
Horia Bãdescu: Raþiunile inimii
Johan Galtung: Pacea pozitivã: 

prezenþa pãcilor
Constanþa Vaida Haliþã: De la Hagia Sofia 

la Mont Saint-Michel
Vlad Mischevca: Rãzboiul care ne-a înghiþit
Acad. Victor Spinei: Acad. Alexandru Zub,

succintã evocare
Nicolae Melinescu: Dan Vasiliu: Cavaleri

români în secolul XXI
Raia Rogac: De vorbã cu Eugenia Bulat (I)
Alexandru A. Popovici: Ion Barbu/Dan 

Barbilian –– rigoare ºi fervoare
Paula Romanescu: Greieruºa 

din poemele lui Blaga
Elis Râpeanu: Calamburul ºi epigrama
Ion Pãtraºcu: Cinci milenii 

de inginerie persanã
Dan D. Farcaº: Cucerirea Galaxiei

În iistorie, ppe mmai ttoate ppalierele,
dar mmai aales lla nnivel mmacro, ppot
fi iidentificate ccicluri, ttraiectorii

sinusoidale, ttendinþe ººi ccontratendinþe,
împingând llucrurile ccând sspre oo eextremã,
când sspre ccea oopusã, ttotul, ddesigur, ppe
fondul uunui „„trend” ggeneral, oo ddeplasare
de aadâncime, ddeterminatã mmai aales
de pprogresele ddin ººtiinþã ººi ttehnologie,
comunicaþiile, „„industriile” bbazate ppe iinfor-
maþie ffiind iincluse. ((Am ffolosit ttermenul
„progres” îîn îînþelesul ccreºterii, aacumulãrii,
fãrã aa-ii dda nneapãrat uun ssens, mmã fferesc
sã aasociez oo ddirecþie „„evoluþiei”, ddar aasta
dintr-oo pprecauþie ccare vva rrãmâne îîn pparan-
tezã. OOricum, nne-oo rreaminteºte ººi pprofesorul
Johan GGaltung, ddin zzona zzen, yyin-yyang,
ºtim ccã îîn oorice bbine eexistã ººi uun rrãu, iiar
în oorice rrãu eexistã ººi uun bbine, bba cchiar ººi
în rrãul ddin bbine eexistã uun ssâmbure dde bbine,
iar îîn...) NNaþionalism –– gglobalizare, rreligio-
zitate –– ssecularism, ooccident –– oorient,
libertate iindividualã –– ccontrol ººi ssuprave-
ghere, cconsumism –– eeconomie ssustena-
bilã, sspiritualitate –– mmaterialism, sstânga ––
dreapta, ccomunism –– lliberalism, ccentra-
lizare –– ddescentralizare, aausteritate
comportamentalã –– llibertinaj, aacestea
ºi îîncã aalte pperechi dde „„borne” eextreme
se ooferã ssimþului ((ºi llimbajului) ccomun
ca eexemple ddin uultimele ssecole aale iistoriei.
Plus mmigraþiile, pperiodice ººi eele. CCu ddefazãri
ºi rritmuri ddiferite ppe ccontinente ddiferite,
dar ººi ccu ttendinþe dde ssincronizare,
cu iinterdependenþe.

Matematizarea iistoriei, mmari ssau mmici,
nu ss-aa aapropiat dde nnivelul ssperat ((prin aanii
1950-11970, lla nnoi, dde GGrigore CC. MMoisil
ºi aacad. MMircea MMaliþa), ddar, îîncrezãtor
ºi ooarecum mmarcat dde pputerea mmatematicii,
risc iipoteza ccã oo aasemenea cconcluzie, aa
evoluþiei cciclice, îîntr-oo ddefiniþie ssuficient dde
cuprinzãtoare, sse ppoate oobþine cca rrezultat
formal, ddintr-uun mmodel ppotrivit-aadecvat-
norocos, eeventual îîn uurma ssimulãrii llui
pe ccalculator. SSunt, dde aaltfel, cconvins
cã aasemenea îîncercãri ss-aau ffãcut ddeja.

SSã rrevin îînsã lla llucruri mmai rrealiste
ºi mmai ddin aapropiere. PPerechile dde
opoziþii mmenþionate mmai ddevreme

pot ffi iilustrate uuºor, nnu ffac aasta aaici. SSe
poate ccoborî aapoi lla nnivelul iincrementa
atque ddecrementa, uurmate dde oo nnouã
iincrementa, rrealã ssau nnumai ddoritã, mmai
durabilã ssau mmai ggonflatã, uunor iimperii
vecine, bba cchiar aa ttustrele ccelor ccu ccare aam
avut dde-aa fface aatâta aamar dde vvreme aamarã,
se ppoate ccoborî lla nnivelul aalternanþelor lla
putere ((mai aales îîn þþãrile „„cu ddemocraþii

consolidate”), bba cchiar ººi
la nnivelul eefectelor uunora
dintre llegile aadoptate
în uultimii aani lla nnoi, dde lla
cele îîncurajând ccãsãtoriile
„netradiþionale” lla iinter-
zicerea „„simbolurilor
extremiste”. ÎÎn ssine, mmulte
dintre llegile dde aacest ggen,
când ssunt îîn rrãspãr ccu
tradiþia ssau ccu mmedia
statisticã, nnasc rreacþii
care pproduc eefecte
contrare iintenþiilor

(aparente) aale llegiuitorului, ddar llucrurile
sunt mmult mmai ccomplexe, ccu ccomplicaþia
venind dde lla nnivelul sstructural, ddacã
observãm ccã mmultele ccicluri ssugerate
la îînceput sse ssuprapun, iinteracþioneazã,
potenþându-sse ssau aatenuându-sse, tten-
dinþele mmai pputernice, mmai dde aadâncime,
influenþându-lle ppe ccele mmai dde ssuprafaþã.
O „„diagramã aa cciclurilor” aar ffi eextrem dde
sugestivã, bba cchiar aar aavea oo cclarã vvaloare
predictivã ((în mmãsura îîn ccare ss-aar bbaza ppe
multã iintuiþie, ddar ppe ººi mmai mmultã iinformaþie
culeasã ººi iinterpretatã pprofesionist), ddar
asta ee oo ssarcinã ppentru uun llaborator dde
viitorologie, ppentru oo iinstituþie sspecializatã.

Revin lla ttitlu –– iiertare ppentru pprea
lunga iintroducere. DDupã ddeceniile
ante-RRevoluþie, dde ppropagandã

grosierã, eera ffiresc „„sã ffacem oo vvreme
pauzã dde ccuvântul tovarãºe”, vvorba
poetului-rrevoluþionar, ººi, pprin eextensie,
de ttot cce sse ppoate aasocia aacestui ccuvânt-
simbol ((în ffond, vvictimã), ddar cce aa uurmat
ne-aa ssurprins ((neplãcut) ppe mmulþi –– aaº zzice,
din ffericire, ttot mmai mmulþi. PPrin aamploare,
prin ccaracterul ccoordonat pparcã ((„parcã”
e, iiarãºi, ddoar oo pprecauþie dde pparantezã,
recitiþi-ll ppe GGaltung, ssecþiunile ccare sspun
„cum sse ppoate uucide oo nnaþiune”), pprin
„þintele” ppredilecte ((de lla EEminescu lla
Mircea EEliade, dde lla fformarea ppoporului
român lla fformarea RRomâniei MMari, dde lla
voievozii ddintâi lla CCuza ººi dde lla BBisericã
la MMonarhie, ttotul eeste „„demitizat”, mmicºorat,
banalizat), pprin vvoci ccare ººi-aau ffãcut uun
nume iinvocând ddebarale, mmituri, oobstacole
în ccalea iintegrãrii nnoastre îîn llumea llargã,
prin nnumele mmari ccare aau ggirat/gireazã
vocile rrespective –– aar ffi ttrebuit ssã ffolosesc
multe gghilimele, lle oomit. VVremea luciian-
boiismelor... Îl iiau ppe iistoricul ccare-mmi
sugereazã iinvenþia llexicalã ddinainte,
recunosc, ppeiorativã îîn iintenþie, ddoar cca
exemplu dde hhãrnicie mmonocromã, sspeculând
o „„piaþã” lla ccare ss-aa aadaptat ppânã lla pplictis
ºi ppe ccare, ddesigur, oo iinfluenþeazã ººi oo
exploateazã. CCoordonat, pparcã ((nu mmai
reiau pparanteza...).

Toate aacestea ssunt oo rreacþie
la cce eera înaiinte, ttoate aacestea
au ddevenit aatât dde iinsistente

ºi dde eevidente îîn ccusãtura llor sselectiv-
tendenþioasã ccã vvor ddeclanºa/au ddeclanºat
deja oo rreacþie ccontrarã, îîn ccontinuarea, ddar
nu ssuprapusã pprotrocronismelor-ddacismului-
naþionalismului ppe ccare luciianboiismele
pretind ccã vvor ssã lle vveºtejeascã, aastfel
motivându-sse ººi, ddesigur, rremotivându-lle.
Cicluri iinevitabile...

(Continuare lla ppag. 22)
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
Fenomenele uuniversului vvãzut sse ppot ddizolva

în mmaterie ººi mmiºcare. UUnite, fformeazã fforþa
ºi mmateria îînsãºi ss-aa cconsiderat îîntr-oo aanalizã

metafizicã cca rrezultat ººi ssemn aal eechilibrului fforþelor.
Ele ssunt îîn pperpetuã ccurgere ººi ccirculaþiune. OOmul nnu
poate nnici ccrea, nnici nnimici oo ppãrticicã dde mmaterie, nnici
poate sschimba ccantitatea fforþelor cce eexistã îîn llume.
El nnu aare ddecât ffacultatea dde-aa mmodifica mmodul mmani-
festãrii llor, ddirecþia ººi rrepartiþia llor. FForþa ee llatentã îîn
materie ººi eel oo ppoate llibera ((dezlega) pprin ddistrugerea
echilibrului aaltor pputeri ccari oo þþin îîn rrepaos. EEl oo ppoate
efectua, aaceasta ddând ddirecþie uunei pputeri nneatârnate
ce rrepaosa ppân-aacum îîn mmagazinul nnaturii, ccare
putere, ddupã cce ººi-aa îîmplinit mmisiunea, rreintrã îîn
echilibru ccu uuna ssau mmai mmulte ddin pputerile eeliberate,
pentru aa ppersista îîn rrepaos ppânã cce iiar ee ttrezitã sspre
acþiune. OOrice ccheltuialã dde pputere ccondiþioneazã
o uuzare aa mmateriei, nnu oo nnimicire, cci oo mmodificare aa
formei. PPentru aa pproduce îîntr-oo bbaterie ggalvanicã oo
masã ooarecare dde ccãldurã ººi dde lluminã, sspre aa ttrimite
o ttelegramã dde lla NNew YYork lla BBuffalo, oo ccantitate
oarecare dde zzinc ((cositor) ttrebuie ssã aarzã pprin aacid
ºi ssã sse pprefacã îîntr-uun ooxid. PPentru aa mmâna oo ssutã
de mmile oo lluntre ccu vvapor, oo ccantitate dde ccãrbuni dde
pãmânt ttrebuie ssã sse ddiscompuie îîn ggaz ººi ccenuºã
ºi oo ccantitate aanumitã dde aapã ccatã ssã sse pprefacã
în aabur. PPentru aa eexecuta oo mmiºcare mmuscularã
a ccorpului oomenesc, ccreierul, bbateria ggalvanicã
a oorganismului oomenesc, ttrebuie ssã-ººi ttrimeatã ssolia
de-aa llungul lliniilor ttelegrafice aanimalice, aa nnervilor,
ºi ssã ccheltuiascã pprin aaceasta oo
parte aa ssubstanþei ssale. ªªi mmuºchiul,
ascultând oordinul, ssufere oo mmodifica-
re, pprin ccare oo pparte aa ssubstanþei
sale ppierde ccalitãþile ssale vvitale, sse
desparte dde ppartea vvie, uunindu-sse
cu ooxigen ººi sse sschimbã îîn mmaterie
anorganicã ººi ee eeliminat ddin ssistem.
Când þþiparii eelectrici ddin AAmerica
de SSud ssunt iiritaþi aa dda mmai mmulte
descãrcãri, sse ssleiesc, aaºa îîncât îîi
poate ppipãi ccineva ffãrã ppericol. LLe
trebuie rrepaos mmult ººi hhranã ssufici-
entã ppentru aa-ººi rrecâºtiga pputerea
galvanicã ppe ccare aau ppierdut-oo.
Acelaºi ffenomen sse cconstatã
ºi lla oom, ddeºi nnu îîn aacelaºi ggrad.

Manipularea ttelegrafului
electromagnetic ee ccunoscutã. UUn
numãr dde pplãci dde zzinc ººi dde aaramã
stau îîn ººir aalternativ ppeste oolaltã
într-uun vvas uumplut ccu aacid. DDacã
cele ddouã ccapete aale aacestui aaparat
se ppun îîn llegãturã pprintr-oo ssârmã
de-oo llungime ooricât dde mmare, sse

naºte oo rreacþiune cchimicã ppe ssuprafaþa zzincului
ºi dde-aa llungul ssârmei sse mmânã oo pputere, pprin ccare
suntem îîn sstare aa rridica ggreutãþi, aa ppune rroþi îîn
miºcare, aa ddespãrþi aaliajuri ccari aau ccea mmai mmare
afinitate îîntre oolaltã. ÎÎn cclipa îîn ccare sse-nntrerupe
continuitatea ssârmei ººi sse îîmpiedecã ccirculaþia,
puterea ddispare ººi rreacþiunea aacidului aasupra zzincului
înceteazã nnumaidecât. CCum sse rrestabileºte ccomuni-
caþia, rreacþiunea aacidului aasupra zzincului rreîncepe
ºi pputerea ddispãrutã rreapare îîn eenergia eei pprimitivã.
Substanþa ssârmei nnu ee aaltfel ddecât cconducãtoarea
puterii ººi nnu pparticipã ddeloc lla mmanifestãrile eei.
Analoagã ee ttreaba oomului îîn pprivirea mmateriei ººi
puterilor nnaturale. EEl nnu sservã ddecât ppentru aa lle ppune
în ccirculaþie ffãrã aa îînmulþi ssau îîmpuþina ccantitatea llor.
Persoana llui nnu ee ddecât oo sscenã îîn ddrama aactivitãþii
lor, îîn ccare eele iintrã ººi iies ººi jjoacã ccele mmai ddeosebite
roluri, ssprijinind uuneori ttransformãri dde pputere,
provocându-lle aaltã ddatã; eele ssunt îînsã nnemuritoare
în eesenþa llor ººi-nn nnesfârºitã vvarietate ffac oocolul
prin mmulte aaplicaþiuni ffolositoare îîntreþinerii vvieþii
ºi ppromovãrii mmijloacelor dde ssubzistenþã.

(Din Caiiete/Fragmentariium)

În ttoate þþãrile cconstituþionale uunde ppartidele ssunt
bine oorganizate ººi ddelimitate, cchiar îîn vvechea
Engliterã, ccare îîncã mmultã vvreme vva sservi dde

tip, ººeful ppartidului rrezumã nnu nnumai ssentimentele,
nu nnumai ccredinþele ccelor ssupuºi lla ddirecþiunea ssa,
dar cchiar dde mmulte oori aacest ccap ppersonificã eexistenþa

partidului lla pputere. AAceasta sse
poate zzice mmai vvârtos vvorbind dde
þara nnoastrã, uunde lluptele ppolitice
se rrezumã îîn llupte dde iindividualitãþi,
ºi uunde oopinia ppublicã sse ggãseºte
încã îîn aacea ffazã dde fformaþiune
ºi dde ttranziþiune sspre aa ddeveni
o pputere rrealã. AAºadar, ccu ddrept
cuvânt pputem aafirma ccã lluptele
politice sse rrezumã îîn nnumele uunor
individualitãþi. AAceste ddin uurmã,
când vvin aa sse rretrage ddin ccâmpul
luptei, nnu ffac ddecât aa llãsa llocul
celor ccare, pprin aalt ssistem ssau pprin
alte mmijloace dde gguvern, ppot aaduce
liniºtea ººi pprogresul.

(Tiimpul, 222 aaprilie 11881)

Zilele ddin uurmã ss-aau
rãspândit, ccum ººtim, mmai
multe ººtiri dde mmare ssenzaþie

asupra sstãrii dde llucruri ddin RRusia.
Din aacele sstãri rrezultã ccã îîmpãrã-
teasa eeste rrãu bbolnavã îîn uurma
impresiei ooribile cce ii-aa ccauzat ººtirea

despre eexecu-
tarea ccelor ccinci
nihiliºti; ccã
împãratul eeste
într-oo ccrizã
moralã ccare
l-aa ffãcut ssã
pãrãseascã
afacerile ººi ssã
stea îînchis îîn
castelul dde lla
Gaºtina; ccã ss-aar
fi pprins oo ccutie
cu ddinamitã
ascunsã îîntr-uun
car ccu ffân cce
intra îîn ccastelul
imperial; ccã mmarele dduce NNicolae, nnepotul îîmpãratului,
care ss-aa cconstatat cca aavând rrelaþii ddirecte ccu ssocie-
tãþile aasasinilor, aa ffost ccondamnat, ffãrã jjudecatã, lla
închisoare ppe vviaþã; îîn ffine ccã, aatât lla CCurte ccât ººi îîn
public, ddomneºte oo cconsternare ggeneralã. AAceste ººtiri,
pe ccare lle-aau ddat ffoile ggermane, aaustriace ººi ffranceze
radicale, ccare îîn ggenere ssunt iinformate bbine ººi dd-aa
dreptul dde lla ssocietãþile ssecrete, ººi ppe ccare lle-aam
reprodus ººi nnoi, ssub ttoatã rrezerva, ppar aa ffi ffost
oarecum eexagerate, ddar nnu ccu ttotul iinexacte. FFoaia
semioficialã rruseascã ddin BBruxelles ccautã ssã lle
dezminþã, ddar nnu ppoate eea îînsãºi, ccum vvom vvedea,
decât ssã lle mmicºoreze îîntrucâtva iimportanþa. DDoliul,
zice aacea ffoaie, ffoarte llegitim, cce ddomneºte lla CCurtea
ruseascã ººi pprecauþiunile, nnu mmai ppuþin llegitime,
luate ppentru aa pproteja ppersoana îîmpãratului ccontra
conspiratorilor, ccare aau aarãtat aacum îîn uurmã cce ppot
face, cconstituie oo ttemã sseducãtoare ººi uuºoarã dde
exploatat ppentru iimaginaþia ººi rreaua-vvoinþã aa uunui
numãr dde zziare oobicinuite ccu aaºa ttreabã. FFoaia
ruseascã ccrede uutil ssã þþinã ppublicul ddeºtept aasupra
invenþiilor ººi bbasmelor cce sse ffac ppe ssocoteala
situaþiei iinterioare aa RRusiei. ÎÎndãrãtul aacestei
lugubre ffantasmagorii ssunt, ppentru ccine ººtie ººi
vrea ssã jjudece bbine, ddouã ffiguri rreale: ssuveranul
ºi nnaþiunea rruseascã. EEl, ccu ttoatã îîntristarea dde ccare
este ccuprins, llucreazã ffãrã ppreget ppentru bbunãstarea
ºi pprogresul nnaþiunii. EEa eeste pplinã dde ddevotament
cãtre ssuveran. CCu aastfel dde eelemente, aadaogã Le
Nord, sse ppot ttrece ccu vvictorie ddificultãþi ººi sstrâmtori
mult mmai mmari ººi mmai ccritice ddecât aacelea îîn ccare sse
aflã aastãzi RRusia. FFoaia ddin BBruxelles nnu ddezminte,
cum vvedem, ffaptele cconsemnate îîn aacele ººtiri,
ci vvoieºte aa aatenua, pprin ssimple ffraze, eefectul
ce aacelea aau pprodus aasupra ppublicului; eea nnu
dã uun ccomunicat dde ddezminþire aacelor ººtiri dde
senzaþie, cci oo mmângâiere ppublicului ccare lle-aa ccitit.

(Tiimpul, 224-225 aaprilie 11881)

(Urmare ddin ppag. 11)

AAm mmai ppropus aasta, lla oocazii, oo ffac ººi aaici: ssã-ii iimitãm ppe ggrecii ccare aau
interzis ppronunþarea nnumelui iipochimenului ccare aa vvrut ssã aajungã ccele-
bru pprin iincendierea uunui ttemplu. IInterzicere ee pprea mmult, ss-aau iinterzis

de-aacum iinterzicerile, ddar, rrepetând cce aa sspus ccândva, ccineva-uul ccu ddebaraua,
de eexemplu, nnu ffacem ddecât ssã aadãugãm nnotorietãþii llui ((celei nnegative, aanulând
ºi cce aa ffãcut bbine). IIar ppe EEminescu nnu-ll ppoate mmicºora nniciun ccritic, cchiar aautor

de iistorii ccritice aale lliteraturii... CCu aatât mmai ssimplu îîn ccazul dde ppe uurmã: ddupã cce,
în 4400 dde ppagini rriguros pprofesioniste, aacad. IIoan-AAurel PPop ((Istoriia, aadevãrul ººii
miituriile, Ed. EEnciclopedicã, BBucureºti, 22014), ll-aa ppus lla ccolþ ppe ppopularul „„sanitar
al iistoriei rromânilor”, ggata, ssã-ll llãsãm oo vvreme aacolo, lla ccolþ, îîn ggrija ppãianjenilor.

Noi, ssã rrevenim iin mmediia rres!... EExistã eextreme, ddar eexistã ººi ppuncte-llinii
de eechilibru, iiar llumea ppe aacestea ddin uurmã sse ssprijinã...

ªtiind ccã, vvorba DDomnului EEminescu, ce ee vval cca vvalul ttrece...



U
n ssistem vviolent a fost transformat în pace
negativã. Ce urmeazã? Primul rãspuns este
dat de subtitlul acestei cãrþi: construirea

pãcii directe-structurale-culturale.
Al doilea rãspuns: pacea structural-culturalã

este ameninþatã de violenþa directã, fapt exprimat
ca o fracþie prin formula

Pace = (Pace structuralã X Pace culturalã) /  
Violenþã directã

Construcþia este la numãrãtor, deconstrucþia
la numitor.

Al treilea rãspuns: interpretãri concrete
ale formulei din primul capitol,

Pace = (Echitate X Armonie) / 
(Traume X Conflict)

Tabelul 6 deschide calea multor formule
ºi interpretãri de tipul acesta.

Decuplarea pãrþilor în vederea realizãrii pãcii
negative este normalã, în timp ce cuplarea în
vederea pãcii pozitive recompenseazã mai mult,
dar ºi solicitã mai mult, poate chiar sã genereze

mai multe traume ºi conflicte decât pot fi gestionate,
erodând pacea. Pacea structuralã poate fi institu-
þionalizatã în jurul nostru, pacea culturalã poate
fi internalizatã în noi, pacea directã poate fi promul-
gatã între noi. Dar condiþiile se schimbã; nu existã
eternitate pentru nicio pace, ci numai pentru efortul
pentru pace, ca ºi în cazul sãnãtãþii.

Gãsim ceva indicaþii, cum am mai spus, în aceste
vechi reguli:

1. Regula de Aur negativã: echitate negativã
pentru pace negativã.

2. Regula de Aur pozitivã: echitate pozitivã pentru
pace pozitivã.

3. Kantianism: acþioneazã în aºa fel încât
maximumul sã fie universalizabil.

4. Taoism: suferã suferinþa Celuilalt ºi bucurã-te
de bucuria lui.

Pentru a dezvolta ºi mai departe pacea pozitivã
putem învãþa din conflicte.

Î
n confliicte, ccuplãrile nnegative, contradicþiile
influenþeazã negativ (A) atitudinile ºi (B)
comportamentul. Pentru a evita violenþa, rezolvã

conflictele, pentru a rezolva conflictele fã compatibile
scopurile ºi mijloacele, pentru aceasta  este nevoie

de creativitate, iar
pentru creativitate
cooperantã avem
nevoie de dialog
direct ºi indirect
pentru a schimba
A ºi B. Ghidaþi
de Regula de Aur
negativã, obþinem
o coexistenþã
paºnicã pasivã.

Pe aceeaºi
linie, cheia pentru
o pace pozitivã
este un proiect

comun ºi cu impact bilateral,
pozitiv, asupra lui A ºi B.
Ideea din teoria ºi practica
conflictelor este de a face
atitudinea mai creativã ºi mai
empaticã, iar comportarea mai
nonviolentã ºi mai adaptabilã,
spre o nouã realitate, care sã
stimuleze schimbãrile în atitudine ºi comportare. La
fel în teoria ºi practica proiectelor – pãrþile împreunã,
singure sau cu ajutor din afarã.

Existã o cale A ºi o cale B cãtre pacea pozitivã.
Calea A trece de la urã, antipatie ºi indiferenþã la
simpatie, calea B trece de la violenþã ºi indiferenþã
la cooperare. Calea A este în interiorul pãrþilor,
ceva se întâmplã în interiorul acestora; calea B este
în exterior, ceva se întâmplã între pãrþi. Ambele cãi
trebuie parcurse.

Pe mãsurã ce înaintãm de-a lungul cãii A, emoþiile
rezoneazã, devin reciproce. Obþinem o armonie
crescutã, ghidaþi de regula taoistã.

Î
naintând dde-aa llungul ccãii BB, pãrþile coopereazã
tot mai mult, în vederea unui folos reciproc
ºi egal. Obþinem o echitate crescândã, ghidaþi

de Regula de Aur pozitivã ºi de kantianism.
Sigur cã putem avea una fãrã cealaltã, dar ambele

cãi sunt paºi în sus de la pacea negativã. E mai bine
sã parcurgem ambele cãi. Una poate rãmâne în urmã,
una o poate lua înainte ºi s-o tragã pe cealaltã dupã
ea, în sus. Sau invers – trebuie luat aminte la asta.

Cum putem numi cazul în care ambele merg
cum trebuie? Am propus în Capitolul 1:

Pace pozitivã la nivelul I: Simbiozã: Cooperare, 
Echitate, Armonie.

Sã testãm aceasta la nivelul micro al dragostei
ºi la cel macro al integrãrii.
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Pacea ppozitivã: pprezenþa ppãcilor
JJoohhaann GGAALLTTUUNNGG

„Inima aare rraþiuni ppe
care rraþiunea nnu lle
cunoaºte.” DDe ppatru

veacuri aafirmaþia îînþeleptului
de lla PPort RRoyal, ffiindcã ddoar
un îînþelept, nnu uun ffilosof, pputea
sã sse îîndoiascã dde aabsoluta
putere aa ccugetãrii, ttulburã

conºtiinþa eeuropeanã. OO ttulburã ffãrã îînsã aa ffi pputut
opri mmarºul ttriumfãtor aal eexcluderii iinimii, aadicã
al ssubiectivitãþii, ddin llectura mmagnificei aarhitecturi
a uuniversului, aa eemoþiei ffãrã dde ccare ssubtila þþesã-
turã ccare lleagã ººi vvalideazã ffiinþarea ccelei mmai
neînsemnate aalcãtuiri nnu ppoate ffi îînþeleasã. 

Ne-aam llepãdat ccu ffrenezie dde cceea cce cconstituie
esenþa uumanitãþii nnoastre, ppentru aa nne ppreda, ccu
arme ººi  bbagaje, rraþiunii ppure, ffie eea ººi ppusã îîn ddiscu-
þie dde aacela ccare aavea, ttotuºi, nnevoie dde ccerul îînstelat
de ddeasupra ººi dde llegea mmoralã ccare ssã sstructureze
ºi ssã ddea ssens vviscolului eemoþional. NNe-aam îîncre-
dinþat aadmirabilului ccomputer ccare ppare aa ccomanda
„ºurubãria” nnoastrã bbiologicã, rruºinându-nne dde
neînþeleasa mmagmã ccare ffierbe îîn nnoi. AAm rrãpit iinimii
sufletul ppentru aa-ll îîncredinþa ccreierului, îînspãimântaþi
de nnedesluºitele-ii rraþiuni ddupã ccare nni sse îîmplineºte
destinul. ªªi ttotuºi, cceea cce ppãrea ppânã dde ccurând dde
neconceput, „„a ggândi” ccu iinima, nnu mmai ppare aa ffi uun
nonsens. MMiraculoasa ffiinþã uumanã îîºi aaflã ssâmburul
alcãtuirii nnu îîn ccreier, cci îîn iinimã. ÎÎn pprimul oorgan
structurat îîn sstarea ffetalã, aacela ccare pprimeºte îîntrega
informaþie ccu ccare mmaica ccelui îîncã „„ne-oomenit” îîi
înlesneºte iintrarea îîn llumea ccare-ll aaºteaptã, ccãci
undele ccreierului eei sse rracordeazã lla bbãtãile iinimii
acelui cce îîncã nnu sse ººtie pprea bbine cce eeste.

Sã nne mmai mmirãm dde eexistenþa ppascalienei

„raþiuni aa iinimii”, mmult mmai hhotãrâtoare îîn vviaþa nnoastrã
decât rraþiunea, aatunci ccând ººtim ccã ssursa bbãtãilor
inimii eeste iinima îînsãºi, iiar nnu ccreierul ccare ddirijeazã
tot rrestul, ccã eea ooferã ccreierului mmai mmulte iinformaþii
decât îîi ttransmite eei aacesta? CCercetãtorii vvorbesc
chiar ddespre ffaptul ccã iinima aar aavea ppropriul ccreier,
care ggenereazã dde ccincizeci dde oori mmai mmultã eenergie
electricã ººi dde ccinci mmii dde oori ((!) mmai mmultã eenergie
magneticã.

Lingvistul ººi ffilosoful ffrancez MMichel lle GGuern
vorbea dde ffuncþia cconotativã aa mmetaforei,
care ppresupune oo ccomponentã eextra-

lingvisticã, cconotaþia ppsihologicã oobligatã, ccare aaduce
cu ssine llimbajul iinimii, uuniversal ººi ffuncþional ddincolo
de oorice sspecifici-
tate aa ssistemului
de ttransmitere aa
informaþiei. ªªi iiatã,
aflu ccã eenergia
electricã ppe ccare
o ggenereazã iinima
poate ffi ddetectatã
ºi mmãsuratã îîn ppat-
ternurile ccreierului
unei aalte ppersoane
aflate îîn aapropiere.
Vorbim ccu iinima,
comunicãm ccu
inima mmai mmult
decât ccredem oori
ne pplace ssã ccredem.
Inima ººi nnu ccreierul
ne cconecteazã ººi nne
integreazã rritmurilor

universului. DDe aaccea, mmuzica ººi ppoezia ssunt, mmai
întâi ººi mmai îînainte dde oorice jjudecatã rraþionalã, aale
inimii, aale ssufletului. NNu ddoar ccu llacrima ººtie aa
cuvânta iinima, ccum sspune aacel ttulburãtor ccântec
ajuns lla nnoi ddin vvechime, ccu ccare, aalãturi dde mminuna-
tul ppoet CCharles CCarrère, aam rridicat îîn ppicioare ssala
ultimei eediþii aa BBienalei dde ppoezie dde lla LLiège. TToate
lucrurile eesenþiale, ttoate mmomentele iimportante aale
vieþii sstau ssub pputerea llimbajului uuniversal aal iinimii.
Iubirea nnu eeste aa rraþiunii, nnici mmoartea! ÎÎntre nnaºtere,
care ee rrodul iiubirii, ººi mmoarte ddrumul vvieþii îîºi ttaie
calea pprin iinimã. ªªi ddacã sstau bbine ssã mmã ggândesc,
nici ggândul, ffiul rraþiunii, nnu vvine ppe llume ddecât îîn
împãrãteasca hhlamidã aa eemoþiei, ppe ccare ii-oo aaºazã
cu ggenerozitate ttot iinima. SStrigi „„evrica!” ccu bbucuria

inimii nnu aa ccreierului! LLa uurma uurmei, recea
cumpãnã-aa ggândiiriiii e oo mmetaforã cca ooricare aalta.  

Iar ddacã oomul ee, îîn uumanitatea ssa,
o ffiinþã ssocialã, oo ddatoreazã mmai îîntâi
inimii ººi aabia aapoi ccreierului. ÎÎmpãtimit aal

corespondenþelor ssemnificative, mmã ssimt ccopleºit
de cceea cce rrecea ccumpãnã aa eexperimentului
ºtiinþific aaºazã ppe ttalgerul uunitãþii ººi aarmoniei
inextricabile aa llumii, ooferindu-nne îîncã uun
argument ppentru cceea cce rrefuzãm, uuneori ccu
obstinaþie, ssã aadmitem ddespre ppropria nnoastrã
naturã: „„celulele mmiocardice dde lla ooameni ddiferiþi
puse îîmpreunã sse aacomodeazã, sstabilesc
legãturi ººi rreuºesc ssã ffuncþioneze lla uunison,
ca uun îîntreg. ÎÎn ccazul ccelulelor nnervoase,
aceste pprincipii nnu ssunt vvalabile”! 

Încât, lla ssfârºit tte ppoþi îîntreba ccum ee mmai
bine ssã ffii, „„om ffãrã mminte” ssau „„om ffãrã iinimã”? 

Unde tte aafli mmai aaproape dde uumanitatea tta?

Raþiunile iinimii
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

Violenþã
Violenþã ddirectã ((VD)

(intenþionatã,
dãunãtoare)

Violenþã sstructuralã ((VS)
(neintenþionatã,
exploatatoare)

Violenþã cculturalã ((VC)
(intenþioneazã ssã
justifice vviolenþa)

Pace nnegativã
absenþa VVD ==

încetarea ffocului,
decuplare

absenþa VVS ==
neexploatare, ssau llipsã
de sstructurã == atomiie

absenþa VVC ==
nejustificare, llipsã
culturã == anomiie

Pace ppozitivã
Pace ddirectã ((PD)
contruirea PPD =

recuplare

Pace sstructuralã ((PS)
construirea PPS = eechitate

Pace cculturalã ((PC)
construirea PPC =

armonie

Pace negativã ++ ppozitivã negativã ++ ppozitivã negativã ++ ppozitivã

Tabelul 66: CCele ttrei vviolenþe ººi ccele ddouã ppãci
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Î
n ddragoste aavem ccooperarea trupurilor: grijã,
sex, pentru sãnãtatea ambilor parteneri. Dar
ºi lucru în casã, grijã de copii, de cei în vârstã,

de cei infirmi.
Bucuria în cazul suferinþei ºi suferinþa în cazul

împlinirii Celuilalt este o bunã ocazie pentru
decuplare.

Apare o întâlnire a spiritelor, unde noi proiecte
se ivesc ºi vechi proiecte ies din scenã. A construi
noi proiecte pentru a resuscita o cãsnicie poate
sã facã necesar un ajutor din afarã, de la prieteni,
un mediator – sau de la un consilier dacã violenþa
a produs deja traume.

În procesul european de integrare cooperarea
statelor ºi substatelor – provincii, ONG-uri, autoritãþi
locale – se gãseºte în agenda lãrgitã a UE (CE
înainte de 1992). Fundamentale sunt avantajul
reciproc ºi prevederile stricte împotriva beneficiilor
flagrant inegale. O simpatie crescãtoare s-a mate-
rializat sub forma suferinþei la vederea suferinþei
altor membri, poate mai puþin sub forma bucuriei
în faþa realizãrilor lor. Existã
competiþie, dar ºi solidaritate
la necaz, aºa cum se întâmplã
în prezent.

Comunitatea-Uniunea
Europeanã a avut mulþi
predecesori, care indicã multe
eºecuri. Un motiv poate fi acela
cã, pentru ca premisele pentru
„împreunã” sã însemne „pace”,
asta presupune muncã grea pe
cãile A ºi B. Cuplurile ºi familiile
pot considera acest lucru firesc,
pânã ce apar crizele. Statele ºi
naþiunile se opresc adesea la
„toleranþã”, coexistenþã pasivã,
incapabile sã treacã la dialog ºi învãþare comunã/
mutualã, pentru ºi în cadrul unor proiecte comune.

Faptul cã, în ciuda multelor crize, poate ºi datoritã
acestora, UE o duce mai bine decât multe cupluri
de persoane, se poate datora regulilor explicite,
cum ar fi un stat – un vot, echitãþii instituþionalizate.
Dar cuplurile pot avea un mai puternic sentiment de
„împreunã” decât au statele membre UE sentimentul
de a fi „europene”.

Iar acest lucru ne duce la nivelul urmãtor,
al cãlãtoriei pe ambele cãi:

Pace pozitivã la nivelul II: Transcendenþã: 
Noi actori, proiecte vechi

P
ãrþile ssunt îîncã aacolo, cu ceva nou în
procesul de pace pozitivã al „coexistenþei
paºnice active”. În limbajul integrãrii statelor,

acestea încep „sã vorbeascã cu o singurã voce”,
„având o politicã comunã externã ºi de securitate”
etc. Pentru pacea pozitivã I (PPI), termenii adesea
folosiþi sunt comunitate, confederaþie (Staatenbund
în germanã), iar pentru pacea pozitivã II (PPII)
termenii sunt uniune, federaþie (Bundesstaat).

Din nou vedem cã limbajul concis al dreptului
ºi relaþiilor internaþionale legate de integrare poate
fi mai adecvat ºi mai precis decât limbajul poetic sau
literar al dragostei. Nu este evident nici cã religia sau
psihologia vor îmbunãtãþi prea mult literatura; prima
este concentratã mai mult pe relaþia cu Dumnezeu
decât pe partener-familie, a doua mai mult pe relaþiile
intra-personale decât pe cele inter-personale.

Regula de bazã pentru pacea pozitivã, a bene-
ficiului mutual ºi egal pe cãile A ºi B, funcþioneazã
atât pentru PPII cât ºi pentru PPI. La fel cu Regula
de Aur pozitivã, kantianism ºi regula taoistã. Pãrþile
sunt încã acolo, dar acum ele sunt aliniate atât
în scopuri cât ºi în mijloace.

În cãsnicii, vocea unicã a fost multã vreme cea
bãrbãteascã, politica internã sau externã comunã a
fost a lui, nu a ei. În cazul statelor, acea unicã voce
vorbea engleza. Ca ºi în cazul sexelor, nici statele
nu sunt pregãtite pentru pacea pozitivã. Echitatea
mutualã rãmâne sã fie construitã.

A fost nevoie de o revoluþie feministã, pe care
o trãim chiar acum, cu unele reculuri. În opoziþie
cu „Revoluþia Americanã” (1775-1812, Rãzboiul
de Independenþã), aceasta a fost o revoluþie
realã, americanã la origini, un dar fãcut lumii.
Din ea a rezultat egalitatea-paritatea dintre
genuri, convivialitate în PPI, uniune, sentimentul

de „împreunã” în PPII. PPI implicã coabitarea, PPII
cãsnicia adevãratã. Acestea sunt niveluri diferite de
relaþionare, de responsabilitate. ªi se poate formula
ipoteza cã uniunile de state ºi cãsniciile învaþã unele
de la celelalte.

P
rimul eefort aal ssubsemnatului cãtre o teorie
a pãcii pozitive dateazã din 1967 ºi s-a
fãcut pentru Consiliul Europei, implicând

cinci concepte: simetrie ºi egalitate, omologie
ºi entropie, transcendenþã.

Simetria ºi egalitatea erau vãzute ca funda-
mentale, dar simbiozã ºi echitate sunt termeni
mai buni pentru a numi beneficiul egal în urma
interacþiunii ºi cooperãrii. Simetria poate fi pasivã.
Echitatea este inclusã în structura de interacþiune;
ºi egalitatea poate fi pasivã, simplã existenþã unul
lângã altul.

Omologia ºi entropia au fost vãzute ca mijloace
utile în drumul spre scopul urmãrit. Omologie
înseamnã structuri similare, astfel încât pãrþile pot

identifica „numerele
opuse”, în vederea
cooperãrii ºi armoniei.
Iar entropia folosea
în gãsirea unei bune

distribuþii a masei totale
a cooperãrii, nu numai de
tip top-top, ca într-o întâlnire
la vârf.

Vine apoi transcendenþa,
ceva deasupra sau în spate
– ca o umbrelã. Între state,
ca un minimum, conferinþe
multi-statale. Apoi, un secretariat permanent,
o „comisie” care creºte gradat ºi devine (mult)
mai mult decât suma actorilor, membrilor, statelor.

Actorii statali puternici, cum ar fi Marea Britanie
ºi SUA – Anglo-America – preferã PPI, ca nu cumva
sã fie absorbiþi în acel „actor nou”. Marea Britanie
vede „uniunea” ca mai puþin integrativã decât o
„federaþie”, iar SUA refuzã sã fie consideratã orice
altceva decât SUA însãºi ºi Dumnezeul pe care
SUA se presupune cã-l serveºte, ales de SUA.
Putem formula astfel:

Pace negativã: scopuri separate, mijloace
separate, evitarea violenþei.

Pace pozitivã PPI: scopuri separate, mijloace
ºi resurse comune, cooperare.

Pace pozitivã PPII: scopuri comune, mijloace
ºi resurse comune, un nou actor.

În „coabitare”, partenerii pun în comun resursele,
dar îºi pãstreazã autonomia de a avea scopuri
separate. Dacã se cãsãtoresc, ei împart un scop
cu o prioritate de vârf: o cãsnicie fericitã, dincolo
de suma a douã „fericiri” separate.

O Comunitate Europeanã pune laolaltã resursele.
O Uniune-Federaþie Europeanã are o politicã unitarã
în ceea ce priveºte scopurile comune în chiar mai
multe domenii.

Iar aceasta ne duce la nivelul urmãtor, cãlãtorind
pe ambele drumuri:

Pacea pozitivã de nivelul III: Sui generis: 
Noi actori, noi proiecte

Þ
inuturile ffeudale, ducatele etc. au dispãrut
rând pe rând, s-au nãscut statele. Încetul
cu încetul, statele dispar, se nasc regiunile.

Teritoriile membrilor UE sunt încã aici, dar gradual
ele sunt mai puþin actori. Se naºte un nou actor.
Regiunile dispar cu încetul ºi se naºte o lume.

Ce înseamnã a dispãrea, a se naºte? Resursele,
mijloacele au fost deja puse laolaltã, scopurile au
fost aliniate. Ele nu sunt numai compatibile, ci iden-
tice. Dar din atâtea sentimente de eu, s-a nãscut
un sentiment de noi de un tip nou, sui generis.

Odatã cu dispariþia actorilor vechi, setul de scopuri
ºi mijloace se restrânge; atunci când un nou actor
apare, setul de scopuri ºi mijloace se lãrgeºte. Vechii
actori ºi-au trãit traiul. Noii actori sunt ca o generaþie
nouã care nu o copiazã pe cea veche; în cadrul
PPIII, ei sunt sui generis, cu noi proiecte de familie,
noi sisteme.

Pentru sistemul mondial de state acest lucru
înseamnã declinul statelor ºi apariþia unui sistem
de regiuni internaþionale: Uniunea Europeanã – UE,
Uniunea Africanã – UA, Asociaþia de Cooperare
Regionalã din Sudul Asiei, Asociaþia Naþiunilor
din Sud-Estul Asiei, cu America Latinã ºi zona
Caraibelor, cu lumea islamicã, Organizaþia de
Cooperare Islamicã, venind la rând. La fel Asia
de (Nord) Est.

Se aplicã ceva similar ºi în cazul dragostei?
Existã mai întâi acea primã întâlnire, cu mare grijã
pentru a evita orice gest care poate face rãu: pace
negativã. Vine apoi nivelul I: întâlnirea trupurilor,
minþii ºi spiritului – indiferent în ce ordine – cãutând
reciprocitate în echitate ºi armonie. Apoi, nivelul II:
unirea în trup, minte ºi spirit, punerea în comun
a resurselor, alinierea scopurilor. Nivelul III: soþii
copiazã unul de la altul comportarea pânã a ajunge

sã vorbeascã cu aceeaºi voce ºi chiar începând
sã semene unul ca altul. Ei devin douã laturi,
nu douã pãrþi ale unei cãsnicii, precum cele
douã feþe ale aceleiaºi monede: aratã diferit,
dar nu au o existenþã separatã.

Iar asta ne duce la nivelul IV, numãrul 5 dacã
socotim ºi pacea negativã:

Pacea pozitivã IV: Fuziune: 
Absorbþie, Nirvana

R
egiunile ffuzioneazã într-o unicã
lume, partenerii unul în celãlalt, pe
baza unei înalte entropii ºi omologii,

precum cuplurile care nu dispun doar de uniu-
nea trupurilor, armonia minþilor ºi împãrtãºirea
proiectelor, ci ºi de uniunea uniunilor, cu kairos,
extaz mutual asigurat, întins de-a lungul unui
considerabil interval de timp.

Asta nu se limiteazã la uniunea religioasã cu
Dumnezeu, în religiile abrahamice, între unul ºi altul
în hinduism, în reþelele de relaþii, nici în mulþimile de
noduri – ca în utila metaforã a lui Raimon Panikkar –
din budism. Limba francezã se referã la dragostea
profundã prin la petite mort, mica moarte; e ca sen-
zaþia de absorbþie „oceanicã” în umanitate, istorie,
cu micul meu sine dizolvat într-o Niarvana de maximã
entropie. Nu e nevoie de moarte pentru asta.

Pacea pozitivã adãposteºte, în general,
contradicþii ºi asta cu atât mai mult cu cât nivelul
este mai înalt. Dar beneficiile, recompensele,
deliciile sunt enorme.

La nivelurile I ºi II rãzboaiele în CE-UE sunt de
neconceput. Dar, dacã nu se gestioneazã complexele
conflicte din prezent, cu un mare numãr de scopuri
ale partenerilor, atunci contradicþiile dintre creditorul
Germania ºi periferia îndatoratã, dintre o monedã
unicã ºi trezorerile separate, pot sã saboteze
cuplarea. Nu vor exista morþi în bãtãlii, dar cuplarea
poate muri.

Criza vine în general la nivelurile II, III ºi IV:
cu cât e mai multã pace pozitivã, cu atât identita-
tea actorilor se erodeazã. Sub patriarhat, femeile
pot renunþa la carierã; în cazul paritãþii, amândoi
partenerii trebuie sã renunþe la o parte din individua-
litate. Adesea, costurile se vãd mai clar decât bene-
ficiile. Astfel, este greu pentru suveranele Anglia,
Franþa ºi Germania sã fie absorbite într-o Europã
americanizatã, cu puþine urme rãmase de la ele.

Soluþia constã în a vedea nivelurile nu ca un
progres liniar, ci ca procese paralele. Un cuplu adorã
extazul uniunii uniunilor, dar nu ca un kairos fãrã
sfârºit. O uniune de state poate intra în crizã, dar,
în condiþii normale, revine la nivelurile I sau II.

Nivelurile sunt moduri de a fi ºi a deveni,
nu sentinþe pe viaþã.(...)

(Fragmente din lucrarea O teorie a pãcii.
Construind o pace directã, structuralã ºi cultu-
ralã, numãrul 10 în seria de cãrþi publicate de
TRANSCEND University Press, 2013. Va urma.)
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A
stronomul ggerman

numit în titlu

s-a mirat într-o zi

(de fapt, noapte, în urmã

cu vreo douã secole) cum se

face cã deºi existã o infinitate

de stele, toate strãlucitoare, cerul nu e plin de luminã,

dupã cum legile puþine, simple ºi clare ale silogis-

mului ar pãrea sã dicteze – de unde ºi paradoxul.

Când vine vorba de informaþie, iatã însã cã

ipoteza germanului observator al cerului se verificã...

pe pãmânt: e într-adevãr atât de multã, încât efectiv

„orbeºte” urechile ºi, de unde ea (informaþia), în loc

de a fi putere, doar din cauza purului ei debit sustras

oricãrei structurãri oricât de schematice, sleieºte

auzul, vãzul ºi în cele din urmã mintea celor care

se expun ei, iar când spun „se expun”, vreau sã

spun „se expun fãrã metodã”, adicã fãrã o cheie.

Aºadar, ceea ce e paradoxal pentru luminã

nu e deloc aºa, ba dimpotrivã, pentru luminoforul

luminii – ºtiinþa.

Aceastã stare de surzenie, de orbire, de

perplexitate este vãdit generalizatã, iar reacþiile

oamenilor de o surprinzãtoare varietate par a fi

premergãtoare unei autentice apocalipse numenale.

Comportamentul social la nivel macro, familial

ºi individual în asemenea condiþii, în care senzaþia

cea mai persistentã ºi mai rãspânditã este cea de

aglomeraþie sau iminentã aglomeraþie, adoptã brusc

parametri necunoscuþi pânã acum, cu scoruri de

predictibilitate imposibil de evaluat deocamdatã.

A
utoritatea iinternetului. Uºurinþa cu care

oricine poate afiºa în spaþiul virtual oferit

de internet, sub nume propriu adevãrat,

fals sau anonim de cele mai multe ori, absolut orice

fel de informaþie, adevãratã sau falsã, este cel puþin

derutantã.

Dintr-odatã, parcã într-o singurã zi, orgoliul, rãs-

punderea ºi în cele din urmã autoritatea de a face

publicã o lucrare scrisã, durabilã, par a fi dispãrut

cu desãvârºire. În aceastã intempestivã, halucinantã

ºi globalã democraþie a comunicãrii cu orice preþ,

gratis, practic fãrã niciun fel de opreliºti, noþiunile

de „academic” sau de „autoritate” au devenit

desuete, sau în orice caz au fost deplasate într-un

con de penumbrã de unde par neputincioase, de

aºezare a unor reguli, limite, graniþe cunoaºterii

umane structurate pânã în zilele noastre destul

de coerent în tomuri scrise cu migalã, inteligenþã,

rãbdare ºi pãtrundere.

Pânã de curând toate acestea existau doar

în biblioteci clasice personale sau publice, unde

puteau fi consultate direct ºi individual, mergând

la cartea respectivã, luând-o de pe raft ºi citind-o.

Schimbarea suportului pe care a fost depusã

pânã acum informaþia a condus la apariþia imediatã a

unor declaraþii susþinute azi în aproape toate mediile

culturale: „Dacã nu exiºti pe internet, nu exiºti.”

Vehemenþa, popularitatea ºi atractivitatea noului

mediu digital a condus ºi va mai conduce la apariþia

ºi chiar instituþionalizarea unor astfel de poziþii

extremiste, radicale, de iconoclastie refractarã

ºi agresivã, inflamatã de un larg consens popular

încurajator ºi entuziast pânã la dezmãþ. Aceastã

uºurinþã fantasticã de acces la informaþie e prea

dubioasã. Nu mai pare a exista niciun ritual de

iniþiere, niciun examen vrednic de trecut, nicio

eminenþã cãreia orice anonim apãsãtor de butoane

de pe planetã sã nu-i poatã da cu tifla chiar dacã nu

ºtie subiectul, chiar dacã nu ºtie gramaticã sau chiar

dacã e pur ºi simplu analfabet. Tehnologia din spatele

interfeþei cu maºina a devenit într-atât de facilã, încât

apeleazã la pãtrate, cercuri ºi pictograme colorate,

suficient de explicite pentru a fi înþelese de toatã

suflarea ºi în cele din urmã atinse pentru validarea

sufragiului. Fãrã niciun fel de altã exprimare mai

elaboratã, de tip „scris”. Pur ºi simplu prin atingere

îþi exprimi votul indiferent de materie. ªi asta pare

destul în actuala etapã, care e încã departe de a fi

perceputã la adevãratele sale dimensiuni ºi pusã în

adevãrata sa perspectivã. Comunicarea nu mai are

nevoie de lobul scrierii de pe scoarþã. Se presupune

cã rolul de mare ºi unic gânditor a fost atribuit

serverului al cãrui rost eshatologic este de a însuma

toate voturile considerate ca reprezentând gândiri

individuale materializate doar prin decizia de apãsare

a unui buton (de alegere), care e o dovadã în sine

cã la baza acestui act a avut totuºi loc un proces de

percepþie, analizã, sintezã. Neexprimate însã în scris.

De-a lungul mileniilor, oamenii au impus ºi pãstrat

neºtirbite draconice ºi de-a dreptul ezoterice ritualuri

iniþiatice care durau mult, ani de zile, pânã când

cineva sã poatã împãrtãºi din lumina ºtiinþei

ºi a legilor ei.

Aceastã atitudine era de naturã a avea, a impune

ºi a primi respectul cuvenit. Astãzi constatãm cã nu

mai e deloc aºa. Viteza acceleratã cu care se miºcã

totul (nu chiar totul, ci doar informaþiile), uºurinþa, cum

spuneam, a felului în care se poate urmãri informaþia,

uºurinþa extremã cu care aceasta se poate copia,

completa, adnota, altera sau manipula nu mai permite

instalarea contemplãrii, reflexivitãþii ºi respectului

cuvenit. Presiunea informaþionalã, explozivã, duce

astfel rapid la o degradare a noþiunilor de relevanþã,

valoare intrinsecã ºi relativã ºi a altor caracteristici

pânã nu demult specifice corpurilor structurate ºi

sistematice de cunoaºtere.

Presiunea purã a schimbat natura fluidului. Prin

urmare, legile care guverneazã „fluidul” acesta pânã

nu demult ezoteric sunt cu totul altele decât cele

cunoscute actualmente.

U
ºurinþa, ccum sspuneam, e suspectã. Creatorii

reþelei au avut în minte în momentul conce-

perii internetului tocmai acest criteriu prin

care sã ajungã virtual instantaneu la orice om de

pe planetã, „cuplat” printr-una din interfeþele HDMI,

pentru a-i controla la început emoþia, mai apoi

miºcãrile ºi la sfârºit întreaga existenþã de o manierã

tot mai insidioasã, mai persuasivã, împotriva cãreia

devine tot mai greu sã te opui, pentru simplul fapt cã

ajungi sã-þi placã ºi atunci nici nu mai e nevoie sã te

convingã sistemul, fiindcã tu deja te-ai predat

de bunã voie.

Nu se poate sã nu amintesc ºi aici avertismentul

profetic al lui Bjame Stroustrup, creatorul limbajului

C++: mã tem cã oamenii s-au repezit sã proiecteze

înainte de a cunoaºte mãcar un pic adevãrata putere

a acestui limbaj. Într-o situaþie fluidã ºi aproape

volatilã, soluþiile nu pot fi decât tranzitorii. Alura

ºi formalismul lor vor împrumuta caracterul de

geometrie variabilã al problemelor pe care inten-

þioneazã sã le rezolve. Caracterul furibund a ceea

ce se întâmplã în afara cazului în care efectul de

vitezã s-ar datora exclusiv cadenþelor mediatice este

cât se poate de pãgubitor. Orice poliþist de intersecþie

îþi poate jura cu mâna pe Biblie cã viteza nu e bunã;

cã viteza în trafic ucide – în orice fel de trafic. Lipsa

de rãgaz pentru absorbþia, însuºirea ºi cugetarea

asupra celor ce vezi (nu ce auzi ºi vom explica

imediat de ce am separat cele douã canale principale

ale percepþiei) conduce la comportament superficial,

la judecãþi pripite, la concluzii ridicol de efemere.

Evaluarea ºi interpretarea în timp real a unui numãr

tot mai mare de statistici elaborate în timp real,

urmãrind grade mai avansate de predictibilitate,

conduce la obþinerea unor rezultate cu durate

de expirare instantanee sau de cel mult câteva

minute sau ore. Granularitatea adevãrului face

de multe ori foarte dificilã dacã nu chiar imposibilã

revelarea sa pentru multã vreme. Criteriul vitezei este

invers proporþional cu cel al profunzimii. El e un

parametru propriu funcþionãrii creierelor electronice

bazate pe inteligenþã artificialã, dar nu se aplicã minþii

umane, al cãrei prag de saturaþie este totuºi foarte

mic ca volum informatic. Algoritmii minþii omeneºti

folosesc modele hibride de comparaþie, evaluare,

deducþie ºi inducþie. Logica atipicã a minþii omeneºti

abordeazã, atunci când e convenabil, tendinþa

tangentã, iar alteori cea secantã pentru obþinerea

rezultatului urmãrit deliberat sau doar constatat.

Canalul minþii umane prin care pot urmãri niºte

premise articulate logic pânã la obþinerea unor

concluzii emergente e folosit în duplex ºi în sens

invers: dintr-un eveniment e în stare sã deducã

circumstanþele sau premisele care au condus la

producerea lor. Aceste douã tipuri de inferenþe

(dus–întors sau cauzã–efect, efect–cauzã) se petrec

simultan într-un algoritm de creier viu, deciziile,

ierarhiile ºi evaluãrile proceselor fãcându-se dupã

modele în care chiar stabilirea referinþelor, a valorilor

instantanee ºi în cele din urmã a structurãrii acestora

apriori ºi aposteriori faþã de proces sunt ele însele

supuse unui mecanism evaluator încã necunoscut

ºi cu atât mai puþin emulat în arhitectura, metodologia

ºi tehnologia inteligenþelor, memoriilor artificiale

din tehnica de calcul actualã.

Faza de divertisment a internetului e depãºitã.

Din pãcate...

„Racordarea” utilizatorilor contribuie deocamdatã

preponderent prin descãrcare faþã de încãrcare.

Proporþia e dinamicã, însã, cu partea de încãrcare

în reþea câºtigând tot mai multã consistenþã. Odatã

întreaga creaþie a omenirii pe bazã de simboluri digi-

talizatã ºi salvatã în servere, filtrele de înlãturare a

redundanþelor ºi clonelor perfecte dupã ce-ºi vor fi

fãcut datoria, abia atunci se va putea face simþitã

componenta de încãrcare în reþea, de contribuþie

pânã la apariþia unor noi containere de cunoaºtere

sau de motoare de cãutare sau compilare în stare

sã transforme în limbaj maºinã orice succesiune

inteligibilã de caractere ºi simboluri. Jocurile în

reþea au pregãtit deja terenul pentru lucrul sincron

al tuturor creierelor umane conectate la reþea

pe HDMI sinaptic.

„N-ai vãzut asearã la TV? Cum?! N-ai vãzut?

Dar trebuie sã fi vãzut! Nu se poate sã nu fi vãzut!”

A
bundenþa, iinsistenþa, persistenþa, influenþa

ºi ubicuitatea informaþiei, circulaþiei va duce

cât de curând la obligativitate. Triada Telefo-

nie-Televiziune-Internet e adoptatã cu religiozitate de

orice contribuabil cu scaun la cap. Deºi nimeni nu-þi

pune, la figurat vorbind, pistolul la tâmplã sã-þi faci

abonament la furnizorul de cablu pentru tot acest

„pachet”, cum e azi la modã sã se spunã pretutindeni

ºi în orice ocazie, nu se poate concepe cã un om în

toatã mintea ar putea alege sã nu intre „în legãturã

cu lumea” mãcar printr-unul dintre cele trei reþele

ale triadei. „În legãturã” va însemna cât de curând

„contact sinaptic direct”, cu alte cuvinte, „legãtura”

respectivã nu va mai fi nici opþionalã ºi nici inter-

mitentã, în funcþie de toane sau hachiþe, plãcere

sau curiozitate, fie ea de naturã profesionalã sau

personalã; conexiunea HDMI sinapticã (pe scurt

SHDMI) va fi permanentã, 7/24, caracterul acesteia

nemaipurtând niciun fel de amprentã; graniþa dintre

personal ºi profesional va dispãrea cu desãvârºire

ºi odatã cu ea ºi noþiunea de intimitate aºa cum încã

se cunoaºte sau, mai exact, se mai recunoaºte azi.

Coruptã sau directã, mincinoasã sau realã (de

fapt, nici nu existã minciunã, ci doar adevãr greºit

interpretat), venind mai devreme sau mai târziu,

informaþia îºi croieºte pânã la urmã drum la urechile

ºi eventual (dar nu obligatoriu) ochii tuturor, indiferent

cã ea intereseazã sau nu, deºi am susþinut în altã

parte cã informaþie înseamnã date orientate care

suscitã un interes; restul, oricât de genial sau

de solid, constituie, relativ vorbind ºi oarecum

subiectivist, simplu zgomot informaþional.

PPaarraaddooxxuull OOllbbeerrss 
ººii aauuttoorriittaatteeaa iinntteerrnneettuulluuii

Radu PPINTEA
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Î
n 11966, aacum 550 dde  aani, începeau lucrãrile
pe ºantierele Lotrului. În 1972, se punea în
funcþiune primul hidrogenerator de mare pu-

tere (170 MW), în centrala subteranã a Ciungetului.
În 1976, toatã capacitatea instalatã a centralei,
510 MW, era datã în exploatare. La realizarea
Amenajãrii Hidroenergetice „Lotru” au fost antrenaþi,
cu diverse rosturi (proiectanþi, constructori, realizatori
de echipamente electromecanice ºi de automatizãri,
finanþiºti etc.) oameni de toate profesiile ºi toate
competenþele. Câteva zeci de mii de oameni, cu
locurile de muncã prin toatã þara, alãturi de ºantieriºtii
care împânziserã zona montanã dintre Olt ºi Jiu, au
fost pãrtaºi la edificarea unui lucru fãcut sã dureze.
Cu ocazia jubileului unui început fecund, risipim aici
câteva vorbe de recunoºtinþã, amintindu-ne cã am
pus ºi noi 20 de ani de viaþã, dintre cei mai frumoºi,
lângã aceastã inimã a României: Hidrocentrala Lotru.   

A fost o vreme când timpul se mãsura în
metri cubi de beton pus în corpul barajelor. Ritmurile
de înaintare în subterana cale a construcþiei
socialismului multilateral dezvoltat – în
utopica luptã a omului demiurg ce înfrânge
natura, supunând-o nietzschenian (dupã
cum credeau vremurile atee care îl duse-
serã pe Dumnezeu prin exilul siberian!),
erau evaluate în metri liniari strãpunºi
într-o lunã de zile, încununând mineriadele
paºnice prin granitul munþilor. Creºteau
lucrurile fãcute de oameni ca Feþii-Frumoºi
din poveºti, aici fiind realitãþile minunate,
aievea ºi azi, dupã cum se aratã siluetele
de beton, ducând în spate imensele oglinzi
de ceruri strãvezii, ori palatele luminate
feeric ascunse în fundul pãmântului; acestea,
ºi multe altele, cu rosturile lor greu de înþeles
fãrã o iniþiere specialã. Este cu adevãrat o minune
tehnicã, irepetabilã ºi de aceea unicã: Amenajarea
Hidroenergeticã a râului Lotru. Complexitatea
proiectului este uriaºã. Ceea ce s-a pus în operã
în þara noastrã, pe Valea Lotrului, dar ºi pe râurile
învecinate din arealul dintre Olt ºi Jiu al Carpaþilor
Meridionali, se situeazã printre marile realizãri
planetare. Câteva date ne pot edifica: amenajarea
are o cuprindere pe o arie desfãºuratã de circa
opt mii de kilometri pãtraþi; un sistem de galerii
de transport subteran al apelor care are o lungime
însumatã comparabilã distanþei dintre Rm. Vâlcea
ºi Bucureºti; ºapte baraje de diverse tipuri, între
care cel de la Vidra, cu o înãlþime de 121 de metri;
douã centrale subterane. Acestea permit realizarea
unei rezerve posibile de apã de circa patru miliarde
de litri de apã (câte 0,6 litri pentru fiecare cetãþean
al planetei); realizarea unei posibile producþii de
energie electricã de circa un miliard ºi jumãtate
de kilowaþi-orã anual, în condiþile unei hidraulicitãþi
normale, la care s-ar adãuga multe alte servicii
necesare funcþionãrii sistemului electroenergetic
naþional în deplinã siguranþã. Aici se aratã, succint,
realitatea desprinsã din aparenta minune, pentru
cã rare sunt momentele când ceea ce visãm
poate deveni aievea. Acum o jumãtate de secol,
ca o aliniere a celor prielnice, a fost posibil!

A
mai ffost uun ffurnicar dde ooameni, sincronizaþi,
ca niºte albine lucrãtoare, care trudeau
neobosit în anonimat, amintind de construc-

torii marilor piramide – sã ne raportãm la minunile
lumii vechi! Timpul faptei, cu mãsurãtorile lui speci-
ale ºi cu planurile naþionale, exprimând o voinþã
demiurgicã fermã ºi un entuziasm al creaþiei –

care nu trebuie dus, întotdeauna, în etichetãrile
propagandelor doctrinare! – îºi scria cronica în
lucrãrile lui durabile. Faptele aveau ºi o cadenþã a
reflectãrii lor în cotidian, prin reporterii vremii. Au fost
mulþi oameni dãruiþi ºtiinþei reportajului ºi cu menirea
sã dea o minimã recompensã moralã celor harnici
ºi devotaþi muncii lor, trãind, în entuziasmul indus,
realismul socialist. Ziarele locale ale vremii îºi aveau
reporterii de ºantier care trãiau ºantierul cu forfota
lui întreagã. Lumina de pe Lotru, Secera ºi Ciocanul,
Orizont, mai târziu, Curierul de Vâlcea aduceau veºti
cu ardere rapidã despre oameni ºi isprãvile lor. Apoi
s-au aliniat ºi scriitorii, care ºi-au zis sã lase mãrturii-
testament ºi aºa au apãrut cãrþile de reportaj:
Ilie Purcaru (Þara Loviºtei), Doru Moþoc (Undeva,
o luminã), Ioan Barbu º.a. În trecere, avem poeme
de la mulþi alþi autori, individual ºi în antologii diverse
(George Þãrnea, George Achim, Felix Sima, Lucian
Avramescu, Petre Dinulicã, Gheorghe Stãnescu,
Mircea Cavadia, Gheorghe Bogorodea º.a.). Scrierile

monografice apãrute
recent, pentru
localitãþile lotrene
Voineasa, Mãlaia,
Brezoi, nu au putut
ocoli transformarea
unei realitãþi, venitã
din vechimea cu
pãstorit ºi exploa-
tarea pãdurilor (cu
plutãrit, cu mocãniþã,
dar ºi cu modernele
camioane, mai
târziu), nu au putut

sã nu observe asaltul valorificãrii potenþialului hidro-
energetic ori, mai nou, oportunitãþile turismului. Se
cuvine sã menþionãm aici numele autorilor: Gheorghe
Ploaie, Petria Dobrin, Gheorghe Stanciu, Petre
Barbaºu, Mircea Cavadia, Nicolae Moga, Gelu Efrim,
Costea Marinoiu, Gheorghe Simeanu etc.

Î
n aaceastã ttrecere îîn rrevistã scoatem în evidenþã
ºi un autor special: Viorel Popescu. La distanþa
unui jubileu (cincizeci de ani!) de la începutul

lucrãrilor pe marele ºantier al Lotrului (1966), tânãrul
reporter al acelui început revine cu reportajele de
atunci ºi vrea sã le punã într-o nouã carte. Aducerea
aminte ºi asumarea unei misii civice îi dãduse ghes
autorului nostru, încã din 2013, sã ne reaminteascã
despre o vreme cu eroism ºi entuziasm, departe de
spiritul de azi. Atunci s-a arãtat Martor la o epopee.
Ne mãrturisea, iar acum vrea sã ne reaminteascã,
cum a trãit mai mult de o mie de zile printre oamenii
ºantierului lotrean. Am putea parafraza aici despre
cele… o mie ºi una de… zile, pentru cã slujea pe
atunci la Lumina de pe Lotru. Revenirea la vremea
începutului, cu nostalgia întreagã, dar ºi cu evaluarea
lucidã a înþeleptului trecut prin multe, este beneficã
scrierii unei istorii care riscã sã-ºi piardã reperele.
Anonimatul minunii, sã poatã rãmâne inexplicabilã,
are totuºi nevoie de provocarea simbolului, mãcar
atât cât sã respectãm lucrul unei generaþii, câºtigatã
pentru marile însemne ale timpului. Într-o lucrare
omagialã: Hidrocentrala Lotru – 40 de ani de la
începerea lucrãrilor, Ed. CONPHYS, Rm. Vâlcea,
2007, cu un conþinut ceva mai specializat domeniului
tehnic, încercam împreunã cu mai mulþi colaboratori
sã reconstituim un tablou al fãptuitorilor, ca pe o
recuperare posibilã a participanþilor la realizarea
efectivã a proiectului. Sã consemnãm mãcar o listã
a eroilor, oameni obiºnuiþi care nu ºtiau cã fac o

anume istorie. Într-o înºiruire-
pomelnic voiam sã putem
legitima mândria urmaºilor
în spusa, care te-ar mai
þine legat de faptele mari,
ºi tata/mama, poate bunicul,
poate unchiul au lucrat la
Lotru! Dar efortul nostru
n-a putut fi dus la capãt. Am
recuperat, nu fãrã eforturi deosebite, doar vreo cinci
mii de nume dintre cele probabil mai mult de zece
mii. Credem cã recuperarea, în continuare, poate
fi o dovadã de respect ºi mulþumire a noastrã pentru
sfintele lor daruri lãsate sã ne slujeascã viaþa. 

V
iorel PPopescu îîºi aasumã oo ddatorie
de onoare ºi ne vorbeºte, prin vorbele
demult tezaurizate în cronicã de ziar,

despre clocotul altei vremi. O face provocând
mirarea celor de astãzi, când majoritatea eroilor
vor fi plecat... peste culmile cu vãmi. Da, generaþiile
dinainte ºtiau sã facã repede ºi bine lucrurile, care,
iatã, dãinuie de o jumãtate de veac ºi se aflã încã
tinere în peisajul vindecat de rãnile facerii. Simpla
constatare cã avem puterea sã facem lucruri trainice
ºi de mare tehnicitate ne poate readuce în matca
firescului dupã orice rãtãcire, cu condiþia sã nu
uitãm marile isprãvi ºi modul în care ni le asumam.
Reportajele sale, pe care le numeam cândva, în spirit
hesiodian, „munci ºi zile”, au prospeþimea reactua-
lizatã ºi o artã a portretizãrii eroilor, fiecare priceput
la ceva anume. Aerul timpului... cu plan, întrecere
socialistã, mândria panoului de onoare, este conso-
nant acelei vremi când totul se mãsura în metri cubi,
metri liniari, zile înainte de termen... O tempora,
o mores! Azi regula este întârzierea sistematicã,
returnarea banilor pentru nerespectarea termenelor,
refacerea lucrãrilor recepþionate deja, dar dovedite,
repede, prost fãcute! Este util exemplul dat de cartea
promisã, cãruia îi mai putem adãuga, din vremea
când altfel se scria o epopee, Transfãgãrãºanul,
Canalul Dunãre-Marea Neagrã, Hidocentrala de
la Porþile de Fier, cu sistemul de navigaþie înglobat,
amenajarea Bistriþei, Argeºului ºi câte alte cetãþi ale
oþelului, chimiei. Nu tânjim dupã numitele... perioade
revolute, dar nu cãdem nici în tentaþia propagandelor
de un anume fel, care identificã numai punctele slabe
ale unei economii care... prea duduia ºi ajunsese,
dupã spusa pseudo-vizionarã, un morman de fiare
vechi. Nu avem voie sã uitãm cine am fost, cine
suntem, cu bunele ºi relele noastre! Apoi, în acest
spirit al autocunoaºterii, sã ne punem întrebarea:
ce lucruri notabile am mai fãptuit în ultimul sfert de
veac? Vom constata preþul plãtit unei transformãri
radicale a sistemului nostru economico-social. Cã
încã trãim într-o zestre moºtenitã, de care trebuie
sã avem grijã ca de ochii din cap. Iubind aceste
minuni – aici se poate vorbi de viziunea unei
dezvoltãri durabile, de grija pentru generaþiile
urmãtoare! – vom fi mai responsabili cu pãstrarea
lor peste generaþii ºi apoi, la vreun nou moment
prielnic, se va redeºtepta românul din somnu-i prea
molatic ºi se va reapuca de trebile importante, încã
în mare aºteptare. Viorel Popescu, la jubileul naºterii
ºantierului hidrocentralei Lotru, aduce un omagiu,
ca un avertisment, document peste timp, sã nu uitãm
cã, dacã s-a putut cândva, trebuie sã se poatã ºi în
continuare. Remarcând nobleþea gestului – costisitor
pentru orice pensionar – trebuie sã ne plecãm
cu respect în faþa unei conºtiinþe civice, din ce
în ce mai rare, în frãmântata-ne vânãtoare de vânt!

Amintiri ddin... „„miezul uunui eev aaprins””
Mihai SSPORIª

M
ecanismele dde ddirijare aa aatenþiei ºi de focalizare a interesului pot fi
privite totuºi ca un zãvor destul de solid pentru „orientarea” informaþiei.
„Nu mã intereseazã” este destul de eficient ºi atunci când subiectul

trece în revistã anumite cãrþi de pe un raft de bibliotecã sau când þine apãsat
butonul telecomenzii unui televizor în cãutarea unui canal. Cele douã situaþii
de selectare nu seamãnã totuºi, în vreme ce cartea presupune efortul voliþional
întreg al subiectului de a parcurge ºirurile de simboluri ordonate în rânduri, pagini,
tomuri, televiziunea (mai riguros spus, radioteleviziunea) îl impresioneazã instanta-
neu auricular ºi vizual pe subiect. Întâlnim aici componenta radio (mai veche, mai
cunoscutã) care relateazã sau comenteazã sau interpreteazã ceea ce se vede
sau ceea ce ar trebui sã înþeleagã subiectul care priveºte scenele respective.

Din aceste cauze, care se împletesc strâns ºi se favorizeazã sau se inhibã
reciproc în proporþii necunoscute, rezultã temperaturi sub care noþiuni precum
„culturã”, „eticã” sau chiar „naþiune” îºi vor lepãda vechile lor straie clasice cu
care ne-am obiºnuit ºi se vor trezi forjate în alte forme, multe neconvenabile,

stânjenitoare ºi în orice caz tulburãtoare.
Aceastã nouã matriþã din care toate sau aproape toate conceptele noastre

vor ieºi într-un alt fel decât cel cu care de-a lungul atâtor milenii ne-am obiºnuit
nu e ceva discutabil. Ea este deja prezentã peste tot, în funcþiune, sub presiuni
de tot felul, forjând forme noi din material într-un necurmat Ritual al Trecerii în
care Conþinut ºi Container, Vehicul ºi Substanþã, Coajã ºi Miez, Matriþã ºi Forjat
îºi împrumutã una alteia instrumentele ºi proprietãþile într-un proces accelerat
de miraculoasã osmozã.

ªarpele îºi înghite coada. Traumatic nu e cã se întâmplã, ci cã ni se întâmplã
nouã, cã se întâmplã în timpul vieþii noastre ºi cã se întâmplã foarte repede. Dar
scala umanã are limite. Foarte elastice, ce-i drept, dar nu infailibile la gradienþi
combinaþi de vitezã ºi presiune a schimbãrii cu orice preþ. „Cu orice preþ” trebuie
tãiat din toate memorandumurile interne ºi externe. 

Tãiat înseamnã în acest context ºi în toate contextele: „Cu orice preþ”. Punct.
ªi de la capãt – cel sensibil.
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A
m ttrãit aaceastã
experienþã într-un
an, când, fãrã

vreo pregãtire, fãrã un
plan închipuit, a apãrut

acest aranjament al întâmplãrii, un pelerinaj.
Este un drum cu douã capete, douã începuturi

ºi fãrã sfârºit. Am încercat sã înþeleg aceste douã
minuni. Le poþi asemui, compara, deosebi, analiza,
dar poþi oare înþelege pe deplin misterul lor, semni-
ficaþia lor? Din alcãtuirea lor rãzbate chemarea
omului cãtre cer, dorul lui de locul de unde a plecat,
atunci când Suflul Sacru, transmis boþului de lut,
l-a chemat la viaþã, în începuturi.

Douã zidiri atât de asemãnãtoare ca mesaj
ºi atât de diferite ca expresie, atât de apropiate
ca gând ºi atât de deosebite ca limbaj.

Hagia Sofia, iatã cupola lumii! Gãoacea oului
primordial, cochilie ocrotitoare a puiului, a sufletului
omenesc supus atâtor încercãri, încã din prima
zi. Atât de neajutorat în lumea de afarã în care
s-a trezit. Cu trupul adunat într-o mãtanie, ca oglindã
a fetusului, omul aºteaptã acolo jos, sub cupolã,
ziua în care Creatorul îi va întinde mâna mântuitoare.
Cu puterile lui slabe ºi înþelegerea îngrãditã, omul
încearcã sã ºi-L apropie pe Dumnezeu zugrãvindu-I
un chip ºi dându-I locul cel mai de sus, dupã puterile
lui. L-a împodobit apoi cu sete de perfecþiune ºi
dorinþã de depãºire a stãrii sale. Câtã trudã, cât timp,
câtã dragoste, câtã suferinþã a pus în aceastã zidire!
Câtã splendoare, bogãþie, armonie în acest imn
de laudã.

Alcãtuirea cupolei porneºte de la înscrierea unui
cerc într-un pãtrat, apoi prelungirea spaþiului cuprins
într-un cub cu o semisferã. Cercul, linia de plecare
a cupolei, este linia cea mai simplã, expresia desã-
vârºirii, linia fãrã cusur, fãrã piedici, fãrã schimbãri,
fãrã început ºi fãrã sfârºit. De aici se vor înãlþa,
suprapunându-se, multitudinea cercurilor concen-
trice, rând cu rând, pânã în culmea cupolei. Acolo,
în punctul cel mai de sus, este piatra din capul un-
ghiului (1), Hristos Pantocrator, „Cel ce este”. (2)

L
umea oomului, lumea de jos, limitatã în
cunoaºtere, este mãrginitã între cele patru
laturi ale figurii de bazã. Trecerea între

cele douã forme geometrice, între cele douã lumi,
continuitatea, o realizeazã cele patru triunghiuri
spaþiale, din colþurile pãtratului, care îmbrãþiºeazã
ca niºte aripi baza cupolei. Aceste triunghiuri
pandantive, elemente de susþinere, au însã
ºi un rol iniþiatic. Pe faþa lor, conform tradiþiei,
se aflã simbolurile celor patru evangheliºti: îngerul,
leul, boul ºi vulturul. Ei fac legãtura între poporul
din spaþiul de jos cu cerul, locul desãvârºirii, spaþiul
înãlþat al cupolei. Aflãm astfel cã, însoþiþi de cuvântul
Evangheliei, putem parcurge drumul mântuirii,
spre cunoaºterea adevãrului.

Hagia Sofia a fost construitã de cãtre împãratul
Iustinian (527-568), cel care a dorit ºi a reuºit, în
parte, refacerea Imperiului Roman pe fundamente
creºtine. Domnia sa a fost o perioadã de înflorire,
de susþinere ºi consolidare a creºtinismului, marcatã
pe plan juridic ºi politic de coagularea, într-o credinþã
unitarã, a viitoarelor state componente ale Europei
moderne, aºa cum o cunoaºtem azi.

Hagia Sofia este realizatã în tradiþia construcþiilor
arhitecturii romane, cu influenþe orientale, preluate
în mod creativ. Un exemplu în acest sens este brâul
de ferestre care înconjoarã baza cupolei, un trafor
de luminã care creeazã iluzia detaºãrii calotei de
elementele de susþinere, într-o planare miraculoasã. 

Dupã cucerirea Constantinopolului de cãtre turci,
catedrala a fost transformatã în moschee, dar minþi
lucide au salvat de la distrugere minunatele podoabe
de mozaic, acoperindu-le doar cu un strat de tencu-
ialã, care ulterioar a putut fi înlãturat. 

Pelerinul este cuprins de o stare de liniºte ºi
pace în imensul spaþiu, chiar ºi atunci când mulþimea
vizitatorilor parcurge traseul panoramic interior.
ªoaptele ºi foºnetul paºilor se pierd într-un fundal

îndepãrtat ºi omul rãmâne cucerit de dialogul nãscut
spontan cu chipurile sfinte.

O
datã ccu ccãderea Imperiului Bizantin (1453),
centrul de greutate al civilizaþiei, rol pe care
îl jucase timp de o mie de ani de la cãderea

Romei (476), se deplaseazã cãtre apus, þinut care,
în rãstimp de sute de ani, a primit valurile popoarelor
venite dinspre rãsãrit, pe care le-a asimilat ºi creº-
tinat în plãmada formãrii noilor state. Un proces
îndelungat ºi anevoios, cu lupte, distrugeri ºi
reclãdirea unei noi lumi. 

Parcurgem ºi noi cu gândul aceste veacuri ºi
teritorii. Trecem prin þãri unde sãmânþa civilizaþiei
bizantine se rãspândise ºi unde, cu sacrificii ºi
îndelungã rezistenþã, a fost cultivatã. La altã scarã,
cu alte posibilitãþi materiale, gãsim aici surorile mai
modeste ale Hagiei Sofia. Valul nãvãlitorilor nu a
cruþat, în primul rând, pe cei care le ieºiserã primii
în cale, teritoriile pãrãsite de administraþia romanã,
la hotarul
cu stepa
rãsãriteanã.
Pe mãsurã
ce timpul
trecea,
nãvãlitorii se
mai adecvau,
înaintarea lor
cãtre apus
cãpãta alte
forme.
Formula
hãlcilor de carne fezandate sub ºaua calului a fost
înlocuitã cu modele mai noi, mai rafinate, descoperite
aici. Se duceau tratative, se încheiau înþelegeri,
se stabileau chiar alianþe cu duºmanul, în luptele
dintre rivalii conducãtori apuseni. 

Amintirea civilizaþiei romane a rãmas în vestigii,
legiferãri ºi tradiþii, în special cele pãstrate în sânul
bisericii cu limba latinã ca element unificator. În
aceste împrejurãri apare, pentru o periodã relativ
scurtã, stilul romanic, o reluare modestã a gloriei
romane apuse, ca mai apoi sã izbucneascã goticul,
în mod spectaculos, ca un foc de artificii preluat
în piatrã.

C
u ccâteva ssute dde aani mmai ttârziu decât Hagia
Sofia, pe înãlþimea unei stânci izolate
din Marea Mânecii se ridicã o mãnãstire

fortificatã, o primã etapã a ceea ce urma sã devinã
viitoarea abaþie– sanctuar, una dintre minunile acestei
arte, Saint-Michel. Ea va creºte ºi se va înãlþa, jucând
un rol important pe plan politic în istoria Franþei, dar
mai ales în plan spiritual pentru acea parte a lumii.
Începutul, primele pietre de temelie sunt puse în
împrejurãri învãluite de mister ºi legendã. Europa
era rãscolitã în acel timp ºi de rãzboaiele dintre
statele feudale mai mari ºi mai mici, care îºi disputã
prioritatea, dar ºi de organizarea cruciadelor, care
le solidarizeazã parþial în urmãrirea unui þel comun,
recucerirea Þãrii Sfinte ocupate de musulmani.
Mãnãstirea-cetate devine pe lângã lãcaº de închinare
ºi loc de rezistenþã sau adãpost, în împrejurãri ca
acelea din timpul Rãzboiului de 100 de ani cu Anglia.

Pe mãsura trecerii timpului, importanþa locului
creºte, devenind loc de pelerinaj consacrat, cunos-
cut în lumea creºtinã ºi, odatã cu acest lucru,
ºi construcþia se ridicã, nivel cu nivel, în etape
succesive ºi stiluri urmând evoluþia istoricã
a arhitecturii din teritoriul Europei.

Saint-Michel nu este ctitoria vreunui împãrat, ea
este opera unei comunitãþi de credinþã, desfãºuratã
de-a lungul a zece secole. Fiecare generaþie ºi-a pus
amprenta în alcãtuirea ei. Spiritualitatea occidentalã,
diferitã de trãirea omului rãsãritean, se prefigureazã
în fiecare etapã. Zidurile ºi bolþile romanice de la
temelie, solide ºi greoaie, de la început, sunt trans-
formate la nivelurile superioare în arcele lansate
spre înãlþime, cu mãiestrie, în perioada goticã.

Omul nu se resemneazã în atitudinea pocãitã
ºi umilã a rãsãriteanului, în aºteptarea gestului divin
coborât din înaltul cupolei. El îºi întinde braþele cãtre
ceruri, într-un efort susþinut, în dorinþa de înãlþare,
tradusã în piatra arcelor suitoare, la înãlþimi nebã-
nuite. El nu se supune condiþiei sale modeste,
el strigã, cere mântuire. 

Dupã parcurgerea celor câteva niveluri supra-
puse, ca într-un drum iniþiatic ºi de purificare, ajungi
pe ultima treaptã a cãlãtoriei, în „grãdina raiului”,
cu privirea liberã spre cer: un patio clasic, originar
din antichitatea pãgânã greco-romanã, preluat în
construcþia mãnãstirilor creºtine, o curte interioarã,
loc de meditaþie, de odihnã, de luminã. În pre-
umblarea discretã prin galeriile boltite înconjurãtoare,
în ritmul rostirii rugãciunilor rozariului sau psalmilor,
în nemijlocita comunicare cu cerul, în spaþiul comun
al pãmântului cu raiul, poþi afla calea mântuirii.

R
ememorând aceastã
cãlãtorie, gânduri tulburãtoare
mã stãpânesc. De ce oare cei

doi plãmâni ai bisericii creºtine nu pot
conlucra? Au existat încercãri de-a
lungul timpului pentru o împãcare,
rãmase însã numai ca bune intenþii.
Poporul nu înþelege în ce constã
piedica. Diferenþele apãrute în teologia
celor douã biserici, orientalã ºi occi-
dentalã, sunt prea subtile, prea compli-
cate pentru cei neiniþiaþi ºi par a fi doar
pretextul cu care sunt ascunse cauze
de altã naturã. Dacã existã însã o

minimã bunã intenþie, în a face un prim pas, natural
ºi dorit de toatã lumea, aceea este unirea în sãrbã-
torirea împreunã a Sfintelor Paºti. Acest lucru este
lesne de realizat, atunci când ambele biserici se
vor referi la calculul datei marii sãrbãtori la acelaºi
calendar, ºi anume, la acela care reflectã cu mai
mare precizie (nu perfect!) evenimentele astronomice
reale luate ca bazã. În prezent, existã cele douã
calendare de referinþã: cel Iulian, introdus de Iulius
Cezar în 46 î.Hr., intrând în uz în anul 45 î.Hr. (sau
709 ab urbe condita), ºi cel Gregorian, introdus de
papa Grigore al XIII-lea (al cãrui nume l-a primit acest
calendar) la 24 februarie 1582. Cele douã personaje
istorice nu vor putea fi niciodatã conciliate! Dar noi,
contemporanii secolului XXI, am putea stabili un
calendar European, al unirii în credinþã ºi dragoste,
acum când este atât de multã nevoie de unitate.
Uniunea Europeanã, prin însãºi structura ei, a facilitat
deplasarea, cãlãtoriile, schimbarea domiciliului multor
cetãþeni din þãrile estice, majoritari ortodocºi, cãtre
occidentul catolic, protestant, ºi invers, a apusenilor
cãtre þãrile din estul Europei. Oamenii s-au cunoscut
mai bine, s-au înþeles mai uºor decât conducãtorii
de state, s-au împrietenit, s-au cãsãtorit, s-au bucu-
rat împreunã de Crãciun. De ce, se întreabã mulþi,
nu putem spune împreunã ºi „Christos a înviat!”
De cine ºi de ce suntem opriþi?! Ce forþe, ce inte-
rese se ascund în spatele argumentelor ingenios
ambalate în dogme teologice, pe care poporul
nu le asimileazã? 

Note
1. Piatra din capul unghiului, pe plan spiritual

(Psalmul 118 – referinþe în Matei 21/42, Marcu 12/10,
Luca 20/17, Faptele apostolilor 4/11, Scrisori Petru 1
2/7, Pavel cãtre Efeseni 2/20), Isus: „Iatã, pun în Sion
Piatra din capul unghiului, aleasã, de mare preþ, ºi
cel ce va crede în el nu se va ruºina.” Iar ucenicilor
Isus li se adreseazã: „ªi voi înºivã, ca pietre vii,
ziduiþi-vã drept casã duhovniceascã... bine plãcutã
lui Dumnezeu.” Din punct de vedere constructiv,
expresia se referã la piatra finalã care încununeazã
bolta, aºezatã în punctul de cotã maximã, încheind
ºi consolidând zidirea ºi echilibrând forþele care
iau naºtere în constucþie.

2. În Ieºirea 6/3, Dumnezeu mãrturiseºte numele
sãu: „Cel ce este”, adicã „Iahve” în ebraicã.

DDee llaa HHaaggiiaa SSooffiiaa
llaa MMoonntt SSaaiinntt-MMiicchheell

Constanþa VVAIDDA HALIÞÃ
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D
e eevoluþia rraporturilor dintre marile puteri,
angajate timp de mai bine de douã secole
în rivalitatea politico-militaro-economicã

din sud-estul Europei, sunt legate nemijlocit rapturile
teritoriale ºi pierderile umane ºi materiale suferite
de Þãrile Române (inclusiv geneza Chestiunii
basarabene, la 1812). Impactul acestor conflicte
asupra destinului românilor a fost pe deplin înþeles
de cãtre Mihai Eminescu, care a scris în publicistica
sa politicã, la 1878: „Sunt douã sute de ani de când
Rusia înainteazã mereu spre miazã-zi; luptele ei
orientale sunt o întreagã istorie ºi acela care nu
cunoaºte aceastã istorie, ori care o cunoaºte ºi nu
þine seamã de ea, nu este un bãrbat politic ºi nu are
dreptul de a lua parte hotãrâtoare la viaþa politicã”. 

ªirul rãzboaielor regulate ruso-turce îºi are
începutul la sfârºitul secolului al XVII-lea (1676-
1681), iar cele mai lungi rãzboaie (timp de 17 ani
ºi 4 luni) s-au desfãºurat în secolul al XVIII-lea:
1710-1713; 1735-1739; 1768-1774; 1787-1791.
Numãrul rãzboaielor ruso-turce (unele fiind ºi
ruso-austro-turce sau de alianþã internaþionalã),
care s-au derulat de la sfârºitul secolului al XVII-lea
pânã la începutul secolului al XX-lea, este de
11 conflagraþii bine definite, care marcheazã
expansiunea Rusiei þariste spre mãrile Sudului
ºi mai ales cãtre sud-estul Europei.

Moldova ºi Þara Româneascã, fiind antrenate
în lupta marilor puteri europene, au devenit, la
începutul secolului al XIX-lea, teatru de rãzboi ºi
pioni ai disputelor geopolitice ºi duelurilor diplomatice
care s-au soldat cu anexarea la Imperiul Rusiei
a unei jumãtãþi din teritoriul Principatului Moldovei
(þinuturile dintre Prut ºi Nistru).

Niciodatã, nici pânã atunci, nici dupã, þarismul
n-a fost atât de belicos ca în anii 1805-1812. În rãs-
timp de numai opt ani, Rusia a purtat opt rãzboaie:
în 1805, 1806-1807 ºi 1812 cu Franþa; în 1806-1812
cu Imperiul Otoman; în 1804-1813 cu Iranul; în
1807-1812 cu Anglia (care, deºi nu a înregistrat
nicio confruntare militarã, a adus mari prejudicii
economice); în 1808-1809 cu Suedia; în 1809
cu Austria – dintre care ultimele cinci rãzboaie
le-a purtat concomitent. 

Un impact al modificãrii la hotarul anilor
1805–1806 a raportului de forþe în Europa a
constituit-o acutizarea luptei diplomatice între Rusia
ºi Franþa pentru influenþa asupra Imperiului Otoman.
În acest sens, anul 1806 este marcat de apropierea
Franþei de Imperiul Otoman, pe de o parte, ºi de
distanþarea Porþii Otomane de Rusia, pe de altã
parte, procese care s-au soldat cu declanºarea
rãzboiului ruso-turc de la sfârºitul acelui an.

Î
n rraporturile iinternaþionale de la începutul
secolului al XIX-lea, Imperiul Rus ºi Imperiul
Otoman se ghidau dupã tratatele bilaterale

semnate la acea vreme: Tratatele de alianþã ruso-
turce din 1799 ºi 1805. Valabilitatea tratatului din
1805 a fost stabilitã pentru un termen de nouã ani.
Selim III a ratificat tratatul la 30 septembrie (11
octombrie) 1805, iar Alexandru I doar la 19 (31)
octombrie. Schimbul actelor de ratificare s-a produs
la Constantinopol, cu întârziere – pe data de 18 (30)
decembrie 1805, cu doar câteva ore înaintea sosirii
curierului francez de la Viena, care aducea vestea
victoriei lui Napoleon la Austerlitz… Iatã de ce
alianþa ruso-turcã a fost una de scurtã duratã.
Dupã victoria lui Napoleon la Austerlitz (2 decembrie
1805), Turcia îºi reconsiderã politica sa externã,
preferând o apropiere de Franþa învingãtoare. În
1806, la Constantinopol a sosit ambasadorul francez,
generalul Sebastiani, care a reuºit sã convingã
Poarta în omnipotenþa lui Napoleon ºi s-o încline sã
treacã de partea Franþei, ceea ce a provocat un acut
conflict care a escaladat într-un nou rãzboi ruso-turc. 

Reiese clar cã, la începutul secolului al XIX-lea,
ambele imperii, Þarist ºi Otoman, aveau semnate
un ºir de tratate internaþionale, precum ºi acorduri
sau convenþii interguvernamentale, pe care Rusia
le-a încãlcat unilateral. În mod flagrant, a fost

încãlcat articolul 13 al Tratatului de alianþã defen-
sivã ruso-turcã din 1805, în care se stipula expres:
„…pãrþile contractante îºi garanteazã reciproc
integritatea posesiunilor în starea în care acestea
se aflã în prezent”. 

În manualele contemporane ruseºti se considerã
cã „Rãzboiul ruso-turc din 1806-1812 a fost cauzat
de dorinþa Rusiei de a-ºi consolida poziþiile în Orientul
Mijlociu, de a contracara planurile revanºarde ale
Turciei, care nutrea speranþa de a-ºi reîntoarce
o parte a coastei Mãrii Negre (în special Crimeea),
precum ºi pentru a sprijini rãscoala sârbilor împo-
triva sultanului.” (A.S. Orlov, V.A. Gheorghiev,
N.G. Gheorghieva, T.A. Sivohina, Istoria Rusiei,
manual, ediþia a doua, 2004) Însã, rãzboiul ruso-turc
din 1806-1812 n-a fost iniþiat de Poarta Otomanã,
chiar dacã ºi istoriografia sovieticã ºi cea rusã
au susþinut cã mazilirea domnilor Þãrii Româneºti
(C. Ypsilanti) ºi Moldovei (Al. Moruzi), în luna august
1806, la insistenþa Franþei ºi fãrã asentimentul Rusiei,
a fost motivul principal al diferendului. Acesta a fost
doar un pretext pentru expansiunea þaristã, deoarece,

la 3 (15) octombrie 1806, Poarta, la insistenþa
diplomaþiei ruse, i-a restabilit în domnie pe principii
anterior destituiþi. Astfel, provocarea ostilitãþilor ruso-
otomane în toamna anului 1806 a fost determinatã
nu atât de divergenþele de neînlãturat, la acel
moment, dintre Rusia ºi Imperiul Otoman, cât de
derularea nefavorabilã pentru þarism a confruntãrii
intereselor Rusiei ºi Franþei în sud-estul Europei,
condiþionatã, la rândul sãu, de expansionismul
þarismului rus ºi de modificarea raportului de forþe
dintre marile puteri pe întreg continentul european.

D
eja lla ssfârºitul aanului 11805, în perioada
retragerii trupelor ruse de la Austerlitz în
Rusia, Alexandru I i-a cerut generalului

guvernator al Kievului, Al.P. Tormasov, sã formeze,
în guberniile de sud ale Imperiului Rus, în aproprierea
Nistrului, o puternicã grupare a armatei ruse, care
sã fie capabilã în orice moment sã treacã acest râu
ºi sã invadeze Moldova ºi Valahia, precum ºi sã se
informeze cu privire la starea cetãþilor de pe Nistru,
având grijã sã nu ofere turcilor, prin acþiunile sale,
niciun pretext pentru încãlcarea pãcii. Petersburgul
a încercat sã prezinte formarea unei armate de
„observaþie” la frontiera cu Imperiul Otoman, doar
ca „o mãsurã de prudenþã generalã, care nu are
nimic îndreptat împotriva Porþii”. Trupele armatei ruse
concentrate la Nistru erau menite, dupã cum afirma
Cabinetul de la Petersburg, „în corespundere cu
tratatul ruso-turc de alianþã de la 11 (23) septembrie
1805, sã acorde asistenþã efectivã în caz de invazie
a armatei franceze în hotarele Imperiului Turcesc”.
Aceastã grupare armatã, intitulatã ulterior „Armatã
nistreanã” (în unele surse mai era numitã „Armata
nipreanã”, „Armatã moldoveneascã”, iar mai târziu
„Armatã dunãreanã”), în fruntea cãreia a fost numit
generalul de cavalerie Ivan Michelson (1740-1807),
întrunea, la 13 februarie 1806, 5 divizii, cu un efectiv
de circa 60 de mii de ostaºi. 

La 16 (28) octombrie 1806, Alexandru I i-a ordo-
nat generalului Ivan Michelson sã trimitã trupele ruse
peste Nistru ºi sã ocupe Moldova, iar la 23 octombrie
(4 noiembrie), în pofida depeºei primite de la

A. Italinski (în care se anunþa
restabilirea domnilor substi-
tuiþi), þarul confirmã ordinul
precedent ºi la 10 (22)
noiembrie, fãrã nicio decla-
raþie de rãzboi, trupele ruse
au trecut Nistrul ºi au invadat þara. Suntem de pãrere
cã aceastã datã trebuie consideratã ca fiind începutul
rãzboiului ruso-turc din 1806-1812. 

Cãtre sfârºitul anului 1806, jumãtate din armata
lui Michelson se afla deja în Moldova, însã Ministerul
de Externe al Rusiei încã mai nutrea speranþa cã
aceste operaþiuni militare nu se vor solda cu o rup-
turã oficialã între Poarta Otomanã ºi Cabinetul de
la Petersburg. Nici la 4 (16) ianuarie 1807 ministrul
de Externe rus A. Budberg nu avea o confirmare
oficialã privind declararea rãzboiului, deºi îl considera
la acea datã ca inevitabil. 

A
lexandru II îîi eexplica mareºalului M.F.
Kamenski (comandantul suprem al Armatei
ruse, de 140.000 de oameni, care acþiona

împotriva Franþei pe Vistula), în scrisoarea de
la 15 (27) decembrie 1806, cã susþinerea logisticã
a sârbilor rãsculaþi era o chestiune secundarã,
deoarece „nu mai puþin important este de a preîn-
tâmpina atacul francezilor la Nistru, care oferã o linie
de apãrare puþin avantajoasã…, iar retrãgându-mi
oºtirile din Moldova eu nu m-aº hotãrî sã le deplasez
de la Nistru…, cãci ar trebui sã apãr hotarele pe
o întindere mare de la Kameniþa pânã la Marea
Neagrã”. De remarcat cã, argumentul unui „pericol
francez” din partea regiunii Dalmaþiei era denunþat
de însuºi ambasadorul rus în scrisoarea sa adresatã
sultanului Selim III (de la 10 (22) septembrie 1806):
„...nu existã niciun fel de armatã considerabilã
francezã în Dalmaþia, nici dorinþã ºi posibilitate din
partea lui Bonaparte de a-ºi realiza ameninþãrile
trimisului sãu” (H. Sebastiani – n.n.). Ba, din contra,
exista o armatã ruseascã „de 120 de mii de oameni
(cifrã, de fapt, exageratã cam de vreo douã ori – n.n.)
concentratã la Nistru ºi forþe maritime considerabile
ale Angliei în Marea Mediteranã.” 

Pentru a convinge Poarta Otomanã sã revinã
la „colaborarea” cu Rusia, þarismul a recurs la
un act violent de agresiune – ocuparea militarã,
în noiembrie-decembrie 1806, a Moldovei ºi a
Þãrii Româneºti, pe care, dupã declararea oficialã
a rãzboiului de cãtre Poartã, la 18 (30) decembrie
1806 (conform altor surse: la 24 decembrie/5 ianuarie
1807), le-a considerat ca teritorii „cucerite prin forþa
armei”. Abia la 3 (15) ianuarie 1807 Poarta Otomanã
a remis o Notã circularã misiunilor diplomatice ale
Austriei, Danemarcei, Spaniei, Franþei, Marii Britanii,
Olandei ºi Prusiei prin care le înºtiinþa cã i-a declarat
rãzboi Rusiei („în urma invaziei ºi a violãrii tratatelor
existente…”). 

D
upã ccum mmazilirea domnitorilor n-a fost
unica ºi principala cauzã care a determinat
decizia din timp planificatã a Guvernului

þarist, tot aºa ºi readucerea lor la cârma Principatelor
n-a fost ºi nici nu putea fi factorul preponderent,
care sã contribuie la ameliorarea raporturilor ruso-
otomane, la rezolvarea tuturor chestiunilor ce þineau
de supremaþia rusã în zona Balcanilor ºi a strâm-
torilor Mãrii Negre. Astfel, revocarea lor de cãtre
Poarta Otomanã a servit doar drept motiv formal
pentru introducerea armatei þariste (cu un efectiv
de aproximativ 33 de mii de oameni) în Principate
ºi realizarea scopurilor strategice ale Imperiului Rus.

Guvernul þarist, rezolvând orice problemã dupã
principiul dreptului celui mai puternic, era atât de
sigur de eficacitatea „ºocului extraordinar”, încât nici
nu considera dislocarea trupelor ruse în Principatele
Române ca o acþiune militarã îndreptatã direct
împotriva Porþii Otomane, ci doar „un element
necesar în realizarea planului elaborat de a înclina
Divanul spre o comportare mai înþeleaptã cu ajutorul
mãsurilor energice”. 

Rãzboiul ccare nne-aa îînghiþit
(Cine aa ddeclanºat RRãzboiul RRuso-TTurc ddin 11806-11812?)

Vllad MMISCHEVCA
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A
cademicianul
Grigore CC. MMoisil
a reprezentat o notã

specificã în cultura noastrã.
El a adus seninãtate,
degajare, calm ºi încredere

în cea mai bunã tradiþie a gândirii româneºti. A fost
simbolul ºtiinþei care nu are nevoie de spaimã pentru
a domina ºi care prin surâs atrage, câºtigã, farmecã. 

Forþa sa intelectualã, plinã de vervã ºi spon-
taneitate, a fost pusã în serviciul unor idei majore,
demonstrând compatibilitatea spiritului vivace
cu exigenþa inflexibilã. 

Moisil þinea mult ca tinerii buni sã fie promovaþi
repede. Din mijlocul preocupãrilor sale se smulgea
fãrã ezitare pentru a deschide calea unui tânãr sau
pentru a-l ajuta în depãºirea problemelor pe care
le-ar fi întâmpinat.

Moisil ne învaþã faptul cã ºtiinþa poate fi o mare
bucurie a spiritului ºi o imensã sursã de emoþie,
de afectivitate ºi umor. Noile generaþii, uneori atât
de debusolate, trebuie sã cunoascã înþelepciunea
acestui mare spirit.

Grigore Moisil era de pãrere cã „Este evident
cã cunoaºterea trecutului este ºi instructivã ºi înãl-
þãtoare; e instructivã, deoarece trecutul ne face sã
înþelegem prezentul ºi sã bãnuim viitorul; înãlþãtoare
fiindcã ne înfãþiºeazã luptele purtate timp mai mult
sau mai puþin îndelungat, de acum încoronate
de succes, sau care se vor termina în viitor.”

Veche ffamilie dde nnãsãudeni. Grigore C. Moisil
se simþea mândru, aºa cum mãrturiseºte soþia sa,
cã fãcea parte dintr-o veche familie de grãniceri
nãsãudeni. Printre manuscrisele sale se aflã copia
de mânã privind genealogia familiei Moisil din
volumul Date istorice privitoare la familiile nobile
române, culese de Ioan Cavaler de Puºcariu. 

În aceastã lucrare citim despre familia Moys
sau Mois de Apsa, cu diplome de la Leopold I,
din 21 mai 1702, ºi de la Maria Tereza, din 1753,
în Apsia de Mijloc ºi în Biserica Albã.

Într-un articol apãrut în Revista Muzeelor, dedicat
acad. Constantin Moisil, tatãl matematicianului,
Viorica Popovici aratã cã familia Moisil se trãgea
din Maramureº ºi se gãseºte în catagrafia familiilor
nobile din acea regiune, sub numele de Moys alias
Pop de Biserica Albã, cu diplomã nobiliarã.

Familie ccu ttradiþie ccãrturãreascã. Constantin
Moisil (1876-1958), tatãl lui Grigore C. Moisil, nãscut
în Nãsãud, judeþul Bistriþa-Nãsãud, este un istoric
recunoscut, el organizând Cabinetul Numismatic al
Bibliotecii Academiei Române, pe care l-a condus
pânã la sfârºitul vieþii. A fost preºedintele Societãþii
Numismatice Române. Conduce prima publicaþie
româneascã de numismaticã, Buletinul Societãþii
Numismatice Româneºti, ºi înfiinþeazã revista Cronica
numismaticã. De numele sãu se leagã reorganizarea
Arhivelor Statului din Bucureºti ºi înfiinþarea ªcolii
Superioare de Arhivisticã ºi Paleografie. Este
întemeietorul numismaticii moderne din România.

Bunicul lui Constantin Moisil, Grigore Moisil (1814-
1891), a fost un vrednic fiu al meleagurilor nãsã-
udene. A funcþionat
ca preot paroh
la Nãsãud ºi vicar
episcopal pentru
þinutul Rodnei.
S-a implicat în
lupta pentru înfiin-
þarea judeþului
autonom românesc
al Nãsãudului la
24 martie 1861
ºi înfiinþeazã liceul
din localitate, în
anul 1862, al cãrui
prim director a fost. 

Iuliu Moisil (1858-1947), fiu al bunicului lui Grigore
C. Moisil, a fost profesor la liceul din Slatina ºi apoi la
cel din Târgu-Jiu. A fost publicist ºi este ales membru
de onoare al Academiei Române la 24 mai 1943.

Copilãria llui GGrigore CC. MMoisil. Tatãl lui Grigore
C. Moisil, Constantin Moisil, urmeazã studiile în
oraºul natal, Nãsãud, ºi apoi ªcoala Normalã ºi
Facultatea de Litere din Bucureºti. În 1924 obþine
titlul de doctor în istorie al Universitãþii din Cluj.
Îºi începe cariera de profesor la Focºani, iar peste
un an este transferat la liceul din Tulcea. Aici dez-
voltã o importantã activitate de cercetare, întreprinde
lucrãri de arheologie ºi numismaticã în regiune.

Tot aici se cãsãtoreºte în 1901 cu Elena,
institutoare, fiica învãþãtorului Hristofor Nicolaescu.
A fost o cãsãtorie fericitã, în urma cãreia se vor
naºte patru copii. La Tulcea se vor naºte primii trei:

Grigore la 10 ianuarie 1906, Florica în 1909 ºi Ioan
în 1910. Al patrulea copil, George, se va naºte
în 1917, la Vaslui, în timpul refugiului.

Elena Moisil era o persoanã energicã, interesantã
ºi cu un puternic simþ al umorului. Ea va funcþiona
ca învãþãtoare la Sulina, Tulcea ºi Bucureºti. 

Primul sãu copil se dovedeºte foarte repede a
fi unul cu o inteligenþã deosebitã ºi cu o curiozitate
niciodatã satisfãcutã. Elena Moisil s-a ocupat de
educaþia lui, l-a învãþat sã judece singur ºi mai ales
l-a învãþat sã fie ordonat.

Transferat la Liceul „Matei Basarab” din Bucureºti,
tatãl sãu se mutã împreunã cu familia la Bucureºti.
Grigore C. Moisil este înscris la ªcoala primarã de
bãieþi numãrul 19, unde va urma primele patru clase.

Începe sã-ºi noteze într-un jurnal
activitãþile zilnice. Cel mai important
este momentul mobilizãrii generale
ºi declararea rãzboiului, consemnate
cu îngrijorare în carnetul-jurnal.

Evenimentele care vor urma,
greutãþile refugiului, dar ºi evenimente
legate de politica vremii ºi situaþia
frontului, sunt consemnate cu
impresionantã maturitate de tânãrul
Grigore Moisil.

Refugiul. Izbucnirea Primei
Conflagraþii Mondiale aduce schimbãri

majore în viaþa familiei Moisil, care se refugiazã
la Vaslui. Tatãl îºi continuã munca de profesor
la Liceul „Mihail Kogãlniceanu” din localitate. 

Tânãrul Grigore C. Moisil cunoaºte, pe lângã
lipsuri ºi privaþiuni materiale, lecturi din domenii
variate de literaturã, istorie, ºtiinþã, riguros
consemnate.

Elevul Grigore Moisil este înscris la Liceul „Mihail
Kogãlniceanu” din Vaslui, între anii 1916-1918, iar
ultimele douã clase le face la Bucureºti, la Liceul
Spiru Haret, între 1918-1923. 

Licenþiat îîn mmatematici aal FFacultãþii dde ªªtiinþe
din BBucureºti. Grigore Moisil studiazã la Facultatea
de ªtiinþe din Bucureºti, între 1923 ºi 1926, secþiunea
matematici, iar în 1926 îºi ia licenþa în matematici.
Între 1924 ºi 1929 studiazã la Politehnica din
Bucureºti, secþia construcþii, dar nu ia diploma
de inginer.

Grigore CC. MMoisil, ffondator 
al iinformaticii ddin RRomânia

Oana-LLucia NN. DDIMITRIU

Î
n Maniifestul lui AAlexandru II, din 12 (24) decembrie 1806, adresat locuitorilor
Principatelor, se menþioneazã cã „aceastã trimitere a oºtirilor noastre nu
numai cã nu este întovãrãºitã cu nicio necuviinþã de rãzboi strãin, dar încã

are temei a întâmpina ºi a apãra interesurile noastre ºi ale voastre... Ori ºi cum
vor fi întâmplãrile, noi fãgãduim a vã pricinui desfãtare în toate privilejiurile înaltei
noastre ocrotiri, ...vã veþi arãta vrednici întru toate soartei ce vã gãsim.” Cert este
faptul cã frazele respective nu se confirmau prin acþiunile sãvârºite, deoarece
Poarta Otomanã, „trezindu-se” la sfârºitul anului 1806 cu hotarele Principatelor
Române – aflate „în oblãduirea” Imperiului Semilunii – violate, cu un ºir de cetãþi
ocupate (Hotin, Bender º.a.) ºi cu armatã þaristã la malurile Dunãrii, a fost nevoitã
sã declare rãzboi Rusiei – decizie confirmatã prin documentul din 24 decembrie
1806 (5 ianuarie 1807). Înºiºi generalii ruºi consemnau cã „a intra ca duºman
într-o þarã aliatã, fãrã declaraþie ºi chiar fãrã pretext de rãzboi”, era ceva ieºit
din comun, „un cuvânt nou în ducerea rãzboaielor”, la care „s-a adãugat aceea
de a porunci sã fie înºelaþi comandanþii cetãþilor turceºti, cerându-li-se numai
drept de trecere pentru a merge în Dalmaþia”. 

Guvernul de la St. Petersburg n-a ezitat sã intervinã prompt (cu intenþii
camuflate, dar clare, de ocupaþie, utilizând metode militare ºi de dezinformare)
în toamna anului 1806 contra Imperiului Otoman, care se considera parte atacatã
pe nedrept de vecinul agresor. „Acest rãzboi era cu adevãrat popular din partea
turcilor, ura faþã de ruºi fiind la culme”, relata Sebastiani, în decembrie 1806.
Tactica menajãrii diplomatice a Porþii a cedat locul acþiunilor violente. 

Rezumând cele expuse, cu privire la situaþia Principatului Moldovei la
începutul secolului al XIX-lea, în ajunul rãzboiului ruso-turc din 1806-1812, vom
menþiona cã în timpul rãzboiului cele douã Principate au fost permanent factori
importanþi ai raporturilor internaþionale, vizând alianþele politice ºi militare ale
Rusiei, Austriei, Franþei ºi altor state implicate. Rãzboiul, declanºat în toamna
anului 1806, fiind dezastruos pentru Principate, poate fi împãrþit în patru perioade.
(Vezi Vlad Mischevca, Anul 1812: Douã secole de la anexarea Basarabiei de
cãtre Imperiul Rusiei. Chiºinãu, Elan Poligraf, 2012, 2015, pp. 40-42.) În aceºti
ºase ani de rãzboi au avut loc numeroase negocieri de pace, fiind încheiate
armistiþii temporare, iar în armata þaristã s-au succedat ºapte comandanþi-ºefi
ai Armatei Dunãrene („Moldavskaia armiia”), dintre care doi au fost comandanþi

interimari (iar cel de-al optulea – amiralul P.V. Ciceagov – a preluat postul de
comandant-ºef de la generalul M.I. Kutuzov dupã semnarea tratatului de pace). 

A
cest rrãzboi aa ffost ccel mmai llung conflict militar dintre cele douã mari
imperii, purtat pe douã teatre de operaþiuni – la Dunãre ºi în Caucaz
(secundar), însã trãsãtura lui principalã au constituit-o nu atât confrun-

tãrile militare, cât disputele diplomatice, inclusiv diplomaþia secretã. A fost un
rãzboi al celor trei sultani otomani (Selim III, 1789-1807; Mustafa IV, 1807-1808;
Mahmud II, 1808-1839) ºi al ambiþiosului Alexandru I (1801-1825), în spatele
cãrora a stat omniprezentul Napoleon I Bonaparte. 

În concluzie, constatãm cã rãzboiul ruso-turc din 1806-1812, declanºat în
cadrul rãbufnirii Problemei Orientale, a avut urmãtoarele caracteristici esenþiale:

• iniþiat – de Rusia (Alexandru I), care s-a manifestat drept agresor
• instigat – de Franþa (Napoleon I Bonaparte)
• s-a apãrat – Imperiul Otoman (s-au perindat trei sultani)
• s-au implicat – Marile Puteri (Franþa, Marea Britanie, Austria º.a.)
• au intermediat – Marea Britanie (1806), Franþa (1807, 1808) 
• i-au suportat consecinþele – Principatele Române (1806-1812)
• teatrul de rãzboi – de la Nistru pânã la Dunãre, Caucazul de Nord, Marea

Neagrã, Marea Mediteranã, însã luptele hotãrâtoare au fost date pe linia Dunãrii
• victimã nemijlocitã a rãzboiului – Þara Moldovei (scindatã în jumãtate,

pe talvegul Prutului, la 1812)
• au încercat sã profite (din culise) – fanarioþii din familiile Ypsilanti

(la începutul rãzboiului) ºi Moruzi (la sfârºitul rãzboiului)
• l-au încheiat – Poarta Otomanã ºi Imperiul Rus (Pacea semnatã la Bucureºti,

16 (28) mai 1812; ratificatã la Istanbul ºi Vilnius 11 (23) iunie 1812; schimbul
actelor de ratificare s-a produs la Bucureºti, 2 (14) iulie 1812)

• a avut un impact cu duratã definitã – a fost anexatã Moldova dintre Prut,
Dunãre ºi Nistru: s-a creat regiunea, apoi gubernia þaristã Basarabia (1812-1917)

• ºi un impact de lungã duratã – românii moldoveni de la est de Prut au fost
ocupaþi ºi rupþi de la Þara lor; drept urmare apare Chestiunea basarabeanã
(1812-1918, 1940-1941, 1944-?).
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Î
ntre 99 ººi 221 mmai 11929 are loc la Cluj Primul
Congres al Matematicienilor Români. La acest
congres participã ºi savanþi strãini, printre care

J. Karamata din Belgrad, P. Montel de la Paris, W.
Sierpinski de la Varºovia ºi Vito Volterra de la Roma.

Volterra ºi Sierpinski vor avea o mare influenþã
asupra tânãrului matematician. Sierpinski este
recunoscut ca fiind creatorul ºcolii poloneze de
matematici moderne, iar Volterra este creatorul
analizei matematice funcþionale, de care Grigore
C. Moisil se va ocupa în teza de doctorat.

Doctor aal FFacultãþii dde ªªtiinþe ddin BBucureºti.
Între 1924 ºi 1929 lucreazã la elaborarea lucrãrii
de doctorat în matematici, cu titlul Mecanica analiticã
a sistemelor continue. Comisia de examinare a fost
formatã din profesorii Dimitrie Pompeiu, Gheorghe
Þiþeica ºi Anton Davidoglu.

Examenul l-a trecut în ziua de 4 iunie 1929,
obþinând menþiunea foarte bine. Certificatul cu
numãrul 1872 eliberat la 30 octombrie 1929, semnat
de N. Coculescu, atestã faptul cã domnul Grigore
C. Moisil a fost proclamat Doctor al Facultãþii
de ªtiinþe din Bucureºti.

Teza a fost publicatã la Paris, în 1929, la Editura
Gauthier-Villars, sub titlul La mécanique analytique
des systémes continue. 

În lucrarea sa de doctorat a aplicat analiza
funcþionalã la studiul mecanicii corpurilor continue
cu o infinitate de grade de libertate, ajungând la
un paralelism complet cu cazul clasic al corpurilor
cu un numãr finit de grade de libertate (ecuaþiile lui
Lagrange, ecuaþii canonice, interpretare geometricã
riemannianã, încadrarea cinematicii în teoria
grupurilor etc.).

Corespondenþa purtatã cu matematicieni din
strãinãtate este dovada bunei aprecieri de care
s-a bucurat teza sa. Corespondenþa, publicatã
de Viorica Moisil în volumul Un Om ca oricare altul.
Grigore C. Moisil, dintre Grigore C. Moisil ºi Paul
Lévy, prezintã aprecierile ºi felicitãrile primite.

Într-un articol apãrut în revista Secolul XX, Grigore
C. Moisil mãrturisea cã dupã ce a luat doctoratul au
trecut doi ani ºi jumãtate pânã când a obþinut un post.
„Postul ce credeam cã mi se cuvine (erau ºi alþii de
aceeaºi pãrere) era cel de conferenþiar în matematici.
[...] Am fost dupã doi ani ºi jumãtate numit confe-
renþiar la Iaºi, dar totodatã cãpãtasem o Bursã
Rockefeller pentru a studia cu profesorul Volterra la
Roma. Am fost numit la Iaºi ºi am plecat la Roma.”

Obþinerea ttitlului dde DDocenþã îîn mmatematicã
la UUniversitatea ddin BBucureºti. Între 1930 ºi 1931
a studiat la Paris, cu profesorii J. Hadamard, de
la Collège de France, ºi cu E. Cartan, de la Sorbona,
iar între 1931 ºi 1932 a fost bursier Rockefeller,
la Roma, unde a studiat cu V. Volterra.

Iar la 13 iunie 1931 a susþinut concursul de
docenþã, specialitatea Analizã matematicã, titlul
lucrãrii fiind Asupra unei clase de sisteme de ecuaþii
cu derivate parþiale ale fizicei matematice. 

Profesor ººi aactivitatea dde ccercetare ººtiinþificã.
Întors de la Roma ºi Paris, în toamna anului 1932,
Grigore C. Moisil se mutã la Iaºi, unde este încadrat
în postul de conferenþiar suplinitor în cadrul Facultãþii
de ªtiinþe din localitate.

Era interesat mai ales de cursul liber, unde
putea sã-ºi desfãºoare cunoºtinþele ºi cultura.
Predã structuri algebrice, latici ºi împletiri strânse
între logicã ºi abstractizarea teoriei mulþimilor.

A trãit la Iaºi timp de 10 ani. Aceastã perioadã
a vieþii a fost de mare importanþã pentru creaþia
ºtiinþificã ºi pentru desãvârºirea personalitãþii. 

În 1934 a fost definitivat, iar în martie 1935 a dat
examen de agregaþie la Catedra de Calcul Diferenþial
ºi Integral al Facultãþii de ªtiinþe din Iaºi. În 1936, la
13 noiembrie, este numit profesor agregat la catedra
respectivã, prin Decretul Regal nr. 2603 din 1936.
A fost titularizat la aceastã catedrã în 1939.

Tot la Iaºi a cunoscut-o ºi se va cãsãtori în
1940 cu Viorica Constante, cea care îi va sta alãturi
ºi-l va susþine în activitatea profesionalã. 

În perioada ieºeanã începe un ºir de lucrãri
despre logicile matematicianului polonez
Lukasiewicz. Cercetãrile sale de logicã au stat
la baza unei puternice ºcoli de matematicã în þarã
ºi peste hotare. A introdus algebre, numite de el
Lukasiewicz, trivalente ºi polivalente (numite astãzi
algebre Lukasiewicz-Moisil) ºi le-a întrebuinþat
în logicã ºi în studiul circuitelor de comutaþie.

A elaborat metode noi de analizã ºi sintezã a
automatelor finite ºi a avut contribuþii valoroase în
domeniul teoriei algebrice a mecanismelor automate.

Mãrturisea cã-i place sã fie profesor. Nu ºtia
cãrui fapt se datoreazã acest lucru, poate tradiþiei din
familie, dar era sigur cã timpul pe care-l petrecea ca
sã se pregãteascã pentru curs îi fãcea mare bucurie.

A fost transferat la catedra de Analizã Superioarã
ºi Logicã Matematicã de la Facultatea de ªtiinþe
din Bucureºti, în decembrie 1941, ºi încadrat ca
profesor de Aplicaþii geometrice ale analizei, cu
gradul de profesor ºef adjunct la Catedra de analizã
matematicã a Facultãþii de Matematicã ºi Fizicã
a Universitãþii „C.I. Parhon” din Bucureºti.

Cristian Calude evocã personalitatea profesorului
Moisil, astfel: „Lecþiile Profesorului Moisil, strãlu-
citoare atât prin
conþinut cât ºi prin
meºteºugul iscusit
al cuvântului plin
de duh, erau un
minunat prilej de
delectare spiritualã,
atât pentru studenþi,
cât ºi pentru
numerosul auditoriu,
care asista în mod
constant la ele.
Fiecare curs era o
îmbinare fericitã a
cerinþelor ºtiinþifice
cu cele pedagogice;
nu de puþine ori am
plecat de la un astfel
de curs cu senti-
mentul cã problemele asupra cãrora stãruisem mult
ºi pe care le socoteam familiare îºi dezvãluiau
valenþe noi, surprinzãtoare.” 

Între 1948-1952 este profesor ºi la Institutul de
Geologie ºi Tehnicã Minierã. Între anii 1946-1948
este suplinit la catedrã, deoarece în aceastã perioadã
este numit ambasador la Ankara.

Ambasador aal RRepublicii PPopulare RRomâne
la AAnkara. În 1945, momentul instaurãrii guvernului
Dr. Petru Groza, se hotãrãºte trimiterea în strãinãtate
a unor profesori universitari, cu o activitate culturalã
recunoscutã ºi apreciatã, ca miniºtri plenipotenþiari.
Astfel, matematicianul Simion Stoilow a fost numit la
Paris, psihologul Mihai Ralea la Washington, filologul
Iorgu Iordan la Moscova, esteticianul Tudor Vianu
la Belgrad, iar matematicianul Grigore C. Moisil
la Ankara.

Perioada 1946-1948, în care Grigore C. Moisil
ocupã postul de ambasador în capitala Turciei,
este redatã în corespondenþa publicatã de soþia
sa în revista Manuscriptum, în 1985. Articolul
intitulat Jurnal Grigore C. Moisil. Scrisori din Turcia,
redã activitatea pe care a desfãºurat-o în Istanbul
ºi Ankara. 

În aceastã perioadã, pe lângã îndeletnicirile
diplomatice, îºi continuã cercetãrile matematice.
Stabileºte contacte cu cercetãtorii turci, þine
conferinþe la Universitatea din Istanbul. La Ankara
a conceput ºi redactat câteva lucrãri, publicate
ulterior în þarã.

În ianuarie 1947 a þinut la Universitatea Tehnicã
din Istanbul o serie de conferinþe tratând despre
Mecanica planã a corpurilor elastice ºi a lichidelor
vâscoase.

Recunoaºterea aacademicã. La 2 noiembrie 1948
este ales membru titular activ al Academiei Române.
Discursul pe care urma sã-l þinã academicianul
Alexandru Myller, cu ocazia primirii sale în rândurile
membrilor Academiei Române, s-a pãstrat ºi a fost
publicat în Gazeta Matematicã. Acest discurs este
unul foarte cuprinzãtor. El trece în revistã toate
meritele de care a dat dovadã Grigore C. Moisil,
în vârstã de numai 42 de ani. „Intri în mijlocul
nostru datoritã talentului variat ºi excepþional
de matematician de frunte, spiritului matale subtil
de filosof analizator ºtiinþific al legilor gândirii logice,
intri ca cetãþean luminat înþelegãtor al vremurilor.

Matematica e o ºtiinþã care a ieºit din realitate,
care a dãinuit, s-a dezvoltat ºi s-a impus pentru
cã n-a pierdut niciodatã contactul cu acesta.

[...] Lucrãrile matale sunt de inspiraþie variatã;
aci o preocupare importantã sau o problemã atrã-
gãtoare a matematicienilor contemporani cu care
ai voit sã concurezi, dincolo o influenþã vagã

din domenii nematematice, deseori un simplu
memoriu rãsfoit la întâmplare, o conversaþie cu
un maestru sau cu un prieten, o curiozitate spontanã
de savant neastâmpãrat sau o idee fericitã venitã
în conºtiinþã pe neaºteptate.

Lucrãrile matale sunt numeroase, sunt pânã
acum multe ºi asta înseamnã aproape tot atâtea
descoperiri originale. Sã vorbesc despre ele în
detaliu, sã le enumãr mãcar, ar fi imposibil.”

Acest discurs nu a mai fost þinut, pentru cã
între timp protocolul de primire în rândul membrilor
Academiei Române s-a schimbat, dar el aratã
simpatia ºi recunoaºterea de care se bucura
profesorul Grigore C. Moisil.

Recunoaºterea sa a continuat, fiind ales membru
al Prezidiului Academiei Române, preºedintele

Societãþii de ªtiinþe Matematice
ºi Fizice, preºedintele Comisiei de
Automatizãri a Academiei Române,
preºedintele Comitetului Naþional
pentru Matematici, vicepreºedinte
al Comisiei de Lingvisticã Matematicã,
ºef de secþie la Institutul de Matematicã
ºi la Centrul de Logicã al Academiei
Române, Laureat al Premiului de Stat,
Om de ªtiinþã Emerit.

În martie 1996, cu ocazia
comemorãrii sale la împlinirea
a 90 de ani de la naºtere, în aula
Academiei Române, acad. Virgiliu
N.G. Constantinescu, spunea:
„Grigore C. Moisil a fost, fãrã îndo-
ialã, un membru cu totul deosebit
al Academiei. El a marcat instituþia
noastrã pentru câteva decenii atât

prin contribuþiile domniei sale, dar ºi prin intervenþiile
sale pline de aforisme care sunt în continuare citate
atât de cei care l-au cunoscut personal, l-au admirat
ºi l-au îndrãgit, cât ºi de cei tineri, pentru care
rãmâne un personaj de legendã.”

Participare lla vviaþa ººtiinþificã iinternaþionalã.
Începând cu anul 1955, cãlãtoreºte mult. Ia parte
la congrese de matematicã purã, de matematicã
aplicatã, automaticã ºi filosofia ºtiinþei, în Europa,
America ºi Japonia. Între anii 1953 ºi 1973 þine
conferinþe ºi participã la congrese cu comunicãri
în Anglia, Belgia, Germania Federalã, Bulgaria,
Cehoslovacia, Elveþia, Franþa, Grecia, Italia,
Iugoslavia, Japonia, Olanda, Polonia, Turcia,
Ungaria, U.R.S.S., S.U.A.

Lucrãrile sale au rãsunet internaþional. Este
ales membru al Academiei Poloneze, membru
corespondent al Academiei de ªtiinþe din Bologna,
Messina, ºi membru al Institutului Internaþional de
Filosofie din Paris, membru al Societãþii Regale de
ªtiinþã din Liège, membru al Asociaþiei de Logicã
Simbolicã din Oslo, vicepreºedinte al Uniunii
Internaþionale de Istorie ºi Filosofia ªtiinþelor, Doctor
Honoris Causa al Academiei de ªtiinþe din Bratislava.

Grigore C. Moisil a primit post-mortem, în 1996,
titlul de Pionier al informaticii din partea societãþii
IEEE, Advancing Technology for Humanity, pentru
dezvoltarea circuitelor logice polivalente, întemeierea
ºcolii româneºti de informaticã ºi sprijinul acordat
construcþiei primului computer din România. 

Arhivã ººi ccorespondenþã. Arhiva lui Grigore
C. Moisil reuneºte 76 de mape, lucrãri autografe
în domeniile mecanicii, analizei matematice,
geometriei, algebrei ºi logicii matematice, la care
se adaugã diverse însemnãri pentru cursurile de
filosofie, manuscrise ale unor articole, corespondenþã
oficialã, invitaþii ºi programe de la diferitele congrese
la care a participat.

Aceste documente au fost donate Cabinetului
de Manuscrise ºi Carte rarã al Bibliotecii Academiei
Române în anul 1985, de soþia matematicianului,
Viorica Moisil, împreunã cu corespondenþa savan-
tului. Fondul de corespondenþã, care însumeazã
2.870 de scrisori, se aflã între numerele de inventar
234.381 ºi 237.251.

O parte din fondul de corespondenþã cu familia
din perioada 1930-1962 a fost publicat în volumul
O familie ca oricare alta, editat de Viorica Moisil,
apãrut la Cartea Româneascã, 1989.

O altã parte foarte importantã de corespondenþã
cu personalitãþi culturale internaþionale aºteaptã
sã fie datã tiparului.

Ambasador lla AAnkara
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P
e eeºichierul
istoriografic actual,
numele eruditului

cercetãtor ºi profesor
Alexandru Zub, membru al
Academiei Române ºi director

onorific al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din
Iaºi, a dobândit un indubitabil prestigiu pe plan naþio-
nal ºi internaþional, configurat printr-o operã de o
vastitate ºi profunzime deosebite ºi o conduitã civicã
pilduitoare. Îndatorirea de a face referiri cât de cât
consistente la creaþia ºi personalitatea lui Alexandru
Zub incumbã evidente dificultãþi ºi riscuri, angaja-
mentele sale sociale ºi profesionale, de o eferves-
cenþã ºi amplitudine remarcabile, fiind greu de
catalogat ºi cântãrit într-o manierã corespunzãtoare.
Va rãmâne probabil în sarcina generaþiilor viitoare
misiunea – în egalã mãsurã fascinantã, dar ºi
împovãrãtoare – de a decripta cu obiectivitate ºi
discernãmânt mesajele demersurilor sale estetico-
filosofice ºi ale reconstrucþiilor istorice pe care
le-a întreprins în spiritul unei vocaþii definitorii
inconfundabile, alimentatã de o sensibilitate febrilã.

Nãscut la 12 octombrie 1934 la Vârfu Câmpului
(jud. Botoºani), pe valea Siretului, în extremitatea
septentrionalã a Moldovei, într-o zonã care a dat
culturii româneºti numeroºi reprezentanþi de marcã,
Alexandru Zub a urmat cursurile ªcolii Pedagogice
din ªendriceni, apoi a devenit student la Istorie la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi, unde ºi-a susþinut
licenþa în anul 1957. Încã de pe bãncile facultãþii a
atras atenþia dascãlilor ºi colegilor pentru pasiunea
implacabilã pentru domeniul ales, dar mai cu seamã
pentru disponibilitãþile sale intelectuale de excepþie,
ceea ce a motivat angajarea la Institutul de Istorie
ºi Filologie din cadrul Academiei Române imediat
dupã terminarea studiilor universitare.

Î
n iincongruenþã fflagrantã cu cenuºiul emanat
din practicile dictatoriale ale guvernanþilor, cu
repercusiuni nocive pentru toate sferele vieþii,

Alexandru Zub a încercat împreunã cu un grup de
colegi sã propage idei care contraveneau preceptelor
oficiale, iar aceastã cutezanþã a fost sancþionatã în
1958 prin condamnarea la zece ani de detenþie, din
care a ispãºit ºase, în 1964 intervenind o graþiere
generalizatã a deþinuþilor politici. În pofida stipulaþiilor
legislative privind reîncadrarea celor eliberaþi în

locurile de muncã pe care le ocupaserã înainte de
încarcerare, acest fapt nu a fost aplicat operativ în
cazul sãu. De-abia în 1968 a putut reveni cercetãtor
ºtiinþific la Institutul de Istorie ºi Arheologie „A.D.
Xenopol”. Anii cumpliþi de recluziune ºi de margina-
lizare s-au dovedit a nu-l fi extenuat ºi descumpãnit.
Dimpotrivã, aceºtia i-au oþelit caracterul, i-au stimulat
ambiþia, astfel cã, prin impunerea unui program de
muncã riguros, a reuºit sã recupereze în scurt timp
ceea ce nu putuse materializa în perioada încarcerãrii
ºi ostracizãrii. 

L
a nnumai ccâteva zzile dupã înlãturarea
regimului comunist, la începutul anului 1990,
cercetãtorul ºtiinþific principal Alexandru Zub

a fost ales în unanimitate de colegi drept director al
Institutului de Istorie ºi Arheologie „A.D. Xenopol”.
Reputaþia sa
ºtiinþificã ºi
profilul sãu
moral neîntinat
în anii dictaturii
îl recomandau
indubitabil
pentru aceas-
tã calitate.
Înzestrat cu
un neºovãielnic
altruism, savan-
tul s-a exterio-
rizat drept un
animator al
activitãþii Insti-
tutului, iniþiator
ºi susþinãtor al unor fecunde dialoguri cu partenerii
din strãinãtate, dispus sã-ºi sacrifice cu magnani-
mitate timpul ºi energia în favoarea proiectelor
colective (simpozioane, editãri etc.), ca ºi pentru
îndrumarea tinerei generaþii de cercetãtori. Legat
de acest din urmã deziderat, a primit oferta de
a fi integrat corpului profesoral al Universitãþii
„Al.I. Cuza”, unde a profesat între 1990 ºi 2001.
A fost o mare ºansã pentru studenþi de a audia
prelegeri cu o densã încãrcãturã de idei ºi o rafinatã
formã de prezentare. O veritabilã ºansã au avut
ºi doctoranzii din România ºi Basarabia care ºi-au
pregãtit tezele sub competenta sa coordonare, mulþi
dintre ei devenindu-i discipoli devotaþi. Alexandru Zub

a fost ºi a rãmas un autentic dascãl nu numai
în amfiteatrele universitare, ci pretutindeni unde
a conferenþiat sau unde a avut doar ocazia de a
intra în contact cu interlocutori receptivi, revãrsând
cu generozitate verdicte istoriografice, idei ºi sugestii
fecunde ºi reliefându-ºi vocaþia realã de ambasador
cultural.

La desãvârºirea profilului sãu de savant au contat
în chip hotãrâtor stagiile de documentare petrecute
dincolo de fruntariile þãrii, în medii ºtiinþifice elevate,
cu substanþiale posibilitãþi de informare, unde a avut
posibilitatea de a conlucra ºi a schimba opinii cu
cãrturari iluºtri. Cel mai consistent a fost probabil
acela din Germania – ca bursier al Fundaþiei
Humboldt din 1977-1978 –, unde i s-a permis sã
plece cu mare dificultate, dupã mulþi ani de amânãri
succesive. Au urmat ºi alte stagii de acelaºi fel, în

Franþa, Germania, SUA, Ungaria etc.,
obþinute mai ales dupã evenimentele
din decembrie ’89.

D
upã ccolapsul rregimului ttotalitar,
când exponenþii vechilor struc-
turi politice, cameleonizaþi

pragmatic în mandatari ai democraþiei,
încercau sã-ºi legitimeze puterea prin
cooptarea în funcþii înalte a opozanþilor
autentici, Alexandru Zub s-a sustras
în modul cel mai ferm unor oferte
care i-ar fi adus consistente privilegii
pe plan social ºi financiar. Preamãrirea
atitudinilor intransigente ale predece-
sorilor ºi dezavuarea concesiilor morale
în opera sa istoricã nu au rãmas simple

enunþuri de facturã teoreticã, ci ºi-au gãsit materia-
lizarea în propria conduitã cotidianã. La fel ca în
cazul oricãrui savant autentic, performanþele sale
ºtiinþifice nu au apãrut decât printr-o devoþiune
exemplarã ºi un travaliu obstinat, marcat de sacrificii
ºi frustrãri. Pentru tot ce s-a aflat în conexiune
cu munca de cercetare a manifestat o exigenþã
exemplarã în primul rând cu propria persoanã, dar
ºi cu toþi colaboratorii ºi discipolii, de aici rezultând
uneori pãgubitoare disfuncþionalitãþi în raport cu
aceºtia din urmã. Exigenþa sa s-a direcþionat atât
spre rigoarea documentaþiei, cât ºi spre obiectivitatea
în lectura trecutului ºi prezentului umanitãþii.

D
intre ppersonalitãþile sstrãine cu care a corespondat Grigore C. Moisil
amintim: V. Volterra, Jan Mycielski, Paul Montel, Joseph D. Novak,
Witold Nowacki, Frantisek Nozièka, Edward Saibel etc.

A corespondat ºi cu personalitãþi româneºti: Ion Petrovici, Constantin Motaº,
Constantin Rãdulescu-Motru, Remus Rãduleþ, Sergiu Rudeanu ºi Dragoº Vaida.

Ultimii aani. Ca urmare a interesului crescând al nematematicienilor pentru
matematicã, Gr.C. Moisil începe din anul 1970 un ºir de lecþii cu tema Matematicã
pentru ºtiinþele umaniste, în cadrul Laboratorului de Semioticã al Facultãþii
de Filologie al Universitãþii din Bucureºti. 

Iniþiazã în România studiul traducerii automate. Publicã lucrãri despre ceea
ce el denumeºte gramatica mecanicã. Þine la Casa Oamenilor de ªtiinþã un
curs pe aceastã temã, conducând cercetarea în acest domeniu din funcþia de
vicepreºedinte al Comisiei de Lingvisticã al Academei Române. S-a preocupat
de aplicarea metodelor matematice ºi a tehnicii de calcul în documentare,
biblioteconomie, arheologie ºi istorie. Împreunã cu viitorul academician Solomon
Marcus a iniþiat studiul matematic ºi informatic al textelor literare.

În anul 1971 pãrãseºte Catedra de Teoria Algebricã a Mecanismelor
Automate pe care o deþinea din 1967 în cadrul Facultãþii de Matematicã ºi trece
la Facultatea de Filosofie ºi Drept, unde va preda cursuri de Logica propoziþiilor,
Fundamentele matematicii ºi Cercetare operaþionalã.

În 1973 pleacã într-o cãlãtorie pentru a susþine o serie de conferinþe în Canada
ºi S.U.A. La 21 mai se stinge din viaþã la Ottawa, Canada.

Concluzii. Urmaºul unei familii de cãrturari, ºi-a dedicat întreaga viaþã studiului
matematicii ºi aplicaþiilor sale. Este deschizãtor de drumuri în multe ramuri ale
matematicii ºi este considerat întemeietorul ºcolii de informaticieni din România.
Într-o perioadã în care influenþa politicã se rãsfrângea asupra vieþii culturale,
a reuºit sã promoveze ºtiinþa informaticii ºi cibernetica în lumea academicã
ºi universitarã. 

Un adevãrat luptãtor în încercarea de a înlãtura prejudecãþile care se ridi-
caserã în jurul matematicii, a stãruit sã fie înþeleasã ºi iubitã. A reuºit sã treacã
barierele de orice fel ºi sã se facã îndrãgit de contemporanii care l-au cunoscut

direct ºi de cei care l-au cunoscut numai prin scrierile sale.
A fost un vizionar realist, considerând în prefaþa traducerii volumului lui Marc

Pélegrin, Calculatoare analogice ºi numerice – aplicaþii în automatizãri, cã „Azi,
cunoºtinþele precise asupra tehnicii fac parte din acel minimum de cunoºtinþe
generale pe care trebuie sã le aibã orice om de culturã ºtiinþificã: matematician,
astronom, fizician, chimist sau inginer de oricare specialitate, economist – oricare
i-ar fi preocuparea.

Toate meseriile pe care cineva le va practica în viitor, de la inginerie la
muzicologie, de la fizicã atomicã la turism, de la istorie la medicinã vor folosi
calculatoare” – acestã afirmaþie, fãcutã acum 50 de ani, poate fi apreciatã
la justa ei valoare de oricine în zilele noastre. 

Constantin Noica afirma cã Grigore C. Moisil a apãrut într-un moment când
era nevoie de o personalitate în ºtiinþa matematicii. Îl considera un mare om de
ºtiinþã, nu era numai algebrist, ci ºi logician ºi mecanist. ªi prin aceast aspect se
alãturã marilor personalitãþi culturale româneºti: George Enescu, pianist, violonist,
compozitor ºi dirijor, Lucian Blaga, poet, filosof ºi dramaturg, Mircea Eliade, istoric
al religiilor, filosof ºi scriitor de ficþiune, ºi alþii. 

Moisil a arãtat cã matematicile nu au limite, doar aplicaþiile lor au. Este vorba
aici de universalitatea spiritului ºi a raþionalitãþii matematice.

Abraham Hollinger, conferenþiar la Institutul Central pentru Perfecþionarea
Cadrelor Didactice din Bucureºti, evocã o discuþie cu profesorul Moisil, când i-a
cerut pãrerea despre un articol omagial, pe care voia sã i-l dedice la împlinirea
a 60 de ani. Acesta i-a replicat: „Ca sã scrii de bine, este timp ºi mai târziu.”
Era conºtient cã peste o personalitate nu trebuie sã se aºtearnã uitarea ºi
cã doar dupã ce îºi va îndeplini misiunea se va putea vorbi pe deplin despre
activitatea sa. Prin ºcoala creatã de el ºi prin moºtenirea lãsatã, personalitatea
sa nu va fi niciodatã uitatã.

(Prezentul articol a fost publicat, într-o formã uºor diferitã, în revista Studii
ºi comunicãri/DIS vol. VII/2014, Academia Românã, Comitetul Român de Istoria
ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii – Divizia Istoria ªtiinþei, Editura MEGA, Cluj-Napoca,
2014, 327-345.)
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A
rezultat oo pproducþie ººtiinþificã de o amplitu-
dine neobiºnuitã, aferentã prioritar istoriei
culturii în general ºi a istoriografiei în special.

Un interes special i-au deºteptat câteva dintre perso-
nalitãþile de prim rang ale României moderne: Mihail
Kogãlniceanu, A.D. Xenopol ºi Vasile Pârvan, cãrora
le-a editat texte semnificative ºi le-a dedicat volumi-
noase biobibliografii ºi monografii. Alte numeroase
cãrþi ºi studii, elaborate într-o cadenþã deconcertantã
ºi la o altitudine înaltã a dezideratelor, au vizat
aspecte generale ºi speciale ale culturii româneºti
din epoca modernã ºi contemporanã, trãdând ispita
pentru provocãrile anevoioase ºi propensiunea pentru
investigarea chestiunilor capitale. Diapazonul tematic
avut în vedere este de o extindere ºi diversitate puþin
obiºnuitã, practic niciunul dintre fenomenele culturale
româneºti relevante nefiind ignorat. 

Numãrul studiilor, eseurilor, medalioanelor, notelor,
recenziilor remise tiparului de-a lungul anilor de
cercetãtorul ºi profesorul Alexandru Zub depãºeºte
cu mult numãrul de o mie, ceea ce este cu adevãrat
stupefiant. Totuºi nu prolificitatea ºi luxurianþa proble-
maticii abordate constituie singurele note esenþiale
ale implicãrii sale în sfera epistemologicã, la acestea
adãugându-se subtilitatea ºi profunzimea analizelor
ºi largul orizont al perspectivelor. Prodigiosului istoric
i-au fost familiare nu numai peisajul vieþii politice
ºi realizãrile din tãrâmul istoriografic, ci ºi aspectele
din domeniul literaturii, artei, filosofiei, etnologiei
etc. circumscrise meridianelor româneºti ºi celor

europene. Extensia Weltanschauung-ului, dobânditã
graþie vocaþiei ºi aspiraþiilor sale enciclopedice,
i-a permis sã situeze ºi sã integreze cu inefabilã
sagacitate fenomenele ºi evenimentele specifice
româneºti în ansamblul continental, sã defineascã
cu clarviziune înrâuririle ºi paralelismele.

P
rofesorul AAlexandru ZZub a participat la
numeroase manifestãri ºtiinþifice prestigoase
ºi a conferenþiat în diferite centre europene,

între altele, susþinând apreciate comunicãri la patru
congrese mondiale de ºtiinþe istorice. Autoritatea
dobânditã pe plan naþional ºi internaþional se
oglindeºte, între altele, în distincþiile care i-au fost
conferite de-a lungul anilor: Premiul „N. Bãlcescu”
al Academiei Române în 1974, Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres, Ordinul „Steaua României”
cu grad de Comandor, membru corespondent la
Südosteuropa-Gesellschaft din München, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaþiei
Istoricilor Americani, vicepreºedinte al Societãþii
Istoricilor din România, Doctor Honoris Causa
al universitãþilor din
Alba Iulia, Constanþa,
Galaþi ºi Suceava,
preºedinte al
Comisiei Mixte
româno-cehe de
istorie a Academiei
Române, Profesor

de onoare al Universitãþii „Al.I. Cuza” etc. În 1991
a fost ales membru corespondent, iar în anul 2004
membru titular în cel mai înalt for cultural ºi ºtiinþific
al þãrii, Academia Românã. Totodatã, între anii 2005
ºi 2009, i s-a încredinþat preºedinþia Secþiei de ªtiinþe
Istorice ºi Arheologie a Academiei.

S
pre ddeosebire de cei mai mulþi reprezentanþi
ai elitelor româneºti, conectaþi prioritar sau
chiar unidirecþional spre valorile culturale

occidentale, profesorul Alexandru Zub a manifestat o
receptivitate specialã ºi pentru miºcarea de resurecþie
naþionalã din Basarabia, sesizându-i particularitãþile
ºi nãzuinþele, împlinirile ºi labilitãþile. În acest sens,
a cãutat sã orchestreze contacte stabile cu cercurile
intelectuale mai dinamice, sã fluidizeze colaborãrile
axate pe teme comune de investigaþie, sã medieze
desluºirea controverselor istoriografice etc. 

Într-o lume debusolatã, erodatã de controverse
ºi tracasatã de ingerinþe vetuste, a pãstrat o rectilini-
aritate reconfortantã ºi indubitabil a constituit – pentru
mulþi dintre cei ce i-au fost apropiaþi – un model moral

inconfundabil: un model care, chiar dacã
nu putea fi reiterat, se bucura mãcar de
sincerã ºi tainicã admiraþie. Timpul nu
a modificat structura globalã a acestei
ecuaþii existenþiale: stima pe care toþi
cei reuniþi în cinul istoricilor, dar ºi în alte
sfere ale lumii academice ºi universitare,
o poartã academicianului Alexandru
Zub se datoreazã pecepþiei cã acesta
întrupeazã conjuncþia armonioasã între
un distins profil intelectual, cu potenþial
ºtiinþific plin de rafinament ºi vitalitate,
ºi perenitatea onestitãþii civice.

De o cuprindere ºi diversitate aparte,
care îºi gãsesc cu dificultate termeni de
comparaþie în zilele noastre, opera sa
ºtiinþificã contureazã o complexã frescã
a evoluþiei societãþii ºi istoriografiei româ-
neºti din perioada modernã ºi contempo-
ranã. Scrisul poartã amprenta inconfun-
dabilã a propriei personalitãþi, dotatã cu
o instruire de rang enciclopedic, cu un

larg orizont cultural. Interesele sale ºtiinþifice prioritare
nu au convers spre relatarea ºi reconstituirea faptelor
ºi evenimentelor, ci spre explicarea esenþei, originii
ºi reverberaþiei acestora. Savantul nu s-a limitat la
prospectarea realitãþilor carpato-dunãrene, ci a vizat
conexiunile lor cu cele din întreg spaþiul european
ºi uneori mondial, pe plan sincronic ºi diacronic.

În cadrul creaþiei sale din sfera istoriei propriu-zise
ºi a istoriei culturii, impresioneazã atât prin prolifici-
tatea cu adevãrat remarcabilã – concretizatã în zeci
de volume ºi mii de studii, articole ºi note bibliogra-
fice, inserate în periodice ºi culegeri de profil, în
reviste de culturã sau în cotidiene, ca ºi într-o suitã
de conferinþe publice ºi audiþii radiofonice –, cât ºi
prin aria de extindere a investigaþiilor, fineþea anali-
ticã, sobrietatea ºi concizia concluziilor, capacitatea
de a defini nuanþe dintre cele mai subtile din spectrul
existenþial al trecutului, apelând la formulãri în egalã
mãsurã elegante ºi limpezi.

D
in rraþiunea dde aa ccontribui la salubrizarea
vieþii intelectuale, a þinut mereu sã confere
relief modelelor luminoase din trecutul

cultural naþional ºi celor ilustrative de pe plan
mondial, pentru a determina o polarizare spre
acestea ºi nu spre prototipurile oferite de oficinele
propagandistice mai vechi sau mai noi. Cei ce i-au
parcurs cu acuitate textele au desluºit neîndoielnic
în ele nu numai erudiþie, ci ºi pledoarii pentru
remodelare ºi regenerare spiritualã.

Încã de la primele studii a fãcut dovada harului
ºi competenþei în domeniul istoriei culturii, lumea
ºtiinþificã avizatã întrezãrind în persoana sa valenþe
menite sã proiecteze o viziune mai complexã ºi
mai profundã asupra domeniului. Interpretãrile
sale percutante ale fenomenelor derulate în trecut
au ºansa sã-ºi menþinã perenitatea ºi sã stimuleze
demersurile cãrturãreºti. Om al cãrþii cu propensiuni
aparte spre generalizãri, sinteze, conexiuni largi,
Alexandru Zub este o personalitate care reprezintã
un solid reper etic pentru mai vechile ºi mai recentele
generaþii de intelectuali, cu atât mai mult cu cât
societatea contemporanã, debusolatã de mobiluri
contorsionate într-o recuzitã nebuloasã, traverseazã
o prelungã ºi gravã crizã de identitate, pe care
ar avea ºansa sã o depãºeascã adoptând
ºi propulsând modele morale luminoase. 

IIstoricul AAlexandru ZZub ss-aa nnãscut lla
12 ooctombrie 11934, lla VVârfu CCâmpului,
jud. BBotoºani. EEste mmembru ccorespondent

al AAcademiei RRomâne ddin 110 sseptembrie 11991
ºi mmembru ttitular ddin 220 ddecembrie 22004; ppreºedinte
al SSecþiei dde ªªtiinþe IIstorice ººi AArheologie aa AAcademiei
Române ((2005–2009). DDiscurs dde rrecepþie: Diiscurs
iistoriic ººii eego-iistoriie (27 iianuarie 22006).

Dupã aabsolvirea ªªcolii NNormale ((Pedagogice)
din ªªendriceni-DDorohoi ((1953), aa uurmat ccursurile
Facultãþii dde IIstorie ddin IIaºi ((1953–1957). ÎÎn 11973
a ddevenit ddoctor îîn ººtiinþe iistorice ccu oo ttezã ddespre
Miihaiil KKogãlniiceanu, iistoriic. Din 11957 aa llucrat îîn
cercetare, iiniþial îîn ccolectivul dde iistorie mmedie, aapoi
în ccel dde iistorie mmodernã lla IInstitutul dde IIstorie ººi
Arheologie „„A.D. XXenopol” ddin IIaºi. ÎÎn 11958 aa ssuferit
o ccondamnare ppoliticã dde zzece aani, ppentru iiniþiativa dde
a oorganiza lla PPutna ccomemorarea llui ªªtefan ccel MMare,
suportând, ppânã îîn aapr. 11964, ccând aa ffost eeliberat,
rigorile ddetenþiei lla IIaºi, JJilava, GGherla, pprecum ººi
asprimile mmuncii fforþate îîn llagãrele ddin BBalta BBrãilei,
de lla SSalcia, SStoeneºti, GGrãdina, GGiurgeni eetc. DDupã
eliberare, aa ffost aangajat lla MMuzeul dde IIstorie ddin
Bacãu, uulterior lla BBiblioteca UUniversitarã ddin IIaºi.
Din 11968 aa ffost rreîncadrat lla IInstitutul dde AArheologie
ºi IIstorie „„A.D. XXenopol” ddin IIaºi, ppe ccare ll-aa ccondus
în ccalitate dde ddirector îîntre 11990 ººi 22010. AA eelaborat
lucrãri aasupra uunor ppersonalitãþi aale iistoriografiei
române: Miihaiil KKogãlniiceanu. BBiiobiibliiografiie
(1971); A.D. XXenopol. BBiiobiibliiografiie (1973); Miihaiil
Kogãlniiceanu, iistoriic (1974), llucrare ddistinsã ccu
Premiul „„N. BBãlcescu” aal AAcademiei RRomâne; Vasiile
Pârvan, eefiigiia ccãrturaruluii (1974), llucrare ddistinsã ccu
Premiul „„N. BBãlcescu” aal AAcademiei RRomâne; Vasiile
Pârvan. BBiiobiibliiografiie (1975); Pe uurmele lluii VVasiile
Pârvan (1983) ºº.a. ªªi-aa llegat nnumele dde eeditarea
unor llucrãri dde rreferinþã aale mmarilor iistorici rromâni:
V. PPârvan, CCorespondenþã ººii aacte (1973); M.
Kogãlniiceanu, OOpere III ((Scriierii iistoriice)) (1976);
V. PPârvan, SScriierii (1981, 22006) ººi ccoordonarea
seriei Memoriiale (2001); Ideii ººii fforme iistoriice (2003);
A.D. XXenopol, IIstoriia rromâniilor ddiin DDaciia TTraiianã
º.a. DDiverse rrestituþii mmonografice ººi aanalize dde oordin
teoretic pprivind iistoria ººi mmenirea eei îîn ssocietatea
modernã aa ffãcut îîn vvolumele: Juniimea, iimpliicaþiiii
iistoriiografiice (1976); A sscriie ººii aa fface iistoriie (1981);
Biiruiit-aau ggândul:: nnote ddespre iistoriismul rromânesc
(1983); De lla iistoriia ccriitiicã lla ccriitiiciism (1985);
Cunoaºtere dde ssiine ººii iintegrare (1986); Istoriie
ºii iistoriicii îîn RRomâniia iinterbeliicã (1989); Istoriie
ºii ffiinaliitate (1991, 22004); ÎÎn ooriizzontul iistoriieii (1994).
Acestora lli sse aadaugã: Emiinescu. GGlose iistoriico-
culturale (1994); La ssfârºiit dde cciiclu. DDespre iimpactul
Revoluþiieii FFrancezze (1994); Impasul rreîntregiiriiii
(1995); Chemarea iistoriieii (1997); Diiscurs iistoriic ººii
tranzziiþiie:: îîn ccãutarea uuneii pparadiigme (1998); Oriizzont
închiis:: iistoriiografiia rromânã ssub ddiictaturã (2000); De
la iistoriia ccriitiicã lla ccriitiiciism:: iistoriiografiia rromânã ssub
semnul mmoderniitãþiiii (2000); Reflectiions oon tthe iimpact
of tthe FFrench RRevolutiion. 17899, dde TTocqueviille, aand
Romaniian cculture (2000); Ogliinzzii rretroviizzoare. IIstoriie,

memoriie ººii mmoralã îîn
Româniia. AAlexandru
Zub îîn ddiialog ccu
Soriin AAntohii (2002);
Cliio ssub ssemnul
iinterogaþiieii (2006)
º.a. AA rrealizat ppentru
strãinãtate oo sserie
de ssinteze: Miihaiil
Kogãlniiceanu uun
fondateur dde lla
Roumaniie mmoderne
(1978); Hundert
Jahre UUnabhängii-
gkeiit RRumäniiens (1978); ÀÀ lla rrecherche dde lla
synthèse. AA.D. XXenopol (1983); Les ddiilemmes dd’un
hiistoriien:: VV. PPârvan (1985). SSub ccoordonarea ssa aau
apãrut mmai mmulte vvolume ttematice, îîntre ccare: Culture
and SSociiety:: SStructures, IInterferences, AAnalogiies
iin MModern RRomaniian HHiistory (1985); La RRévolutiion
Françaiise eet lles RRoumaiins:: iimpact, iimages, iinter-
prétatiions (1989); Temps eet cchangement ddans
l’espace rroumaiin:: ffragments dd’une hhiistoiire ddes
conduiites ttemporelles (1991); Culturã ººii ssociietate::
studiiii ppriiviitoare lla ttrecutul rromânesc (1991); Viictor
Slãvescu (1993); Ion NNiistor (1993); Iliie MMiinea (1996);
Identiitate/alteriitate îîn sspaþiiul ccultural rromânesc
(1996); I.D. ªªtefãnescu (1997); Globaliism ººii ddiileme
iidentiitare. PPerspectiive rromâneºtii (2000); Basarabiia::
diilemele iidentiitãþiiii (2001); Populiism, ddemagogiie ssau
realiism ppoliitiic (2001); Soviietiizzatiion iin RRomâniia aand
Czzechoslovakiia:: hhiistory, aanalogiies, cconsequences
(2003) ºº.a. RRedactor rresponsabil aal Anuaruluii
Instiitutuluii dde IIstoriie „„A.D. XXenopol”, IIaºii,
Xenopoliiana; mmembru îîn ddiverse ccolegii dde rreviste
cu pprofil iistoric: Revue RRoumaiine dd’Hiistoiire, RRevue
des ÉÉtudes SSud-EEst EEuropéennes,  RReviista dde IIstoriie
a MMoldoveii, QQuadernii (Milano), New IInternatiional
Journal oof RRomaniian SStudiies (Amsterdam/Bucureºti)
etc.; ddirector dde oonoare aal Daciieii LLiiterare (serie
nouã); mmembru aal uunor ccolegii rredacþionale:
Convorbiirii LLiiterare, TTiimpul, VViiaþa RRomâneascã,
22 etc. VVicepreºedinte aal SSocietãþii IIstoricilor
din RRomânia, mmembru aal AAsociaþiei ppentru SStudiul
Sud-EEstului EEuropean, aal CComisiei IInternaþionale
de IIstoriografie, aal AAsociaþiei IIstoricilor EEuropeni,
al AAsociaþiei IIstoricilor AAmericani, aal SSocietãþii
internaþionale ppentru sstudiul ttimpului, aal AAcadémie
Internationale dde DDroit LLinguistique, aal UUniunii
Scriitorilor ddin RRomânia, ppreºedinte aal ppãrþii rromâne
în CComisia MMixtã dde IIstorie RRomâno-CCehã aa
Academiei RRomâne. DDoctor HHonoris CCausa aal
universitãþilor ddin AAlba IIulia, CConstanta, GGalaþi,
Suceava. AA ffost ddistins ccu: OOrdinul AArtelor ººi LLiterelor,
în ggrad dde CCavaler, OOrdinul NNaþional „„Steaua
României” îîn ggrad dde CComandor, CCrucea CCasei
Regale. AA pprimit ttitlurile dde „„Professor EEmeritus”
ºi „„Profesor dde OOnoare” aal UUniv. „„Al.I. CCuza” ddin IIaºi.

(Dupã DDorina NN. RRusu, Diicþiionarul mmembriilor
Academiieii RRomâne. 1186666–200100, Ed. aa III-aa, rrevãzutã
ºi aadãugitã, EEditura EEnciclopedicã, BBucureºti, 22010.)
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R
ecent, îîn ppragul uunei
vârste la care mulþi
artiºti abandoneazã

competiþia vieþii, pictorul
Horea Cucerzan (n. la Blaj,
7 iunie 1938) a deschis

simultan, nu una, ci douã expoziþii retrospective,
„mari” cum le numeºte domnia-sa, care acoperã,
în linii generale întreaga sa creaþie plasticã, de la
debutul timpuriu, din 1963, ºi pânã în prezent, una
la Braºov, la Muzeul de Artã (31 martie – 15 mai),
iar cealaltã la Bucureºti, la Cercul Militar Naþional
(21 aprilie – 8 mai), ambele subsumate ideii de
artist renascentist, pe care maestrul Cucerzan
o afiºeazã cu o inocentã candoare adolescentinã. 

Pictor de tip academic, format la ºcoala
„tradiþionalistã” a Clujului, bucureºtean prin adopþie
ºi, de mai bine de patru decenii, cetãþean cu drepturi
depline al Europei culturale, Horea Cucerzan sur-
prinde prin diversitatea preocupãrilor sale plastice,
toate concentrate în jurul ideii cã arta se sustrage
facilitãþii imediatului, fiinþând exclusiv în orizontul
misterului ºi al revelaþiei, artistului nerãmânându-i
decât funcþia metaforizantã. Pictor, desenator,
restaurator de monumente istorice, sculptor ºi
muralist ºi, nu în ultimul rând, creator de ºcoalã
de artã, în Blajul natal, ºi ctitor al unei Galerii unice
la noi, unde sunt expuse exclusiv lucrãri de artã
contemporanã, dar ºi, într-o secþiune specialã,
de artã sacrã, Horea Cucerzan practicã, în egalã
mãsurã, ºi alte discipline artistice, de la valorile
poeziei ºi ale muzicii, la artele grafice, pornind
de la premisa cã artistul complet exceleazã în toate
domeniile în care este implicat. S-ar pãrea, privindu-i
opera, de o amploare ºi de o diversitate fascinantã,
cã, abandonând de la început ideea „imitãrii” natu-
raliste a realitãþii, artistul a adãugat diversitãþii lumii
un conþinut nou, împletind „superficialitatea esteticã
cu adâncimea artisticã”. Practic, la momentul kairotic
al întâlnirii operei de artã cu realitatea, sunt relevate
o sumã de valori extraestetice, care pun în valoare
intuiþia unui artist copleºit de idee.

P
rimul llucru ccare ssurprinde vizitând
o expoziþie a lui Horea Cucerzan este
cantitatea ºi, în subsidiar, varietatea

componisticã. Zeci de lucrãri, de diferite mãrimi
ºi armonii cromatice, se subsumeazã adesea unei
singure teme. O expoziþie a sa cuprinde, de regulã,
mai multe cicluri tematice, astfel încât universul
plastic se multiplicã, ocupând simezele pânã la refuz.
Pentru cea mai recentã expoziþie, cea de la Braºov,
maestrul a mai adus în þarã 70 de pânze, de la un
depozit de lângã Paris, cele pe care deja le avea
pãrându-i-se insuficiente. Obiºnuit cu lucrul zilnic,
autoimpus de-a lungul carierei, artistul brodeazã
conºtiincios pe temele consacrate, adãugând noi
structuri ori motive încã neexplorate. O Veneþie,
de pildã, cu tot arsenalul factologic, case vechi,
în nuanþe de terra-cotta, canale, reflexii ale operei,
ori siluete estompate de gondolieri, nu este o com-
poziþie concretã, un fragment realist-naturalist,

ci o recompunere a unei stãri de spirit. Familiarizat cu
spaþiul cultural occidental, pictorul nu redã o catedralã
anume, în ciclul omonim, ci un spirit al construcþiei
de tip religios. La fel, Balerinele sale reprezintã doar
o exemplificare a ideii de miºcare, simultan graþioasã
ºi lascivã, în vreme ce Femeia colinã, de departe
ciclul cel mai fecund din plastica sa, este o reinter-
pretare a maternitãþii. Adesea pictorul adaugã com-
poziþiilor fragmente textile, resturi industriale, cu
care construieºte un spaþiu sugestiv, tridimensional,
restabilind astfel un dialog între tehnica artisticã
ºi idee. Remarcabile în acest sens sunt compoziþiile
cu tematicã religioasã, Chriºtii sãi, îmbrãcaþi în
pânzã de sac ºi textile care sugereazã degradarea,

mergând spre esenþa sacrificiului divin. Horea
Cucerzan nu redã în opera sa case, catedrale, pei-
saje esenþializate sau balerine evoluând pe scenã,
ci pur ºi simplu idei, esenþializãri ale dansului, rugã-
ciunii sau meditaþiei. Semnificative sunt ºi portretele,
inclusiv ciclul Apostolilor, multe chiar autoportrete,
la diferite vârste, care au ca motiv principal meditaþia,
concentrarea, privirea înãuntru. Toate aceste inovaþii,
într-o nesfârºitã varietate cromaticã, asigurã moder-
nitatea creaþiei unui artist familiarizat cu spiritul
clasicismului renascentist.

Î
n cclipele dde ggraþie, când nu picteazã, Horea
Cucerzan compune versuri, reunite deja în douã
volume de autor, publicate în regie proprie ºi în

care fiecare detaliu, de la ilustraþie la literã, reprezintã
alegerea autorului. Tot în regie proprie este editat
ºi Albumul aniversar Horea Cucerzan, un rezumat
artistic al unor cãutãri de o viaþã. Compuse adesea
în stil tradiþionalist, mergând pe linia inspiraþiei de
facturã etnofolcloricã, versurile pictorului, publicate,
dintr-o inexplicabilã pudoare, târziu, dupã vârsta
de 60 de ani, vãdesc o naturã reflexivã, profund
umanizatã, mergând uneori pânã la cruda confe-
siune. Sunt reveriile unui solitar, ale unui rob al ideii
ºi, chiar dacã trimit uneori la poezia clasicã, acest
lucru nu deranjeazã, ci, din contrã, binedispun.
Poeziile lui Horea Cucerzan din ciclurile Larma
puterilor (2001) ºi Pãcate-n paradis (2013) trebuie
citite în cheie plasticã, fiind adesea o ilustrare

a unora dintre temele sale favorite: Femeia colinã,
Balerinele, Catedralele, Apostolii. O puternicã
spiritualitate transcendentã îi strãbate lirica, un ecou
al crizei spirituale a omului modern, resimþitã acut de
artistul sensibil la patimile lumii. Surprinde pe alocuri,
fapt meritoriu pentru un artist matur, fiorul erotic,
viu, ardent, încãrcat de o patimã greu reþinutã.
Provocat, îºi recitã versurile cu accent ardelenesc,
cu nedisimulatã plãcere nevinovatã, chiar insistând
asupra unor creaþii mai „buruienoase”. De altfel,
între pictura sa, senzualã ºi vibrantã, ºi vers,
este o legãturã tainicã, iar Femeia colinã, ciclul
sãu dominant, este chiar un omagiu adus naturii
eterne ºi fertile, din care toþi ne tragem: Rãnitã,
Eva nestemând/ pãcatul jumãtate-n paradis/
jumãtate arse, urme de logodnã/ cu pãmântul/
/Urmele pãcatului/ Un Apostol a lãcrimat/ pãlmuind
clopotul/ nicio zi nu va vinde/ neprihãnitele urme
ale Rãstignitului, scria pictorul, la 9 decembrie 1981.
Deschis la experimente, la fel ca ºi în picturã, fãrã
false pudori ori pudibonderii, artistul este el însuºi
în tot ce face, un vitalist temperat, un clasicist
sedus de magia modernitãþii.

C
hiar ddacã aa ppierdut ººirul eexpoziþiilor sau,
aparent, chiar ºi al tablourilor create ºi
vândute – peste 1.500 se spune – Horea

Cucerzan rãmâne un creator lucid, stãpân pe
mijloacele tehnice, un rezoneur al unei lumi artistice
tot mai înghiþitã de imposturã. Generos, artistul
a fãcut ºi donaþii, cea mai cunoscutã fiind lucrarea,
de ample dimensiuni, Naºterea, aflatã la Muzeul
Vaticanului, dar ºi portretul iconic al lui Lucian Blaga,
de la Casa Memorialã a poetului, din Lancrãm.
Cu toate cã se poate mândri, în þarã ºi în strãinãtate,
cu lucrãri de patrimoniu, cum ar fi restaurarea
picturii murale a Palatului Lippomano, din Padova,
monument istoric din secolul al XVI-lea, sau cu
pictura unor fresce din Sala Unirii de la Alba Iulia,
Horea Cucerzan a fost ocolit de onoruri publice
sau academice. Acest fapt nu l-a descurajat, convins
cã locul lui e mai degrabã în atelier, iar nu în aula
academicã. A iniþiat însã ºi conduce, din 1997, cea
mai prestigioasã Tabãrã de picturã din þarã, purtând
numele fruntaºului ªcolii Ardelene, Inocenþiu Micu-
Klein, practic fondatorul oraºului Blaj, ea însãºi o
veritabilã Academie de artã, cu participanþi din þarã,
dar ºi din Europa, pe care i-a atras spre cunoaºterea
ºi asimilarea spiritualitãþii româneºti tradiþionale.
Dacã este unul dintre cei mai bine vânduþi artiºti
contemporani este ºi pentru cã, în cinci decenii
de picturã, Horea Cucerzan n-a triºat, n-a mãsluit
arta ºi nu ºi-a trãdat idealul. El este ºi rãmâne artis-
tul prin excelenþã, egal cu sine, senin ºi suveran.

Faþã de întâlnirea cu publicul argeºean, din
octombrie 2015, la 78 de ani impliniþi, Horea
Cucerzan mai are multe de spus, iar fiecare
nouã expoziþie a sa este o experienþã unicã.

(Numãrul din noiembrie 2015 a fost ilustrat cu
tablouri de Horea Cucerzan, iar în acel numãr se gãseºte
ºi o prezentare a artistului. Un interviu cu el va apãrea
în numãrul urmãtor al revistei. Nota red.)

UUnn aarrttiisstt rreennaasscceennttiisstt,,
HHoorreeaa CCuucceerrzzaann

Marrian NNENCESCU

Femeiie rrãspândiitã-nn mmiine cca oo mmiireasmã-nntr-oo ppãdure,
Scriisã-nn vviisare cca oo sslovã, îînfiiptã-nn ttrupul mmeu ssãcure... (T. AArghezi)

MMã uurmãreau sstihurile ppoetului ((sau ppoate sstau dde vveghe llângã zzãvoarele
de ggând ccare-mmi ppãzesc –– dde ccine? –– ccomorile ppe ccare ooricum nnimeni
nu lle ppoate ffura ddecât îîmbogãþindu-nne ººi mmai mmult ssufletul) îîntr-oo zzi

de vvarã ttârzie, ccând, lla GGaleriile „„Orizont“, aam ddescoperit... oorizontul, þþinutul
de ddincolo dde zzare, ccel sspre ccare pprivim, ccel ccare nne aatrage pprin nnevãzute ffire,
cel lla ccare vvisãm ccând vvizibilul nne ooboseºte, nne îîntineazã, nne iignorã.

ªi oorizontul sse ddesena ttainic, bblândã ccolinã dde lliniºti ººi bboare; aalbe nninsori ddin
zãpezile dd'antan; rruguri dde ssoare-nn aamurguri; vverzi, uunduinde ppajiºti; aalbastre,
ºerpuitoare aape; zzboruri ººi ffrângere dde ddor dde ppãmânt; ttainã aa ttainelor –– ffemeia.

E ppoate ccel mmai ttulburãtor ccânt ppe ccare uun aartist ll-aa îînãlþat ffarã ccuvinte, ddoar
din mmagia uunor llinii ººi cculori, ccelei mmai ffrumoase ccreaþii aa llui DDumnezeu...

Cine-ii aartistul? HHorea CCucerzan. VVine dde lla BBlaj ((Câmpia LLibertãþii îîncepe ddoar
acolo, ddar mmarginile-ii ssunt ddeparte-nn llume ººi llumea mmarginile nnu-ººi ccunoaºte...),
este mmembru aal UU.A.P.; aabsolvent aal IInstitutului dde AArte PPlastice „„Ion AAndreescu“,
din CCluj. DDin 11963, dde lla ccea ddintâi „„personalã” dde lla BBlaj, ppânã lla ccea dde aastãzi,
artistul aa „„strãbãtut” uun ddrum llung, oostenind aadesea, ddar nniciodatã ppierzându-sse,
pentru ccã llumina cce ll-aa ccondus ººi-ll cconduce îîncã aavea rrãcoarea iierbii ººi ggustul
pâinii, sstrãlucirea aaurului ººi cchemarea ssunetului dde cclopot lla cceas dde rrugãciune.

Pentru ccã cce aaltceva ssunt llucrãrile ssale dde nnu nniºte ccatedrale lla aa ccãror zzidire
neºtiute ffemei ss-aau „„aºternut”, ppiatrã dde hhotar îîntre ccer ººi ppãmânt, lluminã, nnoapte,
tãcere ººi ccuvânt...

Femeia, îînceputul ººi ssfârºitul, eea, mmatricea uuniversului, rrãspuns lla ttoate ccâte
sunt, eenigmã, cchemare, ffântânã, zzeie, aaripã dde rrotitoare aanotimpuri îîn hhora
necurmatã aa ttimpului.

„Mâinile eei” –– lleagãn dde aalbe aaºteptãri.
„Trupul eei” –– aaur ddin pplânsul llunii; „„coapsele eei” –– ppãmânt cce sse mmlãdie ccu ccerul

tot vveºmânt ººi ffrãmântare...
Unde þþii-ss mmâiiniile ssã-nntoarcã 
diin aaer ccãiile llumiiniiii? [[...]
ªii ººoldul ttãu, cculcat îîn iiarbã...

Ei, dda, „„niciodatã ttoamna nnu ffu mmai ffrumoasã”, dde pparcã vversurilor llui AArghezi
li ss-aa ggãsit ((în ssfârºit!) mmãsurã pprin rrara ttãlmãcire aa ppictorului HHorea CCucerzan.

Dupã RRomânia, þþara îîn ccare aa eexpus ccel mmai ddes aartistul aa ffost IItalia, ddar
lucrãrile ssale aau ddus pprin llumea llargã cceva ddin ssufletul rromânesc, aacel cceva cce-ii
sinonim ccu ddorul, ccu ccreator îîntre aartiºtii llumii ººi ccare nne ppermite nnouã, pprivitorilor,
sã nne rregãsim ssufletul mmai îîntreg, mmai ppur, mmai îînalt; ccând ppeste jjarul ddin aamurguri
se aaºterne bblândã ccolinã dde rrãcoare, iiar ppeste zzãpezi zzarea ccu-aalbastre ppâlpâiri.

Pictura llui HHorea CCucerzan –– oo vvictorie aa sspiritului aasupra ssomnului rraþiunii,
nãscocitor dde mmonºtri. ((Paula RRomanescu, Viiaþa MMediicalã, 20 sseptembrie 11996)
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P
este oo mmiie dde rromânii, femei ºi bãrbaþi,
profesioniºti stabili ºi experimentaþi, dar
ºi voluntari dãruiþi binelui comun, dau suflet

ºi consistenþã ramurii din þara noastrã a Ordinului
Templierilor, care fiinþeazã de aproape o mie de ani
în Europa ºi de numai 13 ani în România. În ultimul
sfert de veac, odatã cu schimbarea regimului politic
de la noi, numeroase organizaþii ºi confrerii au înde-
plinit o parte dintre sarcinile asistenþei sociale ºi
umanitare pe care statul nu a putut sau nu a vrut
sã ºi le asume. Unele au fost de inspiraþie externã,
altele au preluat o tradiþie localã existentã înainte
de perioada comunistã. Între asemenea instituþii,
Ordinul Cavalierilor Templieri ºi-a gãsit adepþi, urmaºi
în România, þarã care a fost departe de originile
geografice ºi istorice ale „cãlugãrilor rãzboinici”
asociaþi Cruciadelor din secolele al XII-lea – al
XIV-lea. Scopurile nobile ale apãrãtorilor pele-
rinilor creºtini în Þara Sfântã s-au pãstrat în timp,
în ciuda unor împrejurãri adverse impuse de
interese strategice ºi militare ale conducãtorilor
Europei de acum câteva secole. Înfiinþat de nobilul
din Champagne Hugo de Payens, în 1119, recu-
noscut de Papa Inocenþiu al V-lea, douãzeci de
ani mai târziu, Ordinul Templierilor a devenit cel
mai bine organizat, cel mai disciplinat ºi cel mai
dinamic detaºament care a combinat arta armelor
cu misiuni caritabile, membrii sãi jurând sã fie buni
creºtini, sã vinã în ajutorul celor aflaþi la nevoie
ºi sã promoveze principiile cavalereºti. Valurile
istoriei l-au purtat spre apogeul puterii, de unde
a fost trecut, aparent, în umbrã, în 1312. Sub
presiunile regelui Franþei, Filip, zis ºi „cel frumos”,
cavalerii au fost sacrificaþi ºi, la 18 martie 1314,
ultimul conducãtor ºi apãrãtor al Ordinului, Marele
Maestru Jacques de Molay, a fost ars pe rug.
Cristian Tiberiu Popescu aprecia cã acest înºe-
lãtor sfârºit al unei semnificative tradiþii creºtine
nu a fost un capãt de drum. „...Ceea ce au decis
judecãtorii, adicã aceia care au fãcut sã se producã
execuþia, are unica valoare de a fi dat posibilitatea
existenþei finale a tradiþiei. Aºa se face cã în mo-
mentul în care templierii deveniserã cenuºã, poste-
ritatea lor pozitivã în cadrul tradiþiei era deja un bun
câºtigat.” (Templierii. Istorie ºi mister, Dinamis Media
Factory, Timiºoara, 2009, pp. 12-13) În România,
strãvechea misiune a templierilor de buni samari-
teni a prins consistenþã ºi formã organizatoricã
la începutul celui de-al treilea mileniu, potrivit pre-
cizãrilor Excelenþei Sale Cavaler Mare Cruce Dan
Vasiliu, Marele Prior General Magistral al României.

Ordinul nu a existat în România, au existat alte
ordine medievale, cum a fost Ordinul Cavalerilor
Teutoni, în Transilvania, ordin înrudit, de altfel, cu
Ordinul Templierilor. Am avut în România câteva
mãnãstiri cistericiene, cum era cea de la Cârþa,
la poalele munþilor Fãgãraº, unde istoria spune cã
se retrãgeau unii cavaleri templieri care ajungeau
la senectute. Poate pe acolo sã se fi adãpostit un
cavaler templier, dar nu putem atesta documentat
acest lucru. În România începuturile Ordinului s-au
plasat în 2003. Printr-un prieten din Paris, venit cu
afaceri în România, pe care l-am asistat, am aflat
de existenþa actualã a Ordinului Templierilor. Nu
ºtiam cã el a continuat dupã 1314, pânã în prezent,
ºi nici cã Marii Maeºtri au menþinut conducerea lui
neîntreruptã. Am citit lucrãri existente, am accesat
mai multe site-uri tematice ºi am fost întrebat dacã
vreau sã mã alãtur Ordinului. Împreunã cu încã trei
prieteni, am plecat la Paris, în luna mai a lui 2003,
ºi ne-am întors cavaleri templieri în România. 

În 2004 a fost creat Marele Priorat al României,
avansat de Marele Maestru, Principe Regent al
Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim,
Don Fernando Campella Pinto Pereira de Sousa
Fontes, la statutul de Mare Priorat Magistral Naþional,
organizat în comanderii, forme administrative care
funcþioneazã la nivel local în toatã þara. Prin stabilirea
unei structuri bine organizate, templierii români au
intrat într-un club internaþional care asociazã cavaleri
ºi doamne ale Templului din 40 de þãri europene
ºi nord-americane. Principiile, modul de acþiune,
ataºamentul la morala ºi valorile creºtine au deschis

drumul spre dezvoltarea templerismului românesc
ºi mobilizarea a peste o mie de membri.

Au existat mai multe elemente care pe mine
personal m-au atras. În primul rând, este vorba
de credinþa noastrã creºtinã, apostolicã. Încã de
la începuturile sale, Ordinul ºi-a propus nu numai
sã apere creºtinismul, ci sã-i consolideze existenþa,
prin ajutorarea celor aflaþi în nevoie, prin acte
caritabile, prin pãstrarea ºi promovarea tradiþiilor
fiecãrei þãri, ale fiecãrei comunitãþi, ºi ale Ordinului,
deopotrivã. Noi încercãm sã facem cunoscute lumii
valorile acestui Ordin, care, dupã unii autori, a fost
cel mai important, pentru cã a contribuit decisiv
la dezvoltarea umanã ºi a fãcut foarte multe trans-
formãri în societate. Unele au ajuns pânã la noi, sunt
cunoscute ca practici generalizate, cum ar fi cambia,

folositã în dome-
niul bancar.
Templierii au
organizat foarte
eficient modul
de desfãºurare
a tranzacþiilor,
a comerþului,
mod folosit ºi
azi ºi denumit
administrarea
afacerilor. Mai
presus de ase-
menea repere
materiale, au fost
pãstrate valorile
cavalereºti care
au rãmas actuale.
Onoarea, respec-
tarea cuvântului
dat, sacrificarea

unor interese proprii ºi ajutarea celor din jur sã atingã
un nivel decent de dezvoltare individualã sunt date
foarte apropiate de democraþie, chiar dacã Ordinul
este autocrat.

Marele Priorat Magistral Naþional este compus
din comanderii, fiecare cu cel puþin nouã cavaleri
ºi doamne, ballivate cu minimum douã comanderii,
cuprinzând opt provincii istorice, ºi perceptorate.
În unele þãri, urmaºii cavalerilor medievali sunt în
continuare numai militari. În altele, cum este ºi cazul
României, lor li se adaugã ºi civili, între care se aflã
ºi femei. Acestora din urmã li se conferã titlul de
„doamne ale Templului”, pentru cã nu existã în limba
românã o variantã femininã a cuvântului „cavaler”.
Damã/dame în limba englezã, este echivalentul
titlului nobiliar de Sir, dar la noi, neexistând instituþia,
nu a fost creat nici termenul. Ordinul a fost format,
iniþial, din cavaleri cãlugãri, proveniþi numai din familii
nobile. Pânã în 1314, aceastã formã de organizare
s-a pãstrat, iar Bula papalã din acel an nu a desfiinþat
Ordinul, ci l-a conservat. (Sean Martin, The Knights
Templar: The History and Myths of the Legendary
Military Order, Basic Books, New York, 2004,
pp. 112, 123-4, 139)

În 1705, Marele Maestru, Filip de Orléans, regent
al Franþei, a corectat decizia samavolnicã a predece-
sorului Filip, care i-a izgonit pe evrei din Franþa în
1306 ºi a pornit prigoana împotriva templierilor un an
mai târziu. Marele Maestru (de la începutul secolului
al XVIII-lea) a readus Ordinul la luminã ºi a reformu-
lat, a îmbogãþit Norma Latinã a celor 72 de clauze
de comportament ºi a decretat admiterea laicilor.
În 1970, Capitulul (forma tradiþionalã de adunare)
de la Chicago a înlocuit termenul iniþial „catolic”
cu cel de „creºtin”, ca sã cuprindã fãrã discriminare
toate denominaþiile credinþei întru Sfânta Biblie ºi întru
Dumnezeu. Începând cu Evul Mediu târziu, membrii
nu au mai fost cãlugãri, erau oameni care respectau
anumite principii creºtine ºi principii cavalereºti. Multe
dintre ordine, cum a fost cel de Malta, al Sfântului
Lazãr ºi altele, care au existat în Evul Mediu, s-au
transformat în ordine deschise în care au fost admise
ºi doamne. Nu are importanþã componenþa numai
din militari sau numai din cavaleri. Venim în Ordin nu
pentru cã îmbrãcãm o uniformã de inspiraþie originarã
militarã. Venim pentru cã respectãm niºte principii pe

care ni le asumãm încã de
la intrarea în Ordin. Respec-
tãm o structurã piramidalã
autocratã asemãnãtoare celor
din armatã, cu o rigoare care
nu este dusã la extrem. Venim
de bunãvoie, nu ne plãteºte
nimeni. Dar respectãm o ierarhie, funcþiile ºi proto-
colul nostru, lucruri incluse într-un fel de ordine care
asigurã o funcþionare coerentã. 

Deviza rostitã la fiecare Capitul (întâlnire) este:
„Non Nobis Domine, Non Nobis, sed Domini Tuo
Gloriam! Nu nouã, Doamne, nu nouã, ci numelui
Tãu i se cuvine slavã!”, ºi este cea sub care se
desfãºoarã atât ceremonialul înnobilãrii, cât ºi toate
celelalte forme de congregare a cavalerilor ºi
doamnelor. Disciplina, dar ºi modestia pãstrate ºi
acum ca trãsãturi definitorii ale membrilor Ordinului
Templierilor îºi au rãdãcinile istorice în tradiþie, aºa
cum au fost ele conservate într-o rugãciune de la
1310 a templierilor aflaþi în închisoare: „Dumnezeule
milostiv, religia Ordinului Templului lui Hristos, care
nu este alta decât cea a Ta, a fost fondatã într-un
Conciliu general în onoarea Sfintei ºi Glorioasei
Fecioare Maria, Mama Ta, de cãtre Sfântul Bernard,
preafericitul Tãu slujitor, ales în acest scop de sfânta
Bisericã. El este cel care, împreunã cu alþi înþelepþi,
i-a dat Ordinului învãþãturã ºi i-a încredinþat misiunea
sa.” (Popescu, op. cit., p. 566) În timp, valorile fun-
damentale s-au pãstrat, ºi au fost modificate cele
conjuncturale, pe mãsurã ce Ordinul ºi-a extins aria
geograficã de acþiune. Deºi are o existenþã relativ
scurtã în România, comparativ cu cei aproape
o mie de ani  de continuitate, Ordinul ºi-a propus
ºi a îndeplinit obiective care nu au þinut strict
doar de asistenþã socialã ºi umanitarã.

În primul rând, dorim sã aducem laolaltã oameni
de valoare, nu neapãrat elite, persoane care înþeleg
anumite principii, care vor sã meargã alãturi de noi
în îndeplinirea scopurilor Ordinului, oameni care simt
ºi vor sã dãruiascã ceva. În întâlnirile noastre, între
membri, în capitulele de comanderie, ne împãrtãºim
experienþa acumulatã ca sã devenim mai buni, mai
eficienþi ºi, nu în ultimul rând, mai buni creºtini, ca
sã practicãm apostolatul laic, sau Liturghia de dupã
Liturghie, cum îmi place mie sã spun. Noi organizãm
simpozioane pe teme de istorie ºi tradiþii cavalereºti
ºi templiere ca sã rãspândim în societate asemenea
valori specifice. Principiile de onoare, de respectare
a cuvântului dat, de disciplinã, au început sã fie
ignorate în societate tot mai mult ºi rezultatul este
haosul. Dacã avem credinþã, trebuie sã avem ºi
faptele pe mãsurã. În cazul templierilor, nu este vorba
de secrete ezoterice. Sã nu uitãm cã foºtii cãlugãri
întemeietori erau deschiºi. Confreriile lor nu aveau
caracter ezoteric, poate mistic mai curând. Templierii
nu au fost nici eretici, nici nu au aparþinut unor secte
mistice precreºtine. În prezent, noi avem colaborãri
cu toate bisericile creºtine recunoscute oficial, indi-
ferent de confesiune, participãm la toate acþiunile,
indiferent cã e vorba de Biserica Ortodoxã sau de
alt rit, dacã suntem invitaþi. Ordinul nostru nu este
nici secret, nici discret, este public, practicã un
ceremonial simplu, în care sunt primiþi noi membri,
mai întâi în grad de sergent, se pot face avansãri
la gradul de scutier. Trecerea la gradul de cavaler
se face prin înnobilare. 

Templierii sunt singurul ordin care are dreptul
recunoscut sã înnobileze cavaleri ºi doamne.
Celelalte ordine învestesc cavaleri, ceea ce la noi
se face numai la primele douã grade. ªi asta pentru
cã întemeietorii erau numai nobili sau chiar de sânge
regesc. Ulterior, Marele Maestru, unic în lume, a
primit din partea lui Napoleon al III-lea, admirator
ºi susþinãtor al templierilor, privilegiul de a înnobila.
Privilegiul poate fi transferat Priorilor naþionali, atunci
când Marele Maestru nu poate fi prezent din motive
obiective. Prin decrete, un fel de distincþii sau medalii
ale Marelui Prior la nivel naþional aprobate de Marele
Maestru, se face trecerea la gradul de ofiþer, de
comandor, de mare ofiþer ºi Mare Cruce, toate
titluri onorifice. 

Dan VVasiliu:
Cavaleri rromâni îîn ssecolul XXXI
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L
a oora aactualã, în România avem cincizeci
de comanderii care-ºi programeazã acþiunile
în funcþie de specificul zonei. Într-o anume

parte s-ar putea sã fie nevoie de mai multe acte
caritabile, în timp ce în alta predominã acþiunile
culturale, protejarea unor monumente, simpozioanele
sau expoziþiile. Toate raporteazã ceea ce au fãcut
la sfârºitul fiecãrui an. Mai mult de jumãtate dintre
ele funcþioneazã foarte eficient, ceea ce este un
procent bun în comparaþie cu modul în care activeazã
restul societãþii. Pentru mine, rangul pe care îl am
înseamnã o mare responsabilitate, de care sunt
conºtient. Îmi dau seama cã orice gest ºi orice
acþiune a mea sunt interpretate într-un fel anume de
cãtre ceilalþi din Ordin. Marele Maestru este informat
de acþiunile noastre. A fost de trei ori în România
ºi de multe ori ne-a dat drept exemplu la anumite
întâlniri, Capitule internaþionale, pentru cã noi am
înþeles foarte bine ce trebuie sã facem, ce atitudine
trebuie sã adoptãm. 

În oraºul Brad, din judeþul Hunedoara, funcþio-
neazã de la sfârºitul lui 2012 Centrul Templier de
Excelenþã „Arsenie Boca”, aflat sub conducerea
lui Alexandru Nicolici, Cavaler Mare Cruce, care-i
succede lui Florin Posteucã, Cavaler Mare Cruce,
promovat, actualmente, Locþiitor al Marelui Prior
General Magistral al României, ºi menþinut într-o
stare de funcþionare febrilã de localnici atraºi de
scopurile nobile ale Ordinului. Camera capitularã,
spaþiile Centrului unic în Europa, gãzduiesc cursurile
de instruire a comandanþilor de comanderii, a
cancelarilor, maeºtrilor de ceremonii etc., precum
ºi capitule comune ale comanderiilor din România.
În programul de dezvoltare a Centrului este prevã-
zutã adoptarea unui program pentru copiii din familii
nevoiaºe. Sub supravegherea ºi cu asistenþa unui
profesor calificat, dupã ºcoalã, elevii îºi vor face
temele, dupã ce vor servi un prânz cu mâncare
caldã. Pânã la definitivarea acestui plan, centrul
subvenþioneazã, împreunã cu Episcopia Ortodoxã
a Devei ºi Hunedoarei, prânzul pentru mai mulþi
elevi de ºcoalã generalã. Pentru reuºitele Centrului,
numeroºi membri ai Ordinului din România ºi din
alte þãri au vizitat acest aºezãmânt, care dovedeºte
practic unul dintre modurile în care templierii
onoreazã legãmintele Ordinului, dar ºi preceptele
românismului. 

Noi, în România, am discutat în Marele Consiliu
ºi am fãcut un mic pas înainte la Capitulul din 2016.
Am invitat ordine din þarã care existã, funcþioneazã
ºi se declarã creºtine sã participe la sãrbãtoarea
noastrã, pentru cã ea nu a fost secretã. Intenþia a
fost sã ne cunoaºtem, sã schimbãm pãreri, sã ºtim
de existenþa noastrã ºi unii ºi alþii ºi sã ne pregãtim
pentru ca, la un moment dat, dacã ni se va cere,
sã acþionãm ca o singurã spadã ºi ca un singur scut,
adicã sã avem acelaºi cuvânt. Noi singuri nu ºtiu
câtã putere vom avea. Dacã suntem toþi, toate
ordinele care se declarã creºtine în forma sub care
ele funcþioneazã, altul va fi impactul ºi rezultatul
poate fi altul. 

În istoria templierilor, în prezenþa lor actualã,
existã un termen care creeazã ambiguitate prin

confecþionarea artificialã a unor denumiri apropiate
de alte confrerii, cu scopuri, ierarhii ºi proceduri total
diferite. Fãrã o delimitare a semnificaþiilor limbajului
ierarhic, circulã, mai ales în variantele electronice,
publicaþii care menþioneazã un ordin masonic
al templierilor.

În masonerie existã acele grade înalte, adicã
riturile de perfecþionare,
cum se cheamã ele. Printre
acestea existã ritul York,
unul foarte mare, de altfel,
care are ultimele trei grade
din cupolã, grade masonice
care se învaþã din istorie.
Se ajunge la niºte concluzii
morale, cã ãsta e rolul lor
acolo. Ultimele trei grade
se cheamã aºa: cavaler de
cruce roºie, cavaler de Malta
ºi cavaler templier, cel mai
înalt grad masonic, aºa
cum mai sunt o grãmadã

de grade masonice.
El nu are legãturã
cu Ordinul Templierilor
pentru cã este un grad
masonic, aparþine altei
structuri. Biserica
Ortodoxã Românã,
ca orice altã bisericã
creºtinã din lumea
asta, nu are relaþii cu
masoneria, deci, logic,
nu are legãturã nici cu
acel grad înalt, chiar
dacã membrii acelui

grad susþin cã sunt în gradul templier. Este numai
un termen simbolic. Una este realitatea ºi alta este
simbolismul. 

Disciplina poate fi una dintre caracteristicile
care au menþinut în funcþiune Ordinul de la 1314
pânã la începutul secolului al XVIII-lea, când a fost
readus la luminã ºi laicizat. Dacã templierii oferã
în continuare modele de comportament ºi atitudine
socialã constructivã, tocmai aceastã disciplinã care
i-a consacrat rãmâne o preocupare actualã, mai ales
în condiþiile globalizãrii ºi ale digitalizãrii, ale pierderii
identitãþii naþionale.

Unul dintre obiectivele pe care le-am definit pentru
acest an ºi pentru viitorul apropiat ar fi sã se parcurgã
din nou regulamentele în capitulele de comanderie.
A trecut ceva timp de la înfiinþarea comanderiilor,
când primele discuþii au fost pe regulamente. Între
timp, unii au îmbãtrânit, au venit noi membri, regula-
mentele au început sã fie uitate. Trebuie sã menþinem
disciplina ºi de aceea o primã direcþie de acþiune
pentru Ordinul nostru în perspectivã apropiatã
este sã revenim la regulamente, sã le recitim,

sã le înþelegem aºa cum trebuie, aduse la zi. Trebuie
respectatã ierarhia ºi gradele care o compun. Existã
libertatea de exprimare, de prezentare a pãrerilor, dar
asta trebuie sã se întâmple civilizat. Un alt obiectiv,
tot pe termen scurt, este sã reabilitãm comanderiile
care nu sunt la standard excelent, sã le sprijinim
pentru ca ele sã funcþioneze din ce în ce mai bine.

Prezenþa noastrã într-o localitate trebuie
sã contribuie la promovarea valorilor pe
care le împãrtãºim. Este benefic sã fim
prezenþi, sã fim vizibili ºi, odatã înþeleºi,
lumea sã ne foloseascã ºi ca model.

Templierii români fac, prin activitatea
lor publicã, o punte între românism, ca
filosofie identitarã naþionalã, ºi europe-
nismul constructiv, angajat sã transmitã
valorile continentale fundamentale ºi dis-
pus sã asimileze trãsãturile ºi contribuþia
fiecãrei culturi la îmbogãþirea patrimoniului
material ºi spiritual universal. Angajamentul
cavalerilor ºi al doamnelor Ordinului de
a fi buni creºtini, atât prin atitudine uma-
nitaristã, dar ºi prin cercetãrile de ordin
istoric, antropologic sau social, angaja-
ment inclus într-o tradiþie milenarã a

creºtinismului ca vector al adevãrurilor eterne,
dã flexibilitatea necesarã pentru ca Marele Priorat
Magistral al României sã nu fie doar o prezenþã
de decor, ci un apãrãtor al românismului.

Scopul primordial, valoarea fundamentalã în
demersurile templierilor ºi a identitãþii ºi spiritualitãþii
româneºti este apãrarea religiei creºtine. Românii,
popor apostolic, creºtinat de Sfântul Andrei, þin
ortodoxia ca valoarea cea mai mare care trebuie
apãratã la noi în þarã. Din fericire, avem o credinþã
consolidatã ºi stabilã, faþã de alte þãri. Noi, templierii,
încercãm sã pãstrãm acest statut prin apostolatul
laic pe care-l urmãm, adicã prin ceea ce transmitem
noi în societate. În Bisericã, aceastã rãspundere le
revine preoþilor, deºi ei se pot implica ºi în asistenþa
socialã ºi umanitarã. Noi, templierii, suntem o
extensie a ritualului religios, iar rolul nostru este
evident în condiþiile în care unii oameni nu mai merg
la slujbã, deºi observ cã numeroºi tineri ºi-au întors
faþa spre credinþã. Diferenþele culturale, un punct
important în psihologie, gravate în genele noastre,
creeazã disconfort în cazul transplantãrilor sociale
ºi culturale. În genele noastre este inclus acest cod,
aceastã conºtiinþã cã aparþinem acestui pãmânt.
Sentimentul apartenenþei la creºtinism, la þara ºi
la poporul român trebuie apãrat, pentru cã apãrãm,
de fapt, tradiþiile noastre, care vin din folclor. Încãr-
cate cu multe învãþãminte, ele nu sunt doar expresia
dorinþei de frumos, ele sintetizeazã experienþe cu
valoare generalã. Este de datoria noastrã sã le
pãstrãm ºi sã le promovãm. Ordinul Templier nu
agreeazã cuvântul ºi fenomenul globalizare ºi tot
ceea ce implicã el, inclusiv prezenþa multinaþionalelor.
Ordinul nostru promoveazã respectul faþã de tradiþiile
locale ale unei comunitãþi creºtine.
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din BBucureºti ((1925-226), ccontinuã ccursurile mmuzicale lla VViena ((1928-330) ººi PParis ((1930-332). FFrecventeazã CCenaclul Sburãtorul
al llui EE. LLovinescu. PPianist îîn ddiverse fformaþii. DDebuteazã îîn 11925, ccu pplacheta dde vversuri Cântãriile rrãsãriituluii. Alte vvolume
publicate: Febre (1932), Marea vvânãtoare (1935), Tãrâmul ccelãlalt (1938), Cântece dde ffaun (1940), Pãdure aadormiitã (1941),
Poeme (1966), Poezziiii (1968), Curent ccontiinuu (1968), Þiinutã dde ssearã (1970), Trezziirea ffaunuluii (1973), Sonete (1975),
Cântece ffiinale dde ffaun (1977).

Poemul aalãturat eeste rreluat ddin vvolumul Poezziiii, EEditura EEminescu, BBucureºti, 11986.

Încercuindu-þþi oochii

Nivelã mmi-aa ffost lluna
Cu-aal rrazelor ffir ddrept;
Iubirea þþi-aam uurcat-oo

Pân’la ppiept
Ca îîn llegenda AArgeºului.
Clipire dde ffereastrã
Prin bburniþi ccãutam,
ªi uumbra ppasului ttârziu
Sub sschele-aam îîngropat-oo

În ttemelia îîntreruptã-aa vvisului
Mi-aa vvânturat îîn ssânge ssãrutarea
Al ddorului nnisip aaurifer.

Încercuindu-þþi oochii ººi ttrecutul,
Sub llegãmântul vvarniþei dde sstele
Pe vvecii rrãmâne-vvei zziditã.
Balconul vverilor ººi eel mm-aajutã
Sã nnu tte ppierd, ssã mmi tte sstrângã ggingaº
În bbrâul llui dde ccântec ººi dde ffloare.
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S-aa nnãscut lla 119 sseptembrie 11956 îîn ssatul
Sadova, rraionul CCãlãraºi, RR. MMoldova.
A aabsolvit UUniversitatea dde SStat ººi UUniver-

sitatea PPedagogicã „„Ion CCreangã” ddin CChiºinãu.
Profesor, jjurnalist, eeditor; pprimul pprimar aales îîn mmod
democratic îîn ccomuna ssa dde bbaºtinã, ddupã aanul
despãrþitor dde aape 11989. EEste mmembru aal UUniunii
Scriitorilor ddin RRomânia ººi RR. MMoldova. CCavaler
al OOrdinului RRepublicii ppentru ccontribuþie ddeosebitã
la MMiºcarea dde EEliberare NNaþionalã, ppromovarea
adevãrului iistoric ººi aa vvalorilor ddemocratice. 

Este ddirector ffondator/director oonorific aal RRevistei
de CCulturã ººi CCreaþie LLiterarã aa TTinerei GGeneraþii
Cliipa ssiideralã, sprijinitã dde IInstitutul CCultural RRomân;
fondator aal CConcursului NNaþional dde CCreaþie LLiterarã
„Iulia HHasdeu” ººi aal ccolecþiei DDebut ssideral.

Cãrþi ppublicate: vvolumele bbilingve rromânã-iitalianã
Veneþiia cca uun ddat. JJurnalul uunuii eevadat ddiin EEst
(Ed. CCartier, 22008, ttrad. GGabriella
Molcsan), ÎÎn ddebara. AAl ddoiilea jjurnal aal
unuii eevadat ddiin EEst (Ed. GGunivas, 22010,
versiune iitalianã GGeo VVasile). AAlte ccãrþi:
La PPutna mmii-ee ddrumul (Premiul II ppentru
debut lla SSalonul NNaþional dde CCarte, 11994),
Poeme dde ppe VValea PPlângeriiii, DDe ddor dde
voii, SStalactiite º.a. SStudiul aasupra ppoeziei
tinere Erupþiia rrostiiriiii ssau GGeneraþiia CCliipeii
siiderale. IIdeea nnaþiionalã. PPoezziia (Premiul
Salonului NNaþional dde CCarte ppentru ccopii,
2005). EEditor aal ccolecþiei Scliipiirii ssiiderale.

Dragã Eugenia, mi se pare cã e
nevoie de o nouã renaºtere naþionalã.
Militant al primei renaºteri, veneai
cu o mulþime de lume din Sadova ta la
demonstraþii, unde cel mai scandat slogan
era „Noi suntem poporul”. Cred cã acele
momente au constituit piatra de încercare
pentru poeta Eugenia Bulat, ai crescut din poezia
patrioticã.

Pãrerea mea este cã poporul dintotdeauna a fost
împãrþit în „mizeri ºi bogaþi”, vorba marelui Eminescu,
doar cã noi, în anii de dictaturã sovieticã, eram în
majoritatea noastrã zombi, abia întrezãrind acest
aspect. Dupã 25 de ani ºi ceva de la Independenþã,
între mizeri ºi bogaþi s-a creat o adevãratã prãpastie.
La vechea nomenclaturã s-au adãugat „îmbogãþiþii
de peste noapte” din noua nomenclaturã, inclusiv
de dreapta. E un nou soi de genocid, nu mai puþin
condamnabil, care constã într-o sãlbaticã rapacitate
în însuºirea bunului obºtesc, supunerea instituþiilor
statului intereselor proprii, capturarea pârghiilor
statului, prin mijloace aparent democratice, discre-
ditarea ideii proeuropene º.a. Rãdãcinile rãului sunt
înfipte adânc în perioada noastrã de renaºtere.

Fraudarea poporului nostru, abia ieºit de sub
dictatura comunistã, a început, cred, chiar din start,
prin delapidarea de cãtre mâna criminalã (dirijatã în
ascuns de Moscova) a liderilor de vârf ai Partidului
Comunist al RSSM a fondurilor ºi bunurilor PC al
RSSM, care aparþineau întregului popor. Delapidarea
a continuat apoi printr-o mare afacere frauduloasã,
numitã bonurile patrimoniale, prin care poporul a
fost furat de extinse spaþii de producþie, de imense
imobile, în care astãzi îºi desfãºoarã activitatea
firme enorme, despre care nu ºtim nimic ºi de la
care poporul simplu nu are nimic. Înºelat cã va avea
dividende, poporul a depus în privatizarea acestora
bonurile patrimoniale (dreptul propriu la o parte din
averea naþionalã), dar nu el, poporul simplu, avea
puterea sã investeascã ulterior în acestea. Au investit
îmbogãþiþii de peste noapte (în expresia popularã,
„cei care erau atunci mai aproape de treucã”), care
sunt azi beneficiarii acestei imense fraude naþionale. 

Atacul delapidator s-a efectuat masiv ºi prin Codul
Funciar al R.M., adoptat de cãtre primul Parlament,
printr-o luptã crâncenã cu forþele care s-au identificat
apoi ca agrarieni (aceeaºi comuniºti), Cod care
conþine, dupã mine, fisuri grave, care au permis
agrarienilor sã-i nedreptãþeascã pe reprezentanþii
progresiºti ai societãþii. Care erau aceºtia? Bine-
înþeles, militanþii Renaºterii Naþionale, or, anume ei,
voind împroprietãrirea þãranilor ºi lichidarea sistemului

agricol sovietic (creat prin constrângere, furt ºi
deportãri), au cerut primii ca sã fie împroprietãriþi.
Aceºtia au primit din partea latifundiarilor agrarieni
cota cuvenitã divizatã în 3-4 ºi chiar mai multe mici
loturi de pãmânt, în puncte geografice aflate la kilo-
metri distanþã unul de altul, loturi pe care oamenii,
lipsiþi de transport ºi tehnicã agricolã, nu le puteau
lucra eficient. Nucleele comunisto-agrariene, com-
puse din ºefii de gospodãrii, brigadieri etc., au pãstrat
miezul cel mai roditor, mai favorabil aºezat al pãmân-
turilor (boicotând fãþiº ajutorarea tehnicã a celor deja
împroprietãriþi, de unde exodul în masã al lumii de
la þarã cãtre anul 2000), împãrþindu-le, în final, între
ei, în cote unice (masive vinicole etc.), care pot fi
prelucrate tehnic ºi din care poþi avea un folos. Abia
când nu a mai rãmas mai nimic vizibil de delapidat,
din ceea ce moºteniserãm, a urmat furtul prin
intermediul bãncilor (crearea, atragerea depunerilor,
apoi dispariþia acestora), gestionarea frauduloasã

a creditelor
internaþionale,
furtul miliardului,
jefuirea poporului
prin intermediul
taxelor la gaze,
curent electric etc.

Situaþia de
vid în care s-a
pomenit R.M.
(dintr-o „poveste
de succes”, cum
se afirma) este

una de pericol vital ºi ne vizeazã
pe noi toþi. Poate cã chiar aceasta
este crima cea mai mare pe care
au comis-o delapidatorii averii
naþionale a RM: consumarea fãrã
rost a unei valoroase ºi incredibil
de frumoase energii umane,
îmbrâncirea ei în hãul disperãrii în
numele unor scopuri individuale, inumane prin
cruzimea ºi inexplicabilitatea lor – or, pânã la urmã,
cât îi trebuie unui om?!

„Noi suntem poporul!” rãmâne un slogan etern
valabil, dar nu este adevãrat, nici chiar pentru anii
de vârf ai Miºcãrii de Eliberare Naþionalã, cã am
fi fost toþi „un cuget ºi o simþire”. Nici nu se putea
altfel: veneam dintr-un sistem al opresiunii, cel al
strangulãrii libertãþii de gândire, ºi doar o parte din
populaþie, mai rezistentã, mai pregãtitã intelectual,
neafiliatã sistemului, s-a ridicat cu adevãrat, ducând
dupã sine ºi pe cei care ezitau, dar doreau, totuºi,
schimbãri. O sã observaþi cã în documentarele privind
marile noastre adunãri naþionale din primii ani ai
Renaºterii, eu nu apar nicãieri în prim-plan, în faþã
(cu excepþia Marii Adunãri Naþionale din noiembrie
1990, când am luat cuvântul). Veneam la ele cu
multã lume din Sadova mea, din întreaga zonã
a Cãlãraºilor, dar, odatã ajunºi în Piaþã, locul meu
era, de obicei, în spatele mulþimii, pe linia Arcului
de Triumf, ca sã pot vedea atât Piaþa Marii Adunãri
Naþionale, cât ºi geamurile Casei Guvernului, din
care se iþeau uneori siluete care ne priveau pe furiº.
Observam asta ºi mã gândeam cu bucurie: „Aºa,
sã vã fie fricã: suntem mulþi, SUNTEM MULÞI!”
Totodatã, un glas interior se ruga cu îngrijorare:
„Doamne, fã ca lucrurile importante sã se producã
acum, pânã cerberii nu vor înþelege cã, de fapt,
suntem puþini, suntem destul de puþini… cei
cu adevãrat conºtienþi…” 

Acesta este adevãrul ºi toate s-au confirmat în
timp: dupã primul Parlament ales în mod democratic,
noi nu am avut niciodatã o majoritate absolutã de
dreapta. Astfel, Parlamentul nostru, în toþi aceºti
ani, a fost nu atât un for legislativ, cât un teren de
crâncenã luptã, în care legile care s-au articulat

au ajuns a fi votate fie în
variantã de compromis, fie
cu ferestruici pentru abateri
ºi delapidãri, create cu bunã
ºtiinþã de forþele de rea-
credinþã.

Ai dreptate, am crescut
din poezia patrioticã, cu ea ºi prin ea ºi, trecând
prin poezia mea, e lesne de vãzut pasiunea mea
constantã pentru reîntregirea Patriei, pentru reunirea
cu Þara Mamã. A fost ºi rãmâne unica soluþie de
salvare a Basarabiei din „neagra strãinie”, cum
spunea Eminescu. Am ratat momentele istorice
propice Unirii, ratãm ºi acum, în momentele pe care
le trãim chiar azi, iar orbecãirea noastrã, indecizia,
moldovenismul primitiv, ca sã nu mai zic de trãdarea
de neam, ne vor costa enorm. Va trebui sã plãtim
scump generaþiilor care vin. Se vorbeºte mereu
în pedagogie ºi literaturã despre „conflictul dintre
generaþii”, despre „ingratitudinea celor tineri”. Dacã
lucrurile vor merge ºi mai departe aºa, atunci felul
în care înþelegem noi sã lãsãm urmaºilor noºtri
aceastã parte de Moldovã are tot dreptul sã fie
condamnat, sã determine perpetua ºi îndreptãþita
ingratitudine a celor ce vin dupã noi. 

Sadova nu-i departe de Chiºinãu ºi totuºi…
nu te apasã dorul de întoarcere la locul de naºtere
a veºniciei, ca sã-l parafrazez pe Lucian Blaga?
Deseori mã gândesc cã cei care au harul creaþiei

din liniºte s-au nãscut – tocmai
ceea ce ne lipseºte cu desã-
vârºire la oraº.

Ai dreptate, liniºtea, care,
de la un timp, devine ºi pentru
mine echivalentul creaþiei, este
tocmai ce ne lipseºte la oraº.
Trebuie sã ºtii însã cã am avut
o copilãrie destul de dificilã,
care m-a împovãrat, la înce-
puturi, cu o încãrcãturã
emotivã potrivitã evadãrii
din acele locuri. Au trebuit
ani mulþi de muncã interioarã

ca sã mã eliberez de acel bagaj psihologic. Întâm-
plarea face ca începutul cicatrizãrilor sã se producã
chiar în primii ani ai Renaºterii Naþionale. M-am
aruncat cu tot sufletul în Renaºtere, gãsind o uitare
de sine, o eliberare în mesajul perestroicii, în mesajul
naþional ºi umanist al reînvierii naþionale, în lumea
deschisã ºi luminatã la gând, pe care a scos-o în faþã
Renaºterea Naþionalã. Era în tot o imensã energie
a binelui, a frumuseþii ºi dãruirii. Eram tineri, visãtori
ºi doream cu toatã fiinþa sã construim din lumea
noastrã o nouã AGORA, o Patrie a Limbii Române,
a Iubirii, Armoniei ºi Demnitãþii Naþionale (cu atât
mai mare decepþia ulterioarã…). 

Natura a avut ºi are asupra mea, din copilãrie,
un impact comparabil doar cu euforia religioasã.
În anii ’80, dupã mai mulþi ani de lipsã pentru studiu,
reaºezatã la vatrã, redescopeream dulceaþa satului
natal, aºezat pe mai multe coline, dintre care unele
deschid splendide panorame cãtre pãdurile din
preajmã. Acolo, pe una dintre coline, mi-am zidit,
la timpul meu, o casã, am sãdit nuci, cireºi ºi tei,
am sãpat o fântânã din care sã bea lumea; acolo
mi-am înmormântat pãrinþii, bunicii, dar ºi pe pãrintele
meu spiritual, irepetabilul profesor de limba românã
ªtefan Bulat, lângã care voi merge cândva ca sã-mi
dorm somnul de veci. „În dealul cu zarzãri”, cum
se spune la Sadova, acolo voi merge, ca sã mã
contopesc cu pãmântul din care-am rãsãrit. Pânã
atunci, merg în satul meu de baºtinã precum
aº merge la bisericã: întâlniri cu oameni buni
ca pâinea, întâlniri cu verdele de-acasã. 

Îmi spuneai cã þi-ai impus un travaliu, o evadare…
însã ai continuat sã scrii poezie maturã, profundã,
într-o formulã ineditã.

De vvorbã ccu EEugenia BBulat ((I)
RRaaiiaa RROOGGAACC

Doream ccu ttoatã ffiinþa ssã cconstruim ddin llumea nnoastrã oo nnouã AAGORA, oo PPatrie aa LLimbii RRomâne…
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M
i ss-aa îîntâmplat,
uneori, ca o carte,
dupã lectura ei,

sã stãruiascã mult timp în
gânduri ºi sã nu regãsesc
cursul firesc de lector decât

dacã pun pe hârtie impresiile, bune-rele, cum li-i
felul. Aºa s-a întâmplat cu cartea Amintiri în zigzag.
Marin Iancu în dialog cu Teofil Rãchiþeanu, apãrutã
la Editura clujeanã „Scriptor”, în 2016.

Cãrþile beneficiazã de apariþii graþie autorilor, mai
ales, cãci rar vin oferte din partea editurilor, de aceea
au o circulaþie aleatorie, încât, iatã, cãrþile din cealaltã
parte (þara munþilor Apuseni) parcurg drum întor-
tocheat pânã în ceastãlaltã margine, a dealurilor
moldave. În casa noastrã se aflã acum câteva cãrþi,
fapt îmbucurãtor de primãvarã, trimise de Teofil
Rãchiþeanu „din sihãstria sa din Munþii Apusului”,
cum frumos încheie poetul dedicaþia de pe cartea
asupra cãreia vom zãbovi.

(Re)Numele poetului Teofil Rãchiþeanu este dat
de cele peste douãzeci de volume în care, sensibil,
tulburat, emoþionat, sufletul poetului e cãlãtor la braþ
cu cromatica ºi foºnetul, cu satul ºi îndurãrile abãtute
asuprã-i, cu libertatea ºi disperarea pe care i le-a dat
Destinul. Totul vâltoreºte fãrã astâmpãr sub chipul
unui om singuratic, frate cu munþii ºi izvoarele, cu
focul ºi rãchiþenii, alãturi de care a traversat vremuri
tulburi ºi pe care nu i-a pãrãsit în cei peste ºaptezeci
de ani decât împins de nevoi. Poetul e mladã din
rãdãcinile genealogice ale strãmoºilor daci, ale
rãzvrãtiþilor solitari, ale prigoniþilor din istoria nea-
mului. Creaþia literarã dureazã de peste jumãtate
de secol, din 1964 – debutul publicistic (în revista
Tribuna), urmat de cel editorial – Elegii sub stele
(1969) ºi, ritmic, de alte apariþii care bulverseazã
direcþiile proiectate de critica literarã, fiind „neîn-
cadrabil” în vreo paradigmã esteticã. Poezia lui
(din volumele Lacrimã din lacrimã, 2007, ori din
antologia Cu rouã de Rãchiþele, 2014) are unduiri
folclorice, elegiace, artistul fiind într-o permanentã
mirare în faþa misterului vieþii, pe toate palierele. 

S
e oobservã aaceastã aatitudine ºi în confesiunile
iscate de întrebãrile lui Marin Iancu, cuprinse
în volumul Amintiri în zigzag. Structurarea

dialogurilor e aparent liberã, fiindcã, sub masca
mirãrii, a interesului sau a curiozitãþii, sunt strecurate
cu abilitate întrebãri care-l conduc pe partenerul
de discuþie înspre (auto)biografie, istoria neamului,
provocãrile supravieþuirii, spre întâmplãri tragice ori
amuzante, prietenii celebre ºi durabile, ambianþa
geograficã, socialã, de culturalitate… Fãrã þinte
prestabilite, confesiunile scriitorului sunt poteci
singuratice, care urcã unduind în creierul munþilor,

se afundã-n umbra pãdurilor Apusului, leagã
luminiºurile cu întunecimile nopþilor, oamenii cu
pustietãþile, trecutul cu prezentul. Aºadar, convorbirile
sunt organizate pe tematici obiºnuite, în genere,
dar speciale prin insolitul cursului vieþii lui Teofil
Rãchiþeanu. Pentru a ajunge la intima stare a
poetului, confesiunea desfoliazã lent, progresiv,
prin reveniri necesare, de la îndãrãt în vreme
spre momentul prezent, pe calea memoriei. 

Volumul nu e organizat, aºadar, pe capitole
distincte, însã citatele intermediare rotunjesc
substanþa subiectului în dezbatere. Astfel, pot fi
gãsite conþinuturi referitoare la neamul românesc
dintotdeauna aflat în
frãþietate cu natura,
întemeierea satului
Rãchiþeni, familia,
ºcoala, la munca
sisificã a dârzei „maica
Mina” pentru a-ºi creºte
cei zece copii, sacra-
litatea Apusenilor, pro-
fesia de „dascãl” (33 de
ani) în satul natal. Apoi,
despre sfinþii neamului,
prietenii de literaturã –
figuri memorabile din
viaþã, harul scrisului,
cãrþile, „întâmplãri ieºite
din comun” º.a. O
întreagã istorie localã
se rotunjeºte pe lângã
axul vieþii neamului sãu. Pagini monografice ºi
autobiografice purtând amprenta unicitãþii pot fi
utile oricând s-ar face vorbire despre satul din
ascunziºurile pãdurii ori despre personalitatea
poetului, pãtruns de tainele locului. Tocmai pentru
asta scriitorul ºi-a preluat pseudonimul Rãchiþeanu,
derivat al toponimului Rãchiþeni. 

E
la vvedere ccã ppoetul se simte-n largul sãu
în pustietatea muntelui împãdurit cu brazi
ºi fagi, acolo unde e locul naºterii sale

biologice ºi matca formãrii personalitãþii sale, în
Rãchiþeni, unde a dobândit ºi experienþa de viaþã, ºi
înþelepciunea, ºi harul poetic: „Apusenii au un suflet,
un duh, o magie a lor, aparte de ceea ce au ceilalþi
munþi româneºti. […] Gurile de rai, picioarele de
plaiuri, raiurile ºi plaiurile însele au fost ºi sunt aici
aievea. Pentru a le vedea ºi trãi, îþi trebuie un suflet
anume, pe care, în general, cei ce trãiesc aici îl au.”
(pp. 76-77) Sãlbãticia misterioasã a codrului a fost
împletitã cu istoria înneguratã a neamului, deºi,
pentru a supravieþui, sãtenii au fost nevoiþi sã
se apere de vitregiile vremurilor ºi ale naturii. 

În evantaiul prieteniilor, scriitorul aºazã figuri
memorabile din cultura noastrã, întregind prin
crochiuri lingvistice aspecte inedite ale personalitãþii
acestora, precum cel al lui Geo Bogza – „omul suflet”
care „avea o generozitate zeiascã”, Ioan Alexandru –
cu care „a liceenizat” la Huedin, Cezar Ivãnescu –
„un mare artist liric, care într-adevãr trãia prin ºi
pentru Poezie”, Artur Silvestri – „un critic onest, un
generos, un entuziast”, Emil Botta – „domn distins ºi
elegant”, Mircea Borcilã – „consilierul meu de suflet”,
având „un fler poetic cu totul excepþional”, Mircea
Popa – „o adevãratã instituþie culturalã”, Veturia
Goga, Zaharia Stancu, Ioanichie Olteanu, Ion
Negoiþescu, Alexandru Vlad º.a. De aici izvodeºte,
poate, generoasa ºi oportuna propunere de truditor
al scrisului, de-o viaþã: „Uniunea Scriitorilor ar trebui
sã tipãreascã fiecãrui membru al ei, pe cheltuiala ei,
o antologie de autor cu prilejul unei vârste rotunde.”
(p. 128)

D
acã aar ffi ddoar ccontemplativ în faþa tainelor
naturii, autorul s-ar apropia prin stil de
C. Hogaº ori de M. Sadoveanu, însã Teofil

Rãchiþeanu e parte componentã din spiritualitatea
locului. De aceea, impresionante în carte sunt
paginile de re-compunere a satului Rãchiþeni din
Apuseni, cu geografia, cu istoria, cu dramele
oamenilor, a scriitorului însuºi fiind similarã: „Viaþa
mea are ca fundal Apusenii, cu istoria lor impregnatã
de mari suferinþe.” (p. 126) În descrierea sãlbãticiei
împrejurimilor (munþi, râuri, dumbrãvi, vegetaþie,
stânci), gândul se-ntoarce la starea primordialã a
locului, dar sufletul de artist e mai puternic decât
vitregiile ori farmecul tulburãtor al naturii, fiindcã
scriitorul are harul sã le imortalizeze în cuvânt. 

Inserþiile poetice includ evocãri familiale (Lângã
morþii fãrã vinã, La Morminþi), dedicaþii amicale (lui
Teohar Mihadaº, lui Ioan Alexandru, lui Gh. Pituþ,
dascãlului din sat, pãdurarului, rãchiþenilor), tablouri
peisagistice (Peisaj la Apa Obârºiei). Capitolul
Interviu cu Mina Purcel, mama lui Teofil Rãchiþeanu
(realizat în 2004 de Constantin Dumitrescu), situat
în anexele volumului, aduce plusul de autenticitate
ºi ilustreazã forþa luptei întru adevãr a mamei, întã-
rind „rãspunsurile” fiului din dialogul cu Marin Iancu.
Aceste alternãri au darul sã învioreze confesiunea,
aºa cum întrebãrile adresate de iniþiator sunt doar
prilejuri de patinare de la un orizont spre altul. 

Dominantã, în ciuda aparenþelor, nu e starea
dialogalã, ci latura confesivã, încât, pe drept, volumul
poartã titlul Amintiri în zigzag. Fãrã sinceritatea frustã
a scriitorului Teofil Rãchiþeanu, curat ºi drept ca brazii
ºi molizii Apusenilor, fãrã harul sugerãrii miracolului
din om ºi din naturã, cartea n-ar cuceri aºa de lesne
cititorul.

AAmmiinnttiirrii îînn zziiggzzaagg
Marin IIancu îîn ddialog ccu TTeofil RRãchiþeanu

Lina CCODDREANU

M
i-aam iimpus ººi mii s-aa iimpus. Era salvarea dictatã atât din interior, cât
ºi din exterior, poate unica salvare, acest exil în care m-am aruncat ca
într-un vid, în cãutarea aceleiaºi liniºti, de care mã întrebai, dar ºi întru

regãsire existenþialã. La un moment dat, s-a frânt ceva în mine, definitiv ºi fãrã
speranþã de remediere (am scris despre aceasta în poemul De pe razã cãdere,
e în Veneþia ca un dat). Probleme de ego interior, travaliu excesiv, care nu mai
putea suporta tensiunile, contradicþiile ºi, mai ales, sentimentul de orizont închis.
Dar nu numai. Exilul meu în Italia, la Veneþia în special, pentru cã acolo am stat
mai mulþi ani, a fost cauzat ºi de faptul cã nu mai puteam sã vãd ce vedeam
în jur. 

Eram în plinã erã neocomunistã, în plinã recesiune, degradare ºi lipsã de
speranþã. ªi asta dupã ce atâta energie umanã, purã, de o frumuseþe celestã,
fusese cãlcatã în picioare, inclusiv prin trãdarea din 2005 a ppcd, prin acea
coaliþie monstruoasã cu partidul comunist. Ei guvernând bine-mersi, eu primeam
acasã citaþii de la poliþia lui voronin (cã nu-mi vine sã scriu nimic cu majuscule),
ba în calitate de martor, ba de inculpat (a durat ani, pânã în aprilie 2009).
Astfel, epuizatã de toate, puneam capul pe pernã ºi mã rugam: „Doamne,
fã sã nu mai ridic capul acesta de aici mâine dimineaþã!” 

Aveam copiii mari, studiau, multe necesitãþi... ºi, ca ºi cum toate acestea
nu ar fi fost destul, s-a adãugat boala cruntã a tatãlui meu, în faþa cãreia chiar
nu aveam cu ce sta. De aici pânã la impunerea exilului, pânã la aruncarea în
vid (pentru cã este un echivalent perfect) nu a fost decât un pas. Nu speram sã
mã mai întorc. De fapt, credeam cã am sã mã prãpãdesc ºi am fost de mai multe
ori la un pas de asta. Am depãºit însã tenebrele, vii ºi închipuite, pot spune chiar,
am învins. Prin aceastã experienþã la limitã, m-am convins de faptul cã (cine
spunea?...), „Viaþa începe sã funcþioneze pe adevãratelea doar atunci când
este ameninþatã de neant”.

Am transformat exilul meu în unul al terapiei prin scris ºi al studiului, mai întâi,
într-unul al travaliului interior ºi, de la un moment încolo, într-un exil militant, ca
sã folosesc calificativul prodigiosului italienist Geo Vasile. Ca o ispãºire pentru
anii când centrul gravitaþional al fiinþei mele se afla în Miºcarea de Eliberare
Naþionalã, în cãutãrile mele existenþiale ºi tot ce descindea din acestea, mi-am
ajutat continuu (peste ºapte ani) familia cu mijloacele ce rezultau din claustrarea
ºi munca mea de jos, cãutând sã dilat la maximum puþinul timp liber ºi, mai ales,
puþina energie vitalã care-mi mai rãmânea, ca sã reuºesc sã mã refac, prin spirit
ºi duh, ºi sã merg înainte. Aºa am ajuns sã vorbesc italiana (într-un final, ºi sã
creez în aceastã limbã), sã fac lecturi în limba lui Dante, sã scriu trei cãrþi printre
strãini, sã le lansez la Institutul Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã din
Veneþia, la Academia di Romania a Roma, la Festivalul Internaþional de Carte
de la Torino, în alte oraºe ºi instituþii publice din Italia.

Ce este, de fapt, Veneþia?... 
O sã râzi: am cunoscut la Veneþia o persoanã de la noi, chiar mai multe,

care considerau Veneþia nimic altceva decât o baltã. În fond, ce este o lagunã
decât o apã puþin miºcãtoare, în care, dinspre uscat spre mare, se revarsã
mai multe râuri (de existenþa cãrora nici nu bãnuieºti), direcþionate prin canale
de piatrã etc. Ce este, deci? – „o baltã”! Dar tocmai în aceasta constã marea
contradicþie, marele miracol: ce au fãcut, de la origini ºi pânã în prezent, veneþi-
enii, la începuturi, niºte pescari speriaþi de invazii, care s-au retras strategic pe
niºte insule din lagunã! Au fãcut un rai al lui Dumnezeu pe pãmânt, loc pentru
vizitarea cãruia, secole la rând, vin milionari din „americi”, plãtind bani grei,
ca sã stea ºi sã savureze geniul locului, splendoarea canalelor, a bazilicilor
ºi altor monumente de artã, barem câteva zile!

(Va urma)
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I
on BBarbu –– DDan BBarbilian (1895-1961) e unul
dintre cei mai dificil de descifrat creatori români.
Nu numai poeziile sau lucrãrile sale matematice

se adreseazã „celor puþini fericiþi” (dupã expresia
lui Stendhal), dar ºi rarele eseuri sau mãrturisiri.
În parte, datoritã voinþei sale exprese de încifrare
sau mãcar de lapidaritate a frazei, dar poate mai
mult încã – orgoliului sãu sfidãtor ºi firii închise,
autocrate, nepredispus dialogãrii ºi înþelegerii
reciproce.

În 1914 se înscrisese la Facultatea de ªtiinþe
a Universitãþii din Bucureºti, dar, încã la 17 ani, prin
prietenia cu Simion Bayer ºi Tudor Vianu, se iniþiase
în poezie (Eminescu, Poe, Baudelaire, Rimbaud), iar
în 1919 a debutat cu un grupaj de poezii,
sub pseudonimul Ion Barbu, în revista
Sburãtorul, a lui E. Lovinescu. În 1921
publicã în volum poemul Dupã melci,
îºi ia licenþa în matematici ºi este trimis
cu o bursã (în vederea unui doctorat) la
Universitatea din Göttingen, apoi pleacã
la Tübingen (unde era T. Vianu) ºi la
Berlin. Peste tot, duce o viaþã de boem,
cu droguri ºi o mulþime de aventuri
erotice, care se încheie printr-o dragoste
fulgerãtoare pentru Gerda Harsenfelder,
fiica unui cunoscut medic german.

În martie 1924 se întoarce în România
(ca ºi Eminescu – fãrã doctorat) ºi, sub
supravegherea Gerdei, urmeazã o curã
de dezintoxicare, iar în 1925 se cãsãto-
reºte cu ea. În 1926 devine asistent
universitar, iar în 1929 îºi susþine doctoratul. În 1926
ºi 1927 publicã poeziile din ciclul ermetic Joc secund,
dupã care nu mai compune decât unele poezii
ocazionale. În 1932 este numit conferenþiar, iar
în 1941 profesor la catedra de algebrã. Dupã rãzboi,
din motive politice ºi ideologice, intrã într-un con
de umbrã, dar iese din nou la suprafaþã, mai întâi
matematicianul, iar apoi ºi poetul (prin câteva poezii
de circumstanþã). Talentul literar ºi l-a mai manifestat
atunci mai ales în prozã, prin cele câteva conferinþe
private, în francezã, despre Rimbaud ºi Moréas,
din 1947, dar mai ales prin splendidele evocãri
ale unor figuri de matematicieni celebri.

E
seurile ddespre RRimbaud ººi MMoréas ne pun
în faþã cu metoda acestui mare matema-
tician ºi poet, de a construi fãpturi parado-

xale, prin combinarea elementelor aparent eterogene
ale celor douã universuri în care trãiesc alternativ.
În Rimbaud va desluºi un element vital ardent, creativ
ºi nonconformist, alãturi de o rigoare metodicã a
exasperãrii, pe când în solemnul Moréas, o reîntoar-
cere spre clasicismul grec, îmbinatã cu o purificare
a realului ºi poeziei, care l-ar situa totuºi dincolo
de spaþiu ºi timp. La fiecare dintre ei, prima calitate
e cunoscutã, iar a doua ineditã. Capacitatea creativã
a lui Rimbaud o va asocia unui prolific matematician
(Cauchy), cu toate cã mai potrivit ar fi fost Galois
(iar Barbu o ºtia prea bine, pentru cã o ºi scrisese,
dar nu voia sã se repete), iar cea de purificare lui
Hilbert. Acum, prin combinarea imaginilor, poate
monta corpurile a douã tipuri imaginare de creatori
(necondiþionate de domeniu) – naivii prolifici în
concret ºi intelectualii dominatori în abstract.

Metoda era cea pe care Ion Barbu o întrezãrea
comunã pentru poezie ºi matematicã: o descifrare
ºi abstragere a structurilor ascunse în realul exterior
sau interior (din „infrarealitate”) ºi o creare de obiecte
sau chiar universuri imaginare, dar posibile (adicã
necontradictorii), conforme cu acele structuri. Aºa
o afirmã într-un interviu cu I. Valerian, dar ºi ulterior
vorbeºte despre „sondaje în structura nevãzutã a
existenþei” sau de „existenþele abisale ale structurilor
emoþionale”. Nu altul e înþelesul celebrului vers din
Joc secund: „Din ceas, dedus adâncul acestei calme
creste”. Cunoaºterea structurilor abisale, prin care
oamenii îºi corespund (ºi pe care G. Bachelard
le studiase simultan în ºtiinþe ºi arte), o opunea

el superficialei asemãnãri prin imitaþie, de care se
servise Eugen Lovinescu în explicarea sincronismului
literar.

„Problema poeticã”, pe care Ion Barbu o enunþa
lui Lucian Blaga (într-o cronicã la Lauda somnului),
era incarnarea structurii într-un concret imaginar
(asemenea dublului conjunct, descris de Camil
Petrescu în Addenda la falsul tratat…). Cerând
poeziilor lui Arghezi o invarianþã la transformãrile
verbale, nu putea avea în vedere, ca rezistând
acestei operaþii radicale, decât universul poetic,
viziunea simbolicã. Arghezi o avea din belºug ºi
pe ultima, chiar dacã nu permanent, iar Ion Barbu
o realiza rar, dar atunci – perfect. Aceastã frumuseþe

o gãsesc nu atât în
ciclul ermetic (unde
se observã prea mult
efortul abstractiv),
ci în poemele mai
„naive”, cu structurã
epicã baladescã,
culminând în Riga
Crypto ºi lapona
Enigel, unde întru-
parea spiritului e
deplinã, iar combi-
natorica ajunge
osmozã. Aici,

în rãspãr cu
clasicismul, dar
în acord cu
Nietzsche ºi
Wagner, femeia
nordicã (Gerda)
e apolinicã, iar
regele ciupercã
sudic (Ion Barbu)
e teluric-dionisiac, dar salvarea aºteptatã e pusã sub
semnul incompatibilitãþii (depãºitã, totuºi, în viaþã).

Î
n mmatematicã, BBarbilian se pare cã era, ca
ºi Gauss, împotriva apriorismului kantian,
zdruncinat de apariþia geometriilor neeuclidiene.

Afirma cã geometriile se nasc printr-o „scufundare a
spiritului de cercetare... în datele simple ale intuiþiei”
(1935) ºi cã „geometria porneºte de la experienþã,
ca ºi fizica ºi mecanica”, ea având drept scop
„legile transformãrilor de poziþie ale corpurilor, în
care se face însã abstracþie de timp” (1954). Creaþia
matematicã iscã „fãpturi raþionale”, obiecte sau „fiinþe”
matematice, spre a cãror caracterizare completã
tinde, prin organizarea obiectelor ce au acelaºi grup
fundamental de transformãri, în doctrine matematice
axiomatice. În final, „morfologia matematicã” (adicã
formalismul întemeiat de Hilbert) se ocupã cu studiul
acestor doctrine (prin acea „iterare a tematizãrii”,
de care vorbea Grigore C. Moisil), rafinând axiomele
sistemului „pânã la a face din acesta un mozaic
desãvârºit”, cu care sã se poatã construi diverse
universuri. Acest ultim stadiu e superb descris în
Situarea axiomaticei, cursul inaugural din 1942.
Barbilian mai adaugã necesitatea caracterizãrii
depline a „universului” matematic respectiv, prin
precizarea grupului sãu fundamental de transformãri.

Tipologia creatorilor, pe care am vãzut-o mai sus,
poartã amprenta lui Ion Barbu nu doar prin stil, ci
mãrturiseºte indirect o dublã imagine a persoanei
sale (asemeni aceleia prin Galois ºi Gauss): în
Rimbaud tinereþea sa aventuroasã ºi doritã prolificã
mãcar poetic, iar în Moréas maturitatea de matema-
tician scufundat în axiomaticã (acea „doctrinã a doc-
trinelor”, de supremã generalitate). Mai este aici ºi
nostalgia Greciei eterne (ce revine obsedant într-un
interviu cu F. Aderca). Dupã cum superioritatea certã
pe care o acorda lui Moréas corespunde dispreþului
ciudat pe care îl afiºa pentru actele sale de tinereþe

ºi unei ranchiune sau chiar
uri (pe care o putem ghici).
Nu tinereþea o þintea, ci
poezia (fiindcã pe tânãrul
matematician Galois îl
cinstea).

D
intr-oo sscrisoare cãtre Nina Cassian, reiese
regretul de a-ºi fi cheltuit inventivitatea
în poezie, iar în matematicã ne mai rãmâ-

nându-i decât perfecþionarea, adicã purificarea
doctrinelor prin studiul axiomatic. În pofida orgoliului
cu care îºi declara apartenenþa la marea tradiþie a
programului de la Erlangen (al matematicianului Felix
Klein), resimþea ca o inferioritate lipsa de creativitate
a acestei direcþii, care þinea (dupã cum spunea) mai
mult de spiritul de fineþe (analitic), decât de spiritul
de geometrie (asimilat aici capacitãþii sintetice, de
construcþie a obiectelor matematice, de descoperire
a unor noi adevãruri). Mai mult, chiar în cuprinsul
axiomaticii (evaluatã superlativ: „matematica e arta
de a gândi prin teoreme; axiomatica, prin doctrine”),
situeazã ca fundamentalã rezolvarea problemei
completitudinii sistemului (ce þine de sinteza tota-
litãþii), pe când problema independenþei fiecãrei
axiome (tocmai cea care dãdea axiomaticii caracterul
ei suprem), o socoate doar „delicatã” (fiind analiticã).

Sunt înclinat sã cred cã ruptura lui Ion
Barbu de creaþia poeticã ºi convertirea (sau
reconvertirea) sa la matematicã (dupã o curã
care l-a eliberat de drog, dar ºi de poezie)
are drept cauzã (pe lângã impulsul unei
vocaþii imperative) secãtuirea capacitãþii
sale creatoare, chiar ºi în poezie. Existenþa
sa de poet damnat luase sfârºit prin epui-
zarea poetului, nu a damnatului. Riga Crypto
îºi are sursa chiar într-o astfel de experienþã
din 1924 (identificatã la Rimbaud cu o „trecere
la limitã a unei investigaþii exacte”), cu propriul
Eu, în care naºterea fiinþei poetice se înge-

mãneazã cu revelaþia ºtiinþificã (aici, a materialitãþii
timpului). Spre deosebire de Platon, alt convertit la
matematicã de la poezie, Barbilian nu-l alunga din
cetate pe Poet, ci îi acorda al patrulea loc. Acea
formulã de „ardenþã ºi rigoare” pe care Ion Barbu
o diagnostica la Rimbaud poetul ºi-o fãurise mai
întâi pentru sine, ca mai înalta „rigoare ºi fervoare”
(subînþeleasã „misticã”), ultimã treaptã a experienþei
poetice, pe calea de la încântare (în-cântare)
la Mântuire.

F
ervoarea nn-oo rrezervase doar poeziei.
Profesorul I. Banciu îi insuflase în liceu
„emoþia în faþa frumuseþii unei teoreme ºi

patima cercetãrii”, realizate în mod suprem de Gauss,
în „aventura descoperirii matematice”, iar de Hilbert
ca „beþie a stãrii de geometrie”. Dupã cum preocu-
parea de stilul personal, atâta cât permite rigoarea
matematicii, n-o pãrãsise dupã reconvertire. În
edificiul ºtiinþei, unde obiectivarea întregului se
obþine prin încadrarea persoanei într-un efort colec-
tiv, Barbilian încerca sã-ºi pãstreze ºi sã-ºi afirme,
orgolios, individualitatea. Pe urmele lui Gauss, va
cultiva în demonstraþii ierarhizarea ºi articularea
organicã a ideilor, iar în expresie nu stilul atic
(dialogic, ca Moisil), ci pe cel laconic (spartan,
obþinut prin „eliminarea oricãror accesorii”, monologal,
am zice), aºa cum îl va identifica logicianul Anton
Dumitriu la vechii înþelepþi eleni.

Poezie sau matematicã, imaginaþie sau realitate,
prolificitate sau sterilitate, ardoare sau rigoare – tot
atâtea cupluri antagonice pe care Barbu ºi Barbilian
le-au trãit alternativ, nu simultan, fãrã încercare
sau speranþã de împãcare. Era omul salturilor, nu
al trecerilor, al vieþii sau al morþii, nu al devenirii.
Aceastã polaritate a înfãþiºat-o el însuºi prin Dionysos
ºi Apollo, sub semnul tutelar al Greciei, din care ºi-ar
trage sevele noul umanism, de astã datã matematic,
pe care-l aºtepta ºi al cãrui profet inspirat a fost.

Ion BBarbu/Dan BBarbilian ––
rigoare ººi ffervoare

AAlleexxaannddrruu AA.. PPOOPPOOVVIICCII
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Cherchez lla ffemme

N
u llungã ii-aa ffost
trecerea sub soare
celui care a fãcut

poeme luminii astfel ca,
spre marea trecere, sã nu
ocoleascã nici cumpãna
apelor, nici curþile dorului,
când nebãnuitele trepte prind
sã se încline sub paºii
profetului cu greul corãbiilor

de cenuºã legãnate de cântecul focului, iar sevele
clocotesc în mirabila sãmânþã întru eterna laudã
a somnului.

Nu multã vreme a durat sub cer omul Lucian
Blaga. Dar cine poate stabili durata înscrisã
în poemele sale ca mãsurã a ne-mãsurii?

Paºii profetului vor fi adãstat ºi vor mai adãsta cu
fiecare dintre noi pe la toate curþile de doruri într-un
popas greu de taine „cum greu pe umeri e vãzduhul”.

Dar corola de minuni a lumii creºte în luminã
cu fiecare cititor al versurilor sale, care, deprinzând
sã vadã cu sufletul, îi sporeºte taina „ºi tot ce-i
ne-nþeles se schimbã-n ne-nþelesuri ºi mai mari”
în raþiunea rece ca indiferenþa.

I-a fost dat poetului ivit în luminã în Lancrãmul
de lângã Sebeº, cel „sat de lacrimi fãrã leac”,
sã cunoascã încã din anii tinereþii celebritatea.
I s-a recunoscut (ºi nu de oricine, ci chiar de Sextil
Puºcariu!) de la prima apariþie în volum a poemelor
luminii talentul de poet dublat de filosof. Mai apoi, în
anii deplinei maturitãþi, Lucian Blaga a fost diplomat,
profesor universitar, academician. Dupã instaurarea
puterii politice de sorginte sovieticã în România, a
urmat umilirea intelectualitãþii române, iar un titan ca
Blaga s-a vãzut marginalizat prin interzicerea operei
sale, destituirea de la catedrã, retragerea titlului de
academician, condamnarea la o existenþã sinonimã
cu anonimatul.

Dar „anonimul” Blaga, de sub scara Bibliotecii
Universitare din Cluj, unde i se îngãduise sã lucreze
la fiºarea cãrþilor, continua sã scrie, dãruind între
altele limbii române ºi splendida traducere a creaþiei
Faust de Goethe.

D
e ppe aatunci ii-aa iintrat îîn vviaþã o foarte
delicatã, discretã, puternicã ºi fragilã fiinþã
de o mare bogãþie sufleteascã, pentru

care cuvântul imposibil nu exista. Ea avea sã
fie „greieruºa” din poemele sale de târzie toamnã,
ultima muzã ºi cea mai puþin evocatã de scormonitorii
de istorii sentimentale, dintre cele care-i vor fi fost
poetului anotimp de „rodnicie” creatoare: „zâmbet
era toatã fiinþa ei”...

Numele ei – Elena Daniello (1910-2010). 
Rostul ei – sã fie depozitara unui bogat fond

de manuscrise Blaga, inspiratoarea ºi copiatoarea
grijulie a operei poetului din „obsedantul deceniu”
când publicarea scrisului acestuia era interzisã de
satrapii roºii ai timpului bezmetic, care urmãreau
anihilarea a tot ce însemna cultura româneascã.
Rostul ei – sã-i cultive cu tenacitate ºi în tainã
memoria, învãluindu-l în iubire ºi dupã ce el se va
fi mutat în umbrã (Lucian Blaga: 9 mai 1895 – 6 mai
1961), adãugându-se lutului din satul care i-a fost
„prag de lume ºi potecã patimei” în chiar ziua când
ar fi împlinit 66 de ani.

ªi au trecut ani mulþi pânã când timpul, acest
„pungaº de soi” (cum îl numea poetul sibian Radu
Stanca) ºi mare mincinos, i-a dat de veste cã ar
cam trebui sã lase pe seama altora nobila ei veghere
la altarul zeului poemelor luminii, fiindcã în larguri
prindeau sã se înalþe corãbii de cenuºã pe nebãnuite
trepte...

ªi întâmplarea i-a scos-o în cale pe scriitoarea
Anca Sîrghie.

Era în anul 1996. În aula Bibliotecii Universitare
din Cluj se desfãºurau Zilele Festivalului Internaþional
„Lucian Blaga”, ediþia a VI-a (6-9 mai).

Anca Sîrghie tocmai îºi încheiase comunicarea
„Lucian Blaga ºi destinul universitar al lui Constantin
Noica”.

Reîntoarsã în salã, a simþit cum pe umãrul sãu

poposeºte o atingere de mânã ca o boare ºi un glas
uºor tremurat i-a ºoptit: „Pentru mine a scris poetul:
Din amintiri beau cu nesaþiu/ Bocca del Rio – ranã
în spaþiu”... Glasul era al unei bãtrânele firave cu
cãldura unui zâmbet inconfundabil înscrisã în ridurile
subþiri ale chipului.

Aceasta era Elena Daniello care, la cei 86 de
ani pe care-i avea atunci, pãstra în privire întreaga
luminã de care-i era plin sufletul fiindcã fusese, iatã,
(pentru a câta oarã!) la întâlnire cu iubirea ei cea
mare – Poetul ºi ar fi vrut sã prelungeascã vraja
vorbind cuiva despre el.

N-o mai fãcuse pânã
atunci. Nu ar fi vrut sã
supere pe nimeni mãrtu-
risindu-ºi iubirea care-i
rãmãsese port de tainã.
Tãcerea i-a fost sipetul în
care ºi-a pãstrat comorile
cele mai de preþ ale
existenþei sale.

A
stfel aau îînceput
lungile ºi uluitoarele
dialoguri (cum

sã le zici interviuri, când
convorbirile le erau lungi
taifasuri în cursul cãrora
apãreau sub ochii lor
manuscrise, fragmente de
traduceri, fotografii, scrisori,

graficã, lucrãri întregi oferite de Blaga muzei sale,
retranscrise cu grijã de aceasta pentru a fi pãstrate
la loc sigur dacã Securitatea crunt-veghetoare le-ar
fi descoperit la vreo percheziþie fãcutã sub scara
bibliotecii universitare, unde-ºi avea lãcaºul Faustul
român!) dintre profesoara sibianã Anca Sîrghie ºi
vestala de la vatra sacrã din strada Mihai Eminescu
nr. 3 din Cluj. Înregistrate audio, mãrturiile Elenei
Daniello s-au constituit într-un fond biografic
inestimabil, menit sã întregeascã rotundul unei creaþii
„bazate pe esenþializare”, în care „versul este un
veºmânt în care ne îmbrãcãm iubirea ºi moartea”.

Douã intelectuale despãrþite de zeci de ani de
viaþã, fiecare trãindu-ºi-o pe a ei la alte cote de
ardere sufleteascã: Elena Daniello, terorizatã de
fãrãdelegile urii faþã de om din obsedantul deceniu
ºi de mai apoi, Anca Sîrghie, formatã intelectual
(elevã, studentã, profesoarã) dupã „preceptele”
aceleiaºi politici înveºmântate în „grija faþã de
formarea omului nou”; ambele intuind perfect
bezmeticia timpului ºi regãsindu-se pe coordo-
natele adevãratelor valori umane.

Au urmat apoi înregistrãrile video, însumând
zeci de ore de material care, ulterior, prelucrate ºi
rafistolate, s-au constituit într-un film documentar,
cu pãrerea de rãu pentru renunþarea la toate acele
imagini-mãrturii care nu mai încãpeau în „economia”
produsului final... 

Creaþia poeticã blagianã este o vibrantã ºi
rãscolitoare întregire a vieþii (cum sã-i zic c.v.?!)
omului-poet. Despre Blaga omul ºi, deopotrivã,
creatorul de poezie inspiratã de o greieruºã, iatã
miezul volumului de dialoguri „în trei trepte” realizat
de Anca Sîrghie, cea de a treia fiind un Dialog

imaginar cu poetul însuºi, autoarea alegând
din opera blagianã posibile rãspunsuri-întregiri
ale ideilor evidenþiate.

I
ubita –– iiubirea llui îºi aflã loc printre marile iubiri-
simboluri ale lumii – Beatrice, Ofelia, Francesca
da Rimini, iubire care-l rãscumpãra de toate

amarurile: „Sã uit cã suntem robii negrei ere,/ sã uit
de jale, cazne ºi tenebre/ din inimã, de tot ce crunt în
preajmã e./ Zboarã doi fluturi, douã giuvaere,/ peste
oraº purtaþi de-o adiere./ Închis în ãst infern terestru

de n-aº fi/ îndrãgostiþii fluturi
nu mi-ar aminti/ de alþii, de
Francesca de la Rimini,/ de
Paolo, cari au fost purtaþi ºi
ei cândva/ de-un vânt prin
iad ºi de-o beþie-asemenea”
(Vedenie dantescã).

În calea cãtre ea – numai
pietre: „Pân’ la tine nici o
piatrã/ nu mai vrea sã-mi fie
treaptã. [...]/ Pe poteca mea
de dor/ greu se lasã, greu se
lasã/ Dumnezeul pietrelor.”
(Cântec de noapte).

Vor fi ascultat îndrãgostiþii
cântecul lunii tãlmãcit de titanul
de la Bonn, altfel cum ar fi
scris poetul „Sonata Lunii
de Beethoven/ e însãºi luna
coborâtã pe pãmânt./ Aºa
s-ar crede ºi aºa s-ar zice:/

luna ce umblã prin pãduri,/ prin rouã-albastrã ºi
prin flori de crini,/ ºi-alcãtuieºte din lumini/ amare
ºi din dulce vânt,/ Ofelii, Margarete, Beatrice.//
Printre acestea te alegi ºi tu/ ca o parte din sonatã/
ce încã niciodatã nu a fost cântatã.”

Ce-o fi fost cu pietrele acelea din calea lui? De ce
sã fi simþit el cã „partea aceea din sonatã” nu poate
fi cântatã decât cu foarte ingenioase tãceri grãitoare?

Cine era Elena Daniello, cumintea greieruºã,
muza fãrã de care el n-ar mai fi ºtiut ce-i zborul
diafan când „Dumnezeul pietrelor” se lasã greu pe
calea muritorului? Ea a fost calea, purcederea ºi
popasul în misterul latent care este o viaþã de om.
ªi ce om!

Nu-i greu de bãnuit cum va fi primit ºi înþeles
ea acea zicere în care, din tot greul, ºi lacrima se
ghiceºte pe-aproape: „Greu e totul, timpul, pasul./
Grea-i purcederea, popasul./ Grele-s pulberea ºi
duhul,/ greu pe umeri chiar vãzduhul./ Greul cel mai
greu, mai mare,/ fi-va capãtul de cale./ Sã mã-mpace
cu sfârºitul/ cântã-n vatrã greieruºa:/ Mai uºoarã
ca viaþa/ e cenuºa, e cenuºa...”

C
ititorul vvolumului semnat de Anca Sîrghie,
Lucian Balga ºi ultima lui muzã (Editura
Techno Media, 2015), va fi vrãjit de far-

mecul acelei fãpturi feminine care i-a fost poetului
reazim ºi bucurie într-un timp hâd, preschimbatã prin
verbul lui în parte din visul þãrii: „Þi se duce, dragã,
duce,/ fãrã voie zvonul, vestea./ Vinã n-am cã-þi sunt
de aur/ drumul, umbra ºi povestea.[...]/ Vinã n-am
cã mi-e cuvântul/ mai vrãjit decât al mãrii./ Dacã
mi-ai intrat în cântec/ parte faci din visul þãrii.”
(Drum în luminã)

Cine a fost femeia de lut însufleþit din Clujul în
care ea a fiinþat pânã în iarna ultimei tãceri, învãluitã
în strãlucirea caratelor unei iubiri pe rugul cãreia
a înãlþat altar de luminã umbrei înalte a celui care
s-a înscris în literatura românã pe treapta cea mai
de sus a filosofiei culturii, dând poeziei miez fierbinte
de limpezi înþelesuri?

Citind cartea, sigur veþi afla rãspuns la toate,
ba chiar ºi la acele întrebãri pe care nu le-aþi pus.

Dar nu uitaþi sã spuneþi iar ºi iar, ruga aceea
înaltã: „Opreºte trecerea! ªtiu cã unde nu e moarte,
nu e nici iubire/ ºi totuºi, te rog, opreºte, Doamne,
ceasornicul cu care ne mãsori destrãmarea!” 

(În figura de deasupra, Anca Sîrghie ºi Elena
Daniello, în 1996)

Greieruºa ddin ppoemele llui BBlaga
PPaauullaa RROOMMAANNEESSCCUU
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La ccurtea eepigramei

P
entru uunitatea ttemei, urmãrim drumul

calamburului în epigramã, chiar dacã

devansãm etapele evoluþiei acestei

specii literare.

Dintre jocurile de cuvinte, calamburul „se

hrãneºte” din toate figurile de stil care exprimã

echivocul, adesea combinându-le, speculând

similitudinea sonorã, ligamentul sau descompunerea

lor. Din multitudinea acestor figuri de stil, se disting,

mai ales, cele care vizeazã materialul sonor al unui

singur cuvânt, precum paronomaza, adicã paro-

nimia, înruditã cu metagrama din rebus, omonimia,

polisemia, apocopa, afereza etc. Fãrã sã fie „tehnici

rebusistice”, cum considerã unii, datoritã sensului

ambiguu, echivocului, ingeniozitãþii, aceste figuri

de stil au fost adoptate ºi de rebus – jocul spiritului,

punând la încercare isteþimea pasionaþilor de cuvinte

încruciºate ºi de alte „enigme”. Ele þin de stilul literar,

de expresivitatea literarã a unei limbi, în funcþie de

subiect, gen, specie, creativitate ºi de concepþia,

intenþia autorului. În prozã sau în conversaþii, calam-

burul se gustã ca o glumã, în general spiritualã ºi/

sau înþepãtoare. De exemplu, la lansarea unei cãrþi

de Dorel Dorian, devenit între timp deputat, Nicolae

Breban a spus: Eu l-am debutat! La care, ªtefan

Cazimir adaugã: Iar el s-a deputat. Ne amintim, de

asemenea, de prof. Emil Boldan, decan la Filologie,

care s-a stabilit în Canada. Înainte de plecare, a

avut o întâlnire cu foºti colegi ºi studenþi ºi, la sfârºit,

a spus: Sper sã ne mai întâlnim! ºi cineva din salã

a replicat: Dumneavoastrã spuneþi aceste cuvinte

ca-nadã! 

Calamburul se înrudeºte ºi cu metafora, prin

transferul de semnificaþie de la cuvântul de bazã

cãtre cel asemãnãtor, pentru a sugera trãsãturi

atribuite de autor/locutor persoanei sau obiectului

vizat. De exemplu, la întrebarea Care e graniþa

dintre inteligenþã ºi prostie, se rãspunde: Graniþa

e labilã (la bilã).

Î
n eepigramã, calamburul þine de spiritualitatea

ºi structura ei: ambiguitatea, expresia cu

caracter echivoc ce-ºi devoaleazã sensul,

în mod surprinzãtor, în poantã, transmiþând mesajul

ºi intenþia expresã a epigramistului, participã la

mecanismul epigramatic care transformã implicitul

în explicit; depinde de înzestrarea autorului, de

iscusinþa, de ingeniozitatea sa de a descoperi

„gãselniþe” (fr. trouvailles) care exprimã echivocul,

care sã trezeascã interesul ºi sã le încadreze

organic, coerent, în curgerea ideii. Isteþ, românul

creeazã calambururi ºocante din toate zonele

vocabularului, chiar ºi din cea care-i face sã

roºeascã pe pudibonzi sau îi „scandalizeazã”

pe pseudopudibonzii care nu se jeneazã sã

sublinieze cacofonii chiar ºi acolo unde ele

nu existã sau sunt insesizabile/neremarcate.

Astfel, sunt gustate, generând bunã dispoziþie,

sugestiile îndrãzneþe, dar obiºnuite omului din popor,

din epigramele neuitatului epigramist Al. Clenciu

(1913-2000): Întoarcerea eschimosului

de la vânãtoare:

În caiac, vâslind, se-ndreaptã

Înspre þãrm, unde-l aºteaptã,

Rumenã de ger la faþã,

Eschi-moaºã-sa pe gheaþã.

Schimbând un singur sunet, un cuvânt capãtã

efecte neaºteptate, adesea înþepãtoare, aºa cum

obiºnuia ª. Cioculescu, care spunea, despre unii

autori, cã sunt o personulitate. Nicolae Halmaghi-

Scoreanu (1906-1983) foloseºte un asemenea

calambur în epigrama La farmacie, unde, putem

spune cã, la vârsta lui, l-a luat gura pe dinainte:

Bãtrânelul, jovial,

Ar fi vrut Extraveral,

Dar era puþin senil

ªi-a cerut Extraviril!

Ingeniozitatea cu care e speculat calamburul,

bazat pe paronomazã, ne-o dovedesc ºi urmãtoarele

epigrame, de Efrim Tarlapan (1944-2015) din

Chiºinãu ºi, respectiv, Gh. ªchiop din Sibiu:

Nepotism româno-dac

N-i nepotismul tare –

Nimic n-o sã-l doboare:

La baza-i milenarã

Stã piatra unchiularã. 

Popeascã preacurvie:

Spionându-l cum se duce,

Pe furiº, la o vãdanã,

Dracu-ºi face-o anti-cruce

ªi îl stuche: Piei, sutanã!

Folosind acelaºi procedeu, combinat cu apocopa,

Nae Bunduri din Braºov realizeazã un adevãrat

pamflet: Gimnasticã la nivel înalt:

Guvernanþii prin minuni,

Bat recorduri mondiale

Cã-s „gimnaºtii” cei mai buni

La parale ilegale.

L
aurenþiu GGhiþã din Bucureºti reuºeºte

alt pamflet, folosind anagrama: V.V. Ponta

pleacã sã se opereze la genunchi:

Ne asumãm un mare risc

Sperând cã vom scãpa de chin:

El – mai puþin cu un menisc,

Noi, mai puþin cu un meschin.

Marele epigramist Al.O. Teodoreanu (Pãstorel),

renumit oenolog ºi nu numai, celebru autor

de epigrame „potatorice” (lat. Poto,-are: a bea),

jongleazã cu gramatica, schimbând genul cuvintelor:

Când te acuzã de beþie,

Tu poþi crâºmarului sã-i spui

Cã, de-ai fãcut ºi vreo prostie,

Nu-i vina ta, e vinul lui.

Tot schimbarea genului e speculatã ºi în epigrama

lui Ion Moraru din Galaþi: Revistei VIP:

Apar în presã, astãzi, chipuri

De mari bãrbaþi în rol de VIP-uri,

Dar observãm cã, în revistã,

ªi multe VIP-ere existã.

Calamburul speculeazã ºi afereza ºi apocopa

(reducerea unuia sau a mai multor sunete de la

începutul cuvântului ºi, respectiv, din interior sau

de la sfârºit): Unui politician de V. Bogrea

Un politician prea devotat

Te-a comparat cu Juvenal;

Tu, mai puþin exagerat,

Te mulþumeºti sã fii venal.

I.L. Caragiale i se adreseazã Unui clubman:

La cãrþi, c-un AS, eºti asasin,

Cu spada-n luptã, spadasin,

Dar, fãrã spadã, fãrã AS,

Tu singur spune: ce-ai rãmas?

Folosind epenteza, G. Corbu oferã una dintre

definiþiile râsului:

Dupã criticul steril,

Râsul e un sport facil;

Eu, ce mã socot normal,

Îl consider… facial.

S
imilitudinile bbine tticluite în catren transmit

atitudinea autorului. Vasile Bogrea (1881-

1926) scrie Pe un volum de Opere complete:

Avea dreptate Pumnul, bietul,

Cu regulile-i învechite:

Complete le-a numit poetul,

Dar noi le socotim cumplite.

Se speculeazã ºi derivatele de la verbe omonime,

din subsisteme lexicale

diferite: (Elis R) Dentistul

ºi beþivul:

Pilesc ºi treabã au cu gura,

Da-i diferitã socoteala

Cã una este pilitura,

Cu totul alta e pileala.

ªi cuvintele care se

apropie, ca sonoritate, trezesc

interesul. Brãileanul ªtefan Tropcea (1915-1986)

defineºte Servilismul:

Servilismul, în esenþã

ªi indiferent de erã,

Pentru unii e carenþã,

Pentru alþii, carierã.

Greºeala de exprimare, gãselniþã a autorului cu

deosebit simþ al umorului, produce un efect spontan

de bunã dispoziþie, ca în epigrama lui ªt. Cazimir:

Vinu-acesta, dragi nepoþi,

Are-un vechi ºi bun renume;

Bãutorii cântã toþi

„Trei cãrãri cunosc pe lume!”

Pe autorul prolific V.D. Popa (1924-1989),

epigramist modest, dr. Grigore Lupescu din Tg. Jiu,

îl atacã direct:

Astfel zici de vezi cum scrie

ªi gândeºti, de bunã seamã,

Ve De Popa liturghie,

Dar nu vede epigramã.

C. Rîuleþ (1882-1966) publicã, în volumul

din 1938, epigrama

Între lege ºi femeie

E-o-nrudire neplãcutã:

Desbãtutã trebui legea,

Iar femeia… des bãtutã.

Ion Minulescu (1881-1944) îi scrie lui Ion Marin

Sadoveanu (1893-1964), pe marginea unei fotografii

în care se zicea cã seamãnã cu Goethe:

Goethe seamãnã îþi pare

Cu distinsul criticastru,

Doamne, câtã depãrtare

De la critic pân’ la astru!

În legãturã cu succesiunea guvernelor, Ioan

Feneºan (1941-2009) scrie o Definiþie:

Guvernul e un caºcaval

Spre care-aleargã-o lume-n val;

Atenþie, de nota zece:

Tot ce e caº ca valul trece.

În legãturã cu þigãrile ASSOS, Gh. Constantinescu

din Braºov scrie Capriciile primãverii:

Lumea este tot mai tristã,

Þara a mai sãrãcit;

Am ºi-o veste optimistã:

Primãvara ASSOSit!

Acelaºi autor publicã Mesajul lui Tökéº:

Iubirea din mesaj transpare

ªi-o rezumã într-un gând:

Români, sã mai aveþi rãbdare

C-o s-o v-o coacem în curând!

În urmãtoarea epigramã, intitulatã Chirurgicalã,

realizatã de ªt. Cazimir, sunt prezente „ambele

cuvinte”:

Adenomul de prostatã

Toþi chirurgii pot sã-l scoatã,

Însã a din om prostie

N-o pot scoate nici o mie.

C
a iingredient aal eepigramei, e inserat

acel calambur care, dupã cum scrie

N.N. Condeescu în prefaþa volumului

Gargantua et Pantagruel (1534) de François

Rabelais, tradus în limba românã de Al. Hodoº,

„nu cade în ridicolul rimelor echivocate ale retoricii

versificate. /…/ Jocul de cuvinte, pe lângã elementul

surprizã, are totdeauna haz ºi adesea esenþialul

unei satire loveºte drept la þintã”. Caragiale spunea,

despre un calambur prost: ãsta nu-i calambur,

e mãgarambul. Calamburul nu e o epigramã, ci un

ingredient al epigramei, un joc de cuvinte cu diverse

grade de ingeniozitate, uneori cu strãluciri ºi încãrcã-

turi de sens care-i dau valoarea de „har al isteþimii”.

Calamburul ººi eepigrama ((II)
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU
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La ppas pprin ssatul gglobal

E
ste ttitlul uunui aalbum –
de fapt, al unui studiu
remarcabil – la care

au contribuit 70 de oameni
de ºtiinþã iranieni ºi strãini.
Volumul lui Farzin Rezaeian,
5000 Years of Iranian
Engineering, se constituie
într-un omagiu adus talentului

ºi virtuozitãþii inginerilor persani. 
Din punct de vedere istoric, este evident cã

inginerii persani, printre primii creatori de nou ºi de
frumos, ºi-au fãcut apariþia în cadrul uneia dintre cele
mai vechi ºi mai bogate civilizaþii ale lumii. O bunã
parte a Iranului de astãzi fãcea parte din celebrul
Corn al fertilitãþii, care pornea din Mesopotamia, unde
revoluþia agrarã ºi cea urbanã aveau loc pe vremea
când restul lumii se afla încã în era preistoricã. Într-un
asemenea context apar plugãritul ºi irigaþiile, roata,
moara, barca, precum ºi metalurgia aurului, argintului
ºi bronzului. ªi, nu în ultimul rând, apare scrierea,
cea care marcheazã trecerea de la preistorie la
istorie. Apreciind gama largã ºi nivelul realizãrilor
umane din acele vremuri îndepãrtate, unii oameni
de ºtiinþã considerã cã lumea clasicã a avut puþine
lucruri de adãugat la ceea ce se folosea pe la anul
3200 î.Hr. Toate acestea presupun cunoºtinþe tot
mai bogate ºi mai variate, însoþite în permanenþã
de tehnici noi, pentru care inginerii sunt creditaþi
cu contribuþii remarcabile. Albert Einstein spunea
cã oamenii de ºtiinþã studiazã ceea ce deja existã,
pe când inginerii identificã o problemã ºi, apelând
la ºtiinþã, creeazã ceea ce n-a existat vreodatã. 

Studiul care a inspirat acest articol ne convinge
cã inginerii persani se aflã de peste douã milenii
ºi jumãtate în eºalonul fruntaº al acestor realizãri
remarcabile. Desigur, am aflat, în treacãt, despre
unele contribuþii hotãrâtoare ale inginerilor persani
la realizarea capitalei sacre Persepolis ºi a oraºului
din deºert Yazd. Din vizitele la faþa locului, din volu-
mul în discuþie ºi din alte surse de informare, vom
reþine doar câteva perle ale ingineriei persane, care
continuã sã uimeascã lumea. Pentru început, sã
spunem cã Persia este, fãrã dubiu, þara de origine a
uneia dintre cele mai ingenioase invenþii ale omului,
pe care iranienii o numesc ºi astãzi qanat (a sãpa,
în semiticã). Qanat-ul, cu vârsta venerabilã de peste
3000 de ani este, pe înþelesul nostru, un canal
subteran, care face parte dintr-un sistem ingenios de
captare, transport ºi distribuire a apei. Zãpezile topite,
apele pluviale scurse de pe munþi ºi dealuri, precum
ºi pânzele freatice, toate sunt captate, controlate
ºi administrate cu ajutorul acestui sistem. 

P
entru ccondiþiile ggeografice ºi climaterice
specifice, când cea mai mare parte a Iranului
este dotatã cu lanþuri de munþi ºi douã dintre

cele mai aride ºi fierbinþi deºerturi, sistemul de qanate
a fost ºi a rãmas o adevãratã manã cereascã. Din
cele mai vechi timpuri, aceste canale subterane erau
construite pe o scarã care concura cu apeductele
Imperiului Roman, numai cã acelea au ajuns relicve
ale istoriei, pe când cele persane funcþioneazã ºi
în zilele noastre. Cu timpul, ideea qanatelor pentru
agricultura irigatã a fost preluatã de popoarele din
Asia, pânã în China, apoi de cele din Nordul Africii,
de unde a trecut în Spania ºi Sicilia. Cât despre
vechimea lor, sã reþinem cã despre ele vorbea un
rege asirian prin secolul VII î.Hr. Se cuvine adãugat
ºi faptul cã, la cucerirea Egiptului, în anul 518 î.Hr.,
Darius I a împãrtãºit ºi egiptenilor aceastã idee.
Nu doar atâta! Unele surse istorice susþin cã un
cãpitan al sãu a supravegheat construirea unui
qanat de 160 de km, care alimenta oaza Kharga
cu apã din Nil. Dintre istoricii timpului, grecul
Polybius (secolul II î.Hr.) a fost primul care
a descris în amãnunþime qanatele din Persia. 

Se apreciazã cã sistemul canalelor subterane
a fost cheia supravieþuirii civilizaþiei antice persane.
Acelaºi lucru se poate spune ºi despre etapele
istorice urmãtoare. Fãrã acest sistem de apeducte,
astãzi nu ar fi existat oraºe iraniene precum Yazd,
Kerman, Gonabad, Damghan, Kashan, Neishabur
sau Mashad. Complexitatea acestui sistem, perfec-
þiunea ºi durabilitatea în timp sunt indicii clare despre
varietatea cunoºtinþelor ºi nivelul tehnicilor aplicate
de inginerii persani. Este uluitor sã afli cã la Gonabad

(Provincia Yazd) un asemenea qanat asigurã ºi
astãzi tot necesarul de apã, dupã 2000 de ani de
funcþionare. Impresioneazã nu doar vârsta, dar ºi
lungimea de 22 km ºi adâncimea de pânã la 300
de metri în unele locuri. La fel de vechi, qanatul
de la Zarch (Provincia Yazd) deþine recordul absolut
la lungime – 80 de km. Sã ne amintim ºi de sistemul
de qanate de sub terasa palatelor de la Persepolis,
decupat direct în roca durã a muntelui. Ce cunoºtinþe
variate, ce proiectanþi, ce meºteri fãurari! 

U
rmând ccursul aacestui ssistem de canale
subterane, ajungem la o altã minune a
inginerilor persani, celebrele grãdini, copiate

în lumea largã ºi înscrise pe listele UNESCO ale
Patrimoniului Umanitãþii. Când vine vorba despre
originea lor, istoricii ne trimit la Paradisul lui Cirus
de la Pasargad, care excela printr-o geometrie per-
fectã ºi un design minunat. Grãdinile lor s-au numit
în permanenþã Paradis sau Eden, pentru cã aºa erau
considerate ºi definite prin cuvântul vechi persan
Paridayda, pe care grecii l-au tradus în Paradeisos.
Un asemenea Paradis au construit meºterii persani
în oraºul Mehriz (la Sud de Yazd). Este o suitã de
grãdini, cu numele de Pahlavanpour, traversate de
qanatul Hasan Abad, care uimeºte cu pomii sãi înalþi
pânã la cer ºi cu susurul de ape. Înnobileazã ºi ele
amintitele liste ale UNESCO. Am avut ºansa sã mã
plimb prin Edenul (Bagh-e Eram) din Shiraz ºi prin
paradisurile din Isfahan. Am fost chiar ºi în paradisul
Andaluziei spaniole, cu numele de Alhambra. Cine a
vãzut Taj Mahal în India ºtie, desigur, cã acesta este
modelul unei grãdini paradisiace, construite pentru
o prinþesã de origine persanã (Mahal, soþia lui Shah
Jahal) de cãtre doi arhitecþi persani. Monumentul
este, dupã aprecierea unor specialiºti, un suflet
iranian, incarnat într-un trup indian. Adevãrate
miracole! Cãlãtorind prin Persia secolului al XIX-lea,
englezoaica Gertrude Bell consemna în memoriile
sale: Cu un pic de apã, deºertul explodeazã în floare,
iar pavilioanele cu umbrã rãcoroasã rãsar din nisip
ºi dintr-o luminã orbitoare.

Dar, dupã qanate ºi grãdini, se cuvine sã amintim
ºi de o altã ispravã inginereascã a vechilor perºi,
ºi anume, podul-baraj. Încã din antichitate, inginerii
persani au construit poduri-baraje de rezistenþã,
care sã facã faþã presiunii apei, ºi furnizoare de
apã pentru consum menajer, irigaþii ºi funcþionarea
morilor. ªi aici se vede grija evlavioasã a persanului
pentru puritatea ºi buna gospodãrire a apei, pe care
el o considerã unul dintre cele patru elemente sacre
ale naturii. De remarcat faptul cã, ºi în cazul acestei
opere inginereºti, impresioneazã vârsta ºi durabi-
litatea. De exemplu, podul-baraj de la Amir (lângã
Persepolis), lung de 80 m ºi înalt de 10 m, dateazã
de aproape o mie de ani. Însã, la capitolul frumuseþe,
coroana revine podului-baraj Khawju din Isfahan,
care funcþioneazã ºi el de prin secolul al XVII-lea.
Aici impresioneazã cele 24 de arcade la nivelul
apei, funcþionând ºi ca ecluze. Apoi, benzile pentru
traficul pe roþi sunt încadrate lateral de alei pietonale
acoperite. În centrul podului, se înalþã un pavilion
octogonal, de unde regele ºi suita sa urmãreau
sporturile pe apã ºi alte manifestãri de curte. 

D
esigur, ddespre iingeniozitatea ºi abilitãþile
tehnice ale inginerilor persani ar mai fi
foarte multe lucruri de spus. Menþionãm

doar prezenþa unui sistem antic de purificare a apei,
urmele cãruia au fost descoperite în anul 1962 de
un arheolog francez. Dupã 3200 de ani, era scos
din nisipuri un rezervor de apã, fãcut din cãrãmidã,
având dimensiuni impresionante: lungime 10,70 m,
lãþime 7,25 m ºi adâncine 4,35 m, cu o capacitate
totalã de 350 m.c. Cu riscul de a mã repeta, nu pot
sã nu amintesc de una dintre cele mai remarcabile
lucrãri inginereºti ale lumii antice, respectiv Canalul
construit din ordinul lui Darius I. Astãzi, pare greu de
imaginat existenþa, la anul 500 î.Hr., a cunoºtinþelor
tehnice ºi a mijloacelor materiale necesare pentru
realizarea unui curs de apã artificial lung de 145 km
ºi lat de 50 m. Conducãtorul perºilor a revenit în
Egipt în anul 497 î.Hr. pentru inaugurarea cu mare
fast a canalului. Acesta era strãmoºul actualului
Canal de Suez, prin care Nilul era legat de Marea
Roºie ºi, mai departe, de Golful Persic, de unde
provenea marele rege persan. Dupã unii istorici,

tot din ordinul lui Darius I ar fi fost construit ºi un
canal care lega Marea Roºie de Marea Mediteranã.

De la apã, sã trecem la un alt element sacralizat
de vechii iranieni – aerul. Se ºtie cã Iranul este
situat într-o zonã cu vânturi puternice ºi curenþi
descendenþi, care au stimulat apariþia ºi a altor
invenþii remarcabile. Una dintre acestea este moara
de vânt, necunoscutã la acea vreme grecilor ºi
romanilor. De aici ar fi pornit ideea folosirii vântului
spre China ºi Europa. Ca ºi moara lor de apã,
cea eolianã folosea atât la irigarea culturilor, cât
ºi la mãcinarea cerealelor recoltate. Tot din timpuri
imemoriale, inginerii persani au oferit omenirii
strãmoºul aparatelor de aer condiþionat moderne.
Ei au inventat Turnul captator al vântului (badgir,
în persanã), care asigurã ºi astãzi climatizarea
naturalã a locuinþelor, hotelurilor, caravanseraiurilor,
sãlilor de rugãciune ale moscheilor, rãcirea rezer-
voarelor de apã sau a depozitelor de gheaþã. Oraºul
Yazd, cu pãdurea captatoarelor de vânt, este astãzi
un model de arhitecturã persanã a deºertului.

E
xistã îînsã oo iinvenþie iiranianã care include
toate cele patru elemente sacre ale naturii,
ceramica, simbol concomitent al pãmântului,

apei, focului ºi aerului. Ceramica este consideratã
cea mai sublimã manifestare a geniului artistic persan.
ªi în acest caz, vârstele sunt milenare. Au fost gãsite
eºantioane de ceramicã gravatã încã din mileniul VI
î.Hr. Peste vreo douã milenii apare ºi roata olarului.
Cãrãmizile smãlþuite sunt semnalate ºi ele de prin
secolul al XIII-lea î.Hr. Este de reþinut, însã, aprecie-
rea dupã care ceramica persanã, prin tehnica de
smãlþuire, varietatea culorilor, gravurile ºi formele
sale, nu avea egal în lume, cu excepþia celei
chinezeºti.

Cât despre materialele de construcþie, sã amintim
ºi chirpiciul (cuvânt persan), acea cãrãmidã din lut
ºi paie, uscatã la soare, care este folositã ºi astãzi
pe scarã largã. Cãrãmida arsã are ºi ea poveºti
nemuritoare în spaþiul iranian. Una dintre ele ne
vorbeºte de cel mai lung zid de cãrãmidã din lumea
anticã. Marele Zid, sau ªarpele Roºu (de la culoarea
cãrãmizii) a fost construit prin secolul al V-lea d.Hr.,
pentru a proteja mãnoasele câmpii de la Gorgan de
invaziile hunilor albi. Ridicarea zidului a fost o operã
minuþios elaboratã care, pe toatã lungimea sa de 200
de km, era însoþit de un canal de alimentare cu apã,
adânc de 5 m (care servea ºi drept ºanþ de apãrare),
ºi mii de cuptoare pentru ars cãrãmida. Cãrãmizile
erau standard, de 40 x 40 x 10 cm, în greutate de
25 de kg. Zidul, cu forturile sale ºi cei 30.000 de
soldaþi, era o barierã militarã complexã. Lucrarea,
în ansamblul sãu, se înscrie ºi ea pe lista marilor
realizãri inginereºti ale antichitãþii.

I
nginerii, aarhitecþii ººi aartizanii persani au fãcut
minuni în cele mai diverse domenii ale creaþiei
umane ºi, nu în ultimul rând, în cel al planificãrii

urbane. Ne-am convins de acest lucru vizitând situl
de la Persepolis. Noi dovezi vom primi atunci când
vom vizita oraºul numit Jumãtate de lume, Isfahanul
de astãzi. Da, pentru cã se spunea cã cel care a
vãzut acest frumos oraº persan a vãzut deja jumãtate
din lume. Tot la acest capitol, sã mai menþionãm ºi o
altã minune inginereascã – Oraºul Rotund sau Gloria
lui Ardashir. Deºi pare un nume de poveste, Ardashir
Papakan a fost un personaj istoric, întemeietor pe
la anul 224 d.Hr. al Imperiului Sasanid, care, în cei
peste 400 de ani de existenþã, rivaliza chiar cu Roma
ºi apoi cu Bizanþul. Situl arheologic a fost descoperit
de un arheolog german într-o câmpie intramontanã
(latã de 10-20 km), situatã la 110 km de Shiraz.
A fost un oraº cu o geometrie perfect rotundã, având
un diametru de 2 km, divizat în 20 de sectoare, cu
20 de strãzi radiale ºi câteva concentrice. Oraºul a
fost ridicat în semn de omagiu pentru rege ºi divina
putere regalã centralizatã. Arheologul german care
a condus lucrãrile de escavare aprecia gradul înalt
de precizie, datoritã cunoºtinþelor de specialitate
ºi instrumentelor folosite de constructorii sasanizi. 

În economia acestui articol, au putut fi prezentate
doar câteva dintre contribuþiile vechilor perºi la tezau-
rul cultural al umanitãþii. Mai sunt încã multe lucruri
de spus despre moºtenirea lãsatã de oamenii de
ºtiinþã ºi culturã persani în literaturã, medicinã sau
matematici. Despre acestea, în numerele viitoare.

Cinci mmilenii dde iinginerie ppersanã
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU
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Î
n eepisodul dde lluna ttrecutã, evocasem câteva
proiecte pentru a pãrãsi Sistemul Solar ºi
de a purcede la colonizarea Galaxiei noastre.

Estimam cã, dacã determinarea ar fi mare, inclusiv
în privinþa fondurilor ºi a presiunii demografice,
o atare colonizare ar putea fi înfãptuitã în vreo
douã milioane de ani. 

În cadrul acestui scenariu, din cauza particu-
laritãþilor organismului omenesc, dar ºi a vitezei
luminii, care se pare cã nu poate fi depãºitã de
obiectele materiale, o cãlãtorie, de la o stea la alta,
cu cele mai sofisticate nave, ar dura vreo cincizeci
sau o sutã de ani. Aºa stând lucrurile, s-a propus ca
cea mai mare parte din acest interval de timp sã fie
petrecutã în „anabiozã”, adicã într-un somn mult mai
adânc decât hibernarea, în care funcþiile organismului
ar fi reduse la minimul posibil pentru supravieþuire.
În felul acesta s-ar face economii la resurse ºi, poate,
s-ar putea ºi încetini îmbãtrânirea, deci prelungi
viaþa navigatorilor.

Odatã ajunºi pe o planetã care ar oferi
pãmântenilor posibilitãþi de supravieþuire, ar urma
operaþii de terraforming ºi înfiinþarea de colonii,
în care s-ar stabili o parte dintre participanþi,
ceilalþi plecând mai departe, cu aceeaºi navã
sau ºi cu altele, construite chiar acolo.

Isac Asimov, care de altfel ºi-a plasat acþiunea
unor romane ale sale într-o atare ambianþã, credea
totuºi cã e mai viabilã varianta unor staþii cosmice de
mare capacitate, perfect autonome, care sã pluteascã
în derivã prin Cosmos, oprindu-se din când în când
în dreptul unor planete, pentru „reaprovizionare”
cu substanþele strict necesare. Generaþiilor nãscute
pe aceste staþii probabil cã nici nu le-ar face mare
plãcere debarcarea pe niºte corpuri cereºti care
li se vor pãrea prea întinse, prea ciudate ºi prea
imprevizibile. În acest ritm, din pãcate, Galaxia nu
ar fi împânzitã de specia umanã decât în vreo zece
miliarde de ani, ceea ce unora ar putea sã li se parã
niþel exagerat; cu atât mai mult cu cât, reamintesc
între altele, Galaxia nostrã este doar una dintre cele
cam o sutã de miliarde de galaxii din Universul
observabil ºi existã suspiciuni întemeiate cã rea-
litatea – pe care dorim s-o descoperim ºi (desigur)
sã ne-o însuºim – este încã mult mai întinsã.

Pare de bun simþ cã, înainte de astfel de emigrãri
cosmice, primele explorãri ale altor sisteme solare
sã fie efectuate de sonde interstelare robot, care

sã transmitã informaþiile necesare pentru pregãtirea
expediþiilor cu oameni. S-a emis chiar ºi ideea cã
aceste sonde ar fi bine sã aibã o capacitate de
autoreproducere. De mici dimensiuni, insensibili la
frigul cosmic sau la radiaþii, nepretenþioºi în privinþa
atmosferei ºi a ambianþei, de fiecare datã când roboþii
ar coborî pe un corp ceresc, ei ar explora geologia
locului, ar extrage mineralele trebuitoare, ar fabrica
din ele diverse piese ºi componente, iar în final ar
asambla câþiva semeni de-ai lor (inclusiv rachetele
de lansare), plecând apoi mai departe, din ce în ce
mai mulþi, ca într-o reacþie în lanþ. Ei ne-ar transmite
date despre lumile descoperite ºi ar începe eventual
chiar acþiuni de terraforming, în locurile potrivite,
ca sã pregãteascã terenul pentru coloniºtii umani. 

I
deea uunor aastfel dde rroboþi a fost propusã, încã
acum vreo ºaizeci ºi ceva de ani, de John von
Neumann, care chiar ºi simulase pe calculator

mutaþii ºi competiþii prin care, graþie selecþiei, ei sã
devinã tot mai performanþi. Din acest motiv, roboþii
spaþiali descriºi mai sus mai sunt numiþi uneori
ºi „sonde von Neumann”.

Având în miezul lor minuscule calculatoare, robo-
þilor li s-ar putea transmite periodic de pe Pãmânt
programe îmbunãtãþite, pe mãsura progresului ºtiin-
þific ºi tehnologic. Avantajele acestei soluþii ar fi cã
roboþii sunt mai siguri, nu pun probleme psihologice
pe drumurile lungi, viaþa lor ar putea fi foarte lungã,
iar pierderea unui numãr oarecare dintre ei,
în catastrofe imprevizibile, nu ar fi o tragedie.

S-a propus chiar ca aceºti
roboþi sã poarte cu ei ADN
uman, sau chiar embrioni,
din care sã se nascã oameni,
de îndatã ce condiþiile de
pe o planetã þintã vor permite
supravieþuirea lor. 

Carl Sagan ºi William
Newman, de la Universitatea
Cornell, dar ºi mulþi alþii, au atras atenþia cã un astfel
de robot autoreplicabil ar putea deveni extrem de
periculos. Înmulþindu-se exponenþial, un singur astfel
de mecanism ar putea, în douã milioane de ani,
converti toatã materia planetelor din Galaxie în cópii
de-ale sale. O civilizaþie capabilã sã realizeze astfel
de sonde-robot va fi probabil destul de înþeleaptã
sã nu le utilizeze, deoarece, la un moment dat, ele
ar putea scãpa de sub control. Iar dacã rãul s-ar
produce, preocuparea principalã a tuturor civilizaþiilor
ar deveni stârpirea acestor maºinãrii.

F
olosind sscenarii de tipul celor expuse mai
sus, unii autori au avansat diverse intervale
de timp pentru cucerirea întregii Galaxii.

Michael Hart, de la Universitatea Cambridge,
estimase, în 1975, cã, utilizând vehicule care sã
se deplaseze, în medie, cu 10% din viteza luminii,
Galaxia ar putea fi colonizatã în mai puþin de un
milion de ani. Frank Tipler propunea cifra de 100 de
milioane de ani, Freeman Dyson sau Iosif ªklovski
vorbeau de 10 milioane de ani; Stanislav Lem, mai
optimist, spera la numai câteva sute de mii de ani.

Desigur, se subînþelege cã, în tot acest timp, ar
trebui sã rãmânã disponibile atât mijloacele financiare
necesare (literalmente astronomice), cât ºi motivaþia
de a le investi în astfel de proiecte cosmice. Dar ar
mai trebui sã rãmânã, la fel de puternice, ºi spiritul
de pionierat, ca ºi stimulentul demografic.

Constatãrile de mai sus par uºor dezamãgitoare;
dar ne putem consola cu faptul cã toate estimãrile
au fost fãcute doar în ideea cã ºtiinþa ºi tehnologia
se vor opri la nivelul actual. Noi sperãm totuºi cã,
în secolele ºi mileniile care vor urma, învãþaþii sã
descopere ºi alte principii ale realitãþii, prin care
omenirea sã poatã depãºi limitãrile impuse de viteza
luminii, ca ºi pe cele ale fiziologiei umane. În acest
caz, perspectivele noastre cosmice ar putea cãpãta
o înfãþiºare mult mai optimistã.  (Va urma)

CCuucceerriirreeaa GGaallaaxxiieeii
Dan DD. FFARCAª

Nicolae MMelinescu, Deeºeertul ddee ffieer (roman
politico-ffantastic), EEd. eeLiteratura, BBucureºti, 22015

Rãzboiul din brusa sud-africanã a fost un conflict
uitat pe nedrept, în care s-a jucat o carte majorã
pentru echilibrul mondial. Pe linia de demarcaþie
dintre Pactul de la Varºovia ºi NATO, ani de zile au
funcþionat intimidarea, spionajul, diversiunea ºi un
sabotaj psihologic obositor. În Africa, rãzboiul rece
a fost extrem de fierbinte, s-a sintetizat pânã la lupta
corp la corp, în lovituri zdrobitoare împotriva teroriº-
tilor ºi a subversiunii comuniste. Departe de Europa,
teatrul clasic al confruntãrii prelungite dintre demo-
craþiile occidentale ºi sovieticii înconjuraþi de cordonul
vasalilor, rãzboiul de la capãtul de jos al continentului
negru a avut o mizã capitalã: Africa roºie sau lumea
liberã. Noile naþiuni decolonizate ar fi înclinat primej-
dios balanþa în favoarea comunismului dacã ruºii sau

chinezii ar fi reuºit sã le treacã în propria sferã de
influenþã. Ca sã împiedice o asemenea catastrofã,
Africa de Sud, Rhodesia ºi Africa de sud-vest au
fãcut sacrificii uriaºe ºi au reuºit sã stãvileascã
mareea roºie. În schimbul acestei rezistenþe ambi-
þioase, propaganda occidentalã, presa independentã
n-au gãsit o altã rãsplatã decât sã confecþioneze
o imagine viciatã a luptei anticomuniste din brusã,
subordonând-o exclusiv segregaþionismului. În per-
cepþia colectivã s-a tras o falsã linie de demarcaþie
între rãi ºi buni, între albi ºi negri. (Autorul)

Mircea FFlonta, Drumul mmeeu sspree ffilozofiee,
Ed. HHumanitas, BBucureºti, 22016

O mãrturie lucidã ºi nepãrtinitoare despre dece-
niile în care filozofia a fost, în România comunistã,
o adevãratã ancilla ideologiae: o insulã scufundatã,

pentru totdeauna parcã,
sub avalanºa limbii de lemn
a anilor ’50. ªi totodatã o
autobiografie profesionalã
care atestã cã supravieþuirea
schimbului liber de idei a
fost totuºi posibilã atunci,
ca printr-un miracol.

Nu mi-am putut închipui,
nici la încheierea studiilor ºi
nici mai târziu, cã o sã am o
carierã filozoficã, ºi încã una
atât de îndelungatã, presãratã
cu atât de multe episoade.
Când mã gândesc azi cã
am avut norocul sã-mi pot
continua atâta timp cãutãrile,

sã parcurg un drum atât de lung, sentimentul
dominant este unul de satisfacþie ºi bucurie.
Cãci ceea ce mi s-a nãzãrit în acei ani în care mi
s-a trezit interesul pentru filozofie nu a fost, pânã
la urmã, o fantezie irealizabilã, o himerã. (Autorul)

Eliza RRoha, Mozaic, Ed BBetta, BBucureºti, 22016
D-na Eliza Roha este unul dintre protagoniºtii

fenomenului literar actual, cu mare performanþã în
domeniul romanului, care a fost resuscitat cu teme
ºi universuri noi. De un profesionalism desãvârºit,
deºi în acumulare treptatã, a debutat la maturitate
cu o cronicã a sfârºitului de secol XX, localizat în
zonele marginale defavorizate ale societãþii, insis-
tând asupra unui destin exemplar, Fata din pomul
cu mere, aprofundând un climat social tranzitoriu
ºi încã necristalizat.

Ulterior, universul specific s-a nuanþat – autoarea
lucreazã când cu luneta, când cu microscopul – astfel
cã tipologia romanescã a devenit complexã; ea cuprin-
de de la figuri definitorii pentru romanul istoric ºi
social pânã la romanul fantastic ºi fantasmagoric,
precum ºi de la proza de evoluþie liniarã pânã la
scriitura analiticã de formulare psihologicã (cum
este ºi romanul Mozaic), de proiecþie în imaginarul
introspectiv.

Autoarea se aflã într-o evoluþie continuã, astfel
încât scrierile sale se aºazã într-un univers de
aºteptare imprevizibil. (...)

Eliza Roha este scriitoare de anvergurã naþionalã
care ar merita o recunoaºtere mai largã, foarte clar
motivatã de dimensiunile ºi profunzimea unei opere
cu puternic specific ºi semnificaþie deschisã.                

(Aureliu Goci, pe coperta a patra a cãrþii)

SSeemmnn((aall)) ddee ccaarrttee 
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N
ãscutã, pprobabil,
în jjurul aanului 11930,
Maya Niculescu

ºi-a publicat prima scriere SF
în douã numere din Colecþia
Povestiri ªtiinþifico-Fantastice
(56-57 din 1957). Se ºtie
cã a cãlãtorit mult prin lume,
urmându-ºi soþul, inginer, în

India, Egipt ºi pe continentul american. Ecouri ale
acestui periplu rãzbesc ºi în proza sa, iar revista
ªtiinþã ºi tehnicã îi publica, prin 1970-72, articole
cu note de drum. O povestire fãrã tangenþã cu
genul, Statuia lui Ahile, i-a apãrut în 1967 la Editura
Tineretului, iar despre experienþa sa indianã vorbeºte
romanul Vraciul din Himalaia (1970). Localizatã în
Brazilia, nuvela Prizonieri printre giganþi construieºte
o aventurã romanþioasã în jurul unor motive ce þin
de paleontologie, refãcând – la distanþã în timp ºi
cu mijloace literare deficitare – subiectul romanului
Lumea pierdutã, de Arthur Conan Doyle. Savantul
francez Delorme ºi fiica sa Yvonne cãlãtoresc prin
jungla amazonianã spre un þinut în care, conform
jurnalului unui alt explorator, italian, ar exista remi-
niscenþe vii ale faunei din Jurasic. Ei asistã, ca în
destule alte ilustrãri ale Erei Mezozoice, la momente
de carnaj în care tiranozaurii înfometaþi sfâºie
brontozauri; însã, în lipsa unui veritabil fior al dramei
consumate, scenele par vizionate mai degrabã într-o
dioramã muzealã decât „pe viu”. Simpla vulgarizare
a unui domeniu ºtiinþific eliminã, în intenþiile de
acum ale autoarei, orice altã soluþie, mai serioasã,
de resuscitare a unui trecut geologic spectaculos.
Rezultatul e joc comun ºi comod:

„La poalele stâncilor, pe un platou mai ridicat se
strânseserã într-o înghesuialã de nedescris dinozauri
uriaºi, asemenea zmeilor din poveste, triceratopºi cu
coleretã osoasã, anchilozauri învãluiþi în þepi, a cãror
greutate îi fãcea aproape imobili. În mijlocul acestei
ciudate adunãturi, pe o stâncã în formã de coloanã,
trona bãtrânul Delorme. Spãlate de ploaie, stâncile
strãluceau în soare cu sclipiri de diamant. Spectacolul
pãrea rupt dintr-un basm chinezesc cu dragoni ºi
bogãþii fabuloase. Delorme însã nu pãrea sensibil
la ciudãþenia decorului. Cu un aparat fotografic

în mânã, el era cufundat într-o operaþie bizarã...
Fotografia. Dar pentru cã animalele erau prea mari
ºi prea aproape de el, nu le putea prinde în întregime
ºi de aceea fãcea fotografii parþiale.

La ora când îl surprinsese Pablo, profesorul fãcea,
dupã cum avea sã povesteascã mai târziu, capete de
expresie. Aceasta se petrecea cam în felul urmãtor:
Delorme lua o piatrã ºi o arunca cu putere în creºtetul
unui gigant. De obicei, animalul înãlþa capul ºi atunci
profesorul apãsa pe
declanºator ºi capul
de expresie era gata.
De altfel, pãrea sã se
simtã foarte în largul
sãu în mijlocul acestui
muzeu paleontologic.”

P
opularizarea
subiectelor
exotice se face

aici nu numai cu faþa spre
trecutul fabulos al planetei,
ci ºi în raport cu istoria
recentã. Astfel, paleonto-
logia ajunge sã se combine cu tema sentimentalã
a amerindianului înrobit de conchistadori ºi menþinut
pânã astãzi într-o primitivitate subumanã, cel puþin în
pãdurile ecuatoriale de pe fluviul Amazon. Publicatã
dupã 15 ani de la apariþia lucrãrii discutate, altã
nuvelã SF (Ochii sfinxului, 1972) îºi plaseazã acþi-
unea în Egipt, în imediata vecinãtate a marilor
piramide. Plusul de experienþã în scris e sesizabil:
textul se compune din amãnunte plauzibile, perso-
najele au miºcãri normale în spaþiul convenþional
pe care li-l propune noua aventurã. Lucrarea se
deschide în mai mare mãsurã spre dimensiuni ale
spiritului, ceea ce o face cu adevãrat demnã de
interes. Miturile cosmogonice ale Antichitãþii ºi motivul
cronoplastiei operate pe un fundal paleoastronautic
sunt principalele coordonate pe care se dispune
substanþa nuvelei, într-un echilibru subtil ºi benefic
pentru ansamblu. Subiectul îºi are, fireºte, insolitul ºi
complicaþiile sale: pretextul unui spectacol de luminã
ºi sunet pentru uzul turiºtilor din Gizeh se transformã
într-o cãlãtorie temporalã de 11 milenii, pânã la

originile mitologice ale civilizãrii speciei umane sub
mâna unor genii extraterestre, devenite Uranus, Hor,
Seth ºi alte zeitãþi primordiale. Uranizii provin dintr-o
lume care cunoaºte imortalitatea, obþinutã prin tehnici
de regenerare periodicã a organismului. Efectul
unui asemenea câºtig extrem de tentant este însã
stagnarea, eliminarea liniei fireºti de evoluþie, aºa
cum vedem cã se întâmplã ºi în romanul Mioarei
Cremene, Mãrirea ºi decãderea planetei Globus.

Preþul plãtit mai înseamnã ºi reducerea
speciei la un singur sex, cel masculin,
întrucât femeia, cu calitatea ei naturalã
de procreare, devine, în aceastã
utopie a autoregenerãrii nesfârºite, un
factor nu doar inutil, ci chiar periculos.
O lume bãtrânã ºi decadentã, unde
condiþia nemuririi permite locuitorilor
sã fie martorii permanenþi ai unei
nesfârºite ºi implacabile degradãri;
fiindcã stagnarea implicã ºi regres, o
omenire care ºi-a ucis continuu copiii
se priveazã de ºansa de a rãspunde
prin genii noi unor impasuri majore:

„Vedea ca într-un film oraºe în
ruinã, civilizaþii care se prãbuºesc în ceaþã ºi fum,
vedea fiinþe asemãnãtoare lui Old, cuprinse de
panicã, alergând în cãutarea aerului care le lipsea.
Citea în ochii aceia larg deschiºi imaginea amurgului
unei lumi ºi înþelegea, în sfârºit, de ce Old nu mai
voia sã se întoarcã pe planeta lui. Se temea sã
fie mesagerul dezastrului. Voia sã le lase pânã la
urmã iluzia, speranþa într-o miraculoasã salvare.”

S
alvarea aaceasta este cãutatã de uranizi
pe Pãmânt, în zorii speciei umane, unde
belºugul de viaþã nepervertitã îndeamnã la

experimentãri promiþãtoare, în rezultatele cãrora „zeii”
aspri ai primelor mitologii cautã rãspunsuri pentru
problemele insolvabile ale civilizaþiei lor ameninþate.
Plecate de la premise greºite, manipulãrile din
„laboratorul” terestru eºueazã, Uranus însuºi – cel
ucis cu o „secerã de diamant” de Cronos, timpul pe
care nemuritorul refuzase sã-l ia în seamã – va sfârºi
încarcerat simbolic în monstruoasa fãpturã artificialã
a Sfinxului prefaraonic.

Sfincºi && ddinozauri
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

(Urmare din pag 24)

D
orinþa mmea dde aa îînvãþa m-a condus sã lucrez atât la temperaturi joase
cât ºi la cele înalte, raku, adicã sculptura, neriage, adicã operele mixte
care încorporeazã ºi alte materiale în ceramicã, giuvaergeria, confecþio-

narea de murale. Totul sub prisma inovaþiei,
a experimentului, a cãutãrii de noi linii, tehnici,
culori. Asta mi-a deschis porþile artei ºi a dat
un sens aventurii mele artistice.

Am avut peste 250 de expoziþii individuale
sau colective, am strâns peste 1000 de comentarii
pe care presa scrisã mi le-a dedicat pe toate
continentele, am circa 40 de lucrãri în muzee,
fundaþii, universitãþi ºi centre publice. Puteþi
vedea mult mai multe pe site-ul ºi pe blogul meu,
www.panisello.net ºi la www.panisello.net/blog.

A.G.: În România încã mai existã meºteºugul
olarilor, existã chiar un grup de creatori la Horezu.
Dar în Spania, ºi în Europa occidentalã, supravie-
þuieºte aceastã ocupaþie, aceastã artã milenarã? 

Îi cunosc, îi apreciez ºi-i admir pe numeroºii
olari de la Horezu pe care i-am cunoscut încã
de la prima vizitã în România, acum 8 ani. N-am
vãzut niciodatã un popor atât de pasionat de
ceramicã. De ºapte ori le-am vizitat atelierele, cuptoarele, magazinele, ºase ani
am folosit lutul lor la lucrãrile din Tabãra de creaþie din Cãlimãneºti. Acestea au
fost arse în cuptoarele lor ºi acum fac parte din patrimoniul artistic al Primãriei
Cãlimãneºti. Cunosc Muzeul de ceramicã al oraºului ºi pe directoarea lui,
dna Loriana Todea, cu care am vorbit de multe ori. Vorbeºte perfect spaniola.
Îl cunosc ºi pe primar, dl Ilie Fârtat, care ne-a invitat acum câþiva ani, împreunã
cu dl Ilie Amuzan, la Tabãra de creaþie ºi la cuptoarele din Horezu.

Când am venit prima oarã, dna Loriana ne-a explicat totul, ne-a dat cãrþi,
DVD-uri, materiale. Le-am dus la Museo Terracota din La Galera, oraº care
organizeazã în fiecare an cel mai important târg de ceramicã din Catalonia,
Fira de la terrisa i cerámica de La Galera. Ideea a fost aºa de bine primitã, încât,
de atunci, România a fost invitat permanent ºi dispune de cel mai mare spaþiu
de expunere. Vara trecutã, când am fost iar la Muzeul din Horezu, directoarea
ne-a arãtat spaþiul pe care l-au dedicat obiectelor dãruite de cei din La Galera.

Dar, vorbind în general, munca olarilor în Spania pierde teren. Zona mea
natalã, Tierras del Ebro, unde meseria a avut mare importanþã în trecut,

a pierdut mai multe centre de ceramicã
ºi la fel se întâmplã în toatã Spania.

A.G.: Cunoaºteþi opera lui Constantin
Brâncuºi? În ce mãsurã este ceramica o formã
de sculpturã? 

Sigur cã-i cunosc ºi-i apreciez opera marelui
artist internaþional din România, Constantin
Brâncuºi. Din fericire, în cadrul Taberei din
2009 am vizitat Târgu Jiu ºi parcul care-i poartã
numele. Am cerut voie organizatorilor sã pre-
gãtesc niºte plãci de lut la Cãlimãneºti ºi sã
le iau în parcul Brâncuºi, sã caut un copac
mare ºi sã încep chiar acolo una dintre
sculpturile pe care urma sã le termin în Tabãrã.
(Plãcile urmau sã ia forma scoarþei unui copac,

ºi apoi sã fie prelucrate.) Aceastã operã are titlul Omagiu lui Constantin Brâncuºi.
În general, la lucrãrile de sculpturã se scoate materialul dintr-un bloc (lemn,

marmurã, piatrã...), pentru a rãmâne opera pe care vrei s-o realizezi. În ceramicã
existã un avantaj – poþi sã scoþi lut, dar poþi sã ºi adaugi, dacã materialul este
umed. Posibilitãþile sunt foarte mari. Ideea ceramistului va defini în final opera
ca sculpturã sau ceramicã, dar limitele nu sunt matematice.

A.G.: Domnule Panisello,  credeþi cã arta poate transforma lumea? Cum,
dacã rãspunsul este afirmativ?

Pot sã afirm din propria experienþã cã arta poate transforma viaþa. Pot afirma
cã expresia artisticã poate schimba comportamente problematice, poate trezi
interesul elevilor care se simt dispreþuiþi de colegi sau de oamenii mari, poate
creºte sentimentul de încredere în propriile forþe la tineri ºi mai puþin tineri.
Poate fi o fereastrã deschisã spre creativitate, spre experiment, spre dezvoltarea
imaginaþiei. Eu, ca profesor, am lucrat cu elevii mei „jucându-mã” de-a munca
sau muncind în joacã... Nu poþi pretinde acelaºi randament pentru toþi. Psihologia
ºi pedagogia diferenþiatã se adapteazã circumstanþelor reale, evitând traumele.
Colegii mei, profesori ceramiºti, dau lecþii în câteva închisori spaniole, deþinuþilor,
ceea ce confirmã cã arta poate transforma o viaþã.

Este o certitudine faptul cã la nivel global educaþia este investiþia cea mai
bunã pe care ar trebui s-o facã guvernele. A subaprecia educaþia înseamnã
sã condamni o þarã la eºec ºi, în zilele noastre, deºi existã atâtea posibilitãþi,
existã ºi unele guverne care nu înþeleg acest lucru. Existã circumstanþe politice
ºi sociale în Europa de azi care lasã mult de dorit. 
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Joan PPanisello CChavarría
AAuurreelliiuu GGOOCCII

JJoan PPanisello
Chavarría eeste
un ffoarte ccunoscut

ceramist ccatalan ((nãscut îîn
1944), pprofesor uuniversitar,
membru aal AAcademiei
Internaþionale dde CCeramicã
de lla GGeneva. OOpera ssa,
formatã ddin ppeste 9900
de ppiese dde cceramicã,
este aapreciatã ppe ttoate
continentele,
pentru eea
primind 224
de ppremii

internaþionale. CCartea Regiimentul aalb de IIoan BBarbu ((El rregiimiiento
blanco, traducere îîn llimba sspaniolã dde GGabriela BBanu), pprecum
ºi vvolumul llui CComan ªªova Zãpada ººii oochiiii llupiilor/ La nniieve
y llos oojos dde llos llobos (ediþie bbilingvã ttradusã dde GGabriela BBanu)
au ffost iilustrate ccu ffotografii aale ooperelor llui JJoan PPanisello.

Aureliu GGoci: Domnule PPaniisello, ccum aaþii ccunoscut RRomâniia?
În 22008 aam ffost iinvitat dde UUNESCO ssã pparticip lla ttabãra

internaþionalã AART CCAMP ddin AAndorra, mmica þþarã ssituatã îîn PPirinei.
Acolo aam ccunoscut aartiºti ddin mmulte þþãri, iinclusiv ddin
România. DDna FFenia DDriva, cconsilier ppentru cculturã ddin
Primãria CCãlimãneºti, ccare ccoordona ggrupul dde aartiºti
români, mmi-aa ppropus ssã pparticip lla TTabãra iinternaþionalã
din CCãlimãneºti. AAm îînceput îîn 22009 ººi nne-aam îînþeles
atât dde bbine îîncât aam vvenit ººi îîn 22011, 22012, 22013,
2014, 22015. AAm ffost oo mmare pplãcere ssã ttrãiesc aaceste

experienþe îîn RRomânia. DDebordez dde iinspiraþie ccând vvãd
pãdurile, mmunþii, rrâurile ººi llocuitorii, ddar ººi aartiºtii rromâni,
colegii mmei. DDe nneuitat, aatât ppentru mmine ccât ººi ppentru ssoþia mmea.

A.G.: Dle PPaniisello, aarta cceramiiciiii eeste ffoarte ccomplexã, iimpliicã
desenul, llutul, cculoarea, ttehniiciile dde ffabriicare, ccoacerea... CCum
aþii aajuns cceramiist? 

Când mm-aam nnãscut, mmama llucra cca ppatiser lla pparterul ccasei nnoastre.
Aveam uun ccuptor nnormal, dde vvreo 33 mmetri ccubi ccapacitate. MMama ffãcea
produse ttradiþionale, iiar ttata eera aagricultor, llucra îîn ggrãdina nnoastrã.
Pe lla 44-55 aani aam îînceput ssã mmã jjoc ccu llutul ddin ggrãdinã, ccând uuda ttata
plantele. DDin ffericire, mmama mmi-aa ddat vvoie ssã aard îîn ccuptor ppiesele ppe
care lle ffãceam, îîn nniºte rrecipiente mmetalice. EErau ffigurine dde aanimale,
de ooameni, ppodoabe ppentru CCrãciun, jjucãrii, mmingi... PPentru mmine aa ffost
un aadevãrat ddar îînþelegerea eei. AAu ttrecut aaproape 770 dde aani ººi îîncã mmai
sunt ooameni ddin ssat ccare-mmi aamintesc dde aasta.

Copil ccu bbani ppuþini, îîmi ffãceam ccu mmare pplãcere ppropriile jjucãrii, sspre
admiraþia pprietenilor. AArta ººi îîndemânarea îîmi ccurgeau pprin vvine ººi pprin

imaginaþie. LLa lliceu ººi bbacalaureat, mmateriile ffavorite aau
fost ddesenul, mmatematica ººi ººtiinþele nnaturii. AAm sstudiat,
am ddevenit pprofesor, mm-aam îînscris lla ººcoala dde aartã ººi
timp dde 66 aani aam aasistat lla ccursuri ssearã dde ssearã. AAm
terminat ccu nnote eexcelente. ÎÎn uultimii 88 aani dde aactivitate
laboralã aam ffost pprofesor dde cceramicã, dde mmozaic rroman
ºi eexpresie aartisticã lla iinstitutul ddin ooraºul nnatal, TTortosa.
Culmea ffericirii, ccând aam iieºit lla ppensie. DDar nnu aam
încetat ssã þþin cconferinþe, ddiscuþii, aateliere dde aartã îîn ccolegii,
institute, ººcoli dde aartã.

Dar, îîn ttinereþe, ddupã cce aam aabsolvit sstudiile dde cceramicã, aam pparticipat lla
multe ccursuri dde vvarã, ppentru aa-mmi pperfecþiona
tehnicile dde ssmãlþuit, dde aars, dde llut. AApoi mmi-aam
fãcut ppropriul aatelier îîn ggarajul ccasei nnoastre.
Apoi aam cconstruit aaltul ppe pparcela nnoastrã, mmai
mare, ccu ddouã ssãli dde eexpoziþie, uuna ppentru
smalþuri ººi aalta ppentru llut ººi llut aars. AAm ccumpãrat
douã ccuptoare, uunul eelectric ººi aaltul ccu ggaz
natural. AApoi aam mmai cconstruit uunul, ppentru
a oorganiza ccursuri ccu pprofesorii ccare vvoiau
sã ppredea cceramica îîn ººcoli. 

Am vvândut vvreo 220 dde ppiese îîn ººcolile uunde
eram pprofesor ppentru aalþi pprofesori, ttrimis dde
Universitatea ddin BBarcelona. ÎÎncepând ccu 22002

ºi ppânã îîn 22007
am rrenunþat
la ppostul dde
profesor, ppentru
a mmã ddedica
lucrului îîn aatelier
într-oo DDEPLINÃ
SCUFUNDARE
ARTISTICÃ.
A ddurat ccinci aani
ºi aa ffost uun ddar
minunat ppe ccare
mi ll-aa ppermis
viaþa. MMi-aam
construit ssingur

un ccuptor dde ggaz ccu ccapacitate dde 11000 dde llitri, sspecial ppentru aa
coace oopere dde mmari ddimensiuni lla 11300 oC. DDe-aa llungul vvieþii aam
pregãtit ppeste 110.000 dde cculori ddiferite. AA ffost mmarea mmea ppasiune,
deºi eeste uuna ddintre mmuncile ccele mmai ccomplicate aale uunui cceramist.
Trebuie ssã ggândeºti ffiecare fformulã cchimicã, ss-oo nnotezi, ssã ccântãreºti
greutatea, ssã  ppisezi, ssã aaplici nnuanþa ppe pplacheta ccare vva ffi mmostra,
s-oo ccoci oorizontal ººi vvertical... AAdevãratã mmuncã dde aalchimist.  

(Continuare lla ppag. 223)

Numãr iilustrat ccu llucrãri dde JJoan PPanisello CChavarría.


