lea, limba persanã sã redevinã limbã literarã. Apoi,
la curtea monarhilor locali a început sã se coaguleze
elita scriitoriceascã persanã (de exemplu, în secolul
al XI-lea, la curtea sultanului Mahmud erau peste 400
de poeþi). Deºi siliþi sã creeze în umbra unor puternici
protectori, cãrora sã le preamãreascã calitãþile ºi
isprãvile, poeþii aveau însã propria „republicã a lite-
relor”, în care domneau dragostea, înþelepciunea,
frumuseþea omului ºi a naturii, spiritualitatea ºi umorul
(Virgil Cândea). Acesta este contextul în care poeþii
de curte încep sã creeze qasidele (odele), acele lungi
discursuri de preamãrire a protectorilor lor. Unele
dintre ele se încheiau cu o serie de reflecþii morale,
pe un ton când povãþuitor, când mustrãtor, cunoscute
ulterior drept predici rimate. Aceastã poezie de curte
nu era însã o invenþie a Iranului islamic, ci o tradiþie
care venea din Persia anticã. Fenomenul ca atare
a avut o însemnãtate deosebitã: concentrarea unor

forþe poetice a dus atât la creºterea nivelului artistic
al creaþiei poetice, cât ºi la apariþia unor adevãrate
ºcoli literare.

Procesul de renaºtere statalã ºi culturalã a creat
terenul propice pentru apariþia epopeii. În perioada
clasicã, de care vorbim, epopeea a cunoscut cel
puþin trei etape principale: a pornit de la modelul
lui Ferdousi din ªah-namé (Cartea Regilor), unde
tezaurul de legende este repovestit cu noile mijloace
literare, la care, mai apoi, a fost adãugat capitolul
despre isprãvile suveranilor musulmani, pentru ca
în final sã se revinã la metrica ºi stilul lui Ferdousi,
imitate de foarte mulþi, dar de nimeni egalate.

P
entru oo mmai bbunã îînþelegere a clasicismului
persan, trebuie sã avem în vedere influenþa
profundã a sufismului, acea parte misticã

a islamului, a conceptului religios dupã care lumea,
cu tot ceea ce conþine ea, este locul de
manifestare a Realitãþii Divine. Cu rãdãcini
în Bagdad (sec. IX) ºi Alexandria egipteanã,
sufismul persan are la bazã credinþa ele-
mentarã cu privire la posibilitatea cunoaº-
terii intuitive a lui Dumnezeu. Poezia a
fost modalitatea principalã de exprimare a
sufiºtilor, folosind simboluri precum iubirea,
vinul ºi femeia, simboluri potenþate de
cântec ºi dans. Fiecare element în parte
era considerat drept o punte între lumea
vizibilã ºi nevãzut. Astfel, poezia sufi apare
ca o cale purã spre iluminare. Nu în toate
cazurile, însã. La poeþii mari, precum Hafez
ºi Khayyam, întâlnim un dualism interesant.
ªi la ei simbolurile reprezintã Realitatea
Divinã, însã vinul rãmâne vin ºi femeia,
femeie. ªi în cazul lor spiritul sufist este
expresia înaltã a sufletelor îmbãtate de
dragoste divinã, însã cei doi se îmbatã nu
doar mistic, ci ºi profan. Nici nu putea fi altfel,
întrucât vinul este divinizat de persani din
timpuri imemoriale, ca un cult care amintea

de Dionysos al grecilor ºi de Bachus al romanilor.
Pânã la urmã, graniþa dintre iubirea divinã ºi cea
umanã este destul de nebuloasã în creaþiile lui Hafez
ºi Khayyam. Pe lângã erudiþia ºi sensibilitatea poeþilor
persani, istoria a avut ºi ea un cuvânt de spus, ºi încã
unul important. Atunci când oamenii erau oprimaþi
de valuri succesive de cotropitori, neputându-se
exprima liber, poeþii o fãceau în locul lor, prin versuri
meºteºugite. Astfel, dupã islamizare, cultul vinului
la persani apare sublimat. De acum, credincioºii
sunt îmbãtaþi de vinul dragostei divine. Ebrietatea
este extaz ºi cunoaºtere directã a divinitãþii. 

Despre Sufism ºi poezia misticã persanã ne
vorbeºte scriitorul Viorel Olaru, în volumul cu acelaºi
nume, apãrut la Editura Herald, 2013. Autorul îºi
recomandã cartea drept un mijloc prin care cititorul
este îndemnat sã-ºi întoarcã privirea cãtre Rãsãrit,
pentru cã acolo zac neºtiute sau uitate izvoare de
înþelepciune, trãiri ºi învãþãturi... în spaþiul considerat
unanim a fi leagãnul omenirii. Este o altã lume ºi o
altã civilizaþie, care nu trebuie judecate dupã valori
strãine.

Î
n ffinalul aacestei llapidare pprezentãri, s-ar mai
putea adãuga faptul cã marea literaturã persanã
a avut o înrâurire puternicã asupra creaþiei

literare atât din Orientul Mijlociu ºi Îndepãrtat, cât
ºi din spaþiul european. Interesant este cã impactul
s-a resimþit nu doar la nivelul formelor (gazelul,
catrenul), dar ºi pe plan ideatic. Aºa se explicã cum
mari scriitori europeni, de la Diderot, La Fontaine ºi
Voltaire pânã la Hugo, Balzac, Goethe ºi Emerson,
au gãsit surse de inspiraþie în poezia sufi. Se spune
chiar cã Golestan-ul lui Saadi ar fi avut o influenþã
serioasã asupra fabulelor lui Jean de La Fontaine.
Se mai ºtie cã Alexander Puºkin l-a citat pe Saadi în
opera sa Evgheni Oneghin. De la noi, enciclopedistul
Dimitrie Cantemir, marele orientalist al vremurilor
sale, a fãcut prima legãturã directã între literaturile
persanã ºi românã, fãrã traduceri intermediare
(Virgil Cândea).

Privighetorile PPersiei ((I)
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L
a ccoborâre, ppe aaeroportul ddin BBeijing, din nou
am avut de parcurs distanþe infinite pe holuri
imense, cu scãri rulante, cu lifturi ºi un tren

ale cãrui capete era imposibil sã le ajungi cu privirea.
Un membru al echipajului a sesizat, în vreme ce
cãlãtoream cu acel tren, când terestru, când sub-
teran, cã vorbim franceza, limbã pe care o vorbea
ºi el cu foarte mare mândrie. Amabil, ne-a însoþit tot
restul drumului, pânã la bagaje. La ieºire ne aºtepta
tânãra Elena Racu, de la Institutul Cultural Român.

Cu emoþia vizitatorului care vrea sã nu scape
nimic, adulmecãm mirosul firului de iarbã pârlitã de
secetã, al frunzelor de copaci încãrcate de poluare.
La intrarea în oraºul cât o þarã, ne îmbie parfumul
clãdirilor din vremea împãraþilor cu multe neveste,
ale cãror nume erau flori, de prun, lotus, crizantemã,
clãdiri aduse de arhitecþi pricepuþi la timpul prezent
printr-o arcadã sau un acoperiº-coadã de rândunicã,
altoite stilului actual ºi încadrate cu dibãcie printre
mai vechii giganþi stil rusesc. La dreapta sau la
stânga, la nord sau la sud, autostrãzi cât cuprinzi cu
privirea. Nu-þi vine sã-þi crezi ochilor, venind dintr-o
þarã cu câteva crâmpeie de asfalt, iar de un sfert
de secol, toate încercãrile se zvârcolesc în aburul
blestemului din legenda Meºterului Manole; adicã
ce se ridicã ziua alunecã noaptea cu teren cu tot.
Poate mitul cere zidirea unei femei-politician, sau
mãcar umbra acesteia – dupã cum am înþeles cã
sacrificiul a fost îmblânzit pentru zilele noastre. 

Pãtrundem în inima oraºului, iar Elena ºuºoteºte
ceva cu ºoferul taxiului, arãtându-i douã clãdiri
gemene. Acesta înþelege, dar ne mai învârte un sfert
de orã, din cauza sensului strãzilor pe care le avem
de parcurs. Este vorba de sediul Centrului Cultural
Român, închiriat în spaþiul unui mall, în toamna lui
2014, ºi inaugurat în august 2015. Perete-n perete
cu Centrul Cultural Maghiar, care pânã în prezent
n-a invocat niciun motiv sã ridice un despãrþitor
gard de sârmã ghimpatã. Spaþios, luminos, cu
dotãri minime, dar condus cu competenþã ºi cãldurã,
aºezãmântul deja funcþioneazã ca ºi cum ar fi
fost aici dintotdeauna, notã imprimatã de directorul
sãu, ilustrul sinolog Constantin Lupeanu, chinez
cu certificat de naºtere în Oltenia. 

Î
ncepem pprima zzi ccu mmicul ddejun, servit la
restaurantul hotelului unde suntem cazaþi.
În general, oaspeþii sunt perechi sau grupuri,

rar câte o persoanã rãzleaþã. Se vorbeºte în toate
limbile: asiatice, europene, latino-americane. Limba
predominantã, aveam sã ne convingem pe parcurs,
era rusa. Rusoaice elegante, femei de afaceri, cu
grija siluetei, preferau sã înceapã ziua cu un cub de
pepene roºu ºi o cafea neagrã. Era noiembrie, cu o
vreme foarte rece. Calitatea blãnurilor de pe umerii
acestor doamne te fãcea sã înþelegi cã era direct
proporþionalã cu greutatea portofelului din poºete ori
din buzunarul însoþitorilor lor. Cercei cu pietre mari
de onix, montate în aur alb, atârnau greu, lungindu-le
urechile. Cizmele de lac negru urcau þanþoºe spre
jumãtatea coapsei, abia întâlnind prezenþa timidã
a fustiþei. Privirea plutea pe deasupra tuturor, ca a
unor mareºali care, de pe cai, îºi mãsoarã satisfãcuþi
câmpul de soldaþi. O zi sau douã zãboveau ele la
cafeaua de aici, cãci alte chemãri le dirijau pasul
cadenþat spre cine ºtie ce interese. Dar hotelul nu
rãmânea fãrã clienþi; alte ºi alte grupuri de bãrbaþi ºi
femei chipeºe, vorbitori ai limbii ruse, invadau spaþiul. 

Într-o dimineaþã, plecând pe jos spre Institutul
Cultural ºi având o distanþã apreciabilã de mers, am
constatat cã pe strada hotelului erau multe magazine
cu blãnuri de lux, a cãror denumire era scrisã cu
litere ruseºti. Din mirarea noastrã de gurã-cascã
ne-a întrerupt un bãrbat, un chinez chipeº, care
ni s-a adresat cu urmãtoarele cuvinte: „madam, ºuba,
dolari” – arãtându-ne magazinul din faþa noastrã,
unde, înþelegem noi, ne-am fi putut alege cu o „ºubã”

elegantã, dacã am fi avut suficienþi dolari. Am scãpat
destul de greu de ofertant, care s-a þinut dupã noi
câþiva paºi, repetând îndemnul. 

La întoarcere, am observat cã lângã hotelul nostru
se ridica un fel de plombã, acoperind parterul blocului
din spate, luându-le locatarilor lumina soarelui pentru
tot restul vieþii. Plomba se chema „La Xenia”, firmã
scrisã, evident, cu litere ruseºti. Clãdirea cuprindea
o farmacie, un mini-market ºi un restaurant. Preþurile
erau ca la salvãrile private de la noi...

D
uminicã îîn CChina. Tot Elena a fost cea
care ne-a înscris într-o excursie la Marele
Zid Chinezesc. Ca ºi la Roma, când am

vizitat Insula Capri, microbuzul a venit la ora ºapte
dimineaþa în faþa hotelului. Dupã vreo douã ore
de strãbãtut oraºul în cruciº ºi-n curmeziº, pentru
a aduna ºi doritorii de la alte hoteluri, am pãrãsit
capitala. Din strigarea ca la catalog, fãcutã de
ghid, am aflat cã eram oameni de pe toatã planeta:
români, scoþieni, mexicani, portughezi, o tânãrã
africanã în pereche cu un spaniol mai în vârstã,
o familie cu o fetiþã de 12 ani din insulele Belize,
o pereche din Costa-Rica. 

Pe drum am vizitat atelierele de prelucrare a
pietrelor preþioase. În atelierul friguros ºi întunecos,
cu lupa la ochi, pe un scaun cât cel al unui copil de
la grãdiniþã, ºedea meºterul – la un banc de lucru
la fel de mic, ºlefuind pietricica la o frezã ca aceea
a stomatologului ºi la un polizor, el însuºi o bijuterie,
sub lumina unei veioze cu becul cât o nucã. Aºa
cum erau aranjaþi muncitorii, pe douã rânduri, unul în
spatele celuilalt, mi-a amintit de atelierul de strungãrie
de la ªantierul naval din Olteniþa. În clasa a X-a, joia,
dupã terminarea orelor de teorie, aveam douã ore de
practicã industrialã. Eram repartizaþi fiecare la câte
un strung. La început, am petrecut aceste ore stând
în picioare ºi urmãrind miºcãrile muncitorului titular.
Muncitorii erau însã presaþi de timp sã-ºi facã norma
ºi nu se puteau ocupa de noi. Bãieþii erau trimiºi
la bufet sã le cumpere þigãri, fetele rãsfoiau câte o
revistã sau chiar cochetau cu câte un strungar. Din
cauza zgomotului, nu te puteai concentra sã-þi faci
vreo lecþie pentru a doua zi. Lângã strungul meu, la
perete era o gãleatã plinã cu nisip, necesarã în caz
de incendiu. Îmi petreceam timpul stând pe ea ºi
învãþând cuvintele la limba latinã. Era un timp preþios,
pe care îl pierdeam. Eram navetistã, ca ºi alþi elevi,
ºi ajungeam seara târziu acasã, rãcitã ºi cu dureri
de cap din cauza zgomotului ºi a curentului, fãrã
sã mai pot cuprinde toate lecþiile pentru a doua zi. 

Mã scoate din frigul amintirilor frigul chinezesc,
îmblânzit de nuanþele pietrelor preþioase ºi semi-
preþioase de pe standurile doldora de bijuterii
ispititoare. Cu privirea lipitã de ele, toate cucoanele
îºi probau în gând, la toaletele lor de acasã, colierele
din corali sau turcuoaze, din jad sau ochi de tigru,
din ametist sau cuarþ, montate în suporturi de metale
preþioase, imaginându-ºi cu satisfacþie oful pe care
l-ar fi stârnit prietenelor sau rivalelor. La fel cerceii,
care completau aceste garnituri, cu pietre în formã
de lacrimã, de stea, de melc, de elefant, forme
geometrice ºi alte zeci de figuri, rod al fanteziei fãrã
de sfârºit a acestor creatori de frumos. Brãþãri, în
garniturã sau separate, rupeau inimile doamnelor. 

Î
n cconsecinþã, acestea se scotoceau cu grijã
în poºetã, riscând mãrunþiºul pe câte un ineluþ,
vreun medalion minuscul sau un cerceluº

imperceptibil, pentru cei de acasã. Chinezii din
spatele standurilor, care îºi puseserã mari speranþe
în vizita grupului, crezând cã-ºi vor umple sertarele
cu dolari iar vitrinele vor rãmâne goale, ofteazã de-
zamãgiþi la strigãtul de adunare al ghidului. Doar o
pereche zãboveºte în zona cea mai scumpã a halei.
Este bãtrânul spaniol cu tânãra africanã, pe care a
împodobit-o cu tot felul de ºiraguri de semipreþioase,

amintind parcã de boabele de
fasole ºi alte buruieni pe care
le purtase în satul copilãriei
ei. Cu onoarea salvatã de
acest îndrãgostit, grupul se
îndreaptã spre o altã halã. 

D
in ccauza ffrigului,
renunþãm ºi ne
întoarcem pe lângã atelierul cu muncitori,

separat de restul încãperii prin peretele de sticlã.
Afarã constatãm cã erau multe microbuze care-ºi
descãrcaserã turiºtii la bijuterii. În vreme ce ne
zgribulim ºi ne tot întrebãm unde ar putea fi trasã
maºina noastrã, se apropie de noi o tânãrã brunetã,
cu pãrul lung, însoþitã de un bãrbat cu faþa albã ºi
trãsãturi plãcute. Fata ni se adreseazã direct. Erau
din grupul nostru ºi ne recunoscuserã. Ei refuzaserã
sã viziteze atelierele, ca protest la ceea ce li se
întâmplase la sosire, pe aeroport. Deºi trecuserã
patru zile, fata începu sã povesteascã, zguduitã
încã de furie, despre furtul bagajelor la aeroport,
în timp ce, poate mai puþin atenþi, vorbeau la telefon.
Au chemat poliþia, care nu a putut da de urma hoþului,
pentru cã, ghinion, camera de supraveghere din zonã
era defectã. Carlos, soþul ei, care suferã de inimã,
se prãbuºise sub privirile nepãsãtoare ale autori-
tãþilor. Milena, soþia, care ne povesteºte, sufocatã
de indignare, a cerut o salvare de urgenþã; pentru
asta, însã, i s-a rãspuns cã este nevoie de asigurare
medicalã ºi de dolari, lucruri care se aflau în bagajele
furate. Dar salvarea a venit, din partea Ambasadei
SUA, pentru cã cei doi erau cetãþeni americani.
Aceasta le-a oferit suma necesarã acoperirii
tuturor cheltuielilor de vacanþã, aºa cum o aveau
programatã, ca duratã ºi locuri (þãri) de vizitat.
Împrumutul urma sã-l restituie când ajungeau acasã. 

O ascult cu interes, în vreme ce prin mintea mea
se perindã istoriile a sute de cetãþeni români jefuiþi în
þãrile pe unde mi-am desfãºurat profesia de diplomat.
Mi-amintesc de neputinþa mea, ca reprezentant
al unui stat neputincios ori nepãsãtor, în faþa unor
situaþii similare. Ajutorul meu pentru fiecare astfel
de pãþit era de trei euro din propria-mi poºetã,
sumã necesarã fotografiei pentru documentul de
cãlãtorie care urma a fi întocmit ºi eliberat gratuit,
cu aprobarea ºefului de misiune, în faþa cãruia
mã prezentam cu dosarele celor cu pricina, pledând
cauza fiecãruia ca în faþa unei instanþe. La Paris mi
s-a întâmplat ca un diplomat de carierã, care ocupa
înalta funcþie, sã mã întrebe dacã nu m-a pãcãlit
vreunul. Nefericirea bieþilor oameni nu se rezuma
însã doar la procurarea documentului de cãlãtorie;
ei aveau nevoie ºi de biletul de întoarcere acasã,
în þarã (tren, avion, autocar). Pânã ajungeau banii
din þarã, trimiºi de familiile lor nevoiaºe, ei dormeau
pe câte un carton în faþa Ambasadei. Câte o soþie a
vreunui coleg, mai milostivã, le ducea o felie de pâine
cu un crenvurst ºi un pahar cu apã. Aspectul jalnic al
celor disperaþi de pe trotuar sigur îºi punea amprenta
pe prestigiul Ambasadei. Propunerile fãcute de mine,
de realizare a unor programe care sã ofere pârghiile
de deblocare rapidã a unor sume de bani (de altfel,
deloc exagerate) pentru soluþionarea acestor situaþii
au rãmas prin niºte sertare, la diferite niveluri
de competenþã.

M
ilena mmã sscoate ddin ppeisajul aanilor
de demult, oferindu-mi-l pe cel prezent.
Cu degetul, îmi aratã adidaºii lui Carlos,

pe care fusese nevoitã sã-i cumpere ieri dintr-un
magazin, ca sã aibã cu ce sã se încalþe în aceastã
excursie. Preþul lor era de 125 de dolari; negociind
însã, i-a luat cu 60. Dar, spune ea, nu sunt originali,
cum erau cei din bagajele furate, care fuseserã
cumpãraþi, din Florida, doar cu 50 de dolari, fãrã
negociere. 

În aapropierea MMarelui ZZid
LLiiaa-MMaarriiaa AANNDDRREEIIÞÞÃÃ

I
storicii nne sspun ccã eel aa ffost pprimul ssavant din Europa Centralã ºi de Est
care a citat din poeþii persani în Divanul sau Gâlceava înþeleptului cu lumea
(1698) ºi în Sistema religiei musulmane (1722). El sublinia cã prin cugetãri

sublime, prin dulceaþa elocinþei – cãci rimele ºi compoziþia sunt diferite de ale
noastre – prin topica, frumuseþea, abundenþa ºi subtilitatea metaforelor, poeþii
turci, arabi ºi persani depãºesc în chip covârºitor pe greci ºi latini... arta poeticã
persanã este nu numai abundentã, dar foarte frumoasã ºi ingenioasã. Aº mai

adãuga o amprentã lãsatã de Dimitrie Cantemir în raporturile culturale româno-
persane. Fiind deja în Rusia, el a înfiinþat prima tipografie mobilã cu caractere
persane. Sã nu uitãm nici de Mircea Eliade care, îndrãgostit de poezia lui Saadi
ºi Hafez, a studiat limba persanã pentru a savura în mod direct opera lor. Despre
Mircea Eliade ºi cu privire la alte elemente ale legãturilor culturale româno-
persane ar mai fi multe de spus, însã promit sã revin mai pe larg în numerele
viitoare ale revistei.
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La ppas pprin ssatul gglobal

Î
n ssfârºit, aapare mmicrobuzul; se adunã ºi grupul
nostru. Milena ºi Carlos rãmân protectorii noºtri
pe tot restul drumului. Ne dau mâna la urcare

ºi coborâre, ne întreabã din timp în timp dacã totul
e OK. Mergem pe autostrada netedã ca o coalã de
hârtie, apoi o pãrãsim, pentru cã trebuie sã ajungem
la Cele 13 morminte, un alt obiectiv de vizitat. Trecem
prin centrul unei aºezãri cu locuinþe scunde, de parcã
ar fi niºte garaje de la noi. Continuãm drumul printre
livezi de mandarini, cu crengile încãrcate de fructele
coapte. Ajungem într-o parcare îngrijitã, de unde
grupul trebuia sã strãbatã, urcând domol, o distanþã
de câþiva kilometri, pentru ca apoi sã coboare în
adâncuri, la cele 13 morminte – de fapt, unul singur
amenajat. Din cauza condiþiilor dificile de coborâre,
ghidul ne sfãtuieºte sã rãmânem la suprafaþã, pe
o bancã, ºi sã-i aºteptãm. Jean, soþul meu, care
vizitase locul cu 30 de ani în urmã, nu simþea
un regret prea mare, dar eu, cu tot regretul, nu
aveam de ales; prudenþa m-a þinut, totuºi, afarã. 

Urcãm serpentine blânde ºi, încet-încet, livezile
încãrcate cu globuleþe aurii sunt înlocuite de pãduri.
Ajungem pe un platou cu o parcare încãpãtoare, de
unde vedem telegondolele care ne vor urca ºi pe noi,
ca pe milioanele de turiºti de pânã la noi. Vedem ºi
Marele Zid, ca o panglicã cenuºie uriaºã care ºerpu-
ieºte, urcã-coboarã, amestecându-se în zare cu cerul. 

Intrãm într-o pensiune bine înþepenitã în adãpostul
unei gropi. Pe o scarã din lemn ajungem într-o salã
aflatã la nivelul platoului, plinã de luminã. În faþa
noastrã, mecanismul rotitor al mesei intrã în funcþi-
une, plimbându-ne pe sub nas aburi de mâncãruri
specifice – ºi înºelãtoare: ce crezi, dupã culoarea
maronie, c-ar putea fi o mâncare sãratã cu carne
este de fapt ceva dulce, cu un sos caramel;
iar ceea ce ai fi tentat sã crezi cã este ceva
dulce constaþi, strâmbându-te involuntar, cã
ai pus pe limbã un pumn de piper ºi ardei iute. 

La terminarea mesei, ghidul vine spre noi, pentru
cã suntem cuplul cel mai în vârstã, ºi ne asigurã
cã putem merge pânã la gondole – o distanþã
apreciabilã, în pieptiº de urcat – fãrã sã ne grãbim,
pentru cã el va conduce primul grup, dupã care se
va întoarce sã-i adune ºi pe cei mai înceþi la urcuº.
Colegii de la masa noastrã s-au oferit sã ne þinã
companie; ni s-a adãugat ºi perechea mixtã, foarte
tânãra mulatrã ºi mai vârstnicul ei spaniol. A fost
un schimb de idei foarte interesant, plin de haz,
pentru cã dialogurile decurgeau în toate limbile,
înþelegându-ne aproape perfect. Françoise ºi soþul
ei, adicã scoþienii, vorbeau franceza, Milena rãbufnea
în portughezã, doamna din Belize vorbea spaniola,
iar domnul spaniol, partenerul mulatrei, rãspundea
dupã caz, în francezã, spaniolã sau englezã. 

N
u pparcursesem nnici jjumãtate ddin ddrum,
când ghidul se întorsese deja ºi, de pe
vârful unei stânci, ne fãcea semne de

încurajare. Pânã în sala gondolelor erau multe trepte
de urcat, dar cei care amenajaserã locul prevãzuserã
ºi vizita unor persoane ca noi, aºa cã dotaserã staþia
cu un lift, care... funcþiona. La coborârea din gondolã,
se mai urcau douã rânduri de trepte; apoi, de pe
platoul aflat la baza Zidului, puteai admira întreaga
panoramã. Dar nu aici era capãtul aventurii; dacã
voiai sã mergi chiar pe urmele oºtilor împãrãteºti, mai
urcai vreo zece trepte, cam de o jumãtate de metru
înãlþime fiecare, construite din aceleaºi lespezi dure
de piatrã ca ºi Zidul. Primind din energia sufletelor
care trebuie sã fie ca frunza ºi ca iarba la odihna
veºnicã în aceastã zonã, iatã cã ºi noi, cei mai
bãtrâni din grup, suntem sus, pe Zid, spre mirarea
tuturor celor de faþã, care ne aplaudã ºi ne îmbrãþi-
ºeazã; o australiancã ne serveºte chiar cu ceai din
termosul ei. 

Uitându-mã la acest monument al planetei, încerc
sã-mi dau seama cât de mare le-a fost strãmoºilor
de pe aceste meleaguri dragostea faþã de moºia
lor, având grijã de hotarele ei în limbajul acesta
nemuritor. ªi mã gândesc ºi la vitejia strãmoºilor
noºtri, cãrora le-a fost la fel de puternicã dragostea
pentru glia aºezatã la rãscruce de pofte mai de-aci
ºi mai de colo, mai de-aproape ºi mai de departe,
pofte la fel de nesecate ºi astãzi, precum la
începuturi de istorie. Cu acest gând o luãm
la vale, spre punctul de întoarcere.

În gondola de coborâre, o familie din Malayezia
se aratã plãcut impresionatã de faptul cã, de îndatã
ce-au rostit numele þãrii lor, noi l-am pronunþat pe-al
capitalei, Kualalumpur; ceea ce ei nu-au putut spune
când au auzit de România, spre regretul nostru.
Pãrãsim gondola ºi luãm liftul împreunã cu doi

adolescenþi israelieni; tânãrul, auzind cã suntem
români, ne spune cã bunicul lui se nãscuse la Bacãu.
Ne luãm rãmas bun ºi începem coborârea pe
trotuarul în trepte, cu rolul de a îmblânzi povârniºul.
Ne ajung din urmã cei care ne felicitaserã sus, pe
creste; rând pe rând, când trec pe lângã
noi, ne strâng mâna ºi ne îmbrãþiºeazã. 

Mulþumiþi cã obiectivul excursiei fusese atins,
pornim la drum cãtre capitalã. Între timp, se întune-
case uºor. Beijingul ne aºtepta cu toate becurile
aprinse. Niciodatã nu am vãzut o mare mai mare
de lumini ca aceasta. Dar, abia intraþi în oraº,
oprim. Ghidul ne invitã sã coborâm ºi sã-l urmãm.
Ne îndreptãm spre o clãdire cu un etaj, a cãrei faþadã
are o arhitecturã deosebit de frumoasã. Intrãm într-o
salã mare pe care o traversãm, apoi într-un hol
economicos luminat, cu încãperi de-o parte ºi de alta.
La capãtul acestuia cotim la dreapta ºi suntem invitaþi
într-o încãpere cu pereþii din scândurã maron-roºcat.
O masã lungã, cu scaune de jur împrejur, ºi douã
dulapuri cu câteva rãftuleþe deschise, toate din
acelaºi lemn, de aceeaºi culoare cu pereþii. Douã
chinezoaice cu înfãþiºare de zâne ne zâmbesc
îmbietor. Luãm loc în jurul acelei mese, care ocupã
întreaga încãpere, în timp ce zânele aduc un ceainic
cu apã, care se aude clocotind, încã. Pe o tavã de

scândurã finã se aflã câteva ibrice minuscule, ale
cãror capace sunt mânuite de cele douã magiciene
cu rapiditate ºi pricepere. Nu-mi pot dezlipi ochii
de pe împletirea degetelor lor pe obiectele pe care
le manevreazã. În vreme ce mâinile lucreazã, ele
ne explicã ce fac, ca sã înþelegem sã facem ºi noi
acasã un ceai miraculos ca aici. Cu glasul lor subþire
ºi unduios ca ºi trupul, ne spun sã punem, pentru
o ceaºcã de ceai, din caseta cu frunze, atâtea câte
pot fi prinse între degetul mare ºi arãtãtor. Urmãresc
cu atenþie fiecare miºcare ºi înþeleg cã noi, europenii,
nu vom reuºi niciodatã sã obþinem un ceai aidoma
celui preparat sub ochi noºtri. Îmi plimb curioasã
privirea ºi examinez degetele celor din grupul nostru.
E clar cã nici ei nu vor avea aceastã reuºitã acasã.
Între degetele oricãruia dintre noi se prinde o canti-
tate de douã sau de trei ori mai mare decât izbuteºte
zâna din faþa noastrã, cu gingaºele ei degeþele. În
ceºcuþe fãrã toartã, din porþelan, de mãrimea unei
nuci, ni se serveºte ceaiul de iasomie, la care s-a
lucrat demonstrativ. Ni se aratã cum sã-i adulmecãm
aroma, cum sã luãm doar o micã înghiþiturã, s-o
pãstrãm puþin în gurã, sã bucurãm toate glandele
salivare de parfumul licorii, apoi s-o înghiþim treptat. 

M
agia ee rrãnitã dde uun zzgomot. Carlos
stropºeºte ceaiul din gurã pe masã,
rãstoarnã ceºcuþa ºi iese afarã. Pe obrazul

zânei a apãrut un bujor, l-a întrebat dacã este vreo
problemã, iar bãrbatul rãspunde printr-o strâmbãturã
din nas, a greaþã. Zâna a înghiþit în sec, ºi-a stins
bujorii din obraji, reluându-ºi zâmbetul fermecãtor
ºi cãutând în privirea noastrã, a fiecãruia, satisfacþia
gustului rafinat al iasomiei, obþinut prin vrãjitoria
ei. Acum ne preparã ceai de crizantemã. Aceleaºi
miºcãri rapide, acelaºi ritual, aceleaºi ceºcuþe
cu aceleaºi câteva picãturi de ceai, de parcã erau
mãsurate cu pipeta. Ne aplecãm asupra minusculei
ceºti, respirãm adânc, apoi ducem degetarul la gurã
ºi nici nu apucãm sã simþim gustul, cã încãperea se
umple de râsul cristalin al fetiþei din Belize. Toþi ne
aruncãm privirile cãtre ea ºi apoi în direcþia privirilor
ei; în crãpãtura uºii, Carlos fãcea tot felul de scama-
torii. Ca ºi cum nu se întâmplase nimic, zânele ne
învãluie cu liniºtea rãcoros parfumatã a unei seri de
toamnã, când floarea ºi frunza crizantemei îºi dau
prinosul, înmiresmând grãdina. Urmeazã ceremo-
nialul ceaiului de rozmarin. Rozmarinul, cu nenu-
mãratele lui virtuþi. Ce bogãþie era în curtea copilã-
riei mele – ºi, printr-o minune, pãtrund în grãdiniþa

de la talpa casei, în parfumul lãmâiþei, al busuio-
cului, al pelinului, al calomfirului, al cimbrului,
al maghiranului, al rozmarinului... Trãiesc o clipã
divinã, copil în raiul meu, legãnat de cele douã zâne
cu poveºtile lor despre efectul rozmarinului asupra
memoriei. Dar apa clocoteºte ºi se pregãteºte o
nouã demonstraþie: arta preparãrii ceaiului verde. Cu
ceºtile în mânã, zâna îl invitã ºi pe supãratul Carlos
din spatele uºii, pe care-l plaseazã în prim plan ºi,
cu telefonul ei performant, facem o pozã de grup. 

L
a îîncheiere, nne pprezintã cceaiurile gustate,
în ambalaje fermecãtoare, adevãrate opere
de artã, oferind trei pentru douã plãtite. De

asemenea, tot contra-cost, pernuþe din mãtase pline
cu frunze de plante aromate, cu puteri miraculoase
în odihna nopþii, dar mai ales pe tãrâmul viselor.
Ne salveazã onoarea tot simpaticul spaniol, care
cumpãrã ceai verde, ceai de rozmarin ºi o pernuþã
galbenã, încãrcatã cu vise seducãtoare. Tânãra lui
companioanã preia cumpãrãturile, purtându-le cu
mândrie. Zânele ne mai fac o pozã ºi ne luãm rãmas
bun, întorcându-ne pe acelaºi culoar umbros. Pe
dreapta, o uºã din douã pãrþi, din spatele cãreia
rãzbãtea o poveste depãnatã de o bunicuþã cu
pãrul alb, adunat într-un coc pe ceafã, în care se
intersecteazã douã ace lungi din fildeº. Ascultãtorii,
un grup de copii, sorb delicat ceai ºi ronþãie susan,
obosiþi dupã vizita la Marele Zid, dar nescãpând
firul poveºtii: „Povestea – îºi continuã firul bãtrâna,
fixându-ºi mai bine ochelarii pe nas – povestea
aceasta glãsuieºte despre primul Împãrat, jumãtate
om, jumãtate zeu, care, cãlãrind un cal nãzdrãvan,
fãcea sã rãsarã câte un turn acolo unde copitele
fantasticului armãsar atingeau pãmântul, zidul fiind
urma galopului acestui cal.” 

Nu mai pot trage cu urechea la fermecãtorul glas,
deoarece colegii mei ajunseserã deja la celãlalt capãt
al coridorului. Alerg sã-i prind, dar povestea se þinea
dupã mine. Cu o searã în urmã, soþul meu îmi citise
din cartea lui, scrisã acum treizeci de ani, Misterul
Fluviului Galben, despre aceastã legendã de un
dramatism tulburãtor: „În chiar noaptea nunþii, un mire
este ridicat de slujitorii stãpânirii ºi trimis la munca
de construcþie a Zidului. Scoþându-ºi din pãr un ac de
jad alb, nefericita mireasã l-a rupt în douã, dãruindu-i
jumãtate iubitului ei, spunând: Aºa, mã vei simþi
întotdeauna alãturi de tine. A trecut timpul, fãrã veºti,
ºi, într-un târziu, mireasa a plecat sã-ºi caute mirele.
Drumuri grele, peripeþii, avataruri – dar ajunge pânã
la urmã la Zid, unde aflã cã iubitul ei soþ murise cu
numai câteva zile înainte. Trei nopþi la rând plânsul
femeii stârneºte vijelii, prãbuºeºte munþi, încearcã
sã schimbe ordinea predestinatã a lumii. Aflând de
întâmplare, împãratul (pornit pe o judecatã asprã)
se îndrãgosteºte de frumuseþea ei vrãjitã ºi-i cere
sã-i devinã aleasa inimii. Frumoasa acceptã, cu trei
condiþii: sã-i facã rãposatului ei mire o înmormântare
omenoasã, sã cinsteascã printr-un monument jertfa
miilor de anonimi îngropaþi în Zid ºi sã poarte doliu
(el, împãratul) dupã aceste jertfe – ceea ce Fiul
Cerului îndeplineºte. În noaptea sorocului însã, când
împãratul aºtepta muncit de patimi în iatacul întâlnirii,
preacredincioasa mireasã (simþindu-ºi menirea
împlinitã) s-a aruncat de pe o stâncã în mare.
De atunci, din timpurile legendei, ºi pânã astãzi,
o stâncã din partea de rãsãrit a Marelui Zid poartã
numele acestei nefericite, dar rãzbunate, femei:
Meng. Legenda, ca ºi construcþia-minune ce-a
generat-o, a traversat secolele, pãstrându-se
în folclor, inspirând poeme, piese de teatru, opere
ºi balet – care se joacã ºi astãzi.” 

Z
arva dde lla iieºire mmã ssmulge de lângã stânca
Meng. În acest spaþiu, pe care la venire
doar l-am traversat, ne îmbie rafinamentul

porþelanului în chip de ceºti, cãni, ceainice, de o
devastatoare frumuseþe, prin forma lor, prin coloritul
lor, prin dantelãria lor. Aici s-au fãcut mai multe
cumpãrãturi, chiar dacã astfel de bijuterii, prin
fragilitatea lor, pun probleme la transport.

…Vrãjiþi de acest ultim popas, ne lãsãm purtaþi
printr-un oraº pe cât de mare, pe atât de luminat.
Zãbovim pe bulevardele ºi strãzile lui spaþioase,
cu vitrinele lor ademenitoare, pânã târziu în noapte,
împuþinându-ne treptat, pierzând câte-o þarã la fiecare
popas al microbuzului. România e penultima, urmatã
de Scoþia. Ne îmbrãþiºãm cu Françoise ºi Alexander,
de parcã petrecusem un concediu împreunã, nu doar
o zi; îi mulþumim amabilului ghid ºi coborâm în faþa
hotelului nostru, Ritan. 

Microbuzul alunecã în bulevard, înghiþit
de circulaþia fierbinte.
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La ccurtea eepigramei

O
datã ccu aapariþia vvolumelor de epigrame,
care impun ºi denumirea de epigramist, se
impune în literatura românã specia literarã

care presupune har poetic, simþ de observaþie de
o anumitã facturã, umor, ironie, ingeniozitate. Ea
câºtigã tot mai mult teren, duelurile epigramatice îi
cuprind ºi pe cei care nu ºi-au fãcut din epigramã un
crez. Se afirmã ca epigramist de mare talent Cincinat
Pavelescu, care, în 1908, ia Premiul Academiei la
poezie. Apãruserã multe volume de epigrame în
Bucureºti ºi în alte oraºe ale þãrii. În Bucureºti, îºi
publicã volumele de autor Ioan Niculescu-Chic, Urzici
(1902), urmat de altele ºase, pânã în 1910, Cridin
(Christu N. Dimitrescu), Quatrene (1903) ºi Epigrame
(1908), ªtefan Ivanovici-Terenþiu, Sare ºi piper
(1903), Radu D. Rosetti, Epigrame (1906, dupã ce
publicase volumul de epigrame din 1894), D. Teleor,
Epigrame ºi prozã umoristicã (1909), I.Gr. Perieþeanu,
Urzici (1910), Themis (Temistocle Grigoriu), Diabolice
(1910), C-tin C. Brãescu, Epigrame (1913),
Constantin Rîuleþ, Surâsul unui trecãtor (1910)
ºi Mãrunte (1914) împreunã cu I. Niculescu-Chic.
Þara începe sã fie, de asemenea, împânzitã de
volume de epigrame. La Braºov apãruse, încã
din 1898, volumul lui Sextil Puºcariu, Juvenilia,
care conþinea ºi epigrame, la Târgoviºte, Nicolae
Hristescu publicã Ghimpi (1904), la Iaºi, Valentin
Bude, 101 epigrame (1905), la Câmpina, Vero
(Leon Wechsler), Epigrame (1907), la Craiova,
Alin (Nicolae Burlãnescu), Epigrame (1910), ºi
I.C. Popescu-Polycet, La vale (1910), la Sibiu,
Haralamb Cãlãmar (Emil Borcia), Farafastâcuri
(1910) ºi, la Orãºtie, tot el, Versuri fluºturate
(f.a.), la Fãgãraº, Dimitrie Simionescu-Simicel,
Epigrame, iar la Vaslui, Ioan Longhin Neculau,
Lume modernã (1914) etc.

Înmulþirea acestor scrieri determinã strângerea
într-un volum a strãdaniei autorilor de catrene
mai mult sau mai puþin acide. Prima încercare,
Culegere de epigrame (1911), aparþine epigra-
miºtilor Toma Florescu ºi C. Virgiliu.

Prima antologie de epigrame – intitulatã ca atare –
vede tiparul în 1914: Epigramiºtii noºtri, antologie,
Tip. Marin S. Niculescu, Bucureºti, fiind datoratã
teleormãneanului Sofronie Ivanovici (1873-1963),
ofiþer activ, el însuºi epigramist, ca ºi fratele lui,
ªt. Ivanovici-Terenþiu (1884-1967), decanul baroului
teleormãnean, autorul unui volum de epigrame
publicat în 1917. În parantezã fie spus, sã nu
uitãm cã ºi Teleor (Dimitrie Constantinescu) era
din Teleorman, pseudonimul sãu, transparent,
indicând acest lucru; alt epigramist din acest
judeþ a fost V. Ionescu-Faur.

C
hemarea sspre lliteraturã a ofiþerului Sofronie
Ivanovici s-a manifestat cu mult înainte.
La sfârºitul secolului XIX, tânãrul publicã

volumul de versuri Spre ideal, inspirat, se pare,
de Cincinat Pavelescu, fapt criticat de Androne
Spanacovici în Zeflemeaua nr. 1, duminicã 27
septembrie 1898: „ªtiam cã subtilul poet Cincinat
Pavelescu, atât de mult gustat de bucureºteni,
dupã cum gustã azi d-sa Parisul cu Pariziancã
cu tot – Hotel Engliº no. 13 – anunþase într-o vreme
apariþia unui volum de versuri cu acest titlu. /.../
Totuºi, volumul purtând acest titlu îi aparþine lui
Sofronie Ivanovici. /.../ Acest gurã-cascã s-a apucat
sã dea un volum ºi cãlare pe el sã zboare spre
ideal, încãlecând o mârþoagã de bâlci ºi crezând
cã a apucat Pegasul de coamã. /.../ E o neruºinare
sfruntatã a fura titlul unui volum anunþat de un
maestru al condeiului ºi a-þi pune astfel la adãpost
niºte elucubraþiuni, [dar publicul care] ºtie sã
deosebeascã un diamant de o bucatã de baligã, va
deosebi un Pavelescu de un Sofronie Ivanovici ºi va
râde în tãcere.” Duritatea, lipsa de eleganþã a acestor
rânduri l-au pus în gardã pe tânãrul literat de ce
se poate întâmpla în lumea scriitoriceascã, dar
nu l-au descurajat, servind, astfel, prin antologia
sa, cauza epigramei, care devenise un bun public.

În prefaþa volumului, Sofronie Ivanovici încearcã
sã defineascã specia literarã cãreia i se dedicã tot

mai mulþi creatori, subliniind totodatã cerinþele pe
care le impune aceasta. În cele „Câteva cuvinte
asupra epigramei”, dupã ce precizeazã cã aceasta
are înþelesul de înþepãturã satiricã, afirmã: „În
literatura noastrã, aceastã maliþioasã formã a poeziei
s-a ivit pentru prima oarã sub pana lui Constantin
Bãlãcescu, de la care posedãm zece epigrame. /.../
În literatura noastrã, epigrama a luat avânt apreciabil
în ultimul sfert de secol. Românul este din firea lui
ironic, zeflemist ºi dovada despre aceste însuºiri o
fac nenumãratele snoave ºi anecdote populare, dintre
care unele sunt adevãrate perle de umor. /.../ Deºi
la noi epigrama se cultivã relativ de puþinã vreme,
totuºi, se poate spune, fãrã exagerare, cã avem
câteva epigrame care pot figura cu cinste alãturi de
cele mai reuºite producþiuni similare din literaturile
strãine.” În ceea ce priveºte forma ºi trãsãturile
epigramei, precum ºi cerinþele pe care trebuie sã
le îndeplineascã cel ce scrie asemenea producþii

literare, Sofronie
Ivanovici
precizeazã:
„În cadrul îngust
al celor patru
versuri, se cere
epigramistului
nu numai o
formã desã-
vârºitã, simplitate
ºi claritate, dar ºi
un puternic spirit
de observaþie
finã ºi discretã
ironie. De aceea
este atât de
splendidã
rãsplata celui
care a reuºit sã
condenseze sare
aticã în patru
versuri: o singurã

epigramã e de ajuns ca sã asigure nemurirea unui
scriitor, aºa cum este cazul lui Piron, mult mai
cunoscut prin faimosu-i epitaf

Ci-gît Piron, qui ne fut rien,
Pas même académicien

decât prin toate comediile ºi tragediile ce a produs.”
E evident faptul cã epitaful lui Piron a cunoscut,
de timpuriu, popularitate printre literaþii români.

S
ofronie IIvanovici se încadreazã ºi el în
rândul epigramiºtilor, lãsând moºtenire
câteva creaþii care se citesc cu plãcere

ºi azi. Cea mai cunoscutã este epitaful sub formã
de distih: Pe mormântul unei literate

Aici zace-o literatã
Ce-a fost mare doar ca fatã.

(Deschidem o altã parantezã, adãugând replica
lui Cincinat Pavelescu, lipsitã, credem, de eleganþã,
dar gustatã de anumiþi cititori: Lui Sofronie Ivanovici:
Epigrama þi-era bunã/ De se-ncumeta sã spunã/
Cã faimoasa literatã/ N-a fost mare nici ca fatã.)

În epigrama urmãtoare apare un motiv reluat,
sub diferite interpretãri de mulþi confraþi: Unui dentist

În arta ta, cum operezi,
Nu ai rivalitate:
Clienþii toþi te-admirã
Cu gurile cãscate.

Mai târziu (în Veselia, 30 noiembrie 1945)
îi apare un distih care impune alt motiv frecvent
în epigramistica din a doua jumãtate a secolului
XX (similitudinile constituind subiectul unui studiu
al regretatului confrate Ion Geanã, 1916-1996):
Unui sculptor

Deºi sculptor renumit,
A rãmas tot necioplit.

Iatã o epigramã demnã de un autor contemporan:
Unui jobenat

Jobenul respectabil
Sub care-þi stã figura
E rama care costã
Mai mult decât pictura.

Chiar dacã nu s-a
manifestat ca epigramist de
forþã, Sofronie Ivanovici are
marele merit de a fi publicat
prima antologie de epigramã
româneascã, impulsionând
ºi alte lucrãri în domeniu,
cu dublã orientare: de criticã
literarã ºi de culegeri de epigrame.

D
upã uunele rreferinþe, în acelaºi an 1914,
dupã altele, în 1915, P. Locusteanu
(1883-1919) realizeazã cea mai amplã

lucrare despre umorul românesc, intitulatã chiar
Umorul românesc. Autorul trece în revistã diversele
pãreri privind umorul ºi ironia, cu nenumãrate citate
din G. de Lautrec, H. Bergson, Mark Twain º.a.
Face distincþie între umor, pe care-l considerã stare
de suflet, ºi umoristic – „un procedeu sau sistem,
ca realismul ori simbolismul de pildã”. Interesantã
este comparaþia pe care o face între umorist ºi
simbolist – „doi copii ai aceleiaºi mame”: „un umorist
care ar deveni serios, ar fi un poet simbolist. Amândoi
cunosc arta de a spune una ca sã se înþeleagã alta.
/.../ Poetul, ca ºi autorul vesel, cunoaºte înconjurul
fericit ºi dorul omului dupã minciuna creatoare de
artã. Amândoi þintesc efectul ºi-ºi risipesc talentul.
Simbolistul bun îngrãmãdeºte într-o singurã
paginã atâtea metafore, câte le-ar ajunge altor
poeþi sã ilustreze un volum întreg. Umoristul bun
are pretenþia sã facã o glumã din fiecare cuvânt pe
care-l scrie.” Originalã ni se pare apropierea pe care
P. Locusteanu o face între umorul din arii geografice
îndepãrtate, care poartã amprenta unor niveluri
culturale diferite: e vorba de umorul englezesc ºi
cel din þãrile române: „s-a zis cã umorul l-au inventat
anglo-saxonii. Aºa este dacã ne gândim la literatura
universalã cultã. Dar þãranul român, care n-a citit
niciodatã pe Shakespeare, pe Dickens, pe Twain,
cunoaºte din vechime tonul umoristic. Pãcalã
este unul dintre cele mai umoristice tipuri din
toate literaturile, e o creaþie caracteristicã
ºi reprezentativã”, comparabilã cu Panurge,
Don Quijote, Tartarin din Tarascon.

P. Locusteanu, cu aproape douã decenii înainte
de apariþia Antologiei epigramei româneºti din 1933
ºi 1934, subliniazã vigoarea umorului þãrãnesc
în care „Energia expresiei se uneºte cu justeþea
observaþiei într-o glumã plinã de spirit. ªi în toate
ironia este usturãtoare.” Surprind asociaþiile de idei,
rar întâlnite chiar în poezia cultã:

El – Doamne, cât ar fi de bine
Sã-þi fiu eu suveicã-n mânã,
Sã mã porþi o sãptãmânã
Dintr-o mânã-n altã mânã!

Ea – Doamne, cât ar fi de bine
Sã-þi fiu fluier, mãi bãdiþã,
Sã mã pui la-a ta guriþã!

Î
n llegãturã ccu ssursa uumorului din literatura
cultã româneascã, Locusteanu considerã cã
nu totdeauna acesta „a purces din cel popular”.

Se poate vorbi de un umor popular la scriitorii care
au pus pe hârtie snoave sau anecdote, precum
Anton Pann, Ion Creangã, Theodor Speranþia,
Ion Dragoslav. Alþii doar s-au inspirat din snoave,
cum sunt Coºbuc, Filimon, Delamarina, P. Liciu,
I.C. Vissarion, Hogaº, Sp. Popescu; nu s-au inspirat
din umorul popular „majoritatea scriitorilor care ºi-au
dibuit genul umorului prin literaturile strãine”, precum
Eminescu, Caragiale, Delavrancea, Alexandrescu,
Brãtescu-Voineºti, Bassarabescu ºi alþii.

Din acest studiu nu lipsesc referirile la epigramã,
cu exemplificãri care-l transformã într-o antologie
sui-generis. Subliniem, de asemenea, cã e primul
care a pus în valoare epigramele lui Antioh Cantemir,
considerând cã ele „pot sluji ºi astãzi ca model
al acestui fel de scriere literarã”.

Primele aantologii dde eepigramã
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU
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A
rtist pplastic nãscut
la 17 aprilie 1953
în localitatea Adam

de lângã Galaþi, Aurel MManole
(în figura alãturatã) a absolvit
Liceul de Artã din Galaþi,
urmat de Institutul de Artã
al Universitãþii ieºene, ulterior
de Academia de Arte Deco-

rative ºi Design din Iaºi. Într-o vreme profesor
de desen la ºcoli generale din Galaþi, a devenit
membru al Uniunii Artiºtilor Plastici (1991) ºi, tot
de atunci, al unor asociaþii culturale internaþionale:
„Amitié Franco-Roumaine des Artistes”, „Les Amis
de Panait Istrati” etc. Ca pictor, a fost interesat sã
dezvolte tehnici de lucru noi, unele dintre ele destul
de originale încât sã poatã fi patentate. Prezent, în
þarã, la peste 20 de expoziþii personale ºi la alte zeci
de expoziþii de grup, a participat, de asemenea, la
mai multe expoziþii internaþionale (Toronto, New York,
Los Angeles, Paris, Londra). Tablourile sale mizeazã
pe armonii cromatice guvernate de o naturalã
înclinaþie spre fantastic ºi spre explorarea în imaginar
– trãsãturi ale creaþiei care i-au mijlocit contactele
ºi cu zona fandomialã a SF-ului. Contacte strânse
a avut în special cu mediul cenaclier de la Brãila,
fiind, de altfel, unul dintre membrii fondatori ai
Cenaclului de Arte Vizuale ºi Literaturã de Anticipaþie
(CAVLA) din localitate, alãturi de Aurelius Belei,

Mircea Cãrbunaru, Carmen Cozea º.a. A participat
frecvent, ca ºef de modul însãrcinat cu partea de
creaþie artisticã a programului, la manifestãrile taberei
internaþionale Atlantikron, organizatã tot la Dunãre,
pe o insulã de lângã strãvechea localitate Capidava.
Almanahul Anticipaþia,
ediþia pe 1991, a apãrut
ilustrat cu reproduceri
dupã picturile sale. Între
distincþiile sale interna-
þionale figureazã ºi douã
premii pentru arte vizuale
acordate de convenþii
europene de SF (Eurocon),
la Fayence, Franþa (1990),
unde a ºi primit Premiul
Eurocon pentru graficã, ºi
la Vilnius, Lituania (1996).
Din pãcate, artistul a murit
prematur, din cauza unei
crize hepatice, în noaptea
de 7/8 noiembrie 2015, la
Galaþi. Ultima ocazie cu care a expus pe simeze
se leagã tot de un eveniment SF, Romcon-ul
de la Suceava (18-20 septembrie 2015).

A
lt aartist pplastic cu vechi ºi bine marcate
legãturi cu SF-ul este Radu Gavrilescu.
Nãscut la 11 iulie 1960, în Iaºi, a urmat

studii universitare de profil politehnic (Facultatea
de Mecanicã din Iaºi), însã înclinaþia pentru banda
desenatã ºi-a descoperit-o relativ devreme, debutând
în 1971, în revista Cutezãtorii, unde în 1973 avea
sã-i aparã ºi povestirea umoristicã în culori Aventurile
lui Siam. Alãturi de George Ceauºu, Sorin Simion,
Doru Pruteanu, Sorin Antohi ºi de fraþii Dan ºi
Lucian Meriºca, a fondat Cenaclul/clubul „Quasar”,
devenind principalul ilustrator al publicaþiilor produse
de aceastã grupare între anii 1981-1989: Quark,
SF Contact, Fantastic Magazin, precum ºi al celor
realizate în colaborare cu revistele ieºene de culturã
generalã Argonaut ºi Holograma. În aceeaºi perioadã
a colaborat cu ilustraþii la Almanahul Anticipaþia.
Dupã 1990, îi gãsim semnãtura în CPSF Anticipaþia,
Jurnalul SF, Independent SF, Alternativ SF, acesta
din urmã, supliment al ziarului 24 ore, unde va
publica în 1996 o bandã desenatã dupã celebra
povestire Johnny Mnemonic a lui William Gibson.
Împreunã cu Dragoº Cojocaru înfiinþeazã în 1993
sãptãmânalul Supernova, ca supliment al cotidianului
Evenimentul de Iaºi, cei doi fiind ºi primii redactori ai
publicaþiei. Pe traseul unei statornice relaþii cu temele
ºi motivele genului anticipativ, graficianul a fost încu-
nunat în mai multe rânduri cu premii Romcon (la
convenþiile naþionale din 1981-1984) ºi cu un premiu
„In memoriam Dan Meriºca”, 1998.

Între DDunãre ººi iinfinit
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

A
m rrezumat, îîn
episodul aanterior,
strãdaniile unor

oameni de ºtiinþã pentru a
descoperi, cu radiotelescoape
sau instalaþii similare, semnale
venite de la civilizaþii de pe
alte sisteme stelare. Proiectele
subsumate acestui demers

poartã numele de Search for Extraterrestrial
Intelligences (prescurtat SETI). Din pãcate, deºi
cãutãrile în acest domeniu continuã de peste
55 de ani, practic nu s-a gãsit nimic.

Discuþiile despre posibilele cauze ale acestui
insucces continuã. Unii (puþini) spun cã este o
dovadã cã suntem singura specie evoluatã din
Univers. Alþii (cei din jurul Institutului SETI) cred
cã nu am cãutat destul, dar cã vom gãsi, fãrã
îndoialã, semnalele mult aºteptate, dacã se vor
aloca suficiente fonduri. Sunt însã ºi alte opinii.

Edward Snowden, fostul salariat al National
Security Agency (NSA), care a scandalizat
autoritãþile, în 2013, publicând un mare numãr de
documente oficiale, a sugerat recent, într-un interviu
cu astrofizicianul Neil deGrasse Tyson, cã mesajele
extraterestre ar putea exista, dar ar putea fi criptate
atât de bine încât oamenii care încearcã sã tragã
cu urechea la ele sã aibã impresia cã nu aud nimic
altceva decât zgomot. „Dacã o civilizaþie extraterestrã
încearcã sã asculte alte civilizaþii, sau dacã civilizaþia
noastrã încearcã sã asculte niºte extratereºtri,
existã doar o singurã oportunitate, foarte scurtã în
dezvoltarea societãþii, cea în care toate comunicãrile
sunt trimise prin mijloace primitive ºi neprotejate”,
deci aceea în care standardele nu prevãd criptarea
mesajelor, spunea Snowden.

D
e aaceeaºi ppãrere este ºi una dintre cele
mai mediatizate figuri din domeniul ºtiinþei
de astãzi, dr. Michio Kaku, profesor de fizicã

la City College din New York (CUNY). Fiind invitat
sã comenteze afirmaþiile lui Snowden ºi insuccesele
SETI, el a spus: „Cãutãm în locul greºit. Chiar ºi
e-mail-urile noastre, de pildã, sunt comprimate ºi
rupte, iar apoi reasamblate la celãlalt capãt. Dacã
am intercepta pe traseu un mesaj de e-mail, ni
s-ar pãrea un gunoi. Prin urmare, extratereºtrii
din spaþiu ºi-ar putea comprima ºi fragmenta
mesajele, le-ar putea trimite apoi pe frecvenþe
diferite, reasamblându-le la celãlalt capãt.

În acest caz, noi am auzi doar un zgomot. Aºadar,
Universul ar putea fi tixit cu semnale de la nepãmân-
teni, iar noi sã fim prea primitivi pentru a le sesiza.
De aceea, cred cã cercetãtorii SETI sunt bine
intenþionaþi, dar acþioneazã extrem de nepotrivit.
Problema-cheie este cã oamenii de ºtiinþã pleacã
orbeºte de la presupunerea cã extratereºtrii sunt la
fel ca noi, poate doar cu câteva decenii mai avansaþi.
Trebuie sã ne lãrgim niþel minþile, sã înþelegem
posibilitatea ca aceºtia sã fie cu milioane de ani
înaintea noastrã.”

Oamenii de ºtiinþã de la Institutul SETI au replicat
imediat cã o astfel de criticã este inadecvatã. „Noi nu
cãutãm un mesaj”, a spus Seth Shostak, director al
Centrului de cercetare al acestui institut, „ci doar un
semnal care sã ne dovedeascã faptul cã acolo este
un transmiþãtor”... Existã o mulþime de procese ºi
corpuri fizice care produc zgomot radio, dar, pe cât
se ºtie la ora actualã, numai un transmiþãtor artificial
poate emite un semnal de bandã îngustã, a declarat
Shostak. Deci o bandã de semnal bine focalizatã ar
semnala, pur ºi simplu, doar atât: „Hei, e cineva acolo
care poate construi un emiþãtor radio”. Mesajul în sine
ar putea fi de neînþeles, fiind criptat, dar am ºti cã
este un mesaj trimis de o inteligenþã.

D
oug VVakoch, un alt cercetãtor, responsabil
cu compunerea mesajelor interstelare la
Institutul SETI (iatã, existã ºi persoane

responsabile cu modalitãþile prin care noi sã vorbim
cu extratereºtrii), a declarat publicaþiei on-line Live
Science cã „folosind tehnologiile noastre actuale, nu
am putea detecta, nici de pe cel mai apropiat sistem
stelar, semnalele de radio ºi televiziune pe care le
rãspândim noi în spaþiu”; dar peste câteva sute de
ani, tehnologia s-ar putea dezvolta suficient de mult,
astfel încât sã putem trage cu urechea pe distanþe
extrem de mari. Atunci, într-adevãr, presupuneri ca
cele ale lui Snowden despre criptare ar putea pune
probleme pentru oamenii care cautã inteligenþele
extraterestre. Fãrã îndoialã, Vakoch se gândea doar
la înþelegerea conþinutului semnalelor radio ºi TV,
întrucât, încã în anii ºaptezeci, Carl Sagan nota cã
Pãmântul a devenit, oricum, cea mai puternicã radio
sursã din Sistemul Solar, mult mai puternicã decât
Soarele însuºi, deci o ipoteticã civilizaþie ar observa
imediat aceastã anomalie ºi ar trage concluziile care
se impun. 

Dar criptarea nu este cea mai mare provocare
pentru pãmântenii care ar dori sã tragã cu urechea,

afirma Vakoch; este suficient sã ne uitãm la
dezvoltarea telecomunicaþiilor pe Pãmânt. „Nu
demult, eram extrem de zgomotoºi. Am avut o
mulþime de emiþãtoare TV ºi radio care îºi difuzau
energia în toate direcþiile. Mai recent, însã, folosind
comunicarea prin fibre optice sau prin sateliþi,
se scurge mult mai puþin cãtre spaþiul cosmic.”

Astfel, dacã o civilizatie avansatã ar fi interesatã
sã ne caute – spunea Vakoch – ea ar avea doar o
fereastrã scurtã de timp pentru a face acest lucru,
independent de problema criptãrii. Altfel spus,
o civilizaþie extraterestrã care ar vrea sã asculte
pãmântenii ar trebui sã facã asta timp de mii sau
chiar milioane de ani. Iar noi ar trebui sã procedãm
la fel, atunci când încercãm sã ascultãm o civilizaþie
extraterestrã. În caz contrar, este extrem de probabil
ca pãmântenii ºi extratereºtrii „sã se rateze reciproc
în imensitatea spaþiului ºi timpului”. Vakoch era de
pãrere cã, pentru moment, cea mai bunã strategie
rãmâne cãutarea unor mesaje directe, trimise în
mod deliberat de niºte extratereºtri inteligenþi, cãtre
o altã ipoteticã civilizaþie. Desigur, dacã ei ar trimite
un astfel de mesaj, ar avea grijã ca acesta sã poatã
fi ºi descifrat...

P
ãmântenii îînºiºi aau cconceput ºi difuzat astfel
de mesaje. De pildã, în 1974, s-au emis,
timp de trei minute, de la radiotelescopul

Arecibo Observatory din Puerto Rico, 1679 de biþi
(deci simboluri de 0 sau 1), care formau un desen din
73 de linii, fiecare a câte 23 de caractere. Existã doar
douã numere care pot fi multiplicate pentru a oferi
1679, anume numerele prime 73 ºi 23. S-ar putea
ca nepãmântenii care ar recepþiona mesajul sã aibã
dubii privind conþinutul transmis, dar ei vor putea
reconstitui corect imaginea ºi, vãzând forme simetrice
în ea, vor înþelege cã la emiþãtor a fost o inteligenþã.
ªi pe sondele spaþiale Pioneer 10 ºi 11 ori Voyager 1
ºi 2 s-au fixat, în aceeaºi perioadã ºi în acelaºi
scop, plãci cu desene ºi simboluri, voit sugestive. 

Comentând calitãþile necesare unei asemenea
comunicãri, Vakoch spunea: „Vrem sã facem anti-
criptografii. Vrem sã creãm un mesaj care sã fie
cât se poate de uºor de decodat.” Un alt instrument
important este redundanþa. Acelaºi mesaj transmis,
identic, de mai multe ori, permite reconfirmarea
lui, dar ºi eliminarea eventualelor erori de recepþie,
cauzate de bruiaj. (Va urma)

Cum nne îînþelegem ccu eextratereºtrii?
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª
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���� AAccaadd.. CCrriissttiiaann HHEERRAA –– BBuuccuurreeººttii
�� CCoonnssttaannþþaa VVAAIIDDAA HHAALLIIÞÞÃÃ –– aarrhhiitteecctt,, BBuuccuurreeººttii
���� DDrraaggooºº VVAAIIDDAA –– pprrooff.. uunniivv..,, BBuuccuurreeººttii
����SSoorriinn LLoorryy BBUULLIIGGAA –– iissttoorriicc ddee aarrttãã,, TTâârrgguu-JJiiuu
���� VVaassiillee AANNDDRRUU –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
�� AAlleexxaannddrruu AA.. PPOOPPOOVVIICCII –– pprrooff.. uunniivv..,, BBuuccuurreeººttii
���� PPeettrree PPOOPPAA –– pprrooff.. uunniivv..,, PPiitteeººttii
���� NNiiccuu CCIIOOBBAANNUU –– ssccrriiiittoorr,, SSeerrbbiiaa

���� PPaauullaa RROOMMAANNEESSCCUU –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
����MMaarriiaann MMIIHHÃÃEESSCCUU –– pprrooffeessoorr,, CCuurrtteeaa ddee AArrggeeºº
���� GGaabbrriieellaa CCÃÃLLUUÞÞIIUU SSOONNNNEENNBBEERRGG –– ssccrriiiittoorr,, 

SSppaanniiaa
���� IIoonn CC.. ªªTTEEFFAANN –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
���� NNiiccoollaaee MMEELLIINNEESSCCUU –– ppuubblliicciisstt,, BBuuccuurreeººttii
���� IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU –– ddiipplloommaatt,, BBuuccuurreeººttii 
���� LLiiaa-MMaarriiaa AANNDDRREEIIÞÞÃÃ –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
���� EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
����MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ –– ssccrriiiittoorr,, CClluujj-NNaappooccaa
���� DDaann DD.. FFAARRCCAAªª –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii 
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Pictura dde lla CCâmpulung, 
un bbrand dde ssucces
AAfost oo vvreme ccând CCâmpulungul

era vvestit ppentru aautomobilele ssale
de tteren. LLa ffel, sse mmai mmândrea

cu iindustria ccimentului, ddar ººi ccu ppietrarii
vestiþi, dde lla AAlbeºti, ddin rrândul ccãrora
s-aa iivit ssculptorul RRadu AAdrian, ccel ccare
a îîmpodobit eesplanada MMausoleului dde
la MMateiaº ccu ccea mmai mmare ppanoramã,
în ronde-bbosse, cioplitã ddirect îîn ppiatra
extrasã ddin ccarierele llocale. AAstãzi,
vestitele AARO mmai ppot ffi vvãzute ddoar îîntr-uun
ºopron, iimpropriu ddenumit muzzeu, situat lla
intrarea ddinspre PPiteºti, oori lla ccâte oo pparadã
de aautomobile vvechi, ppilotate dde ccãtre uun

excentric nnostalgic. DDin aaceastã
perioadã dde gglorie iindustrialã, uum-
britã aazi dde uun aanonimat pparcã ffãrã
leac, mmai ddãinuie ddoar uuna ddintre
fostele mmândrii llocale, Cenaclul
de aartã pplastiicã „„Ion DD. NNeguliicii”,
constituit îîn 11970, îîntr-oo vvreme
când ooraºul cconta ddin pplin ppe hharta
culturalã aa þþãrii. CConfirmat îîncã dde
la îînfiinþare pprin aasumarea oonorificã
a cconducerii dde ccãtre ppoetul
Gheorghe TTomozei ººi ccriticul dde aartã
Radu IIonescu, aambii ttrecuþi îîntre ttimp
în llumea uumbrelor, CCenaclul aa aatras
numeroaºi aartiºti llocali, mmajoritatea ccadre ddidactice lla uunitãþile dde îînvãþãmânt
din zzonã, ddar ººi ppictori ddin þþarã, sseduºi dde ffrumuseþea ppeisajului ssubmontan
ºi dde iinteresul llocalnicilor ppentru aarta aautenticã. DDin vvechiul nnucleul dde ccenacliºti,
continuã ssã ppicteze ººi ssã aactiveze ppe pplan ppublic „„triada” NNelu CConstantin,
Gheorghe PPaulian ººi AAlexandru MMarinescu, ccu ttoþii ppictori „„de ccursã llungã”,
care aau ººi mmeritul dde aa-ººi ffi aasumat, oo vvreme, îîntr-oo pperioadã dde „„tranziþie”,
deloc ccomodã, cconducerea ccenaclului.

Realitatea eeste ccã, ddupã ’’90, aactivitatea CCenaclului aa sscãzut cconsiderabil,
asta îîn ccondiþiile îîn ccare
cele ddouã ssãli dde eexpoziþie

tradiþionale aale ooraºului, „„Arta” ººi
„Agora”, aau ffost pprivatizate. AAbia
dupã 22008 sse ppoate vvorbi, ppractic,
de oo rrenaºtere aa CCâmpulungului
cultural, îîn sspecial cca uurmare aa
organizãrii, ssub eegida CCasei dde
Culturã „„Tudor MMuºatescu”, lla
Bughea dde SSus, aa pprimului ateliier
artiistiic, care aa rreunit 221 dde ppictori,
membri aai CCenaclului. AA ffost oo rregru-
pare bbeneficã, ffiind uurmatã ººi dde aalte
întâlniri, aanuale, lla VVoina, ddar ººi
în aalte llocalitãþi ccu ppotenþial aartistic,
care aau aatras, aalãturi dde ccenacliºti
locali ººi ppictori ddin þþarã, îîn bbaza

unei ccolaborãri ccu AAsociaþia
Localitãþilor ººi ZZonelor IIstorice
ºi dde AArtã ddin RRomânia, AALZIAR.
În aacest ssens, nnu aatât nnumãrul
manifestãrilor aartistice oorga-
nizate cconteazã, ppeste 2200,
cât ccalitatea ººi ccondiþia
participanþilor.

Cu ttotul, sse ppoate sspune
cã ffenomenul pplastic
de lla CCâmpulung,

concretizat îîn jjurul CCenaclului
„Ion DD. NNeguliicii”, care aa îîmplinit 

în lluna iianuarie, aanul aacesta,
46 dde aani dde ffuncþionare nneîntreruptã, rreprezintã lla oora aactualã uun vveritabil
brand llocal, uun mmodel dde cconsecvenþã îîn ssusþinerea ººi ttransmiterea uunei
tradiþii dde ssucces. IInstituþional, mmeritul ffuncþionãrii CCenaclului îîn ccondiþii ooptime
aparþine CCasei dde CCulturã „„Tudor MMuºatescu”, iimplicit aautoritãþilor llocale,
care aau îînþeles ppotenþialul ppublic aal uunui aastfel dde ffenomen. MMai mmult cchiar,
prin ddirectorul aacestei iinstituþii, ppictorul ººi tteologul LLiviu FFlorian CCioacã, CCasa
de CCulturã nnu eeste ddoar ppartener, ddar ººi pparte cconstitutivã aa CCenaclului.
Portretist îînzestrat, ddar ººi ppeisagist sspontan ººi iingenios, LLiviu CCioacã eeste
astãzi uun mmembru rreprezen-
tativ aal CCenaclului. ÎÎl ssuþin
în ddemersul ssãu „„veteranii”
Nelu CConstantin, AAlexandru
Marinescu ººi GGeorge PPaulian,
cu ttoþii ppeisagiºti rredutabili.
Partea ffemininã aa CCenaclului,
bine rreprezentatã pprin LLaura
Bunescu, CCarmen KKozoruº,
Zizica MMihai oori CCornelia 

Vasilescu, iiar llista nnu eeste
completã, ssusþine ccu bbrio
demersul ccolectiv. LLa ffel, nnou
veniþii, bbucureºtenii IIon HHultoanã
ºi EEcaterina MMihai, aalãturi dde
târgoviºteanul GGrigore SStan, ss-aau
integrat aarmonios îîn aatmosfera dde ccenaclu,
deopotrivã ccu ªªtefan TThury, ccândva
balerin dde ssucces, aazi uun vvirtuoz aal
metaloplastiei. ((Marian NENCESCU)

Numãr iilustrat ccu llucrãri aale mmembrilor CCenaclului dde aartã pplasticã „„Ion DD. NNegulici” ddin CCâmpulung MMuscel.


