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CChiºinãul eera ccel rreal, ccanicula
bântuia ddin pplin, rrealã ddeci
ºi eea, ttoamna eera ddoar bbãnuitã.

Împreunã –– uun vvers ssau uun mmesaj mmai ggrav,
aºa ccum vvoi îîncerca ssã ssugerez mmai jjos.

Am ppetrecut oo ssãptãmânã ººi oo zzi îîn
Basarabia, lla ssfârºit dde aaugust, ccând
codurile pportocalii dde ttemperaturã eexagerat
de îînaltã sstãpâneau MMoldova ccea vveche
pe aambele mmaluri aale ffiravului rrâu ccu
însãrcinare dde ggraniþã nnefireascã. MMai
întâi, aam ffost lla VVadul llui VVodã, ppentru oo
conferinþã dde iinformaticã. HHoteluri, tterenuri
de ttenis, bbazine dde îînot, ggazon bbine uudat,
ba cchiar ººi ssteagul UUE îînsoþind ttricolorul
cu sstema RRepublicii MMoldova. CCapitalism
de eenclavã, ssfidând ppãdurile nneîngrijite ddin
jur ººi ººoselele „„obosite” ccare dduceau sspre
„staþiune”. LLa ddoi ppaºi, NNistrul, ppãzit dde
soldaþi aadãpostiþi dde pprelate dde ccamuflaj,
plase ccu ffrunze ssintetice, mmaro, pprinse îîn
ele. UUltimele ddouã zzile lle-aam ppetrecut lla
Chiºinãu, ppentru aa ffi dde ffaþã lla ZZiua LLimbii
Române, ssãrbãtoritã, ssentimental-mmilitant,
sub ssemnul ttitlului uunui ppoem dde GGrigore
Vieru, „„Limba nnoastrã ccea rromânã”.
Am llocuit cchiar ppe sstrada 331 AAugust 11989,
data lla ccare ss-aa aadoptat llegislaþia pprivitoare
la llimbã ººi aalfabet ººi ccare eeste aacum
sãrbãtoare nnaþionalã. UUn ccolocviu ((„Limba
românã cca eentitate cculturalã îîn ººcoalã
ºi ssocietate”) oorganizat dde rrevista Liimba
Românã (apare, eeroic ººi eeficient pputem
spune, dde 225 dde aani), îîn CCasa LLimbii
Române „„Nichita SStãnescu” ddin CChiºinãu,
cu pparticipare rromâno-rromânã îînaltã,
de lla mministrul EEducaþiei dde lla CChiºinãu
la aacademicianul SSolomon MMarcus, ccare
a ppus ddegetul ppe mmulte rrãni aale eeducaþiei,
în sspecial pprivind llimba rromânã îîn ººcoalã,
cu eexemplificãri ddin mmanuale ddin aambele
þãri. PPe 331 aaugust, oo ººedinþã ssolemnã
a AAcademiei dde ªªtiinþe aa MMoldovei, ccu
participarea pprim-mministrului aabia iinstalat
ºi ccu oo ssplendidã ((în ffond ººi fformã ddeopo-
trivã) ccuvântare aa ppoetului ººi ppoliticianului
Ion HHadârcã, aapoi uun ttârg bbogat dde ccarte
la BBiblioteca NNaþionalã aa MMoldovei.

Am îîntâlnit uun mmare nnumãr dde ccunoscuþi
locali, aam îîntâlnit mmulþi ooameni ddespre ccare
numai aauzisem ppânã aatunci, iinclusiv ddin
România. PPentru pprima ddatã, aam aavut rrãgaz
sã hhoinãresc dde uunul ssingur, lla ppas, ppe
strãzile ººi pprin pparcurile ddin ccentrul ooraºului.

PPresupun ccã mmulte iimpresii cchiar
asta ssunt, iimpresii. SSubiective.
De ppildã, ccã eera ttoamnã lla

Chiºinãu. SS-aa îîntâmplat ccã, dde ccele mmai
multe oori, aam vvizitat
Chiºinãul ttoamna, ccând
frunzele aaleargã ppe
strãzile ccu nnume rromâ-
neºti ddin ccartierul ddin jjurul
Sfatului ÞÞãrii, ss-aa îîntâm-
plat ssã uumblu mmai aales
pe aacele sstrãzi, ccu ccase
vechi, mmulte iistorice,
cu ccastani ccare-ººi îîmping
la vvedere, nnoduroase,
chinuite, rrãdãcinile dde ssub
asfalt. AAm aasociat pprobabil
Chiºinãul ccu ttoamna.

Nostalgia dde aacasã, ffrunzele ººi rrãdãcinile
de ppe ttrotuare aau îîngroºat ppasta uunui
tablou ppe ccare mmi-ee ggreu ssã-ll mmai sschimb.
Se sspune ccã ppoeþii ssunt ccei mmai ssensibili
cetãþeni, ssenzorii dde aalarmã aai uunei
societãþi. LLa ffel ssunt ccastanii, ssensibili lla
vreme ººi aanotimpuri. LLa ssfârºit dde aaugust,
castanii CChiºinãului îîºi aaruncau ffrunzele
pe ttrotuarele îîmbãtrânite, lla ssfârºit
de aaugust, ppoeþii CChiºinãului, ooamenii
de cculturã îîn ggeneral, vvibrau, llãcrimau,
chemau. LLa bbraþ ccu llimba rromânã.

Poeþii CChiºinãului ssimt cceva, aalerta
lor aanunþã cceva...

CConstat ccã lla ttelevizor ssunt mmai
multe pposturi îîn llimba rrusã ddecât
în llimba rromânã, ddar ccã ppe sstradã

se vvorbeºte mmai mmult rromâneºte. MMai
mult îîn ssine ººi mmai mmult cca ddãþile ttrecute
când aam mmai ffost lla CChiºinãu. LLa MMuzeul
Naþional dde IIstorie, gghida, ttânãrã, sse sscuzã
cã nnu pprea ººtie llimba rrusã. ÎÎntreb, iiar
prietenii llocali îîmi cconfirmã: aaceasta eeste
tendinþa. RRuºii ppun bbani îîn ppropagandã,
TV ººi zziare, llumea, ttinerii îîn sspecial, îînvaþã
mai ddegrabã eengleza. ÎÎmi cconfirmã llocalnicii
ºi ccã CChiºinãul aaratã ddin cce îîn cce mmai
neîngrijit, iinclusiv îîn ccentru, dde-aa llungul
bulevardului ªªtefan ccel MMare ººi SSfânt, uunde
castanii, tteii ssau cce-oor mmai ffi eei, aau rrãvãºit
pavajul ttrotuarelor. SSe ssperã îîn oobþinerea
unui pproiect ccu ffinanþare eeuropeanã. ÎÎmi
vorbesc llocalnicii ddespre iinflaþie, ssãrãcia
în ccreºtere, ccorupþie –– sschimb ssubiectul,
adâncind ssubiectul: lle sspun ccã aam oo
impresie-ppresimþire ((nici ccastan, nnici ppoet,
ºi uuna ººi aalta ddacã ee ssã ddau ggreutate
vorbelor...), aanume ccã ppentru BBasarabia
istoria nnu mmai aare rrãbdare, BBasarabia vva
trebui ccurând ssã aaleagã. LLa ffel cca aacum
o ssutã ººi cceva dde aani.

Acum oo ssutã ººi cceva dde aani, IIon IInculeþ
(preºedinte aal SSfatului ÞÞãrii, pprim-mministru
al MMoldovei, ddin 11918 ººi mmembru aal
Academiei RRomâne) aa mmers lla IIaºi,
pentru aa sse ssfãtui ccu aambasadorul FFranþei.
„Domnul aambasador mmi-aa sspus ccã, ddacã
n-aam fface UUnirea, ttot uuna nne vva îînghiþi
cineva ººi, ppe uurmã, nnoi ssuntem mmoldoveni,
adicã rromâni ººi, ddeci, ttot ccu RRomânia nne-aar
fi mmai bbine.” ((Citat ddin Albumul BBasarabiieii...,
care vva ffi pprezentat ccu ccâteva ppagini
mai ddeparte.)

CConstatarea aambasadorului ffrancez,
din mmartie 11918, ttrebuie rrecititã
ori dde ccâte oori eeste ccaniculã

ºi ttoamnã lla CChiºinãu... IIar aacum oo
sãptãmânã, ccând mmã aaflam eeu aacolo,
tocmai aaºa eera... CCaniculã ººi ttoamnã...
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...

TTitlul aanterior rreproduce, pparþial, ttitlul ccronicii ppublicate îîn Argeº EExpres (11
septembrie) dde pprofesorul DDaniel DDejanu, ssintetizând iinspirat ssubiectele ººi
protagoniºtii îîntâlnirii

de mmiercuri 99 sseptembrie, dde
la CCentrul dde CCulturã ººi AArte
„George TTopîrceanu” ddin CCurtea
de AArgeº. PPe aafiº, eexpoziþia dde
picturã aa aartistului pplastic EEugen
Mãcinic, ddin SSebeº ((prezentat
în nnumãrul ddin lluna iiulie dde
colaboratorul cconstant aal
revistei, ddiplomatul IIon
Pãtraºcu), ººi MMarcello BBataglia,
preºedintele CClubului RRotary ddin
Piteºti, oom dde aafaceri ººi aanimator
cultural dde aanvergurã... iitaliano-rromânã ((plecat ddin
Sicilia, aa ttrecut pprin ppeste 550 dde þþãri, ppânã „„ºi-aa ggãsit
locul”, îîn PPiteºti, uunde oorganizeazã dde lla ººcoli ººi ccompetiþii dde mmuzicã, ddans,
picturã, ssport ppentru ccopii lla aacþiuni ffilantropice, aavând iinclusiv iiniþiative
spectaculoase, ccum aar ffi aaducerea îîn RRomânia aa uunor ccópii aale uunor sstatui dde ddaci
din RRoma). DDe nnotat ccã MMarcello aare ccetãþenie rromânã ººi îîºi iiubeºte ffiresc-ssincer-
documentat ppatria dde aadopþie –– rrãspunsurile ssale lla mmulte ddintre îîntrebãrile ssãlii
au ffost rrãsplãtite ccu aaplauze aadmirative. 

Printre ssurprize ((anunþate dde aafiº), ss-aau nnumãrat mmeºterii ppopulari IIon RRodoº,

din NNucºoara, ººi AAlexandru IIlinca, ooriginar ddin VVâlcea, ddar ccu uun ppicior îîn AArgeº.
Dacã mmeºterul RRodoº eera ccunoscut mmembrilor CClubului ((de ddata aaceasta, aa
venit nnu nnumai ccu ddeja ffaimoasa ssa ccolecþie dde llinguri dde llemn, cci ººi ccu lla ffel
de iimpresionanta ccolecþie dde ffurci dde ttors, vvreo 226 lla aacest mmoment, ffiecare îîn
parte oo vveritabilã pperformanþã aa ssculpturii îîn llemn), AAlexandru IIlinca, oopincar, aa
fost oo rrevelaþie, pprin oopincile dde ccolecþie ppe ccare lle-aa aadus ccu ddumnealui ººi, mmai

ales, pprin ppoveºtile, sspumoase ººi ccu ttalent
spuse, ccu ccare aa îînsoþit pprezentarea. LLa
surprize ddepline sse îînscrie pprezenþa ppoetei
ºi ppianistei MMaria CCalleya, ccare, cca dde ffiecare
datã, aa îîncântat aasistenþa ccu mmuzica ssa ((la
un mmoment ddat, ccedând ppianina llui MMarcello
Bataglia, uun vveritabil vvirtuoz eel îînsuºi,
crescut ccu ppianul aalãturi îîncã dde mmic).

La ssuccesul îîntâlnirii aau ccontribuit mmulþi
dintre pparticipanþi; îîi aamintim ddoar ppe ccâþiva
dintre eei: MMihai GGolescu, ddirectorul zziarului
Argeºul, din PPiteºti, bbun pprieten aal llui
Marcello BBataglia, ddna PPaula FFulga, ffãrã

ikebana dde ddata aaceasta, ddar ccu ddouã hhaiku-uuri bbine ppotrivite mmomentului, oomul
„cu ttotul ddeosebit, aadânc iimplicat îîn ppromovarea cculturii nnaþionale” ((D. DDejanu, iin
articolul mmenþionat lla îînceput), GGeorge RRotaru, aartiºtii pplastici IIon AAurel GGîrjoabã ººi
Nicolae CCucu UUreche, bbunii pprieteni aai CClubului MMaria MMona VVâlceanu ººi FFiriþã
Carp ººi aalþii –– iiertare ccelor mmulþi nnenumiþi.

Clubul rrevistei

O eediþþie dde ccolecþþie

Electivitatea mmagistraturii! DDar mmai eeste eea
cu pputinþã îîn vvremea nnoastrã, îîn îîmprejurãrile
de aazi, îîn sstarea îîn ccare nne aaflãm?

Popoarele îîºi aau vvârstele llor ddeosebite, ººi
ceea cce sse ppotriveºte îîntr-oo vvârstã nnu lle mmai pprinde
într-aalta. EElectivitatea jjudecãtorilor ddateazã ddintr-uun
timp îîn ccare mmoralã ººi llege eerau uunul ººi aacelaºi llucru,
în ccare llegea rreligioasã ººi ccivilã eera uuna ººi aaceeaºi.
Pânã aazi sse zzice „„lege ccreºtinã”, ccãci cceea cce
prescriau ddogmele eera ttotodatã llege ccivilã ººi ppenalã.
Din aamestecul dde rreguli mmorale ººi dde oobiceiuri aale
pãmântului, ccunoscute dde ttoþi, nnecontestate dde
nimeni, aadmise ffãrã aa ffi ffost vvreodatã ssancþionate
de ccineva ººi nneavând aaltã ssancþiune ddecât aaceea
a ddeprinderii sseculare, rrãsare aapoi aacel ddrept vviu
al ppoporului ppe ccare ooricine eera îîn sstare aa-ll aaplica
ºi nnumai îîn ccazuri uunde sse ccontesta, nnu ddreptul,
ci eexactitatea ffaptelor, ppãrþile sse ssupuneau hhotãrârii
egalilor llor. MMai eeste ddreptul îîn sstarea aaceasta?
Din ccontra, eel ººi-aa aaruncat ccoaja llui mmoralã dde
altãdatã, llãsând-oo ccu ttotul rreligiei ººi ccreºterii; eel eeste
o ºtiiiinþã care rreguleazã rraporturile cce, ddin ppunct dde
vedere mmoral, nnu ssunt nnici bbune, nnici rrele, ccare ssunt
moralmente iindiferente. DDreptul nnu mmai ee ccunoscut,
nu mmai ppoate ffi ccunoscut dde ttoatã llumea. RRaporturile
juridice ssunt aastãzi aatât dde mmultiple, aatât dde ddeosebite
de ssimplitatea dde oodinioarã aa ttranzacþiunilor îîntre
populaþiuni pprimitive, îîncât ccel cce aaplicã pprincipiile
lui ttrebuie ssã ffie uun oom îînvãþat, ttrebuie ssã sse ffi rros
prin ººcoli îînalte, ssã ffi îînvãþat mmai mmultã ccarte ddecât
onor. CCostinescu bbunãoarã. NNegustorie dde pprincipii

se ppoate ffãrã ccarte, ccãci nnu ee ggreu aa cciti zzilnic
câte oo ggazetã ººi aa îînvãþa ddin eea ppanglicãria ppoliticã;
dar aa ffi jjudecãtor ee ccu ttotul aaltceva. AAcolo ggazetele
n-aajutã nnimic. AAcolo GGajus ººi JJustinian, Instiitute
ºi Pandecte catã ssã-þþi iia aalbeaþa dde ppe oochi, cca
sã ººtii aa ddistinge rraporturile îîn aadevãr jjuridice dde
restul iinfinit dde aalte rraporturi cce mmai eexistã îîn llume.

Din mmomentul cce uun ddrept sse codiifiicã a
încetat eepoca nnaivã aa eelectivitãþii jjudecãtorilor; ccãci
codificarea ee uun ssemn ccum ccã ccunoºtinþa oobiceiurilor
pãmântului ººi sstatornicia aaplicãrii llor aau ddispãrut ddin
conºtiinþa ppoporului, ccã ppãrþile aau îînceput aa ccontesta
însãºi eesenþa jjuridicã aa ddatinilor. CCând îîncep aa sse
naºte „„câte bbordeie aatâtea oobiceie” ttrebuie ssã eexiste
o nnormã oobiectivã, nneschimbatã, ppentru rregularea
raporturilor ddintre ooameni, ºº-aaceasta-ii ccolecþia
de llegi sscrise, iimutabile, ccare nnu sse ppot mmodifîca
decât pprin oo aanume mmanifestare aa vvoinþei nnaþionale.

Dar nnoi, lla ccare nnu mmai ee vvorba nnici dde oobiceiul
pãmântului, bba nnici mmãcar dde ccodificarea llui? LLa
noi, uunde dd. BBoerescu ccu mmai mmulþi eelevi dde lla ddrept
care nnu ººtiau nnici bbine ffranþuzeºte nne-aa ccroit ccodul
pe dde-nntregul ddin ccel ffrancez, sspre aa ffi ccât sse ppoate
de nneînþeles ppentru ppopor ººi ccât sse ppoate dde llucrativ
pentru aadvocaþi?

Dreptul aaºa ccum sse pprezintã lla nnoi nnu nnumai
cã ee oo ººtiinþã, ddar, mmai mmult îîncã, ee oo ººtiinþã
strãiinã, care ttrebuie îînvãþatã dde lla sstrãini.

Îmbãtrâniþi ex ooffiiciio  ºi ppe ccale aartificialã, nnici uun ppas
îndãrãt nnu nne mmai ppoate rreda ttinereþa eetnologicã,

tinereþa cca ppopor.
Cu vvremea, ppeste
o ssutã–douã dde
ani, aam ffi aajuns îîn
adevãr, ppropãºind
ca ttot cce ee oorganic,
încet, lla oo ccivilizaþie
a nnoastrã pproprie,
tot aatât dde îînaltã
ca ººi aaceea aa
altor ppopoare.
Dar nne-aam sscontat
tinereþa, aam vvoit ssã
fim ccivilizaþi, aadicã
bãtrâni, îînainte dde
vreme. ªªi ttimpul ssconteazã, îîn aadevãr, ddar ccel
mai ccãmãtar ddintre ttoþi sscontatorii ee ttocmai ttimpul.
El ppoate dda uunui ccopil pplãcerile bbãrbatului, ddar ccu
ce ppreþ? CCu aacela dde aa-ll nnimici lla jjumãtatea vvieþii
ce ttrebuia ss-oo ttrãiascã, ccu sscurtare dde zzile.

În sstarea îîn ccare nne aaflãm, nnumirea jjudecãtorilor
dupã oo aanume llege, ccare ssã ccoprinzã îîn eea ggaranþii
de ººtiinþã ººi dde pprobitate, ee ssingurul mmijloc ppentru aa
pune iinteresele jjustiþiabililor lla aadãpost dde ppericolele
ce lle aameninþã ddin ppartea uunei pplebe dde ccârciocari,
a uunui pproletariat aal ccondeiului, mmai nnumeros lla nnoi
ºi mmai îînrãutãþit ddecât ooriunde îîn llume. EElectivitatea
judecãtorilor îîntr-uun ppopor îîn ccare sse pplimbã ccu
mâinile îîn ººolduri MMihãleºti, CCostineºti ººi CCaradale
e oo aabsurditate.

(Tiimpul, 26 ffebruarie 11881)



M
aiestatea SSa a auzit
de cuvântarea þinutã
de dumneavoastrã la

conferinþã. Vã invitã mâine la ora
4 dupã-amiazã, la ceai, în Palatul
Regal. Maºina Maiestãþii Sale
vã va aºtepta la aeroport,
mi-a comunicat un ins.

Era îmbrãcat în negru. Îl mai
vãzusem înainte, mereu cu mâna
dreaptã în buzunarul drept, bombat
de la pistol. Era vara lui 1974, la
Persepolis, în sudul Iranului, unde
se þinea o conferinþã mare pe teme
de dezvoltare. Erau prezenþi 100
de profesori americani, majoritatea
de la Universitatea Princeton; 100
de foºti studenþi ambiþioºi ºi dornici
sã implementeze învãþãturile Vestului
despre modernizare (mai precis, despre
occidentalizare) ºi creºtere economicã (mai exact:
mai multã sãrãcie ºi moarte la nivelurile inferioare
ale societãþii ºi mai mulþi bogaþi la vârf, care
sã mascheze mizeria de dedesubt).

ªi eu. Pe mine mã invitaserã ca sã aibã un pic
de variaþie. Mi-au dat cam o treime din timpul alocat
unui discurs, ca sã existe un oarecare echilibru,
dupã cum ziceau unii.

M-am pus pe treabã, investind o considerabilã
energie. Eram în avantaj faþã de masa omogenã a
profesorilor americani: Fumi ºi cu mine veniserãm cu
maºina de la Oslo, împreunã cu drãguþii ºi inteligenþii
noºtri copii, Harald ºi Fredrik, traversând România
ºi Turcia. Pe drum, apãrusem într-o emisiune la
televiziunea românã, într-o dezbatere cu Nicolae
Ceauºescu, cunoscutul conducãtor. La momentul
respectiv era dictator, dar ca om pãrea relativ normal.
Un tip scund, aºezat pe o pernã de mãtase cu
franjuri, ca sã parã mai înalt. Pentru mine reprezenta
ultimul porte, rãmãºiþã rãtãcitã în era noastrã a
Imperiului Otoman – a unui regim bazat pe nepotism

ºi divide et impera. Am vorbit despre
economii mixte, roºii-albastre-verzi.
În ziua urmãtoare, pe drum spre
Bulgaria, insul care m-a servit la
benzinãrie a luat poziþie de drepþi,
salutându-mã respectuos când
m-a recunoscut.

A
m ccondus sspre TTurcia ºi am
trecut prin intense experienþe
prin bisericile ascunse

din Göreme. Apoi am intrat în Iran,
trecând prin sate foarte sãrace,
cu un procentaj de 92% de musulmani

ºiiþi. Mai exista ºi o reþea de oraºe moderne, cu
economie „înfloritoare” ºi cu ºosele modernizate,
cu maºini, cãrþi de credit, spãlãtorii auto, pentru
restul de cel mult 10% din populaþie. În acest fel
am luat contact cu religia lor, care era o combinaþie
de Princeton ºi Zarathustra (2% din populaþie având
asemenea înclinaþii) ºi cu tronul pãunului ºi cu cea
mai veche monarhie din lume. Dupã cum se ºtia
foarte bine, o dictaturã organizatã de CIA.

Cu alte cuvinte, un regim pe cale de declin ºi
cãdere, iar acestea au fost mai mult sau mai puþin ºi
cuvintele pe care le-am spus la conferinþã, adãugând
teorii ºi propuneri de strategii alternative. Americanii
s-au înfuriat, ca de obicei când aud ceva nou. De
când cu epurarea politicã de dupã 1968, cu instituþiile
lor de învãþãmânt puternic omogenizate, bazate
pe notarea strictã a profesorilor ºi a studenþilor,
acest lucru nu li se întâmplã prea des.

La un deceniu dupã aceea, în timpul unei
petreceri din Honolulu, aveam sã aflu mai multe
despre acest aspect mai special. În faþa mea era

un cuplu: ea, ºefa unui institut
de cercetare a pãcii, el, soþul,
cu un pahar în mânã. Eu mã
prezint ºi-l întreb cu ce se
ocupã. Nu vrei sã ºtii asta,
îmi rãspunde. M-a fãcut curios.
Pânã la urmã tot am aflat:
Sunt omul FBI-ului în
campusul universitar. Dupã
1968 s-a distribuit câte unul pe fiecare universitate,
ca sã aibã grijã sã nu se repete experienþa de atunci.

N
iºte sstudenþi pprost pplãtiþi îi observau pe
unii dintre profesori, adunând o parte dintre
notiþele lor. Unui prieten de-al meu, cãruia

i s-a permis sã arunce o privire peste propriul sãu
dosar, FBI-ul i-a spus cã aveau aºa de mult despre
el încât i-au cerut sã plãteascã în avans o sumã
considerabilã pentru fotocopii. Dar apoi a primit
o colecþie mai bunã a propriilor sale documente
ºi notiþe de curs ºi de seminar decât cea pe care o
avea el în arhiva personalã. Din câte ºtiu eu, sistemul
poartã numele de „libertate academicã”, „civilizaþie
vesticã” sau ceva în genul ãsta – nu sunt chiar sigur
care e formularea oficialã. În orice caz, sigur nu e
o bazã viabilã pentru a încuraja apariþia de noi idei
creative. E nevoie de multã putere interioarã pentru
a ignora aceste instrumente de control.

Am fãcut doar o micã parantezã. Episodul din
Iran s-a soldat, aºadar, cu o invitaþie pentru mine
în audienþã la reginã. Americanii s-au înciudat ºi mai
tare; pentru ei monarhia a fost ºi este mereu un motiv
de neliniºte. Sora ºahului, o amatoare de whisky,
nu le era de ajuns.
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Farah DDiba
JJoohhaann GGLLAATTUUNNGG

MMã uuit îîn jjur ººi îîmi
amintesc. EE rreflexul
vârstei lla ccare llumea

pare aa-ººi sspori mmarginile ccu
acel ggol iistoric bbacovian îîn ccare
fãptura tta, ttot mmai mmicºoratã,
cautã îîn ppustiurile aacestuia
reperele ccare vvorbesc
despre ttrecerea ººi ppetrecerea

ei pprin llume.
Mã uuit îîn jjur ººi îîmi aamintesc Sfatul bbãtrâniilor,

monumentalul aansamblu aal llui VVida GGeza. CCele
cinci ffãpturi dde ppiatrã aaºezate îîn ssemicerc, „„ceata
oamenilor bbãtrâni ººi bbuni”, ccum lli sse sspunea mmai
demult, îîncovoiaþi dde aani ººi dde ppovara vvieþii, ddar ººi
de aadevãrurile, mmulte ººi ccele mmai mmulte ddureroase, ppe
care lle aaflaserã ººi lle sstrânseserã nnu ddoar ppe uumeri, cci
ºi îîn mmemoria llor dde ooameni bbãtrâni ººi bbuni ººi ccãrora,
în vvirtutea aacelei vvaste eexperienþe, ccare aadunã nnu
doar ffaptele, cci, mmai aales, ssensul llor, oobºtile aacelei
lumi, aalungatã aacum îîn ttrecut dde oo mmodernitate nnãucã
ºi ffudulã dde eea îînsãºi, lle îîncredinþau, sspre jjudecatã
ºi aaflarea ssoluþiei ccelei mmai ppotrivite, îîncurcatele ffapte
iscate îîn ccurgerea ccotidianã aa eexistenþei llor. EEi eerau
nu nnumai mmemoria iistoricã, cci ººi mmemoria mmoralã,
memoria llegii nnescrise aa aacelor ccolectivitãþi.

Cum sscriam ccândva ttot aaici, ssuntem cceea
ce ssuntem ddoar cca ffiinþe dde mmemorie, cca ffiinþe
ale mmemoriei nnoastre. FFãrã mmemorie nn-aam ººti ccine
ºi ddacã ssuntem. NNici nnoi îînºine, nnici ccolectivitãþile,
cum sse nnumesc aacum vvechile oobºti, ccãci iistoria
acestora ººi vviaþa llor nnu eeste îîn pprimul rrând ssau nnu
doar mmemoria ffaptelor, cci mmai aales aa pparadigmelor,
a eexemplelor, aa ssensurilor ppe ccare lle ppãstreazã
memoria ccolectivã. FFiindcã nnu vvom pputea nniciodatã
sã bbãnuim îîncotro mmergem, ddacã nnu ººtim ccine
suntem ººi dde uunde vvenim. CChiar îîn eepoca
preafericitei, ddar, mmai aales, nnefericitei gglobalizãri.

În uultimele ddecenii, îînsã, îîn RRomânia, „„ceata
oamenilor bbãtrâni ººi bbuni” nnu nnumai ccã nn-aa mmai
fost aascultatã, îîntrebatã, ffolositã îîn ddezlegarea
încurcatelor ddrumuri aale ttranziþiei, cci mmarginalizatã,
ofensatã, ddispreþuitã. MMilioane dde ppensionari, ccare
prin mmunca llor ccreaserã oo eeconomie ddin ccare ss-aau

înfruptat ccu nneruºinare, rruinând-oo, nnoii îîmbogãþiþi,
cãrora lli ss-aau ddeturnat, sspoliat, ffurat ssume iimense
din ffondurile ccasei dde ppensii, aau ffost ssortiþi ssãrãciei,
bolii, ddeznãdejdii, aau ffost nnumiþi ccu ddispreþ aasistaþi,
povarã aa ppopulaþiei aactive. SS-aa ccreat ccu bbunã ººtiinþã
psihoza iinutilitãþii ssociale aa ccelor vvârstnici, ppe uumerii
cãrora aa ffost aaruncatã ttoatã ppovara iincompetenþei
succesivelor gguvernãri. OO ppsihozã eextrem dde
periculoasã, ppe ccare oo ppoþi cciti îîn ccomportamentul
generaþiilor ttinere, ccu rrepercusiuni iincalculabile. IIar
aceastã rrealitate ee nnu nnumai ccreatoare dde nnostalgiile
justificate ppe ccare lle ppoþi aavea ddinaintea ooperei llui
Vida GGeza, cci ººi dde pprofunde mmeditaþii nnãscute dde
amintirea ppilduitoarei ppoveºti ppublicate, aacum mmai
bine dde uun ssecol, dde VV.A.
Urechia, ccunoscut ccãrturar
în eepocã.

PPovestea
V.A. UUrechia
cum îîntr-oo þþarã

dintr-uun îîndepãrtat ttãrâm,
cei ttineri, ssãtui dde ccorvoada
respectului ººi rrepede
doritori dde rranguri ººi mmãriri,
s-aau hhotãrât ssã-ii uucidã ppe
cei bbãtrâni. CCeea cce ss-aa ººi
întâmplat îîntr-oo nnoapte dde
sânge ººi ppominã, cca aatâtea
altele ddin iistoria oomeneascã. SS-aa aaflat îînsã pprintre
ei ººi uun ffiu iiubitor, ccare, nnecutezând oo aasemenea
îngrozitoare ffaptã, ººi-aa aascuns ttatãl îîntr-oo ppeºterã
de nnegãsit. IIar ddomnul ººi sstãpânul aacelei þþãri
s-aa ttrezit ddintr-oodatã îînconjurat nnumai dde ssfetnici
tineri ººi vviguroºi. 

Bucurie mmare, nnumai ccã uun nneam hhain, ccare
pândea ddemult lla hhotarele îîmpãrãþiei ssã ppunã mmâna
pe bbogãþiile aacesteia, aa vvãzut ccã ssosise cceasul
prielnic ss-oo ffacã: „„ªi-aau uucis bbãtrânii! EE vvremea
sã lle oocupãm þþara!”

ªi cca ssã ppoatã îîncepe ggâlceva ººi cca nnu ccumva
cineva ssã-ii ppoatã aacuza dde aagresiune, ffiindcã ppânã
ºi aatunci, nnu ddoar îîn zziua dde aazi, ssã ffaci rrãzboi ddoar
de oochi aalbaºtri eera uun llucru dde bbãtut oobrazul, aau

cerut, ccu vvicleanã ººi iizmenitã iipocrizie, ssã lle ffie
înapoiatã ffunia ppe ccare sstrãmoºii llor oo îîmprumuta-
serã, nnu sse ººtie ccând, sstrãmoºilor aacelor ttineri. FFunia
fãcutã, vvezi bbine, ddin ffire dde nnisip! IIar ddacã ffunia
cu ppricina nnu vva ffi rrestituitã îîn ttrei zzile, aapoi þþara llor
avea ssã ffie lluatã aamanet ººi aamanet aavea ssã rrãmânã. 

„Sã lle ddãm ffunia ººi ssã ffie ppace!” aau hhotãrât ttinerii
înþelepþi ddin ssfatul þþãrii. NNumai ccã nniciunul ddintre eei
n-aavea hhabar uunde ss-aar ffi pputut aafla ffunia ccu ppricina.
„Ei, cce mmare bbrânzã, ss-aau lluminat eei ccu eentuziasm,
vom fface aalta!”

De îîndatã aau ffost cchemaþi ccei mmai iiscusiþi mmeºteri
odgonari ººi cceaprazari ddin îîmpãrãþie, ccãrora lli ss-aa
dat pporuncã, ssub pprimejdia ppierderii ccapului, ssã

împleteascã uun sstânjen dde ffunie
de nnisip îîn ttrei zzile. ªªi aau ppurces
meºterii ssã uumezeascã ººi ssã
întindã nnisipul ººi iiar ssã-ll îîntindã
ºi ssã-ll uumezeascã, nnumai ccã
de îîmpletit... mmai vva.

A ttrecut ttermenul ººi dduºmanul
cel vviclean aa ppornit rrãzboiul.
Zadarnic aa þþinut ssfat ddin nnou
principele ccu ttinerii ssãi ssfetnici,
cãci nnimeni nnu ººtia cce ee dde ffãcut.
„Suntem ppierduþi!”, aau îînceput aa
se vvãita ccu ttoþii ººi jjalea ss-aa îîntins
peste þþarã. NNumai ccã, pprintre
tinerii ssfetnici sse aafla ººi aacel

fiu iiubitor, ccare-ººi ssalvase ttatãl ººi ccare ii-aa ppovestit
acestuia ddespre nnecazul aabãtut aasuprã-lle. „„Doar ããsta
e bbaiul, ffiule?, ss-aa mmirat bbãtrânul. MMergeþi dde sspuneþi
duºmanilor ccã, aatunci ccând aau pprimit ffunia, sstrãmoºii
voºtri lle-aau zzis sstrãmoºilor llor ssã ppãstreze ddrept
model uun ccapãt ddin aaceasta. SSã vvã ddea aacel ccapãt,
ca ss-oo pputeþi aafla ssau ssã ffaceþi ddupã eel aalta.”

Când aa pprimit rrãspunsul, vvicleanul ddar mmult mmai
mintosul vvrãºmaº aa zzis: „„Mai aau uun bbãtrân ccare ssã-ii
sfãtuiascã, ssã-ii llãsãm îîn ppace!” ªªi aa ooprit rrãzboiul.

De aatunci aa rrãmas îînþeleapta vvorbã:
„Cine nn-aare bbãtrâni ssã-ººi ccumpere!”
ªi ccine aare uurechi dde-aauzit, ssã aaudã!

Sfatul bbãtrânilor
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU



Homo ssapiens

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVI ��� Nr. 110 ((59) ���Octombrie 2201544

M
-aam ddus lla PPalat ccu mmicrobuzul nostru
Volkswagen, pentru ca familia mea sã
poatã vizita Teheranul. Multe coridoare,

perdele de mãtase incredibil de lungi ºi la final
o încãpere cu o masã, douã scaune ºi veselã
pentru ceai. Dintr-o datã a intrat o doamnã, care
arãta ca o profesoarã drãguþã de ºcoalã ºi mi-a
întins mâna elegantã: Eu sunt regina. Am fãcut o reverenþã, dar nu foarte adâncã.
Ca mai toþi norvegienii, „în principiu” sunt republican.

Apoi a început. Era la distanþã de doi ani-luminã faþã de profesorii de la
Princeton când a venit vorba despre problemele dezvoltãrii. Îmi punea întrebãri,
îºi exprima opinia, sãpa în adâncime. ªi mi-a spus: 

– Pe aici trec o mulþime de americani. Ei vorbesc încontinuu despre „decolare”.
Ne trateazã de parcã am fi un avion Boeing 747: suntem pregãtiþi sã ne luãm
zborul? Mai lipseºte una-alta, dar ei se oferã sã ne furnizeze toate astea, la un
preþ mare, din pãcate. Se gândesc întruna doar la avion, niciodatã la pasageri, ca
sã nu mai vorbim de cei care n-au bani sã plãteascã biletul. Iar eu, mi-a mai zis,
mã îmbrac în haine simple, mã-nfãºor într-un ºal ºi fac incursiuni prin cartierele
sãrace, la ore târzii din noapte. ªtiu foarte bine cât de rãu se prezintã situaþia.

Am vorbit despre tehnologii alternative, ecologie, femei, nevoile esenþiale,
autonomie în federaþii de sate, cum se construieºte pe baza religiei proprii, pe
solidaritatea islamicã zakat. ªi-a luat un ºerveþel ºi a început sã-ºi ia notiþe
(palatele de acest gen sunt slab dotate la capitolul table de scris, prea mult spaþiu
se iroseºte pentru perdele de mãtase). Încã un ºerveþel. Mi-am luat ºi eu unul,
pe care am început sã fac desene, în timp ce vorbeam. Unchiul Johan dând
lecþii în Clasa Regalã, cu o singurã elevã, dar una promiþãtoare.

Se profila un deficit de ºerveþele în camerã, simbolizând ilustrativ criza
generalã a resurselor din întreaga þarã, cea despre care tocmai vorbeam. Un
zgomot delicat s-a desprins din clopoþelul pe care regina-l luase în mânuþa ei
delicatã. Servitorul care a luat comanda de ºerveþele avea buzele cam strânse.

M-am uitat la ea. Era frumoasã pânã la absolut. Iar eu, îndrãgostit la nebunie.
Atunci mi-a spus brusc: Soþul meu nu înþelege nimic din toate acestea.

A devenit un monument al lui însuºi, lipsit de emoþii umane!
S-a miºcat ceva în spatele cortinei de mãtase sau poate a fost doar o boare

de vânt? „Ai grijã acum, Johan, mi-am spus în sinea mea. Treaba asta cu soþul
meu nu mã înþelege face parte deja din repertoriul lui Adam ºi Eva.”

Ne-am concentrat atenþia pe teancul de ºerveþele nefolosite. La terminarea
orei dispunea deja de un numãr suficient de ºerveþele pentru mai multe cursuri,
în schimbul câtorva ceºti de ceai ºi al unei strângeri de mânã. Un caz de purã
exploatare.

Afarã mã aºtepta o femeie ºi mai frumoasã: Fumiko. A râs ºi mi-a dat trei zile
scutire la spãlat pe mâini, ca sã mi se aºeze acele strângeri de mânã regale.

Apoi ne-am deplasat binedispuºi spre o altã conferinþã – în Anglia, cu Baronul
Rothschild, despre creºterea economicã. Teheran-Zürich în 72 de ore, zi ºi
noapte, cu opriri numai pentru mers la toaletã, de pus benzinã ºi de mâncat ceva.

B
ãnuiam ººi aam pprimit mmai ttârziu ººi cconfirmarea a ceea ce se întâmplase
de fapt. Iranul era divizat între ºah ºi Farah Diba în douã jumãtãþi,
fiecare dintre ei fiind liderul unei facþiuni; un fel de versiune iranianã

a competiþiei dintre conservatori ºi liberali. Am înþeles cã am fost folosit de aripa
secundã împotriva celei dintâi, lucru care nu mã deranja deloc. (Ar fi fost o
problemã dacã ºahul ar fi fost liberal ºi pe mine m-ar fi folosit împotriva reginei.)

Daþi-mi voie sã mai adaug aici cã nu am avut o asemenea problemã în
România. „Regina” Elena ºi conducãtorul Nicolae ºi-au sincronizat nebunia pânã
când întreaga poveste s-a sfârºit cu un dezastru, sentinþa morþii lor fiind semnatã
ºi de bunul meu prieten Silviu Brucan. Dar am în minte o scenã de dinainte
de anii optzeci. Regimul era pe drumul declinului ºi cãderii. Fusesem invitat de
cãtre ºcoala de partid din Bucureºti sã vorbesc despre democraþie în faþa a 2.000
de cadre, într-o salã de dimensiuni gigantice. Am început sã expun avantajele
democraþiei ºi la un moment dat am spus cã în democraþii lumea devine expertã
în statistici, în timp ce, în dictaturi, „popoarele” (era felul meu de a spune pe
ocolite „voi”) devin experte în boli, calculând în special probabilitatea de deces
a liderului Numãrul Unu. Mi-am îndreptat degetul în sus, spre cer, ºtiind prea
bine cã îmi puteam permite asta, fiind practic invulnerabil graþie titlului de Doctor
Honoris Causa conferit în România, acordat mulþumitã intervenþiei prietenului
Mircea Maliþa, care fusese în trecut consilierul lui Ceauºescu pe probleme
de politicã externã.

Reacþia a fost incredibilã. Cititorul ºtie ce e un chicotit, eventual ascuns în
spatele mâinii þinute la gurã, ca sã-i amortizeze efectul. Dar, dragi cititori, nu aveþi
idee cum se aude asta de la 2.000 de oameni, cel puþin eu nu ºtiam pânã atunci!
Mai târziu am înþeles mai bine ce s-a întâmplat. Undeva sus, în acea încãpere
era atârnat un tablou imens, portretul marelui conducãtor. Degetul meu întins spre
cer se îndreptase într-acolo. Poate n-ar strica sã aruncãm o privire în jur, înainte
de a începe sã gesticulãm într-o încãpere în care ne aflãm pentru întâia oarã.
Sau poate e mai bine sã facem contrariul, sã nu ne orientãm deloc la faþa locului.
Indiferent ce facem, eu unul sunt bucuros cã n-am mai fost invitat pe acolo
înainte ca toatã povestea sã se termine cu vãrsare de sânge.

Aºa a fost în România, aºa a fost în Iran. Eliberarea de dogmatismul socialist
ºi capitalist, reprezentate de Securitate în România, respectiv de CIA ºi de clienþii
ei în Iran, a fost una sângeroasã. Calea alternativã era slabã. Dezbaterea noastrã
de la televiziune n-a prea dat roade. Nici ºerveþelele. 

(Traducere de Gabriela Cãluþiu Sonnenberg din autobiografia lui Johan Galtung,
apãrutã de curând la Editura Tiparg, Piteºti, sub titlul Johan fãrã þarã. Strãbãtând lumea
pe drumul pãcii.)

1. IIstoria ººi ffilosofia cculturii îîn ddezvoltarea 
socialã

Am dori ca în acest articol ºi în cele câteva
care sperãm sã îi urmeze sã vedem dacã retragerea
din istorie sau spaþiul mioritic, tratate (puþin prea)
fascinant de Lucian Blaga, trebuie sã ne rãmânã ca
trãsãturi definitorii ale culturii ºi istoriei noastre, cele
douã vãzute împreunã. Fãrã a interveni cu un studiu
vrednic de acest nume, dupã puteri, ne mãrginim
la câteva note personale ºi amintiri cu caracter
de impresii care nu se justificã dincolo de propria
experienþã – de unde ºi absenþa unei sistematizãri.

Omului de culturã (putem spune tot atât de bine
intelectualului sau cercetãtorului, studiosului cum
parcã se exprima Tudor Vianu) îi este inevitabil
hãrãzit un rol în societate ºi în istorie, nu rareori
chiar în afara propriei profesiuni/specialitãþi. Acest
rol suntem tentaþi frecvent sã-l subevaluãm, cu cei în
cauzã inclusiv. Ieºind din laborator sau pãrãsindu-ºi
biroul la care citeºte ºi scrie, cercetãtorul nu îºi
încheie însã misiunea. Este nenatural ca el sã-ºi uite
responsabilitãþile intim legate de vocaþia sa, de pildã,
nu poate sã tacã dacã domeniului cãruia i s-a consa-
crat sau societãþii în ansamblu nu le merge bine. 

Existã o parte de istorie contemporanã pe care el
trebuie sã o scrie sau sã se hotãrascã sã absenteze
din ea, în ambele cazuri însã nu pe furiº ºi nu
fãrã consecinþe. Atitudinile „cãlduþe”, neutralitatea,
„seriozitatea” ºi, încã mai rãu, indiferenþa sunt
nu numai neproductive, mediocre, plictisitoare
ºi în fond irelevante, ci chiar imorale, fiindcã tind
sã acopere adevãruri necesare. Mai cu seamã
în þãri în dezvoltare, cum este ºi România, din
multe puncte de vedere, creatorul de culturã
trebuie sã participe la istorie, la progresul
social, renunþând deliberat la o politeþe
comodã, universal corectã, la o toleranþã fãrã
discernãmânt, la „echidistanþa” care prea des
este prefãcãtorie sau oportunism. Acest model
de intelectual, reprezentat la noi ºi în continuare
de trebuinþã, a fost identificat de Tudor Vianu

în cultura noastrã în termenii urmãtori: „tipul omului
de culturã care nu cultivã numai o specialitate ºtiinþi-
ficã, ci care reflecteazã la destinul global al culturii
noastre ºi care se simte rãspunzãtor de întreaga
orientare a civilizaþiei þãrii” (Filosofia culturii, 1945 [4]). 

O
mul dde cculturã lla nnoi nu se poate mãrgini
la rezolvarea problemelor strict profesio-
nale, aºa cum o poate face, de cele mai

multe ori, colegul sãu din þãrile avansate, care
beneficiazã de tradiþii cosolidate, de proceduri de
comunicare ºi publicare bine stabilite, de un grad
mai mare de înþelegere ºi absorbþie socialã. La noi
intelectualul devine, pe cale naturalã, într-o oarecare
mãsurã, coautor la cursul istoriei care avanseazã
odatã cu el. Acest intelectual nu poate evita
rãspunsul la întrebarea „de partea cui a fost”.
În aceste þãri în dezvoltare, intelectualul veritabil
trebuie sã se lupte zilnic, material, moral, fizic ºi
nervos, pentru a nu fi cotropit de încâlceala iraþionalã
a problemelor cotidiene, de presiunile materiale
asupra sa, de aluviunile problemelor prost puse, de
derizoriul din mediul social ºi, nu în ultimul rând, de
calitatea deplorabilã a lumii politice de la noi, vizibil
pregãtitã deliberat sã elimine competenþele, oamenii
de calitate, valorile. Astfel, fãrã intelectuali, fãrã valori,
funcþionarea partidelor este din ce în ce mai
puþin democraticã, mai puþin transparentã, mai
neinteligibilã, mai paradoxalã, în final, mai puþin

reprezentativã.
Alexandru Paleologu
mi-a relatat cum au venit
la el fruntaºi liberali ºi
l-au invitat sã candideze
din partea lor. În câte
cazuri mai întâlnim azi
un exemplu analog?

Nu se contureazã
ideologii coerente ºi nici
politici de cadre, în afarã
de cumetrii, care sã

promoveze valoarea socialã,
de unde ºi inconsistenþa
programelor ºi a dezbaterilor.
„Cea mai mare suferinþã
a României la 25 de ani
de la Revoluþie este blocarea
accesului competenþelor cãtre
vârfurile societãþii, economiei
ºi administraþiei de cãtre reþelele ºi dinastiile
moºtenite de dinainte de 1990” (Sorin Pâslaru,
redactorul-sef al ZF, Cotidianul, 24 dec. 2014).
Acuta nefericire a noastrã de astãzi ºi permanenta
instabilitate îºi au originea în cele descrise mai sus. 

2. FFilonul dde ccriticã ssocialã lla EEminescu, 
Maiorescu ººi HHaret 

În tradiþia culturii româneºti avem un curent
strãlucit reprezentat de critica socialã ºi de activismul
social. De-a lungul istoriei noastre moderne, s-au
fãcut analize sociale critice, oamenii de ºtiinþã ºi
de culturã de la noi au luat poziþie faþã de realitãþile
care nu îi mulþumeau, nu ºi-au exprimat dezapro-
barea numai în surdinã. Nu este adicã adevãrat cã
noi am avut numai supuºi ai condeiului. Nu s-au
înjosit Lucian Blaga, Mircea Vulcãnescu, Dinu Pillat,
Constantin Noica, Nicolae Steinhardt ºi nici Vasile
Voiculescu. Iluºtrii matematicieni români, în frunte
cu profesori precum Gheorghe Vrãnceanu, Simion
Stoilow sau Mihai Neculce, au cerut într-o scrisoare
schimbarea politicii prin trecerea de partea aliaþilor,
gest pe care MS Regele Mihai l-a ºi fãcut. 

Avem ca ilustrã pildã pentru asumarea istoriei
critica vehementã a lui Mihai Eminescu, un model
de intelectual care s-a exprimat cu putere despre
istoria pe care o trãia. Descoperiþi aceastã asumare
a istoriei în articolele politice ale poetului. Le-am citit
în cartea lui Dumitru Murãraºu (1896-1984, pensionat
în 1957!) Eminescu – Scrieri politice (Craiova, 1931)
(Murãraºu a fost profesor la Liceul „Titu Maiorescu”,
ulterior „I.L. Caragiale”).

(Continuare la pag. 15)

Omul dde cculturã ººi iistoria dde llângã nnoi
AAddnnoottããrrii ººii aammiinnttiirrii
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(Luca 55,1-111) 55,1 A fost
aºa: când mulþimea se
îmbulzea pe lângã El,
ca sã asculte cuvântul lui
Dumnezeu, iar El stãtea pe
malul (Lacului) Ghenezaret,
2 a vãzut douã bãrci trase

la mal. Pescarii coborâserã din ele ºi îºi spãlau
nãvoadele. 3 Suindu-Se într-una din bãrci, care era
a lui Simon, l-a rugat pe acesta sã o ducã puþin mai
departe de pãmânt. Apoi, aºezându-Se, a început
sã înveþe din barcã mulþimile. 4 Dupã ce a încetat sã
vorbeascã, a zis cãtre Simon: „Du (barca) spre (loc)
adânc ºi coborâþi nãvoadele pentru pescuit.” 5 Atunci
Simon, rãspunzând, a zis: „Stãpâne, toatã noaptea
ne-am trudit ºi n-am prins nimic; dar la cuvântul Tãu
voi coborî nãvoadele.” 6 ªi, fãcând aceasta, au prins
atâta mulþime de peºti, încât li se rupeau nãvoadele.
7 Atunci le-a fãcut semn tovarãºilor din cealaltã
barcã, sã le dea o mânã de ajutor. Aceºtia au
venit ºi au umplut amândouã bãrcile, de erau gata
sã se scufunde. 8 Vãzând, Simon Petru a cãzut la
picioarele lui Isus ºi a zis: „Pleacã de la mine, cãci
sunt om pãcãtos, Doamne!” 9 Cãci îl cuprinsese
uluirea, pe el ºi pe toþi cei care erau împreunã cu
el, datoritã (mulþimii) peºtilor pe care-i prinseserã;
10 de asemenea, pe Iacob ºi pe Ioan, fiii lui
Zebedeu, care erau împreunã cu Simon. ªi a zis
Isus cãtre Petru: „Nu te teme! De acum vei prinde
oameni, sã-i faci vii. 11 Iar ei, trãgând bãrcile
pe pãmânt, au lãsat toate ºi L-au urmat.

Î
ntre vversetele 55,1 ººi 66,16, Luca prezintã
recrutarea ucenicilor în vederea misiunii
universale de evanghelizare. Episodul de faþã

îl are ca protagonist pe Simon, devenit ulterior Petru.
Simon apãruse în capitolul 4, ca „ginere” al unei
femei vindecate de Isus. Aºadar, viitorul apostol
asistase deja la un miracol. De asemenea,
presupunem cã asistase ºi la predicile pe care
Isus le-a þinut în Cafarnaum, precum ºi pe þãrmul
Lacului Ghenezaret. Prin urmare, existã elementele
prevestitoare ale unei convertiri: contactul cu Isus;
contactul cu mesajul evanghelic; ºocul în faþa
miracolului. Acest scenariu logic existã numai în
varianta oferitã de Luca. La Marcu, scena convertirii
lui Petru ºi a fratelui sãu, Andrei, surprinde prin
caracterul brusc, aproape neverosimil. Isus îi
cheamã, ei Îl urmeazã, fãrã niciun semn preliminar.
Aici lucrurile stau invers. Apostolii nu se bulucesc
orbeºte dupã Isus, ei sunt convertiþi prin discursuri
ºi fapte miraculoase. Publicul lucanian apreciazã
logica ºi verosimilul. 

Evanghelistul este influenþat de Marcu 1,16-20:
„ªi mergând pe þãrmul Mãrii Galileii, i-a vãzut pe
Simon ºi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând
nãvodul în mare; cãci erau pescari. ªi le-a zis Isus:
Haideþi dupã Mine ºi vã voi face pescari de oameni!
ªi îndatã, lãsându-ºi plasele, L-au urmat. ªi mergând
puþin mai departe i-a vãzut pe Iacob al lui Zebedeu
ºi pe Ioan, fratele sãu; ei [stãteau] în barcã, aran-
jându-ºi plasele; ºi îndatã i-a chemat. ªi lãsându-l pe
tatãl lor Zebedeu în barcã împreunã cu simbriaºii, au
plecat dupã El.” Cum spuneam, însã, Luca introduce
elementul logic ºi temporal în convertirea apostolilor.
Pe de altã parte, în locul formulei, devenitã celebrã,
„vã voi face pescari de oameni”, Luca opteazã pentru
altceva: „De acum vei face fiinþe vii” (sic!). Voi reveni
asupra verbului ºi asupra semnificaþiei sale în
comentariul detaliat. Pe de altã parte, scena trimite la
capitolul 21,1-11 din Evanghelia dupã Ioan, faimoasa
apariþie a lui Isus dupã Înviere. Ucenicii, redeveniþi
pescari, se trudesc sã prindã ceva o noapte întreagã,
dar nu reuºesc. Isus îi aºteaptã, în zori, pe þãrm.
El le strigã unde sã arunce nãvoadele, iar prada se
dovedeºte enormã: „o sutã cincizeci ºi trei de peºti
mari”. Apoi are loc scena reconfirmãrii lui Petru în
fruntea grupului de apostoli. Scena din Ioan a fost
adãugatã evangheliei iniþiale, probabil cu scopul de
a echilibra „raportul de forþe” între „Ucenicul cel iubit”

ºi Petru. Reconfirmat de Isus, dupã trãdãrile
ruºinoase din noaptea arestãrii, Petru îºi reia locul
în fruntea comunitãþii apostolice. Episodul din Luca
îl are ca protagonist tot pe apostolul Petru, dar în
momentul convertirii. Am vãzut cã el asistase deja
la miracolul vindecãrii soacrei sale; apoi, ascultase
„buna vestire”; acum, asistã la al doilea miracol,
înfãptuit anume pentru el. Spre deosebire de scena
din Ioan, pescuitul miraculos din Luca are loc în
plinã zi. Simon ºi tovarãºii sãi aruncaserã nãvoadele
întreaga noapte fãrã sã prindã nimic. Dupã ce
predicã mulþimii aºezat în barca viitorului apostol
(amãnunt semnificativ), Isus îi porunceºte acestuia
sã „meargã la adânc” ºi sã coboare plasele. Deºi
frânt de obosealã, Petru Îi dã ascultare (convins de
miracolul precedent ºi de învãþãtura la care, de voie
de nevoie, asistase?). Miracolul nu întârzie sã se
producã. Douã bãrci sunt umplute cu peºte, iar Petru
se declarã nevrednic de o asemenea generozitate:

el, „pãcãtosul”, nu are dreptul sã stea lângã un
taumaturg precum Isus. Luca subliniazã smerenia
viitorului apostol, ca semn de bunã-credinþã, dar
ºi ca omagiu adus puterii dumnezeieºti a lui Isus.
În sfârºit, trebuie remarcatã absenþa lui Andrei, fratele
lui Simon, din grupul personajelor enumerate la finalul
episodului. Ciudatã omisiune, mai ales cã Ioan
pretinde, în Evanghelia sa, cã Andrei, fost ucenic
al Botezãtorului, L-ar fi cunoscut pe Isus înaintea
lui Simon ºi cã el s-ar afla la originea convertirii
acestuia din urmã.

5,1 „A fost aºa”: capitolul se deschide cu acel
egeneto preluat de Luca din Septuaginta ºi care
a devenit un marker stilistic. Este urmat de douã
infinitive. Al doilea are valoare finalã, „ca sã asculte”. 

„Cuvântul lui Dumnezeu”: cuvânt bazat pe
revelaþie divinã. Expresia apare o singurã datã la
Marcu (7,13) ºi o singurã datã la Ioan (10,35); de
patru ori în Evanghelia dupã Luca ºi de paisprezece
ori în Fapte, semn cã Luca îi conferã o importanþã
specialã. Cuvântul lui Dumnezeu are putere
ºi autoritate, sãvârºeºte miracole, converteºte,
mântuieºte. Aºa cum noteazã Fitzmyer, trebuie
înþeles ca un genitiv subiectiv (originea cuvântului
este Dumnezeu), nu ca un genitiv obiectiv
(cuvântul care vorbeºte despre Dumnezeu). 

„Pe malul (Lacului) Ghenezaret”: în Noul
Testament este numit ºi Marea Galileii ºi Marea
Tiberiadei. Lac din estul Galileii, cu o lungime
de 21 km, lat de 12 km ºi situat la 211 metri sub
nivelul mãrii. Luca numeºte aceastã mare „Lacul
Ghenezaret“. Ioan îi spune „Marea Tiberiadei“.
Numele modern este Yam Kineret. Denumirea apare
în Numeri 34,11: „Marea Chineret“. Iordanul curge
prin Marea Galileii de la nord la sud. Spre deosebire
de Marea Moartã, Marea Galileii, cu ape dulci, e
bogatã în peºte, favorizând dezvoltarea economicã
a regiunii. Pe þãrmul mãrii se aflã oraºe importante,
precum Cafarnaum sau Betsaida. Scena descrisã
de Luca se petrece în partea de nord a Mãrii Galileii,
unde apa era caldã ºi avea mult peºte. 

5,2 „Douã bãrci”: unele manuscrise au numai
„bãrci”, omiþând „douã”; altele au „douã bãrcuþe”,
ca în Evanghelia dupã Ioan (cap. 21). E vorba de
bãrci private, lungi de cca 10-15 metri, care puteau
fi conduse de o singurã persoanã. Încãpeau uºor

mai multe persoane, aºa cum se va vedea în text.
Deºi sunt douã bãrci, Luca nu-l pomeneºte decât
pe Simon. El s-a inspirat din relatarea lui Marcu,
unde cele douã bãrci erau ale lui Simon ºi Andrei,
dar, excluzându-l pe Andrei, una din bãrci rãmâne
fãrã stãpân. 

„Spãlau nãvoadele”: abia se întorseserã de la
pescuit. Noaptea se pescuia mult mai bine. La Marcu,
pescarii îºi reparã nãvoadele; aici, ei ºi le spalã. 

5,3 „A lui Simon”: gestul lui Isus nu este gratuit.
El alege barca lui Simon, nu pe cealaltã, luându-l pe
Simon drept vâslaº. Nu trebuie pierdut din vedere
faptul cã, în timp ce predicã, Simon se aflã în barcã,
alãturi de Isus. Mai puþin speculatã de exegeþi este
paralela cu Matei 13,1. Aici Isus predicã aºezat
într-o barcã mulþimii adunate pe þãrmul Mãrii Galileii.
El rosteºte faimoasele parabole despre Împãrãþie.
Luca va fi combinat aºadar trei momente ale tradiþiei:

predica din Matei; chemarea ucenicilor din Marcu
ºi învestirea lui Petru din Ioan. 

„Aºezându-se”, gr. kathisas. De obicei,
Isus este reprezentat ca un profet predicând în
picioare, cu pãrul în vânt ºi braþele ridicate spre
cer. Imaginea oferitã de Luca e la polul opus.
Avem de-a face cu un învãþãtor care-ºi prezintã
învãþãtura calm, barca lui Simon Petru jucând rolul
catedrei, a postamentului de pe care filosofii ori
dascãlii îºi expuneau „cursul”. Portretul lui Isus
în versiunea lucanianã se caracterizeazã prin
echilibru, temperanþã, coerenþã ºi luciditate
filosoficã. 

5,4 „Dupã ce a încetat sã vorbeascã”: Simon
a asistat la predicã. Dupã cuvânt, urmeazã fapta,
miracolul. Cuvântul are acoperire concretã în viaþa
de zi cu zi. Vorbele lui Isus nu sunt simple discursuri
filosofice, teorii frumoase. Ele au impact direct asupra
vieþii ºi sunt confirmate prin acþiuni revelatorii. Isus
vorbeºte mulþimii, dar protagoniºtii episodului sunt
viitorii apostoli, care se aflã în rândul mulþimii, ºi mai
ales Simon, care a ascultat învãþãtura stând alãturi
de Isus, în barcã. Aºadar, cateheza s-a încheiat,
urmeazã miracolul. 

„Du (barca) spre (loc) adânc ºi coborâþi”: prima
poruncã este adresatã doar lui Petru; a doua,
pescarilor care se aflau împreunã cu Petru ºi care
„trudiserã toatã noaptea” fãrã sã prindã niciun peºte. 

5,5 „Stãpâne, toatã noaptea ne-am trudit
ºi n-am prins nimic; dar la cuvântul Tãu voi coborî
nãvoadele”: termenul epistates, tradus aici prin
„stãpâne” e specific evanghelistului Luca. Doar
ucenicii i se adreseazã cu epistates, ceilalþi folosind
termenul didaskalos („învãþãtor”). Aºadar, pentru
ucenici Isus reprezintã nu doar o autoritate spiritualã
ºi intelectualã, ci autoritatea pur ºi simplu, cel care le
dicteazã întregul comportament ºi-i ghideazã în viaþa
de fiecare zi. În contextul de faþã, aºa cum aratã ºi
Bovon, epistates înseamnã „ºef”, cu sensul profan.
Cu simplitatea sa directã, neprefãcutã, Simon
îi aminteºte lui Isus cã s-au chinuit toatã noaptea
ºi n-au prins nimic. Sunt epuizaþi de efort, nedormiþi,
flãmânzi. Cu toate acestea, au rãmas pe þãrm sã
asculte învãþãtura lui Isus ºi acum se declarã gata
sã continue pescuitul, numai „datoritã cuvântului Sãu”.
Luca foloseºte gr. rhema, care înseamnã ºi „cuvânt”
ºi „lucru”. Simon se referã la predicã ori la poruncã?
A doua soluþie mi se pare preferabilã, dar dacã Simon
n-ar fi ascultat (cu atenþie) învãþãtura anterioarã,
el nu s-ar fi decis atât de repede sã asculte porunca.
De asemenea, trebuie remarcatã asumarea acestei
decizii: voi coborî nãvoadele. El singur îºi asumã
hotãrârea de a se reîntoarce în larg, mai precis,
„la adânc”, ascultând astfel porunca lui Isus. Ceilalþi
îl vor urma cu fidelitate. Deºi Luca nu scrie nimic
în acest sens, presupunem cã Isus a rãmas pe þãrm,
nu a plecat în larg cu Simon ºi echipajul sãu. 

Reflecþii ddespre EEvanghelia ddupã LLuca
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Dedicaþie
Fraþilor ºi camarazilor mei Moldoveni ºi tuturor

luptãtorilor basarabeni pentru Românism, cu arma
sau cu condeiul, cu cari împreunã, în timpurile grele,
premergãtoare actului scump al Unirii, am dus lupta
pentru cauza naþionalã în Basarabia, în rãstimpul
anilor 1917 – 1918, ºi cu cari am înjghebat primele
unitãþi militare din Republica Moldoveneascã,

În semn de scumpã amintire ºi de neþãrmuritã
ºi veºnicã recunoºtinþã,

Dedic aceasta lucrare. Autorul

Cuvânt îînainte
Cu prilejul comemorãrii a 15 ani de la data Unirii,

27 Martie, st. v. 1918, precum ºi a 16 ani – 2 Martie
1917 – de la data din care s-a început lupta pe

terenul naþional românesc de cãtre ostaºii moldoveni,
împrãºtiaþi prin numeroasele garnizoane ºi tranºee
de pe diferite fronturi ale imensului teritoriu rusesc,
mânat ºi însufleþit de frumoasele pilde ale vijeliosului
nostru trecut, mi-am luat osteneala ºi îndrãzneala
de a da la lumina tiparului marile figuri ale pãrtaºilor
evenimentelor premergãtoare actului sfintei Uniri
a Basarabiei cu Patria-Mamã, precum ºi a eveni-
mentelor ºi momentelor mai de seamã din acel
timp (1917 – 1918).

Cliºeele adunate în acest album nu sunt orânduite
în ordine strict cronologicã, ci aºa cum am crezut
mai nimerit din punct de vedere al tehnicei grafice.

Lucrarea are scopul de a reîmprospãta preþioasele
amintiri despre marii bãrbaþi ai Neamului românesc,
care au servit drept pilde ºi cãlãuze pentru generaþia

tânãrã în vremurile de ocârmuire strãinã.
Ea va aminti ºi lupta acelora care au regenerat

sufletul masei moldoveneºti. Graþie acestei
regenerãri, tineretul moldovean basarabean ºi-a
manifestat spiritul de expansiune naþionalã românã
la primul prilej favorabil ce s-a ivit: revoluþia
popoarelor din imperiul rus în anul 1917.

Astfel cã, dupã un veac ºi mai bine de iobãgie
sufleteascã ºi politicã a Românilor dintre Prut ºi
Nistru, la 27 Martie, st. v., 1918, printr-un act spontan
ºi plin de o netãgãduitã conºtiinþã româneascã, prin
voinþa unanimã a norodului basarabean ºi prin votul
reprezentanþilor sãi legali din Sfatul Þãrii, Moldova
dintre Prut ºi Nistru revine la sânul Patriei daco-
romane, de la care mai înainte fusese silnic dezlipitã.
Autorul

Albumul BBasarabiei
în jjurul mmarelui eeveniment aal UUnirii

P.S. DDionisie TTighineanu, 
Episcop-vvicar aal AArhiepiscopiei 
Chiºinãului

S-a nãscut în anul 1868, în comuna Bardãr,
judeþul Lãpuºna.

Este un eminent prototip al omului bisericii,
al smereniei monahale ºi al Românismului în
Basarabia.

La vârsta de 15 ani (1883) a intrat ca frate
în Mãnãstirea Suruceni; la 1899 a fost tuns în
monahism; la 1900 hirotonisit iorodiacon, iar
peste un an ieromonah. La 1915 este hirotonisit
ca igumen ºi în luna mai 1918 a fost ridicat la
rangul de arhimandrit în aceeaºi mãnãstire.

Sf. Sinod al Bisericii autocefale ortodoxe
române l-a ales arhiereu al Ismailului, sfinþindu-l
în catedrala Mitropoliei din Iaºi la 22 iulie 1918.
Dupã înfiinþarea Episcopiei Cetãþii-Albe-Ismail
(1923) primeºte titlul de „Tighineanu”.

Ca vicar al Arhiepiscopiei Chiºinãului ºi Hotinului
a fost ales prin vot de cãtre Congresul general
al eparhiei la 21 februarie 1920. (Anuarul
Arhiepiscopiei Chiºinãului, 1930, redactat de d-l
Profesor universitar Constantin N. Tomescu.)

Deºi n-a luat parte fãþiºã în luptele politice pentru
libertate ale fraþilor basarabeni, dânsul a desfãºurat
o intensã activitate, discretã ºi prudentã, în aceastã
luptã, prin focul glasului sãu, prin scrisul sãu ºi prin
banii sãi proprii.

Este un apãrãtor de seamã al Moldovenilor, al
tradiþiei ºi obiceiurilor lor, a scris ºi scrie la Cuvânt
Moldovenesc, la Luminãtorul ºi alte publicaþiuni.

Este înzestrat cu un dar deosebit al cuvântului
ºi cu o strãlucitã memorie, fiind un ierarh adânc
venerat de masa tuturor dreptcredincioºilor din
eparhia Chiºinãului ºi chiar din întreaga Basarabie,
indiferent de poziþia socialã a fiecãruia. Chiar
aderenþii altor culte îl stimeazã ºi îi recunosc alesele
sale calitãþi spirituale ºi sociale, pe care adesea
le-a dovedit în cei 65 de ani de viaþã neprihãnitã
în slujba lui Dumnezeu ºi a Neamului.

Pentru a se vedea dragostea de Neam ºi dorinþa
fierbinte pentru Unirea tuturor Românilor, pe care
de mic copil P.S. Dionisie Tighineanu (Erhan)
le nutrea, povestesc urmãtoarea întâmplare:

În ziua de 7 ianuarie 1918, a doua zi dupã
regretabilul atentat din gara Chiºinãu, Sfatul

directorilor, care formau
guvernul Republicii
democratice moldoveneºti,
a hotãrât într-o ºedinþã
secretã, þinutã la locuinþa
d-lui N. Codreanu,
sã se cearã sprijinul
armatei române pentru
reintroducerea ordinei în
Basarabia. În acest scop,
o delegaþie aleasã din
sânul lui, în persoana
d-lor I. Pelivan,
I. Buzdugan, V. Gafenco
(ºi d. M. Suruceanu, care
s-a oferit sã-i însoþeascã
pânã la Mãnãstirea
Suruceni), a plecat seara
spre Iaºi în direcþia satului

Suruceni, unde e mãnãstirea cu acelaºi nume,
al cãrei stareþ era prea cuviosul igumen Dionisie,
calitate pe care o deþine ºi azi ca episcop.

Delegaþia ajunsã la mãnãstire a fost primitã
frãþeºte de P.S. Dionisie ºi, istorisindu-i-se scopul
delegaþiei, P.S. Sa i-a pus la dispoziþie o trãsurã
pentru a o transporta pânã la Leova, de unde urma
sã meargã pânã la Iaºi. La ieºirea din mãnãstire
trãsura s-a rãsturnat, d. Suruceanu scrântindu-ºi
mâna stângã, din care cauzã a fost nevoit sã rãmânã
la Suruceni, iar ceilalþi trei ºi-au urmat drumul pânã
la Leova, apoi mai departe la Iaºi.

În ziua de 6 ianuarie, chiar dupã atentatul
din garã, a plecat tainic la Iaºi ºi d. A. Crihan, care
fusese arestat de bolºevici ºi dus în curtea ºcoalei
spirituale, de unde, graþie unei oarecare santinele,
a scãpat, sãrind peste un zid ºi luând direcþia tot
spre Mãnãstirea Suruceni, unde a fost înzestrat
cu un revolver ºi deghizat în haine schimbate
ºi astfel a plecat mai departe pe jos pânã la Iaºi.

În noaptea de 6 spre 7 Ianuarie au mai plecat
spre Iaºi ºi alþi luptãtori. Acei cari au plecat la Iaºi
s-au reîntors la Chiºinãu odatã cu venirea trupelor
române în Basarabia, fericiþi cã demersurile lor pe
lângã guvernul român au fost încununate de succes
ºi cã, în fine, ºi-au vãzut visul cu ochii, prin sosirea
fraþilor mult aºteptaþi în Basarabia.

Când a luat fiinþã întâiul regiment moldovenesc
în Chiºinãu, P.S. Dionisie a oficiat un Te-Deum în
curtea acelui regiment, sfinþind cazarma, cu care

ocazie P.S. Sa a închinat regimentului o icoanã cu
coroanã de argint, donând ºi suma de 5.000 ruble
numerar, pentru nevoile regimentului.

Cãpitan GGh. VV. AAndronachi

Autorul lucrãrii de faþã.
Nãscut în anul 1893, în com. Chiperceni,

jud. Orhei.
Absolvent al ºcolii militare din Odessa.
A fost organizatorul ºi Comandantul primului

Detaºament moldovenesc de Gardã cãlãreaþã, de
pe lângã Sfatul Þãrii, fiind în acelaºi timp ºi Prefect
de miliþie al judeþului Chiºinãu, din august 1917 pânã
la martie 1918. În armata Republicii Moldoveneºti
a avut gradul de Lt.-Colonel (M. Of. pe Armata
Republicii Moldoveneºti. Anex. Nr. 78 din 22 martie
1918). În prezent conteazã în Regimentul 7 Vânãtori,
fiind detaºat la Ministerul Basarabiei.

Cavaler al ordinului de rãzboi „Sfântul Gheorghe”.
Detaºamentul comandat de mine a fost înfiinþat

la începutul lunii noiembrie 1917, încadrându-se
cu ofiþeri moldoveni ºi ruºi basarabeni, iar gradele
inferioare fiind recrutate din voluntari (tineri cu termen
redus) ºi soldaþi moldoveni.

Armamentul, muniþiunile, echipamentul, caii cu
harnaºamentul lor, furajul ºi diferite alte materiale
ºi furnituri s-au completat prin strângerea lor de
pe drumuri ºi câmpuri, cãci se aflau în abundenþã
la tot pasul, pãrãsite sau aruncate de unitãþile ruse,
ce se retrãgeau în debandadã de pe frontul român.

Cel mai mare numãr de cai ºi cel mai mult
harnaºament ºi armament s-a obþinut dela
Regimentul 3 Zaamuri (cavalerie) ºi Regimentul
21 cavalerie, care, din cauza lipsei de furaj ºi a
dezertãrilor de oameni cu o parte din efectivul cailor,
erau dezorganizate complet.

Concomitent cu înfiinþarea Regimentului 1 de
Infanterie moldovenesc ºi al Detaºamentului de
Gardã în Chiºinãu se începuse ºi organizarea unei
Divizii de cavalerie, de cãtre d. Lt.-Colonel Cricopulo.
Misiunea acelei divizii era de a menþine ordinea
în întreaga Basarabie, dar nu a putut lua fiinþã
din cauza lipsei de fonduri.

Detaºamentul a fost alcãtuit din 4 escadroane
(cu 2 divizioane), având un efectiv de 24 ofiþeri, 32
reangajaþi, 480 soldaþi, 540 cai de serviciu ºi 24 cai
pentru comanda mitralierelor ºi trãsuri. (...)

Este vvorba, îîntr-aadevãr, ddespre uun aalbum, rrealizat dde ccãpitanul GGheorghe VV.
Andronachi, ttipãrit îîn 11933, dde „„M.O. ººi IImprimeriile SStatului. IImprimeria CChiºinãu”.
Am pprimit oo ccopie ddin ppartea ddlui IIon VVlas, pprimarul ccumunei BBieºti, rraionul
Orhei, ccu oocazia ZZilei RRevistei ((8 aaugust 22015) ººi aa îînfrãþirii BBieºtiului ccu ccomuna
Cicãneºti-AArgeº. PPe ppagina ddin uurmã, ccu nnumãrul 2256, sscrie ccã „„Ediþia dde ffaþã
s-aa ttipãrit îîn 11.200 eexemplare”, ffiecare ppurtând ssemnãtura aautorului. TTitlurile
capitolelor ((care uurmeazã ddupã ssuveranii RRomâniei, NNapoleon II ººi AAlexandru II)
descriu ssugestiv cconþinutul: „„Marii bbãrbaþi aai nneamului ddin BBasarabia ccare aau
dus llupta ppe tterenul nnaþional, ccultural ººi rreligios dde lla 11812 –– 11917, ddata iizbucnirii
Marii RRevoluþiei RRuse”, „„Evenimentele ddin RRusia lla 22 mmartie 11917”, „„Unele ddin
personalitãþile dde sseamã ccare aau aactivat îîn mmiºcãrile nnaþionale ddin ccuprinsul
Provinciei BBasarabene îîn aanii 11917-11918”, „„Organizatorii ccomitetelor nnaþionale
ostãºeºti ddin IIaºi, CChiºinãu, OOdessa, SSevastopol, CChiev, EEcaterinoslav eetc., dde
la ccare aa ppornit oorganizarea SSfatului ÞÞãrii, aa aarmatei mmoldoveneºti ººi pproclamarea
autonomiei”, „„Primii ppaºi îîn oorganizarea aarmatei nnaþionale mmoldoveneºti”, „„Foºtii
miniºtri dde rrãzboi aai RRepublicii MMoldoveneºti, ccu llocþiitorii ººi ssubsecretarii dde sstat

ai ddepartamentului rrespectiv”, „„Organizatorii ººi ccomandanþii pprimelor uunitãþi
naþionale mmoldoveneºti” ((cãpitanul AAndronachi ffiind uunul ddintre aaceºtia),
„Desfãºurarea eevenimentelor ddupã 221 nnoiembrie 11917 ººi ppânã lla MMarele AAct
al UUnirii”, „„Intrarea ttrupelor rromâne îîn BBasarabia”, „„Unirea”, „„Jertfe dde mmare ppreþ”,
„În mmemoria ccelui mmai sstrãlucit ººi gglorios ddomn mmoldovean” ((ªtefan ccel MMare),
„Rusia ººi BBasarabia îîn ffrãmântãrile rrevoluþiei”. FFotografii, ddocumente, sscurte
prezentãri aale ppersonalitãþilor, ppoeme –– uun ttezaur ffotografic rremarcabil ººi oo bbogatã
sursã dde iinformaþie. ÎÎntr-oo vversiune ppuþin pprescurtatã ((internetul vvorbeºte ddespre
o ccarte dde nnumai 2239 dde ppagini), aalbumul aa ffost rreeditat lla nnoi, îîn aanul 22000, ddar
nu sse mmai ggãseºte îîn llibrãrii –– ssperãm ssã sse ppublice ddin nnou, îîn fformã ccompletã.

Reluãm mmai jjos ddouã ttexte aale aautorului, dde lla îînceputul ccãrþii,
autoprezentarea aacestuia, pprecum ººi pprezentarea eepiscopului DDionisie EErhan,
cel ccare aa mmai ffost pprezent îîn rrevistã, îîn nnumerele dde lla îînceputul aanului îîn ccurs
(episcopul EErhan aa ppãstorit ººi lla CCurtea dde AArgeº, ddin iiulie 11940 ppânã îîn iiulie
1941), iiar îîn nnumerele vviitoare vvom mmai rrelua ddin aaceastã vvaloroasã llucrare.
(Gh.P.)
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Î
n vvara aanului 11997,
pregãtind o vizitã a
copiilor la mãnãstirile

din zona Orhei, am fost
pentru prima datã la
Mãnãstirea Þigãneºti.

Revenind acasã la Bieºti, am discutat despre cele
vãzute ºi cu vecina noastrã, mãtuºa Olimpiada
Andronachi (25.07.1908 – 18.02.1998). La
pronunþarea numelui Þigãneºti am simþit o reacþie
deosebitã din partea ei. Am întrebat-o dacã cunoaºte
Mãnãstirea Þigãneºti. Rãspunsul a fost afirmativ. 

Dupã decesul mamei sale, Natalia Andronachi
(pânã la cãsãtorie, Vârlan), înmormântatã în cimitirul
din Bieºti (informaþia despre decesul tatãlui, Vasile,
este ºi mai sãracã), mãtuºa Olimpiada, rãmasã
orfanã la o vârstã fragedã, a trãit la „bãdiþa
Gheorghe”, la Chiºinãu. Deseori mergea în vizitã
la Mãnãstirea Þigãneºti, unde fratele mamei,
protosinghelul Dosoftei Vârlan, era stareþ.
(Albumul Basarabiei, pag. 64, notã)

Despre bãdiþa Gheorghe, Gheorghe Vasile
Andronache (08.04.1893 – 14.03.1970), mãtuºa
Olimpiada ne povestea cã a fost ofiþer. Scria o carte.
Mai mult o scria noaptea, ziua era la serviciu. În
anul 1940, împreunã cu familia, a plecat peste Prut.
Din informaþii de peste ani se vorbea cã ar fi trãit
în oraºul Bârlad. Aici firul amintirilor s-a întrerupt.

Cãutãrile pe care le-am întreprins de unul singur
nu au prea adus rezultate. Nu era pe puterile noastre
nici de a gãsi cartea lui Gheorghe Andronache,
Albumul Basarabiei.

În toamna anului 2014, la Bieºti a venit însã

cercetãtoarea Maria Vieru-Iºaev, istoric.
Pornind pe urmele membrilor Sfatului
Þãrii care au votat Unirea la 27 martie
1918, s-a interesat ºi de soarta lui Gh.
Andronache. Informaþia pe care i-am
dat-o a dus-o pe doamna Maria Vieru-
Iºaev în municipiul Bârlad, unde a gãsit
mormântul lui Gheorghe Andronache.
(La mormânt este indicat greºit 1895,
corect este 1893.)

Î
mpreunã ccu iistoricul MMaria VVieru-
Iºaev am reuºit sã aflãm mai multe
ºi sã organizãm câteva acþiuni:

La 13 martie 2015, la Biblioteca
Academiei de ªtiinþe am gãsit ºi am
citit Albumul Basarabiei în jurul marelui
eveniment al Unirii, care a vãzut lumina
tiparului la 8 aprilie 1933, la
cincisprezece ani de la Unire.

La 14 martie 2015, la Biserica din
Bieºti s-a þinut un parastas de pomenire, la 45 ani
de la moartea lui Gheorghe Andronache. O copie
a Albumului Basarabiei... a fost pentru prima
datã adusã în localitatea de baºtinã a autorului.
Au participat rudele – nepoþii fratelui Petru.

La 27 martie 2015, în municipiul Bârlad a avut loc
un parastas de pomenire la mormântul cãpitanului
Gheorghe V.
Andronache.
Numele lui a fost
scos din anonimat
pentru cetãþenii

ºi autoritãþile din Bârlad.
La mormânt s-au întâlnit pentru
prima datã rudele de pe cele
douã maluri ale Prutului.
(Imagini la https://www.youtube.
com/watch?v=0iiHIGXbCq0,
etc.) 

La 8 aprilie 2015, la Liceul
Teoretic Bieºti s-a þinut o lecþie
de patriotism, „Gh. Andronache
– 122 ani de la naºtere”, cu
participarea reprezentanþilor
Muzeului Militar al Ministerului
Apãrãrii. 

V
aloarea  llucrãrii
Albumul Basarabiei
în jurul marelui

eveniment al Unirii, dupã cum
spun specialiºtii, este mare.
Pe lângã textul scris ºi

documentele colectate, o importanþã deosebitã au
imaginile, care sunt greu de gãsit în altã parte. Este
o lucrare care încã trebuie cititã, de cât mai multi
ºi cu înþelegerea cuvenitã. 

Dedicaþia ºi Cuvântul de început sunt semnate
scurt Autorul. Cuvântul de încheiere e datat 8 aprilie
1933. Pe lângã faptul cã se împlineau 15 ani de la

Unire, aceastã datã era ºi ziua în care
autorul împlinea 40 de ani. Este o lucrare
care trezeºte o mândrie deosebitã pentru
înaintaºii neamului, oameni ºcoliþi, patrioþi
ºi luptãtori pentru limbã, þarinã ºi neam.

DDeesspprree ccããppiittaannuull 
GGhheeoorrgghhee VV.. AAnnddrroonnaacchhee

Ion VVLAS

Pe uurmele mmarilor bbãrbaþi aai nneamului. 
Destinul ttragic aal ccelor ccare aau vvotat UUnirea 
cu PPatria-mmamã lla 11918

Maria Vieru-Iºaev, istoric cercetãtor din Republica Moldova, a pornit
în 2013 în cãutarea mormintelor din România ale membrilor Sfatului Þãrii
din Basarabia din preajma evenimentelor de la 1918. Cãutãrile prin
bibliotecile ºi arhivele din þarã i-au îndrumat paºii spre Bârlad, unde
a descoperit mormântul unui membru marcant al Unirii de la 1918. 

Mormântul cãpitanului Gheorghe V. Andronachi a fost identificat
la Cimitirul „Eternitatea” din Bârlad, dupã ce alte opt morminte ale
unioniºtilor, membri ai Sfatului Þãrii din Basarabia de la 1918, au fost
identificate în cimitirele din Bucureºti. Descoperirea a fost întâmplãtoare,
deoarece nu s-a mai ºtiut absolut nimic despre el dupã 1944, când
alãturi de mii de basarabeni s-a refugiat în România. „Important e cã
am pornit pe acest drum. Editura Enciclopedicã din cadrul Academiei
de ªtiinþe din Republica Moldova vrea sã publice în 2018, la împlinirea
a 100 de ani de la Unire, un dicþionar, o enciclopedie a membrilor
Sfatului Þãrii care au votat Unirea pe 27 martie 1918. Mormintele
acestora se aflã, în mare parte, în România. Altele sunt în Rusia ori
Moldova. Nu se ºtie cu exactitate câte sunt, apreciem cã în România
ar fi vreo 50. Patru dintre ele se aflã la Iaºi ºi câte unul la Câmpulung
Muscel, Botoºani, Timiºoara. Cel al cãpitanului Andronachi a fost
descoperit întâmplãtor, despre el nemaiºtiindu-se nimic dupã 1944”, a explicat,
pentru Adevãrul, Maria Vieru-Iºaev. Destinul lui Andronachi (1893-1970) a fost
tragic. Din 1944, dupã ce s-a stabilit în România, a fost vânat încontinuu de
Securitate. Iniþial s-a stabilit în Craiova, apoi, pentru a i se pierde urma, s-a mutat

la Bârlad. A locuit într-o casã pe strada
Zorilor ºi, timp de doi ani, nu a avut
niciun venit. Pensia militarã i-a fost
suspendatã o perioadã ºi a fost nevoit
sã facã munci simple: fostul demnitar
cântãrea legume într-o garã. Gheorghe
Andronachi este autorul unei lucrãri

publicate în 1933, Albumul Basarabiei. Dupã ce s-a refugiat în România, a
scris memoriile evenimentelor din Basarabia în perioada
premergãtoare Unirii (1917-1918). Se pare cã din aceastã
cauzã a fost urmãrit de Securitate pânã la moarte. „Din
discuþiile purtate cu o nepoatã a lui Andronachi, din
Bucureºti, în ziua decesului, la prima orã, a fost chemat la
Securitate. Era în putere. Familia a început sã se îngrijoreze
pe la prânz, pentru cã nu mai venea la masã. Spre searã au
fost chemaþi la spital, unde l-au gãsit mort”, a relatat Maria
Vieru-Iºaev. La mormântul cãpitanului Andronachi a fost
organizatã astãzi, 22 octombrie, o slujbã de pomenire, la
fel ca în cazul tuturor mormintelor unioniºtilor descoperite
de istoricul Maria Vieru-Iºaev. Organizarea evenimentului
de la Bârlad a fost sprijinitã de Gheorghe Pricop, directorul
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad ºi de muzeograful
Alina Butnaru, de la Muzeul „Vasile Pârvan”. Câþiva elevi din
Republica Moldova, care urmeazã cursurile liceale la Bârlad,

au venit sã-i aprindã o lumânare marelui erou unionist. 
(Sabina Gheorghe, 22 octombrie 2014, http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-

urmele-marilor-barbati-neamului-destinul-tragic--celor-votat-unirea-patria-mama-
1918-1_5447cafc0d133766a82601ad/index.html)

VVedeþi, iiubiþii mmei, ccâtã ssupãrare ººi îîntristare vva ffi ccând
se vva ddespãrþi rrobul dde ffaþa sstãpânului ssãu ccel ddulce!
ªi iiarãºi, ddacã ssocotim nnoi ccâtã ssupãrare ººi îîntristare

vom aavea dde lla ffaþa ssatanei ccea nnecuratã, iiarãºi ssã nne
îmbrãcãm îîn ddulceaþa DDomnului nnostru ººi ssã îîndrãgim ffaþa
cea pprea lluminatã aa DDomnului nnostru ººi nneîncetat ssã llucrãm
Domnului nnostru. CCãci llacrimile nnoastre aaici ssunt dde ffolos, ccât
suntem îîncã îîntre ccei vvii, iiar ddupã mmoarte nnoi nnu pputem ssã mmai
lucrãm nnimic llui DDumnezeu, ccãci ccei mmorþi nnu ccred, ccei mmorþi nnu
mãrturisesc, ccei mmorþi nnu llucreazã, ccelor mmorþi nnu lli sse ddescoperã
nicio ttainã, ccei mmorþi nnu aau îînþelepciune, ccei mmorþi nnu ppot ddobândi
rãsplatã. MMortul nnebotezat eeste oosândit, cchiar îînainte dde
judecatã. CCãci ccel vviu ººi ccel ssãnãtos vva llãuda ppe DDomnul.

De aaceea, iiubiþii mmei, ssã nne ggrãbim ssã llucrãm DDomnului ppânã
suntem vvii, cca ssã nnu sse aapropie vvremea ººi ssã nne aafle ccã îîncã
n-aam llucrat llui DDumnezeu, ppentru ccã ddacã nne vva ggãsi vvremea

fãrã nnicio îîndreptare, cce rrãspuns vvom rrãspunde aatunci DDomnului
nostru? AAu ddoar vvom zzice ccã nn-aam aavut bbiserici ssau nn-aam aavut
proroci, ssau nn-aam aavut mmucenici, ssau ooare nn-aam aavut SSfintele
Scripturi? SSau ccã nnu ee ffaptã ssufleteascã? DDe cce ooare sstãm aaici
toatã zziua îîn zzadar? „„Au nnu vvedeþi ssoarele mmergând ppe ccrugul
sãu? AAu nnu vvedeþi lluna sslujind ccelui cce-aa ffãcut-oo? AAu nnu vvedeþi
fãptura llucrând zziditorului? AAu nnu vvedeþi ffiecare sstihie ffãptuind
lucrurile ppentru ccare aa ffost ffãcutã? PPentru cce vvoi ssinguri ssupãraþi
firea sstând îîn zzadar? PPentru cce vvã aasemuiþi iidolilor ccelor mmorþi?
Au nnu aaveþi oochi, ssã vvedeþi ffrumuseþea ffãpturii ººi ssã ccântaþi ppe
ziditorul ffãpturii? AAu nnu aaveþi llimbã ººi ggurã, cca ssã vvã ddeºteptaþi
spre ccuvântul ccel dde llaudã? AAu nnu aaveþi mmâini, ssã lle îîntindeþi
spre aaceastã mmilostenie? PPicioare nn-aaveþi, cca ssã aalergaþi ccãtre
cãrãrile ffacerii dde bbine? CCe sstaþi aaici ttoatã zziua îîn zzadar?
Pânã ccând vvã vveþi fferi dde sstãpânirea mmea?”

Din îînvãþãturi...

Maria VVieru-IIºaev
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Î
n iiunie 11967, elevã de liceu fiind, am vãzut
expuse la Muzeul Partidului (fost Muzeul
Þãranului Român, înfiinþat la 1906 de Al.

Tzigara-Samurcaº) din Bucureºti, mulajele de pe
frizele Coloanei lui Traian. Nu ºtiam nimic despre
Emil Panaitescu, cel care fusese inima ºi fãptuitorul
gestului care-i punea pe români în faþa istoriei
lor din anii rãzboaielor romano-dacice (din preajma
anului 100 al erei noastre) înscrisã pe faimoasa
Columnã, opera lui Apolodor din Damasc, inauguratã
în Cetatea Eternã la 12 mai 113. Nu ºtiam atunci nici
despre Giuseppe Lugli, care a avut un rol important ºi
considerabil la transportul basoreliefurilor la Bucureºti
în mai 1967. 

Destinul a fãcut ca mai apoi sã vãd Roma
ºi sã descopãr acolo mormântul lui Emil
Panaitescu din Cimitirul Acatolic Testaccio.
Asta m-a fãcut sã vreau sã ºtiu mai multe
despre acest român. El, Emil Panaitescu, este
cel cãruia îi datorãm azi gratitudinea noastrã
pentru copia Coloanei. Fiindcã el, ca director
al ªcolii Române din Roma (desemnat în
aceastã demnitate de Ministerul Instrucþiunii,
la propunerea Academiei Române, prin
ordinul de numire nr. 132019/1929, pentru
2 ani, cu începere de la 15 oct. 1929, dar
rãmânând în aceastã demnitate pânã în
noiembrie 1940), adresând numeroase
memorii cãtre Academia Românã, cãtre
Ministerul Educaþiei Publice, cãtre Ministerul
Finanþelor, cât ºi cãtre Parlamentul Român,
cerea finanþarea proiectului de copiere a
Columnei (aceasta fusese demantelatã de pe
fusul sãu ºi dusã, bucatã cu bucatã, în pivniþele
Vaticanului, pentru a fi feritã de stricãciunile
Rãzboiului II Mondial). El a fost preocupat de
executarea reproducerilor dupã Columnã, semnând
în nume propriu, în calitate de responsabil al
proiectului, toatã documentaþia aferentã, atât cu
Vaticanul, cât ºi cu Municipalitatea Romei. Acest
lucru s-a putut pune în aplicare ºi datoritã adresei
directorului general al Muzeelor ºi Galeriilor
Pontificale, Bartolomeo Nogara (1868-1954; arheolog
ºi filolog, membru de onoare strãin, din 1943, al
Academiei Române) cãtre Pietro Ercole, directorul
Muzeelor Lateranului. Mulajele au fost executate de
cãtre meºteri de la Vatican, sub stricta supraveghere
a lui Francesco Mercatelli. Copierea celor 125 de
basoreliefuri ale frizei a început în 1939 ºi a durat
pânã în mai 1940. Reproducerea bazei Columnei,
decoratã cu trofee, a fost executatã în premierã
pentru România în 1943, sub directa urmãrire a lui
Emil Panaitescu. Cheltuielile pentru acest demers
s-au ridicat la suma de 769.000 lire ºi au fost
onorate de cãtre statul român. 

Calitatea mulajelor a fost verificatã de o comisie
formatã de Guido Galli, directorul tehnic al muzeelor
pontificale, Italo Gismondi, arhitect, Giuseppe Lugli,
arheolog ºi specialist în topografie anticã (membru
corespondent strãin al Academiei Române din
1926, reconfirmat în 1965 ca membru de onoare;
el va susþine la Academia Românã, în 19 mai 1943,
comunicarea „Întreitul aspect topografic, istoric
ºi funerar al Columnei lui Traian”, apãrutã ºi în
Memoriile Secþiunii Istorice ale Academiei Române
din 1943) ºi Virgil Vãtãºianu, istoric de artã. Mulajele
dupã reliefurile Columnei au ajuns în þarã târziu,
din cauza rãzboiului ºi a Cortinei de fier, ele fiind
adãpostite la Roma, în subsolurile Muzeului Lateran
ºi în depozitele Palatului Expoziþiilor.

D
ar ccine aa ffost EEmil PPanaitescu? A fost istoric
al antichitãþii ºi arheolog, perfecþionat în anii
1910-1913 la München, Leipzig ºi Bonn în

istorie anticã, arheologie, filologie clasicã, economie,
drept roman. Între 1922-1924 a fost bursier al ªcolii
Române de la Roma. Doctorat la Universitatea din
Cluj, în 1925, cu lucrarea Fidenae. Studio storico-
topografico (publicatã în Ephemeris Dacoromana,
1924, 2, pp. 416-459). Profesor de istorie anticã la
Universitatea din Cluj. A fost membru corespondent,
din 1931, al societãþii academice Pontificia
Accademia Romana di Archeologia. 

El a fost cel care a încheiat lucrãrile ºi a
inaugurat (la 10 ianuarie 1933) noul edificiu al ªcolii
române din Valle Giulia, Roma, ridicat dupã planurile
arhitectului Petre Antonescu pe terenul donat de
Municipalitatea Romei (1922) ºi de Guvernatorul
Romei (1927) în folosinþã perpetuã. Piatra de temelie
a edificiului a fost pusã la 27 ianuarie 1928, când
ministrul României la Roma era diplomatul Alexandru
Emmanuel Lahovary (fiica sa ºi a Annei Kreþulescu,
Maria-Sofia Lahovary-Kreþulescu, a fost soþia lui
Emil Panaitescu). Banca Naþionalã a României
a avut ºi ea aportul sãu.

Pe peretele din holul ªcolii, numitã Accademia
di Romania in Roma, este scris:

„Donatori: 
Benito Mussolini,

Academia Românã –
Bucureºti, Vasile Pârvan

În zilele regilor Ferdinad
ºi Carol al II-lea, Banca
Naþionalã a României a
înãlþat acest edificiu pentru
progresul ºtiinþei ºi al artei
româneºti la lumina eternã
a latinitãþii ºi ca simbol
al legãturilor de sânge
ºi de culturã dintre Italia ºi
România. Anno MCMXXXII.

Aceastã clãdire a fost
ridicatã dupe planurile ºi
sub direcþia arhitectului Petre
A. Antonescu 1873-1965.” 

Emil Panaitescu a fost ºi s-a remarcat ca un foarte
bun organizator al activitãþii ºtiinþifice ºi administrative
a acestui for al culturii române în capitala Italiei. 

Voi enumera, în ordinea anilor, pe cei care au
fost bursieri ai Accademia di Romania in Roma:
Al. Marcu (1922-1924); ªtefan Bezdechi (1923-1924);
Al. Busuioceanu (1923-1925); Claudiu Isopescu
(1923-1925); Radu Vulpe (1924-1926); G. Cãlinescu
(1924-1926); Constantin Daicoviciu (1925-1927);
Horia Teodoru (1925-1927); Vl. Dumitrescu (1927-
1928); ªtefan Balº (1928-1930); Virgil Vãtãºianu
(1930-1931); Grigore Ionescu (1930-1931); Mihai
Berza (1931-1933); D.M. Pippidi (1931-1933);
Dumitru Tudor (1933-1935); Ion I. Rusu (1933-1935);
Francisc Pall (1934-1936); Dinu Adameºteanu (1938-
1942); Ion Barnea (1941-1942); Alex. Þipoia (1946-
1947); Marian Papahagi (1969-1972).

Spre cunoaºterea lui Emil Panaitescu, voi da mai
jos, în traducerea mea din limba francezã ºi italianã,
panegiricul rostit de prof. univ. Sever Pop (27 iulie
1901, Poiana Ilvei, Bistriþa-Nãsãud – 17 febr. 1961,
Louvain, Belgia, director adjunct la Accademia di
Romania in Roma, fondatorul Le Centre international
de Dialectologie génerale de la Louvain, cu buletinul
sãu, revista Orbis) la moartea lui Emil Panaitescu
ºi publicat în Orbis – Buletin Internaþional de
Documentaþie Lingvisticã – Tom VII, nr. 2, 1958,
Louvain – Centrul Internaþional de Dialectologie
generalã.

Emil PPanaitescu 
(11.02.1885 –– 220.02.1958)
Moartea savantului arheolog român Emil

Panaitescu constituie, pentru poporul român ºi
pentru viaþa intelectualã a Romei – unde defunctul
a desfãºurat o importantã activitate ºtiinþificã – o
pierdere ireparabilã; ea pricinuieºte numeroºilor
prieteni ºi elevi un mare regret ºi lasã cea mai
afectuoasã amintire.

Emil Panaitescu s-a nãscut la 11 febr. 1885 la
Cudalbi, departamentul Covurlui (România). Dupã ce
a urmat cursurile de istorie de la Facultatea de Litere
a Universitãþii din Bucureºti sub direcþia istoricului
român Dimitrie Onciul, Panaitescu a continuat studiile
sale asupra istoriei antichitãþii greceºti ºi romane în
Germania, mai ales la Bonn, unde a avut ca maeºtri
pe istoricul Ulrich Wilcken, fondator al revistei Archiv
f. Papzrusforschung (t. I, 1900) ºi pe arheologul
Georges Loeschcke.

În septembrie 1909, a intrat în învãþãmântul

secundar din þara sa ºi puþin
mai târziu în învãþãmântul
superior, la Universitatea din
Iaºi, în calitate de profesor
supleant la catedra de
arheologie (1919).

Încã din 1920, el devine
titularul catedrei de istorie
anticã a Facultãþii de Litere de la Universitatea din
Cluj, directorul seminarului de istorie anticã ºi al
Institutului de Studii clasice din Cluj (1929-1932).

Sã-mi fie permis sã amintesc cã eu am avut
onoarea ºi plãcerea de a urma la Cluj, în 1920,
cursurile sale remarcabile de istorie a antichitãþii
greci ºi romane.

În 1922, el devine membru al Comisiei Muzeului
etnografic din Cluj, al Asociaþiei de culturã Astra din
Sibiu ºi al Comisiei monumentelor istorice, secþiunea
Transilvania (1928).

Dupã ce a întreprins o serie de remarcabile
cercetãri arheologice în România ºi Italia, Academia
Românã i-a încredinþat, în anul 1929, direcþia
Academiei Române din Roma (ªcoala Românã din
Roma). El a condus strãlucit aceastã instituþie pânã
în 1940 (vezi mai jos).

Panaitescu a fost ales în Parlamentul Român
în anii 1920-1922, 1927-1928. 

Alte distincþii: Membru ordinar (Socius ordinarius)
al Institutului german de Arheologie din Berlin (1929),
membru ordinar al Institutului de Arheologie din
Viena (Ordentliches Mitglied des oesterreichisches
Archäologisches Instituts Wien); membru
corespondent al Pontificia Accademia Romana
di Archeologia (1931); membru al Associazione
internazionale degli Studi Mediterranei (Roma, 1930);
membru de onoare al Societãþii de Numismaticã
din Bucureºti; membru al Societa Romana di Storia
Patria (Roma); membru al Accademia dei Virtuosi.

Academia Românã a încununat descoperirile
sale arheologice cu Premiul „Vasile Pârvan”.

Decoraþii: Rãsplata muncii pentru învãþãmânt,
clasa I; Meritul cultural, clasa I, Grand officier
de la Couronne d’Italie.

Panaitescu a întreprins cãlãtorii ºtiinþifice în
urmãtoarele þãri: Italia, Franþa, Germania, Ungaria,
Grecia, Africa de Nord, Asia Micã.

El a luat parte la congresele de istorie din Oslo,
Zürich, Berlin ºi Roma.

A þinut conferinþe în strãinãtate: Germania (Berlin);
Italia (în numeroase centre universitare), Elveþia
(Berna, Geneva, Laussane, Zürich).

Activitate literarã ºi artisticã: Panaitescu a publicat
în celebra revistã româneascã Convorbiri literare
multe articole semnate sub pseudonimele E. Dragoº
ºi E.D.

A avut marele merit de-a fi realizat un mulaj total
al Coloanei lui Traian, completat de un studiu foarte
important (în manuscris).

Printre aceste numeroase studii, semnalãm
urmãtoarele: La chronique de Radu Popescu
(în românã); Histories des règnes dans les Pays
roumains (în românã); Le limes dacique: Nouvelles
fouilles et nouveaux résultats (1929); Il ritratto di
Decebalo (în Ephemeris Dacoromana, t. I, 1923,
pp. 387-413); Fidenae, Studio storico topografico
(în Ephem. Dac., t. II, 1924, pp. 416-459); Il limes
romano nella Romania (conferinþã la l’Istituto di Studi
Romani, Roma); V. Pârvan, Bucarest, 1930 (opuscolo
publicato in occasione dell’inaugurazione del busto
di V. Pârvan a Roma, alla Scuola Romena di Roma),
24 p.; Momenti della civiltà romana nella Mesia (în
Gli Studi romani nel Mondo, vol. II, Bologne, 1935,
pp. 225-252); Le grandi strade romane in Romania,
con 4 tavole fuori testo, Roma, Istituto di Studi
Romani, 1938, 23 p.; La chiesa principesca di Curtea
de Argeº in Romania (conferinþã la Ravenna în ciclul
de Études byzantines, 1935, ºi la Accademia di
Romania, Roma, 1937, cf. Ephemeris Dacoromana,
t. VII, 1937, p. IX); I Daci sulla Colonna Traiana
(conferinþã la École roumaine de Rome, 1939);
Pe þãrmul Pontului Euxin (în Îndreptar, t. III,
nr. 4-5, 1953). 

EEmmiill PPaannaaiitteessccuu ººii CCoolluummnnaa lluuii TTrraaiiaann
Cllaudia VVOICULESCU
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A
ctivitatea ddesfãºuratã dde PPanaitescu lla
Academia RRomânã ddin RRoma constituie un
titlu de glorie pentru România; ea meritã a

fi amintitã, mai ales cã, datoritã spiritului de abnegaþie
ºi de clarviziune a acestui savant, poporul român
a putut forma o falangã de istorici, de arheologi, de
filologi ºi de artiºti a cãror valoare este recunoscutã
de asemeni de conducãtorii actuali ai þãrii.

Academia Românã din Roma (ªcoala Românã
din Roma), a fost fondatã în 1920, printr-o lege,
votatã în Parlamentul român, urmare a unei propuneri
fãcute de savantul istoric Nicolae Iorga.

La 12 ianuarie 1922, fu semnat, de ministrul
român Alexandru Emmanuel Lahovary ºi de
Municipalitatea din Roma, contractul care acordã
poporului român 5.000 mp în Valle Giulia „con
lo scopo di fabbricarvisi un edificio destinato
all’Accademia Romena di Storia, Archeologia
e Belle-Arti” (Ephem. Dac., t. V, 1932, p. IX).

În 1924, Direcþia Bãncii Naþionale Române
a luat nobila decizie de a construi pe cheltuiala sa
Academia. Aceasta este amintitã pentru posteritate
prin urmãtoarea inscripþie: „În numele regelui
Ferdinand I ºi Carol al II-lea, Banca Naþionalã a
României a ridicat acest edificiu pentru progresul
ºtiinþei ºi artelor româneºti în lumina dãinuitoare
a latinitãþii, ca un simbol al legãturilor de sânge
ºi de culturã între Italia ºi România” (ib.).

Primul director al Academiei a fost istoricul Vasile
Pârvan (1922-1927), urmat de G.G. Mateescu (1928).

Reluarea, în 1929, a lucrãrilor de construcþie
a Academiei ºi a terminãrii lor a fost determinatã
de munca remarcabilã ºi asiduã a savantului
Panaitescu.

La 1 ianuarie 1932, Academia Românã din Roma
a fost mutatã în noul locaº care are pe frontispiciu
inscripþia urmãtoare: „Populus Daco-romanus hanc
Sedem in Urbe Aeterna Litteris et Artibus faciendam
curavit”.

ªcoala oferea tinerilor cercetãtori, deja licenþiaþi,
care obþinuserã, prin concurs, o bursã de studii
de 2 ani: 12 camere, destinate membrilor secþiunilor
ºtiinþifice; douã studiouri pentru pictori; douã studiouri
pentru arhitecþi; douã ateliere pentru sculptori;
o bogatã bibliotecã cu mai bine de 15.000 de volume;
o salã de conferinþe; o salã amenajatã pentru arhive-
le de fotografii; o salã muzeu (pentru mai multe detalii
a se vedea Ephem. Dacorom., t. V, 1932, pp. IX-X).

Panaitescu a organizat la Academie un mare
numãr de conferinþe ºi o serie de expoziþii pentru
operele de artã ale Secþiei artistice (a se vedea,
cu titlu de exemplu, Ephemeris Dacorom., t. VI, 1935,
pp. X-XI; t. VII, 1937, pp. IX-X).

Periodicele AAcademiei. Academia a publicat
urmãtoarele douã periodice:

Ephemeris Dacoromana, Annuario della Scuola
Romena di Roma (t. I, 1923), având ca þel publicarea
lucrãrilor membrilor Secþiei de arheologie ºi de istorie
a artei, referitoare mai cu seamã la probleme ale
antichitãþii clasice, de istoria artei ºi de arhitecturã.

Diplomatarium Italicum, Documenti raccolti negli
Archivi italiani (t. I, 1925), având ca þel sã publice,
cu comentarii ºi note, culegerile de documente
din arhivele romane.

Panaitescu definea cercetãrile întreprinse
de membrii Academiei în urmãtorii termeni:

„Punctul de plecare al cercetãrilor întreprinse
în aceastã direcþie de colegii arhiviºti de la ªcoala
Românã din Roma este acela al românitãþii
reprezentatã în orientul european prin Poporul
Român. În lupta secularã împotriva pãgânilor, Roma
papilor a avut un respect pentru acest popor de
origine latinã ºi o permanentã preocupare politicã,
în virtutea speranþei de a-l converti într-o bunã zi la
propria credinþã. De aici numeroasele ºi interesantele
relaþii faþã de Þãrile româneºti, datorate misionarilor
catolici locuind acolo ºi care se referã nu numai
la chestiunile ecleziastice confesionale, ci ºi la cele
politice, sociale ºi culturale pentru care, mai ales,
aduc date de primã importanþã...

În afarã de documentaþia care se referã la Evul
Mediu ºi la epoca modernã a cercetãrilor, trebuie
cãutat ºi în arhivele din Italia în care se conservã
documente din epoca Renaºterii naþionalitãþilor.
Acþiunea de eliberare ºi independenþã naþionalã
a poporului român s-a dezvoltat nu numai în acelaºi
timp cu aceea promovatã cu acþiunea unitãþii italiene,
ci încã cu sprijinul ºi exemplul celor mai iluºtri
dintre reprezentanþii Renaºterii italiene. Investigaþii
asemãnãtoare urmãrite de tinerii studioºi români vor
contribui, fãrã îndoialã, ºi la o evaluare justã a acelei
perioade de prietenie entuziastã între Italia lui Cavour
ºi Principatele Danubiene.” (Diplom. ital. T. II, 1930,
p. VIII)

L
ucrãri cconduse dde PPanaitescu. În afara unui
mare numãr de vizite ºi excursii ºtiinþifice
în Italia, Panaitescu a condus lucrãrile

membrilor, publicate sub direcþia sa în cele douã
periodice citate mai sus:

I. În Ephemeris Dacoromana, tom V, 1932, XI,
411 p.: Al. Busuioceanu, Daniele da Voltera e la
storia di un motivo pittorico; Horia Teodoru, Èglise
cruciformes dans l’Italie Méridionale (San Pietro
d’Otranto); ªtefan M. Balº, Sant’Angelo al Monte
Raparo (Basilicata); C. Daicovici, Gli Italici nella
Provincia Dalmatia; G. ªtefan, Armi protostoriche
sulla monete greche; Hortensia Dumitrescu, L’età del
bronzo nel Piceno; ªtefan Paºca, Le denominazioni
personali sardo-logudoresi dei sec. XI-XIII.

II. În Ephemeris Dacoromana, t. VI, 1935, XII,
452 p.: Virgil Vãtãºianu, La „Domitio Virginis”; Grigore
Ionescu, Le chiese pugliesi a tre cupole; Gr. Avakian,
Rilievi inediti di monumenti etruschi e romani;
I. Doboºi, Bovillae; Nicolae Laslo, Riflessi d’arte
figurata nelle Metamorfosi di Ovidio; Leon Diculescu,
Frammenti di estetica e di litteratura. 

III. În Ephemeris Dacoromana, t. VII, 1937, XI,
356 p.: R. Bordenache, La SS. Trinità di Venosa;
Mihail Macrea, Un disegno inedito del Rinascimento
relativo alla Colonna Traiana; N. Lupu, La Villa

di Sette Bassi sulla Via Latina; D. Tudor, I Cavalieri
Danubiani. 

IV. În Ephemeris Dacoromana, t. VIII, 1938, IX,
449 p.: Nicolae Cucu, La casa medioevale nel
Viterbese; Ion I. Rusu, Macedonica; D.P. Pippidi,
Tacite et Tibère; H. Mihãescu, La version latina
di Dioscoride; M. Beza, Amalfi preducale; D. Tudor,
Nuove rappresentazioni dei Cavalieri Danubiani; 

V. În Ephemers Dacoromana, t. IX, 1940, XI,
445 p.: E. Condurachi, Monumenti cristiani nell’Illirico;
Leon Þopa, La relazione tra la forma di governo
e l’organizzazione militare romana dai Gracchi ad
Augusto; D. Ciurea, Le scritture latine nei Paesi
Romeni; Petru Iroaie, Il canto popolare istroromeno;
T. Onciulescu, G. Vegezzi-Ruscala e i Romeni. 

VI. În Diplomatarium Italicum, t. II, 1930, IX,
514 p.: Virginia Vasiliu, Il Principato moldav
e la Curia Papale fra il 1605-1620; Nicolae Buta,
I Paesi Romeni in una serie di „Avvisi” della fine
del Cinquecento;  G. Cãlinescu, Altre notizie sui
missionari cattolici nei Paesi Romeni.

VII. În Diplomatarium Italicum, t. III, 1934, XI,
421 p.: Constantin Radu, Vita Despothi Principis
Moldaviae; Ion Moga, La contesa tra Gabriele Bathori
e Radu Serban vista dalla Corte di Vienna; Anton
Mesrobeanu, Nuovi contributi sul Vaivoda Gaspare
Graziani e la guerra turco-polacca del 1621; D.
Gãzdaru, Une relazione manoscritta italiana sulla
rivoluzione di Tudor Vladimirescu; M. Berza, Indices.

VIII. În Diplomatarium Italicum, t. IV, 1939, IX,
413 p.: Aurel Decei, „Avvisi” riguardanti i Paesi
Romeni negli anni 1596-1598; Gh. Vinulescu, Pietro
Diodato e la sua relazione sulla Moldavia (1641);
Francisc Pall, Le controverse tra i Minori conventuali
e i Gesuiti nelle missioni di Moldavia (Romania).

Sub conducerea lui Panaitescu au fost publicate
9 volume de Ephemerides Dacoromana ºi 2 volume
de Diplomatarium Italicum.

L
a ssfârºitul aanului 11941, direcþia Academiei a
fost încredinþatã de cãtre Academia Românã
din Bucureºti lui Scarlat Lambrino (director)

ºi lui Sever Pop (director adjunct), profesor la
Universitatea din Bucureºti. În decembrie 1947,
instituþia a trebuit sã înceteze complet activitatea
sa ºtiinþificã în urma evenimentelor politice survenite
în România (proclamarea republicii); dupã mai
mult de zece ani, activitatea n-a fost încã reluatã.

Presentimentul unei morþi în exil ºi încrederea
sa de nezdruncinat în viitorul poporului român,
îndrãgostit de libertate, reies clar din sfârºitul
articolului sãu intitulat La þãrmul Pontului Euxin
(Au bord du Pont Euxin):

„În zilele din exilul penibil, gândul meu a fost
constant fixat spre þara mea pe care eu nu o voi
mai vedea. Corabia României a devenit, de mai bine
de un sfert de secol, prada valurilor ºi a vânturilor.
Uneori este izbitã de piedici ameninþãtoare care
o sfarmã. Alteori, cum e în prezent, valurile vor
s-o înghitã. Acest gând mã face sã mã cutremur...

Eu trãiesc în lumea de altãdatã ºi mã simt obligat
de-a o face cunoscutã. Suflã vânturi barbare, valuri
furioase se ridicã. Forþe demonice, însetate de urã,
de crimã ºi de sânge, par sã domine pãmântul
României.

Dar, va veni ziua în care demonii vor fi încãtuºaþi
ºi aruncaþi în prãpastia ºi în fundul tenebrelor.

Dumnezeul eternitãþii ºi al libertãþii va strãluci din
nou pe cer ºi va reda voioºia pe câmpurile României.
Oamenii îºi vor întoarce liberi privirile lor spre cer,
fãcând liberi semnul crucii; ei vor îngenunchea
ºi se vor ruga înaintea altarelor. Ei vor simþi din nou
chemarea muncii creatoare, energia binefãcãtoare
ºi miracolul eternitãþii...

Atunci vor putea sã înalþe din nou România
pe altarele credinþei ºi ale culturii” (Articol publicat
în 1953; a se vedea bibliografia).

Opinia istoricului Vasile Pârvan asupra destinului
marilor oameni se potriveºte pe drept marelui
realizator ºi director al Academiei Române în Roma:

„Popoarele nu-ºi iubesc marii oameni decât dupã
ce-i pierd; din aceastã cauzã, aniversarea unui mort
reprezintã aniversarea unei naºteri.”

Poporul român liber nu va uita niciodatã
activitatea servitorului sãu credincios.

Requiescat in pace!

Desen dde NNicolae ((Cucu) UUreche
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F
ãrã îîndoialã, EElena CCuza a fost una dintre

cele mai iubite ºi respectate femei din secolul

al XIX-lea, datoritã calitãþilor sale deosebite,

fiind apreciatã nu doar pentru frumuseþea fizicã, ci ºi

pentru sufletul sãu delicat, pentru modestia sa, pentru

generozitatea, spiritul de sacrificiu ºi dãrnicia ei.

Câte dintre doamnele din ziua de azi ar putea

face ceea ce a fãcut Elena Cuza, care, învingându-se

pe sine, a crescut cu o dragoste de adevãratã mamã

copiii pe care soþul sãu, Alexandru, i-a avut cu

Maria Obrenovici, consideratã, în acel timp, cea

mai frumoasã femeie din întinsul Imperiu Otoman?

În mai 1909, când a murit, Elena Cuza, deºi era

una dintre cele mai bogate doamne din þarã, a fost

îmbrãcatã cu o rochie modestã, singura pe care

o avea, pentru cã uriaºa sa avere o împãrþise

celor sãraci, care, cu lacrimi în ochi ºi cu sufletele

îndurerate, o conduceau pe ultimul drum pe cea

pe care cu duioºie o numeau „Sfânta”.

Se poate spune cã întâlnirea cu viitorul sãu

soþ, Alexandru Ioan Cuza, a fost o adevãratã

revelaþie, a fost ceea ce se numeºte o dragoste

reciprocã la prima vedere. În acel an, 1843,

Al.I. Cuza se întorsese de la Paris, de la studii,

ºi era privit în societatea ieºeanã ca un tânãr

rebel ºi aventuros, curtenitor ºi distractiv, primit

în cercurile înalte ale societãþii. Cuza era cu

adevãrat un bãrbat frumos, cu trãsãturi plãcute,

ochi albaºtri strãlucitori, pãr castaniu ondulat,

lãsând pe oriunde trecea o impresie puternicã.

Tânãra Elena, o copilã pe atunci, a fost

fermecatã de acest bãrbat atât de seducãtor

ºi s-a îndrãgostit fulgerãtor de el. La rândul sãu,

spiriduºul dragostei l-a atins ºi pe strãlucitorul

Alexandru, care vedea în fiica marelui boier

moldovean Rosetti o doamnã adevãratã, o

femeie de excepþie, sincerã, iubitoare, înþeleaptã,

strãinã de orice interese, era exact tipul de

femeie pe care o dorea de soþie.

Alexandru Cuza nu a ezitat nicio clipã, i-a cerut

mâna, iar Elena a acceptat fãrã ºovãire. Fericitã,

Elena a anunþat-o pe mama ei, Catinca Rosetti,

renumitã pentru severitatea cu care îºi crescuse ºi

educase copii, cã alesul ei era Al. Cuza, care avea o

reputaþie nu tocmai favorabilã, dar, spre surprinderea

ei, mama a acceptat cu bucurie alegerea: „Ia-l,

maicã! Am auzit despre el cã e om cu temere de

Dumnezeu”, sãrutând-o apoi cu duioºie pe frunte.

L
a 330 aaprilie 11844, Elena ºi Alexandru s-au

cãsãtorit în Biserica de la Soleºti, acolo unde

se aflau moºia ºi conacul boierului Rosetti.

Dupã nuntã, cei doi tineri se mutã la Galaþi, unde

Cuza a fost numit judecãtor. La început, relaþiile

dintre cei doi sunt excelente, dar nu dupã mult timp

apar ºi primele neînþelegeri, la care a contribuit

ºi Catinca, mama Elenei, care, pentru o vreme,

a locuit cu ei. Au apãrut deosebirile de temperament

ºi educaþie. În timp ce Alexandru o copleºeºte cu

dragostea sa, era deosebit de curtenitor ºi posesiv,

dorind sã-ºi petreacã tot timpul cu tânãra sa soþie,

Elena, care primise o educaþie rigidã, era mult mai

reþinutã, excesiv de pudicã, ceea ce va duce treptat

la rãcirea sentimentelor dintre cei doi tineri soþi.

Cu vremea, Alexandru Ioan Cuza începe sã evite

cãminul conjugal, se dedã petrecerilor ºi aventurilor

ocazionale. Elena rãmâne tot mai mult singurã,

iluziile ei despre o cãsãtorie fericitã încep sã disparã.

În 1848, în aceeaºi zi, au murit atât tatãl ei, cât ºi

bunica, fiind înmormântaþi la Soleºti, provocându-i

Elenei o mare durere, cãci îºi venera tatãl. Anul 1848

aduce noi încercãri tinerei familii. La Iaºi se manifestã

un curent de înnoire ºi schimbare la care este pãrtaº

ºi Al.I. Cuza. Speriat, domnitorul Mihail Sturdza îi

aresteazã pe liderii tinerilor revoluþionari, printre care

ºi pe Cuza. Cei doisprezece arestaþi sunt maltrataþi,

transportaþi spre Mãcin, unde urmau a fi îmbarcaþi ºi

transportaþi la Istanbul. Informatã cã soþul sãu a fost

arestat ºi grav rãnit la picior, Elena se transformã

brusc dintr-o femeie timidã într-o luptãtoare devotatã,

pentru a-ºi salva soþul. Ea intervine pe lângã consulul

englez de la Galaþi, Cumingham, prin intermediul

cãruia puteau fi salvaþi exilaþii. Trebuiau mituiþi

marinarii greci care îi transferau la Mãcin, dar aceºtia

cereau o sumã exorbitantã, pe care Elena nu o avea.

Hotãrâtã, îºi amaneteazã bijuteriile pe care le primise

în dar de la familia sa ºi, cu banii rezultaþi, reuºeºte

sã-i elibereze pe cei doisprezece arestaþi, atrã-

gându-ºi prin gestul acesta respectul, admiraþia ºi

aprecierea lui Vasile Alecsandri, M. Kogãlniceanu,

Costache Negri, care au fost alãturi de ea în toate

momentele dificile ale vieþii sale. Familia Cuza s-a

refugiat în Bucovina, la Cernãuþi, unde vor fi gãzduiþi

în casa vestitului boier patriot Eudoxiu Hurmuzachi.

În 1849, dupã înlocuirea domnului Mihail Sturdza

cu Grigore Ghica, familia Cuza se întoarce la Iaºi,

Alexandru primind funcþii importante în aparatul

judecãtoresc-administrativ, reluându-ºi viaþa

de petreceri.

E
lena rrãmâne ttot mmai mmult ssingurã ºi se

refugiazã adesea la þarã, unde se simþea în

elementul sãu. Cea mai mare durere a ei era

aceea cã nu putea sã aibã copii, ceea ce a contribuit

ºi mai mult la rãcirea relaþiilor dintre ea ºi soþ. Sora ei

mai micã, Zoe, cãsãtoritã

cu Iordache Lambrino,

moare la naºterea celui

de-al treilea copil ºi atunci

Elena se dedicã trup ºi

suflet creºterii ºi îngrijirii

nepoþilor, aºa cum

îi fãgãduise surorii ei:

„Eu nu am de ce trãi,

viaþa îmi este o adevãratã

povarã”.

În ianuarie 1859, Al.I.

Cuza a fost ales domnul

Moldovei, ocazie cu care

soþia sa îl încurajeazã

ºi îi spune cã îi va fi

sprijin devotat. Elena se

comportã admirabil, cautã

sã-ºi învingã timiditatea

ºi sã devinã o companie

plãcutã celor din aparatul

domnesc ºi îl sprijinã cu tot ce poate în greaua

sa misiune pe augustul sãu soþ. 

În viaþa ei intervine însã o nouã problemã, care

îi va provoca multã durere, odatã cu apariþia la Iaºi

a principesei Maria Obrenovici, o femeie seducãtoare,

inteligentã, care îºi propune ºi reuºeºte sã-l seducã

pe Cuza. Deºi a fost grav lovitã sufleteºte, în mândria

ei de femeie, de doamnã ºi soþie, Elena, conºtientã

de pericolele la care l-ar expune pe Cuza în cazul în

care ar divorþa, acceptã ruºinea pe care i-o provoacã

soþul ei ºi rãmâne, în continuare, alãturi de el.

În 1860, având sãnãtatea ºubrezitã de agitaþia

ºi starea de neliniºte ºi nesiguranþã în care trãia

ºi pentru a se îngriji de educaþia nepoþilor, pleacã

la Paris, lucru care este interpretat de mama sa ca

o cedare în faþa Mariei Obrenovici. Elena era extrem

de iubitã de cãtre români, care doreau revenirea la

normal a relaþiilor dintre cei doi soþi, iar o eventualã

despãrþire a lor ar fi putut periclita unirea.

La Paris, împãratul Napoleon al III-lea o invitã

la curte ºi o primeºte cu multã prietenie ºi curtoazie,

stabilindu-se legãturi sufleteºti apropiate, mai ales

între cele douã înalte doamne. În þarã, apropiaþii

familiei domnitoare îºi intensificã presiunile ºi solicitã

revenirea cât mai grabnicã a soþiei domnitorului.

La Paris, au sosit fraþii Vasile ºi Iancu Alecsandri,

care au asigurat-o pe Elena Cuza cã însuºi

domnitorul resimþea lipsa ei ºi cã „pentru binele

þãrii, trebuie sã-ºi calce pe suflet ºi sã uite ceea ce

îndurera pe toþi bunii români”. Dupã revenirea în þarã,

la palat s-a dat o mare recepþie, la care participã

lumea bunã a Capitalei, care rãmâne uimitã când,

în locul femeii rãnite ºi resemnate, se trezeºte în

faþa unei doamne splendide, îmbrãcatã într-o rochie

superbã, dupã ultima modã parizianã, cu un buchet

de camelii albe la centurã, cu o pieptãnãturã

minunatã. Însuºi domnitorul Cuza a fost plãcut

impresionat de transformarea arãtatã de soþie.

În 1862, cu sprijinul doctorului Carol Davila,

Elena Doamna a pus bazele unui aºezãmânt pentru

îngrijirea copiilor orfani. Impresionat de activitatea

principesei, Costache Negri îi adreseazã o scrisoare

lui Iancu Alecsandri, în care îl informa: „…Principesa

face minuni, face vizite, primeºte pe toatã

lumea, merge sã vazã toate aºezãmintele publice,

îndeplinind toate acestea cu modestia ºi delicateþea

care o fac iubitã de toþi”. Toatã lumea este încântatã

de principesa Elena, care îl apãrã pe soþul sãu ºi îi

acoperã slãbiciunile. Dar,

deºi impresionat de tot ceea

ce fãcea soþia sa pentru el

ºi pentru þarã, Al.I. Cuza îºi

continuã relaþia cu Maria

Obrenovici, care naºte un

bãiat ce este botezat cu

numele tatãlui sãu. Doamna

aflã vestea, lucru care o

îndurereazã. Atunci, pentru

prima datã, acceptã gândul divorþului ºi se retrage

la Ruginoasa, unde se ocupã cu amenajarea ºi

mobilarea castelului, precum ºi de îngrijirea parcului.

Aici, în septembrie 1864, se petrece un fapt care

îi va hotãrî viaþa sa ulterioarã.

Î
ntr-oo ddimineaþã, la castelul de la Ruginoasa

au venit mai mulþi þãrani clãcaºi sã-i

mulþumeascã lui Al.I. Cuza cã-i eliberase

de clãcãºie ºi îi împroprietãrise cu pãmânt. Printre

ei se afla ºi bãtrânul Ion Roatã, care s-a adresat

domnitorului cu cuvinte înþelepte, izvorâte din inimã:

„Prea Înãlþate Doamne! Mare eºti tu, Doamne!

Bunule pãrinte al plugarului român! Tu ne dai lumina,

tu ne dai viaþa ºi tu eºti puternicul stãpânitor, unicul

Domnitor care ai fost numit de Dumnezeu sfântul sã

fii mântuitorul nostru. Aºa, Prea Înãlþate, ne-ai fãcut

dreptate. Sã trãiascã Alexandru, suveranul românilor,

dimpreunã cu Mãria Sa Doamna, mulþi ani fericiþi!”

Doamna Elena a vãzut ceea ce s-a petrecut, a avut

o adevãratã revelaþie ºi a înþeles, atunci, curajul ºi

eforturile fãcute de Cuza, care, învingând greutãþi

imense, a fãcut fericiþi peste trei milioane de români

ºi cât de neînsemnate erau nemulþumirile ei. Atunci

s-a decis sã se împace cu soþul sãu, sã rãmânã

alãturi de el pânã la moarte ºi sã accepte copilul

pe care acesta îl avea cu rivala ei, Maria Obrenovici.

Ba, mai mult, a acceptat sã-l înfieze ºi pe cel de-al

doilea fiu al lui Cuza, Dimitrie.

Ce s-a petrecut mai departe, se cunoaºte.

Deºi a promis soþiei sale cã se va despãrþi de Maria

Obrenovici, Al.I. Cuza nu s-a þinut de cuvânt, cei doi

ºi-au continuat relaþia pânã la moartea sa, în 1873.

Dupã moartea lui Al.I. Cuza, la numai 53 de ani, la

Heidelberg, în Germania, în urma unei boli de inimã

complicate cu un astm bronºic, Maria Obrenovici a

devenit dama de companie a împãrãtesei Germaniei

ºi a murit, la numai 41 de ani, în urma unui cancer

genital. Cei doi fii ai lui Cuza cu Maria Obrenovici

au fost crescuþi ºi educaþi de Elena Cuza, aceºtia

moºtenind ºi defectele tatãlui lor, dar ºi bolile

de care acesta suferise. Fiul cel mic, Dimitrie, s-a

sinucis într-o camerã a palatului de la Ruginoasa,

pentru cã mama sa adoptivã nu a acceptat ca el

sã se cãsãtoreascã cu o femeie nedemnã de el.

Alexandru, fiul cel mare, cãsãtorit fãrã voia mamei

sale (cãci era bolnav de inimã ºi nu avea voie sã

se cãsãtoreascã) cu Elena Moruzzi, a murit în urma

unui atac de cord, în Spania, când se afla în luna de

miere. Cei doi bãieþi au fost înmormântaþi în Biserica

de la Ruginoasa, de-o parte ºi de alta a tatãlui lor.

D
oamna EElena ccontinuã sã facã fapte bune,

sã-i ajute pe cei sãraci, orfani, vãduve,

dãruieºte tinerelor de pe pãmânturile sale

fie o bucatã de pãmânt, fie o vacã cu lapte, cu

condiþia ca atunci când se cãsãtoresc sã fie fecioare.

A trãit pânã în 1909, când s-a sãrbãtorit, cu mare

fast, 50 de ani de la Unirea din 1859, moment în

care Al.I. Cuza a fost reabilitat. Avea 84 de ani, era

suferindã, dar a fost fericitã sã participe la ceremonia

de la Ruginoasa, când în faþa a mii de oameni veniþi

din toatã þara a spãlat cu mâinile ei tremurânde

osemintele iubitului sãu soþ, care au fost puse

într-o raclã de argint. Atunci, a fost auzitã spunând:

„Alexandre, eu pot sã mor, cãci mi-am fãcut ultima

datorie faþã de tine”.

A mai trãit câteva zile. A lãsat un testament prin

care a cerut sã nu i se organizeze funeralii naþionale,

sã fie condusã pe ultimul drum numai de þãranii în

mijlocul cãrora a trãit, într-un car tras de boi. A fost

înhumatã în grãdina conacului pãrintesc de la Soleºti,

unde îºi petrecuse copilãria, loc pe care l-a iubit toatã

viaþa. Din pãcate, astãzi, clãdirea conacului de la

Soleºti se aflã într-o stare jalnicã, o adevãratã ruinã. 

Sã lãsãm sã cadã o lacrimã în memoria acestei

Doamne a românilor, unicã în felul ei!

DDooaammnnaa EElleennaa CCuuzzaa
Gheorrghe VVLADD
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R
ecent, ppe 229 mmai
2015, dl. Radu
Boroianu,

preºedintele I.C.R., analiza
„cu atenþie ºi înþelegere”
Programul naþional
(guvernamental), manifestãrile

preconizate a se organiza cu prilejul Centenarului
Primului Rãzboi Mondial, propunând, în context,
„o conexare obligatorie cu domeniul cultural”, în
condiþiile în care, în opinia domniei sale, la 1 ianuarie
2019, România îºi va „cãpãta locul meritat în
Europa”, prin preluarea (co)preºedinþiei U.E. Cum
problema aniversãrii, în acest cadru, a Centenarului
Unirii este cu totul ambiguu ºi incidental menþionatã,
fiind expediatã într-o frazã finalã („Principiul
propunerii noastre rãmâne neschimbat: România
este aceeaºi dupã Marea Unire ca ºi dupã încheierea
Marelui Rãzboi.”), fãrã legãturã aparentã cu contextul
declaraþiei pretenþios numitã „Provocãri istorice
ºi proiecte strategice pentru imaginea României
în perioada 2016-2019”, nu ne rãmâne decât
sã subscriem la propunerile domnului Boroianu,
care vizeazã, potrivit specificului instituþiei pe care
o reprezintã, organizarea unor expoziþii istorico-
documentare, turnee muzicale ºi evenimente teatrale. 

Dintre acestea, singura activitate care trimite
explicit la momentul istoric 1 Decembrie 1918 rãmâne
expoziþia „Marea Unire”, proiectatã „în spiritul gândirii
regretatului academician Florin Constantiniu”.
Celelalte manifestãri, cuprinse în acelaºi context,
sunt, ca sã spunem aºa, comune ºi tipice pentru
astfel de momente, respectiv, expoziþii precum „Aurul
dacilor”, „Valoarea tezaurului etno-folcloric de pe
teritoriul istoric ºi actual al României”, „Brâncoveanu”
ºi expoziþia de picturã „România secolului XX – o
viziune a modernitãþii” etc. În acest cadru, aproape
cã nu mai surprinde o expoziþie, mai degrabã
iconoclastã, avându-l drept curator pe criticul de artã
Adrian-Silvan Ionescu, pe tema „Paradoxul Marelui
Rãzboi – Prietenia dintre combatanþi ºi civili”.

Cum autoritãþile par ºi sub acest aspect mai
degrabã reþinute în a spune lucrurilor pe nume,
evitând, de pildã, pe cât posibil, sintagma Marea
Unire, în favoarea alteia mai puþin angajante,
precum Centenarul Marelui Rãzboi, sarcina pregãtirii
Centenarului Unirii a cãzut pe umerii societãþii civile,
care, în anumite segmente ale ei, ºi-a luat rolul
în serios. Astfel, Liga Culturalã pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni (preºedinte, prof. Victor
Crãciun), în cadrul Congresului Spiritualitãþii
Româneºti desfãºurat la Alba Iulia – Zlatna, 2-4
decembrie 2014, a lansat primul ºi, deocamdatã,
cel mai cuprinzãtor Proiect de Program privind
pregãtirea Centenarului Marii Uniri.

Scopul declarat al acestui Program este ca,
la Centenar, România „sã cunoascã adevãrata
renaºtere, care, din pãcate, nu s-a înfãptuit în sfertul
de veac trecut de la descãtuºarea þãrii de sub
totalitarismul comunist”. În acest scop, organizatorii
fac în primul rând apel la autoritãþi („Rugãm
insistent ca sistemul statal-administrativ al þãrii sã-ºi
însuºeascã acest program”), dar ºi la cei 13 milioane
de români care „muncesc, trãiesc, creeazã ºi îºi
pãstreazã dorul de þarã în afara hotarelor României
de azi”.

Î
n eesenþã, în viziunea congresiºtilor de la
Alba Iulia, Centenarul Marii Uniri ar trebui sã
constituie „o încununare istoricã ºi o poartã

spre noi dimensiuni ale fiinþei naþionale”. În acest
scop, sunt avansate o serie de propuneri, unele
cu caracter politic, cu adevãrat vizionare, cum
ar fi înfiinþarea unei Comisii tripartite (România –
R. Moldova – Ucraina) care sã „stabileascã pârghiile
necesare pentru ca românii din Basarabia,
Transnistria, Bucovina de Nord, Herþa, Hotin,
Transcarpatia, Buceag, ca ºi cei din zona Odesei
sã beneficieze de aceeaºi limbã, credinþã ºi instrucþie
ca ºi fraþii din þarã”. La fel, se propune crearea unei
„structuri federative” între cele trei state menþionate,
un organism de tip interstatal care sã recunoascã
existenþa aceleiaºi spiritualitãþi comune româneºti
ºi sã promoveze o serie de legi care sã permitã

funcþionarea, inclusiv de „aºezãminte, instituþii
ori forme economice ºi administrative comune”.

Cum aceste propuneri, oricât de generoase ar
pãrea, au ºi o nuanþã utopicã, congresiºtii propun ºi
câteva obiective mai fezabile, cum ar fi inaugurarea,
la 1 decembrie 2018, a Autostrãzii Unirii, care sã lege
Bucureºtiul de Cluj-Napoca, cu trecere prin Alba Iulia,
cu acces spre celelalte oraºe-simbol ale provinciilor
istorice româneºti, Cernãuþi ºi Chiºinãu, În final, se
mai propune restaurarea ºi reamplasarea pe vechile
locuri a unor monumente de for public dedicate
Unirii, demolate în diferite etape ale istoriei
recente, construcþia unor monumente noi, inclusiv a
Monumentului Poporului Român, care ar urma sã fie
amplasat pe platoul Bucegilor, în apropierea Sfinxului,
ºi care ar însemna „o recunoaºtere a jertfei de sânge
care a sfinþit pãmântul traco-geto-dac” ºi, în fine,
ridicarea Monumentului Regalitãþii ºi a Monumentului
Internaþional al Gândirii Ecumenice.

Î
n pplan ppublicistic,
se impune editarea
Enciclopediei

Unirii, dupã modelul
Enciclopediei României,
ca ºi a Atlasului Marii
Uniri. Nici domeniul
spiritual nu este uitat,
Rezoluþia propunând
ca noua Catedralã a
Neamului sã fie sfinþitã
în acelaºi context
aniversar, în prezenþa

tuturor patriarhilor bisericilor ortodoxe surori.
La rândul ei, Academia României, prin glasul prof.

univ. Ilie Bãdescu, directorul Institutului de Sociologie
ºi preºedintele Asociaþiei Civic Media, a propus, în
cadrul unei sesiuni ºtiinþifice desfãºurate la 29 martie
2014, organizarea unor Comitete de Acþiune, dupã
modelul Comisiilor Biroului Pãcii, care au funcþionat
în interbelic, care sã permitã fiecãrui român „apt de
muncã” sã-ºi aducã „rodul muncii în folosul naþiunii,
pentru a reafirma drepturile naturale în spaþiul istoric
ºi etnic românesc” (sursa: ziariºtionline.ro),

Desigur, astfel de iniþiative sunt binevenite, deºi
vin, dupã firea ºi nãravurile locale, destul de târziu
pentru a mai cãpãta concreteþe. Ele reprezintã, însã,
un necesar punct de plecare al unor discuþii, care,
cu siguranþã, se vor înteþi în viitorii ani ºi care
vor stârni, desigur, multe pasiuni politice.

Menþinându-ne strict în planul ideatic, vom
constata cã problema identificãrii ºi promovãrii unor
simboluri identitare, care sã punã în valoare unele
strategii naþionale de promovare a unor evenimente
sau realitãþi istorice nu este nouã, ea apãrând în
studiile de specialitate încã de la mijlocul secolului
al XIX-lea. Astfel, potrivit cercetãtorului Laurenþiu
Vlad (Imagini ale identitãþii naþionale, Iaºi, Institutul
European, 2007, p. 12), prima referire pe aceastã
temã aparþine cercetãtorului englez Paul Greenhalgh,
care a publicat studiul cu caracter istoric „The
National Profile”, în volumul Exhibitions and World’s
Fairs (Mancester, University Press, 1988). Ideea
centralã a unui asemenea demers este aceea
cã imaginile identitare conþin adesea scheme
ºi cliºee care trimit în mod direct la un anume
tip de propagandã, fãcutã, desigur, prin mijloace
persuasive. La rândul sãu, Harold Lasswell, în
lucrarea The signature of power. Comunication
and policy (New Jersey, New Books, 1979), fãcea
legãtura directã între arhitecturã ºi autoritatea politicã,
indicând, de pildã, în capitolul Symbolizing identity,
o serie de procedee prin care arhitectura poate fi

înþeleasã ca o interpretare oficialã a trecutului, sau
ca o proiecþie în viitor, fãcutã de pe aceleaºi poziþii.

O
scilând, aastfel, între identitate naþionalã
ºi propagandã, programele naþionale
de promovare a þãrii, inclusiv Programul

de aniversare a Marii Uniri, ar trebui sã plece de la
analiza stadiului actual al societãþii româneºti, de la
obiectivele sale de politicã externã, toate subsumate,
desigur, unei anumite ideologii naþionale, reflectare
a prejudecãþilor pe care opinia publicã le are despre
evenimentul respectiv. În fond, un Program naþional,
oricât de ambiþios ar fi, rãmâne pânã la urmã o formã
de dialog cultural între civilizaþii. Dornicã sã-ºi afirme
apartenenþa europeanã, România este dependentã
de opinia pe care mediile de informare strãine le au
asupra sa, astfel încât un Program de reprezentare
naþionalã ar trebui sã þinã seama ºi de astfel de
susceptibilitãþi. În esenþã, România anului 2018 are

nevoie în primul rând de o identitate
politicã fermã, bazatã pe afirmarea
unui potenþial economic ºi uman
expansiv. Revendicându-se de
la douã strãlucite civilizaþii antice,
Roma ºi Bizanþul, având la origine
unul dintre cele mai vechi popoare
europene, geto-dacii, þara noastrã
poate aduce în discuþie ºi componenta
eroicã a istoriei româneºti. În acelaºi
timp, latura spiritualã, de „apãrãtori
ai credinþei ortodoxe”, poate constitui
unul dintre elementele fundamentale
ale „existenþei naþionale”. Sintetizând,
principalele linii ale unui Program

coerent, exceptând nuanþele ºi evitând
stereotipurile, ar trebui sã cuprindã: moºtenirea
latinã, tradiþia bizantinã, continuitatea istoricã ºi,
implicit, eroismul, confesiunea ortodoxã ºi valorile
arhetipale rurale. La acestea se pot adãuga
„culorile locale”: frumuseþea femeilor, sonoritãþile
muzicale, „savuroasele” preparate culinare
autohtone, varietatea potenþialului natural etc. 

Câte dintre aceste stereotipuri culturale
mai rezistã astãzi, la presiunea timpului ºi a
evenimentelor politice? Iatã, de pildã, descrierea
pe care o face comisarul pavilionului României la
marea Expoziþie universalã de la Barcelona, din
1929, istoricul de artã Alexandru Tzigara-Samurcaº:
„În mijlocul sãlii mediane s-au expus douã metope
ºi mulajul monumentului de la Adamclisi (s.n.)
atribuit împãratului Traian, care a colonizat Dacia
cu trupe, în bunã parte de provenienþã ibericã...
apoi catapeteasma, de la sfârºitul secolului al 18-lea,
a Bisericii Stavropoleos, iar pe pereþi icoane vechi,
candele, evanghelii completau secþiunea Comisiei
Monumentelor Istorice... Alãturi era sala picturii ºi
sculpturii moderne... Au produs o adâncã impresie
lucrãrile lui Grigorescu, la fel ºi operele lui Luchian...”
(Memorii III, Bucureºti, Ed. Meridiane, 2003, p. 316).

E
vocarea aaduce îîn ddiscuþie o altã problemã
sensibilã a muzeografiei româneºti:
expunerea, pentru prima datã în strãinãtate,

la Expoziþia universalã de la Paris, din 1867, a
Tezaurului de Pietroasa. Pornind de la ideea punerii
în circulaþie a unui anume concept de „specific
românesc”, Alexandru Odobescu, comisarul
principal al expoziþiei, a avut în atenþie reprezentarea
unui amestec „romantic” de latinitate ºi ruralism,
expunând, de pildã, un plug tradiþional „ce amintea
de vremurile lui Virgiliu”, alãturi de celebrul Tezaur,
ale cãrei piese erau deja cunoscute lumii ºtiinþifice
franceze, din studiul lui Charles de Linas, Orfévrerie
mérovingiene, publicat în 1864. Teza francezã era
cã piesele nu se puteau compara „prin bogãþie ºi
importanþã” decât cu mormântul lui Childéric de
Tournai, sau cu coroanele vizigoþilor descoperite la
Guarrazar, lângã Toledo. Cum iniþiativa lui Odobescu
nu a fost fãrã urmãri, asupra sa planând nedrepte
ºi ruºinoase bãnuieli cã ar fi intenþionat înstrãinarea
Tezaurului, exemplul ne îndeamnã sã fim foarte
precauþi atunci când aducem în atenþia publicã
astfel de comori.
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ªªii nnooii,, rroommâânniiii,, îînnccoottrroo??
Nicollae MMELINESCU

A
ctualul vval mmigrator transmediteranean
nu s-a prãvãlit neaºteptat ºi neanunþat peste
plajele aurii din sudul Europei numai ca sã

tulbure tihna turiºtilor întinºi alene cu burta la soare.
Miºcãrile sale contorsionate de fãt agitat în pântecele
matern, nerãbdãtor sã dea ochi cu lumea, l-au
anunþat în plin Rãzboi Rece, când peste 13 milioane
de oameni au reuºit sã treacã din estul comunist în
Occident ºi mai departe dincolo de Atlantic. Câteva
zeci de mii de temerari au fost uciºi de grãniceri
zeloºi pe linia de demarcaþie dintre opresiune ºi
libertate. Aproape douã milioane ºi jumãtate de
migranþi au parcurs calea calvarului din 1980 pânã
în 1990. (Anita Böcker, Kees Groendendijk, Tetti
Havinga, Paul Minderhood, eds., Regulation of
Migration, International Experiences, Het Spinhus
Publishing, Amsterdam, 1998.)

O mare parte dintre ei nu au primit încuviinþarea
de emigrare din partea oficialitãþilor,
ºi-au riscat viaþa ºi au fugit de
represiunea dictatorilor din blocul
patronat de Moscova, forþaþi sã
cãlãtoreascã ilegal prin Europa
divizatã de Cortina de Fier.

Occidentul ºi America de Nord
i-au primit cu braþele deschise ºi
le-au oferit ºansa unui nou destin,
a împlinirii profesionale ºi umane.
ªi nu dintr-un umanism romanþios.
Transfugii erau în marea lor
majoritate persoane cu calificãri
excepþionale în profesiuni de elitã:
medici, ingineri, cercetãtori, inovatori,
oameni de culturã cu recunoaºtere universalã. Gestul
lor dramatic de a-ºi abandona þara, o parte din
familie, locurile îndrãgite, reprezenta, la nivel global,
un triumf ideologic în confruntarea dintre comunismul
dictatorial ºi societãþile libere ºi democratice. Lapidar,
fenomenul migraþionist putea fi privit în acest stadiu
ºi ca o formã de manifestare a voinþei de libertate pe
care nu o poate suprima emanaþia leninisto-stalinistã.
De neuitat ºi de neignorat este preþul acestui succes,
agonia trãitã de cei plecaþi, care nu ºtiau dacã ºi cum
vor ajunge în noua lume spre care porniserã, ºi de
cãtre cei apropiaþi rãmaºi acasã, devastaþi de spectrul
prigoanei poliþiei politice ºi de nesiguranþa cã-i mai
revedeau vreodatã pe cei plecaþi sã-ºi croiascã
un alt drum în viaþã.

C
onfruntãrile ppropagandistice dintre
hegemonii bipolarismului universal au
provocat mai multe spasme migratorii. Unul

dintre cele mai dramatice momente ale procesului
s-a declanºat în 1978 ºi s-a prelungit în manifestãri
din ce în ce mai atenuate pânã spre 1990. Totul
a început cu campania de „reeducare politicã ºi
cetãþeneascã” a sud-vietnamezilor care fãcuserã
parte din regimul proamerican al lui Nguyen Van
Thieu. Dupã ce tancurile generalului Nguyen Van
Giap au pãtruns în Saigon, pe 29 aprilie 1975, a urmat
o prigonire acerbã a tot ceea ce fusese opoziþie faþã
de nordul comunist de-a lungul celor 14 ani de rãzboi.
Re-educarea însemna spãlarea creierelor, abrutizarea
prin munca epuizantã în junglã, unde supravieþuirea
asiguratã de gãrzile militare ale Hanoiului nu depãºea
câteva sãptãmâni. Spectrul acestui proces degradant
era pentru mii de oameni mai sinistru decât moartea

însãºi. Opt sute de mii dintre sud-vietnamezii
ameninþaþi de lagãrele morþii ºi de munca silnicã
au ajuns pe þãrmurile Malaeziei, Indoneziei sau
Filipinelor, dupã plutirea în derivã zile ºi sãptãmâni,
atacaþi de piraþi, epuizaþi, nemâncaþi ºi nedoriþi de
nimeni. Greu de spus câþi dintre emigranþi au murit
în valuri sau abandonaþi pe malurile unor insule pustii.
(Robinson W. Courtland, Terms of Refugee, Zed
Books, London, 1998.)

Foarte interesant este modul total diferit de reacþie
a comunitãþii internaþionale faþã de aceºti disperaþi,
denumiþi de presã „boat people”, în comparaþie cu
autoexilaþii europeni. Depuºi de traficanþi pe o insulã
indonezianã nelocuitã, 1.500 de migranþi au fost
respinºi, trimiºi înapoi pe mare. Malaezia a refuzat
la început sã se implice în situaþia creatã de refugiaþii
sud-vietnamezi. Când numãrul lor a depãºit câteva
mii, a fost amenajatã pe insula Bidong o tabãrã

pentru patru mii de
transfugi. În mai puþin
de o jumãtate de an
numãrul lor a ajuns
la 45 de mii ºi a fost
nevoie de intervenþia
Înaltului Comisariat
ONU pentru Refugiaþi
ca aceºtia sã fie hrãniþi,
înregistraþi ºi direcþionaþi
temporar cãtre un þãrm
al speranþei. Însã 109
mii trei sute douãzeci
ºi douã de persoane,
inclusiv femei,

adolescenþi ºi vârstnici au fost repatriaþi voluntar
sau forþat (Idem) în Vietnamul reunificat dupã marºul
triumfal al comuniºtilor de la Hanoi. Conferinþa de
la Geneva consacratã problemei „boat people” din
iulie 1979 a decis înfiinþarea unor centre de detenþie
temporarã a refugiaþilor pânã la repatrierea sau
relocarea acestora. Cheltuielile de întreþinere
a acestora au fost preluate de þãrile dezvoltate.
Aproape o jumãtate dintre refugiaþi au ajuns
la cunoºtinþe sau rude stabilite deja în Statele
Unite, în Canada, Australia, Thailanda ºi Hong Kong,
enclava aflatã la acea vreme sub administraþia
colonialã britanicã. 

V
ietnamezii sse aaruncau ddisperaþi în
necunoscut, îºi riscau viaþa pe marea plinã
de capcane umane (piraþi, traficanþi) sau

naturale. Pânã la un punct, ºi ei ºi actualii migranþi
au câte ceva în comun, dominantã fiind dorinþa de
a scãpa de teroarea ºi prigoana localã ºi speranþa
unei vieþi libere într-o nouã patrie de adopþie. Migranþii
din nordul Africii ºi din Orient se refugiazã din calea
rãzboaielor interne prelungite, din Irak, Afganistan
ºi Siria, din calea unor regimuri brutale din Eritrea
sau Somalia, sau din calea grupãrilor fundamentaliste
din Libia, Nigeria, Ghana ºi Republica Mali. 

Migraþia ilegalã pe axa nord-sud, dinspre Africa
spre centura mediteraneanã a Europei, nu a pornit
brusc. Ani de zile spaniolii au încercat sã stãvileascã
pãtrunderea africanilor în cele doua enclave ale
lor, Ceuta ºi Melilla, ºi au ridicat în calea refugiaþilor
garduri înalte de ºase metri. Fenomenul a fost
considerat nesemnificativ, de interes local, aflat
exclusiv în grija Spaniei. Vizita în zonã a regelui

Juan Carlos pe 5 noiembrie
2007 a consfinþit caracterul
aparent limitat al fenome-
nului. Aparent, pentru cã ºi
atunci, ca ºi acum, emigranþii
ilegali intenþionau sã ajungã
în interiorul Uniunii Europene
ºi sã se bucure de libertatea
de miºcare în acest spaþiu
generos.

D
upã aanul 22000, capul de pod european
pentru migraþia ilegalã a devenit insula
Lampedusa, parte a teritoriului italian.

Pe 20 de kilometri pãtraþi trãiesc aproximativ patru
mii cinci sute de localnici, pescari ºi lucrãtori în cele
75 de hoteluri. Aflatã la numai 113 kilometri nord
de þãrmurile tunisiene, micuþa insulã a fost luatã cu
asalt de azilanþi. La început câteva zeci, au ajuns sã
depãºeascã numãrul locuitorilor originari, în special
dupã „primãvara arabã”. Cãderea regimului Gaddafi
în Libia ºi haosul din Tunisia ºi Egipt au amplificat
valul de emigranþi ajunºi pe insulã, numãrând nu mai
puþin de 48 de mii de suflete. La început, localnicii
i-au tratat omeneºte pe aceºti oropsiþi ai soartei, le-au
dat haine, apã, mâncare, pãturi, ca o minimã alinare
dupã trauma traversãrii Mediteranei în condiþii extrem
de riscante. Copleºiþi de numãrul tot mai mare al nou-
veniþilor, insularii au cerut ajutorul autoritãþii centrale,
care au acþionat cu lentoarea birocraþiilor oficiale.
În paralel, tentativa iniþialã a azilanþilor de a scãpa
de teroarea politicã ºi sãrãcia cruntã a fost speculatã
de crima organizatã ºi transformatã într-o industrie
subteranã controlatã de reþelele de traficanþi. Aceºtia
au manevrat destine ºi nu au fost descurajaþi de
naufragiile care au fãcut trei sute, opt sute ºi chiar
o mie trei sute de victime o datã („Lampedusa boat
disaster: Aerial search mounted”, BBC News, 5
October 2013, www.bbc.com/news/world-europe-
24407808, accesat la 28 august 2015). Depãºirea
capacitãþii fizice de preluare a migranþilor i-a îndreptat
pe aceºtia spre Italia continentalã ºi spre estul
Mediteranei, în insulele greceºti. Numãrul lor a
crescut ameninþãtor, a depãºit pragul sutelor de mii
ºi cifrele bilanþiere au trezit din somnolenþã bãtrâna
Europã, aºa cum a denumit-o fostul secretar ameri-
can al apãrãrii Donald Rumsfeld. Deºteptarea a fost
bruscã ºi reacþia bâlbâitã, chiar dacã fenomenul nu
a fost imprevizibil. Situaþia a devenit tot mai alarmantã
din cauza a douã procese geopolitice majore.

P
rimul aa ffost schimbarea violentã de regim
în Tunisia, Libia, Egipt ºi Yemen dupã
decembrie 2010 ºi rãzboiul civil din Siria.

Dispariþia dictatorilor în frunte cu Gaddafi a lipsit
sudul european de o stavilã organizatã ºi brutalã
în calea migranþilor ilegali. 

Al doilea fenomen a fost menþinerea Turciei
la porþile Uniunii Europene. Ankara s-a concentrat
asupra propriilor probleme provocate de eveni-
mentele din Siria, de militantismul kurzilor ºi de
avansarea trupelor Daesh spre propria graniþã
din nord. Migranþii veniþi din Eritrea sau Sudan
au avut cale liberã, turcii fiind bucuroºi sã scape
cât mai repede de ei ºi sã nu fie nevoiþi sã stea
la pândã pe frontiera de sud ca sã-ºi apere teritoriul
de invazia azilanþilor.

Î
n aacest ssens, pplãnuita, dde ccãtre II.C.R., eexpoziþie Aurul dacilor ar merita
completatã cu piese din Tezaurul de la Moscova, cu condiþia ca aceste
obiecte de nepreþuit sã mai poatã fi identificate ºi recuperate pânã în 2018.

Altfel, ajungem la vorba aceluiaºi Tzigara-Samurcaº, care semnala o ºtire apãrutã
în presa vienezã, din 1926, anume cã pe piaþa liberã ar circula tablouri de
Grigorescu, din celebra colecþie transportatã la Moscova, purtând inclusiv sigla/
ºtampila, în ruseºte, cu inscripþia „Departamentul principal al Cultelor ºi Artelor
Frumoase. Admis pentru export în strãinãtate”. Cu alte cuvinte, sovieticii, care
se prezentau oficial drept mari protectori ai artei, vindeau clandestin din prada de
rãzboi, pe pieþele occidentale (op. cit., p. 228). O notã de subsol a aceleiaºi cãrþi
indicã amãnuntul, deloc imposibil, cã un samsar de artã, Eduard Arie, originar
din România, s-ar fi lãudat cã poate obþine la preþ de nimic (s.n.) inclusiv comoara
de la Pietroasa. Cum, parþial, piesele Tezaurului de la Pietroasa, au fost restituite
oficial statului român în 1957, rezultã cã tranzacþia nu a mai avut loc. 

În fine, poate cã nu ar fi lipsit de interes ca încã de pe acum sã se stabileascã
ºi sã înceapã amenajarea în Capitalã a unui spaþiu demn de a gãzdui serbãrile
din 2018. Cum Parcul Carol, cu Monumentul Eroilor Socialismului în centru, nu
pare locul cel mai potrivit, deschiderea, eventual în zona Pipera, a unui astfel

de Parc naþional tematic, se impune. În spiritul promovãrii unei arhitecturi
identitare, aici ar trebui construitã o Casã româneascã, unde sã fie reunite
elementele tradiþionale cu stilul modern ºi care sã gãzduiascã unitar expoziþiile
ºi celelalte manifestãri specifice. La fel, din imediata apropiere ar trebui sã
porneascã preconizata autostradã care sã facã legãtura cu provinciile româneºti
istorice. Dupã modelul altor metropole europene care au gãzduit în prag de secol
21 evenimente de amploare naþionale ºi internaþionale – Lisabona, Barcelona,
Sevilla etc. – spaþiile construite, prevãzute cu drumuri de acces funcþionale,
vor putea fi utilizate ºi pe viitor pentru expoziþii sau drept centre comerciale.
În context, inaugurarea Catedralei Neamului ar aduce un plus de autoritate
instituþiei bisericeºti oficiale.

Ca o concluzie, problema organizãrii Centenarului Marii Uniri este departe
de a fi tranºatã. Rezolvarea ei este deopotrivã o problemã româneascã, dar ºi
europeanã, în mãsura în care cliºeele ºi stereotipurile naþionale se încadreazã
în spaþiul cultural european. A lãsa totul pe seama „spiritului pitoresc” ºi a „culorii
locale” ar însemna sã pierdem o ºansã realã de afirmare ºi sã dãm apã la moarã
celor care încearcã sã acrediteze ideea „caracterului uºuratic”, unica expresie
a libertãþii românilor, moºtenire certã a spiritului latin. 
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C
ele ddouã ffenomene nu au întârziat sã se
facã resimþite în plan european. A devenit
evident cã nu Grecia ºi Italia erau þinta

refugiaþilor, ci Germania, Marea Britanie sau þãrile
scandinave, unde protecþia socialã le-ar asigura
un trai de lux în comparaþie cu condiþiile din þãrile
de origine. Migraþia ilegalã a fost prezentatã ca
o problemã a tuturor europenilor ºi, în consecinþã,
toþi au fost chemaþi sã o rezolve prin preluarea unor
cote de azilanþi repartizaþi pe þãri. Strigãtul de ajutor,
chemarea la solidaritatea comunitarilor a fost o
cascadorie mediaticã spectaculoasã, îmbrãcatã în
haina umanitarismului universal. De fapt, este vorba
de o tentativã ipocritã a statelor foste metropole
coloniale de a se elibera de obligaþiile care le-ar
fi revenit moralmente dupã dominarea Africii de-a
lungul secolului de colonialism oficial. Problema
migraþiei ilegale NU este o problemã directã a noilor
membri ai Uniunii. Este, într-adevãr, o provocare
pentru cei ºapte cuceritori ai Africii: Marea Britanie,
Franþa, Belgia, Portugalia, Spania, Italia ºi Germania.
În 1884, 1885, Conferinþa de la Berlin a ciopârþit
teritoriile africane cu rigla ºi creionul aºa cum
mãcelarul tranºeazã carcasa unei vite. În 1870,
europenii controlau 10 la sutã din pãmântul Africii
sub-sahariene. În mai puþin de jumãtate de secol
au ajuns sã domine 90 la sutã din aceasta. (Kevin
Shillington, History of Africa, revised 2nd edition,
MacMillian Publishers Limited, New York, 2005.)
România nu a fost parte a acestei defalcãri abuzive ºi
arbitrare. Cei câþiva specialiºti români în administraþie
localã angajaþi de autoritãþile coloniale ºi-au
abandonat posturile africane, mult mai bine plãtite
decât echivalentul de acasã, ºocaþi de tratamentul
inuman aplicat de belgieni congolezilor cãrora le tãiau
mâinile dacã nu munceau cu suficientã abnegaþie
pentru tãtucul Leopold de la Bruxelles. (Mircea
Aghelescu, Cãlãtori români în Africa, editura
Sport-Turism, Bucureºti, 1983.)

R
omânilor lli sse ccere aacum sã fie solidari
cu fostele metropole coloniale. Pânã la un
punct este firesc ca partenerii sã manifeste

unitate la bine ºi, mai ales, la greu. Cei puternici din
UE înþeleg solidaritatea ºi o acceptã pânã la limita
la care este atins interesul naþional. Sigur cã
propunerea detaºãrii unor cote de azilanþi – cam
2.300, pentru România – este poleitã cu sclipiri
ademenitoare. Uniunea este gata sã plãteascã 6.000
de euro pentru întreþinerea fiecãrui individ. Nu este
clar, însã, de ce tabãra de refugiaþi de la Târgoviºte
trebuie amenajatã pentru patru mii de azilanþi.
Revenind la situaþia din Lampedusa, tabãra de acolo
a fost deschisã iniþial pentru opt sute de oameni
ca sã adãposteascã la apogeu 48 de mii de suflete,
de douãsprezece ori mai mult decât populaþia
bãºtinaºã. E adevãrat cã România nu se plaseazã
pe ambrazura primei redute, dar devine evident cã
odatã instituþionalizat sistemul preluãrii de azilanþi,
aceºtia vor fi tot mai numeroºi, tentaþi sã nu mai
renunþe la bunãvoinþa comunitarilor de a le oferi
ºansa intrãrii pe pãmântul fãgãduinþei. Nu e de mirare
cã Marea Britanie ºi Austria au sfidat declaraþiile
liniºtitoare ale lui Paul Junkers ºi au respins ideea
cotelor obligatorii de emigranþi. Slovacia s-a declarat

dispusã sã primeascã doar douã sute dintre cei
care sunt creºtini, iar doi dintre vecinii noºtri au
trimis tancuri ca sã consolideze apãrarea graniþelor,
într-unul din cazuri chiar ºi prin ridicarea unui gard
de sârmã ghimpatã. Obiecþiile celor care nu vor sã
accepte Dictatul de la Bruxelles, redactat la Berlin ºi
Paris, sunt justificate. Locomotivele Europei încearcã
sã plaseze povara migraþiei ilegale în curtea din
spate a Uniunii (a se citi, teritoriul þãrilor admise
în urma procesului de extindere) ºi sunt gata sã
plãteascã gunoierii ºi vidanjorii pentru ca grãdina
cu flori multicolore din faþa casei comune europene
sã rãmânã parfumatã ºi pitoreascã. 

În sprijinul acestei manevre exemplar cosmetizate
vin ºi partenerii confortabil izolaþi de ameninþarea
unei invazii de azilanþi prin Oceanul Atlantic. Revista
Foreign Affairs, citatã pe negândite ºi de publicaþii
de pe la noi, argumenta cã azilanþii aduc o forþã
proaspãtã, care poate relansa economiile Europei
îmbãtrânite ºi cu prea mulþi pensionari. Nu conteazã
dacã între miile de africani ºi orientali ajung în Uniune
ºi câteva sute de jihadiºti ºi islamiºti extremiºti,
nerãbdãtori sã reducã numãrul infidelilor prin
decapitare ºi atentate cu bombe. Din recomandãrile
transoceanice nu lipseºte nici ideea potrivit cãreia
cotele azilanþilor nu sunt copleºitoare faþã de
populaþia actualã a Uniunii Europene, de 500 de
milioane de oameni. Dar atunci cum se mai susþine
prima tezã, potrivit cãreia venirea emigranþilor ilegali,
relativ puþini, ar relansa progresul ºi dinamica
europeanã, în mãsura în care numãrul lor rãmâne
nesemnificativ? 

C
a ssã ccalmeze rreþinerea sau chiar opoziþia
faþã de linia destul de nebuloasã pe care
Uniunea vrea sã o impunã, a fost lansatã

varianta unui proces temporar. Odatã stabilizatã
situaþia în þãrile de origine, azilanþii vor fi repatriaþi.
Aceasta în urma unor negocieri cu guvernele
din þãrile de origine, pentru aplicarea unor planuri
echilibrate ºi eficiente de reinserþie socialã, etnicã
ºi confesionalã a celor porniþi într-un exil forþat.
Asemenea tratative cu Libia, de exemplu, trebuie
sã aºtepte mult ºi bine pânã când va funcþiona un
guvern stabil, recunoscut internaþional, deþinãtor al
tuturor atribuþiilor ºi instituþiilor unui stat democratic.
Presupunând cã Siria iese din devastatorul rãzboi
civil, e greu de crezut cã în urmãtoarele luni dupã
preluarea puterii, succesorii lui Bashar al-Assad vor
intra în agonie de grija compatrioþilor rãspândiþi prin
taberele europene. Aceºtia la rândul lor, vor dori sã
rãmânã în Europa generoasã ºi primitoare ºi sã lase
pe mai târziu revenirea din exil. Pânã atunci, este
foarte probabil sã ne pomenim cu nenumãrate
promisiuni de rezolvare rapidã ºi beneficã a actualei
crize în timp ce alte mii ºi mii de refugiaþi vor
aduce cu ei probleme de ordin social, educaþional,
demografic, economic ºi nu în ultimul rând de ordin
politic. Deja migranþi sirieni au demonstrat la sfârºitul
lui august în faþa Ambasadei americane la Bucureºti.
Nu este important mobilul demersului lor, dar este
nu semn cã, odatã intraþi pe teritoriul unei democraþii,
sunt gata sã foloseascã libertãþile dintr-un stat de
drept în relaþia cu mediul social ºi politic în care au
ajuns, pãstrând în interiorul comunitãþilor lor cutume,

ierarhii ºi reguli pe care domnia legii nu le poate
ataca decât cu riscul unor acuzaþii de încãlcare
a drepturilor omului (cãsãtoriile de complezenþã,
vendete, omorurile pentru onoarea familiei etc.). 

R
evine, îîn aacest ccontext întrebarea din titlu.
Spre vest? Hemoragia creierelor impune
standardul competenþelor ºi acceptarea

tinerilor super-dotaþi, super-calificaþi, desprinºi
de doctrinele identitãþii naþionale ºi ale interesului
naþional. Spre est? De acolo vine mareea chinezã,
indianã, sud-coreeanã ºi indonezianã ºi cade ca
o ghilotinã necunoaºterea limbilor locale. Dacã
tot românul învaþã repede, pentru cã e inteligent,
franceza, italiana, spaniola ºi nu-i ia mult timp sã
vorbeascã ceva englezã sau germanã, cu urdu,
hindi e ceva mai greu ºi fãrã sã comunice în limba
localã nu poate deveni mai mult decât un expatriat
circumscris în cercul profesional, dar izolat de viaþa
comunitãþilor orientale. 

Ceea ce rãmâne de fãcut este ca, într-adevãr,
statele membre UE sã punã cu toatele umãrul la
stãvilirea valului migraþionist, la rezolvarea unei mari
ameninþãri umanitare, acþionând la sursa fenomenului,
pentru restabilirea autoritãþii statului, pentru stingerea
conflictelor interne, pentru eliminarea ameninþãrii
extremiºtilor Daesh, pentru stingerea confruntãrilor
dintre musulmani ºi creºtini, acolo unde aceºtia
din urmã sunt minoritari.

Criza azilanþilor are soluþii ºi eficacitatea acestora
depinde de elaborarea ºi aplicarea lor la origini,
în þãrile actualmente eºuate, alterate, slabe, lipsite
de resurse pentru reabilitarea economicã, politicã,
militarã ºi diplomaticã. O condiþie vitalã în abordarea
fenomenului este analizarea variabilelor nu prin
perceperea lor europeanã, ci din perspectiva localã,
þinând seama de toate precedentele care au generat
ºi au amplificat actuala crizã. Sacrificarea unora
pentru siguranþa ºi liniºtea asimetricã a altora poate
fi o ieºire îngustã ºi de moment, cu consecinþe
devastatoare în timp. Tratarea dezechilibratã a
ameninþãrilor, transmutarea sau ignorarea lor poate
încuraja manifestãrile extremiste, terorismul intern
ºi haosul economic, politic ºi social. 

M
igraþia ttransmediteraneanã reprezintã cea
mai mare provocare dupã cãderea Cortinei
de Fier. Uniunea Europeanã dispune

de mecanismele, structurile ºi resursele stãvilirii
ei cu condiþia unei tratãri unitare, nediscriminatorii
ºi a stabilirii unor obiective de perspectivã, alimentate
de voinþa politicã menitã sã garanteze securitatea
colectivã ºi libertãþile comune ºi individuale.

Iar noi, suntem ºi am fost români, nu plecãm
niciunde!

Rãmânem aici, în casa noastrã, pe pãmântul
nostru, cu credinþa noastrã ºi cu dorinþa de a fi
respectaþi, pentru ca sã contribuim în mod real
la solidaritatea care ni se cere. Avem o identitate
naþionalã, parte a europenismului, avem o tradiþie
spiritualã, culturalã ºi materialã pe care o împãrtãºim
cu partenerii ºi prietenii noºtri, avem un spirit tolerant,
care le oferã celor prigoniþi un adãpost ºi un refugiu.
Cum a rezistat românismul în furtuna timpului trebuie
sã reziste ºi acum pentru cã are cu ce ºi are de ce.
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din ccadrul
Universitaþii
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Poemul aalãturat eeste iinedit.

Nimic nnu sse ddãrâmã, ddoar sse îînalþã 

Nopþile sse pperindã mmonotone,
o lliniºte sse ddescompune ººi ccurge ddin ppereþi,
nu sse ppoate llocui ccasa bbântuitã
fãrã ssã ddeschizi llarg fferestrele,
sã ppãtrundã ssunetul sstelelor
ºi llumina llunii.

Catedralele ccerului sse ssimt ggoale,
în zziduri ppoartã dduhurile AAnelor llumii
ce-ººi ccer eeliberarea
sã-ººi iierte ppe bbãrbaþii zziditori,
sã-ii ccheme lla uultima lliturghie
înaintea pplecãrii-nn mmãnãstirile ccosmice
la ppenitenþã.

Rugile ddin ccuvintele llor aau ppicioare dde pplumb,
greutatea ssub ccare sse zzbate ppãmântul
putrezeºte îîn ooasele ttimpului,
nimeni nnu sse îîncumetã
sã ccântãreascã ppiatra llumii
cu iinima zzdrobitã.

Aici aa iintervenit llumina,
se llucreazã zziua ººi nnoaptea,
nimic nnu sse ddãrâmã, ddoar sse îînalþã
pânã pprinde cconturul ddin ggândul dde îînceput
în ccare ppãºesc tturlele sspre iinfinit
cu ppãsãri ccu ttot.
Clopotele sse ddeclanºeazã ssingure,
clipele pplâng ccu ssunete ssparte
alungate îîn mmoarte ssã sse îîntregeascã.

Înainte dde aa-ººi llepãda ppielea
în ssângele ttrupului ddin aalt ttrup,
ºarpele ccreºte îîn uumbra llemnului uuscat
care rriscã ssã sse aaprindã
ºi oodatã ccu eel ppãdurea.

Cerul rrãmâne ccu rrespiraþia rrãnitã,
o zzeiþã aa mmemoriei
vegheazã ccum sse îîngroapã
fãrãdelegea ssub nnisipul mmiºcãtor
al ppustiului oorb
ºi sse rretrage ddin llume.
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C
onstantin SSperneac-WWolfer s-a nãscut
pe malul Begãi, în Timiºoara, iar destinul
sãu, acela de bãnãþean, cetãþean român

ºi german, membru al comunitãþii europene, începuse
sã se contureze încã din copilãrie. Pe atunci, prin
anii ’60, Banatul mai pãstra ceva din diversitatea
monarhiei austro-ungare, aºa cã el a avut ºansa
sã creascã într-un mediu absolut multicultural ºi sã
vinã în contact cu limbi ºi culturi diferite – maghiara,
sârba, ceha, germana, idiº etc.

De când se ºtie, pe Sperneac-Wolfer l-au fascinat
depãrtãrile, necunoscutul, noul, de aceea, de la bun
început, dar ºi în plinã perioadã ceauºistã, cu toate
cã nu trecuse niciodatã graniþa înainte de anii ’90,
s-a simþit ca un european, convins fiind cã va gãsi
pânã la urmã „lumea largã” pe care o descoperise
în lecturile sale ºi la care visa. Totuºi, odatã ajuns
în Germania, dupã Revoluþia din România, la care
a luat parte direct, nu a aflat acelaºi spirit larg
european, cultivat în Timiºoara sa natalã.

O.C. La ce vârstã v-aþi decis cã doriþi sã studiaþi
dreptul ºi de ce? Unde aþi studiat ºi în ce perioadã?
De ce v-aþi orientat spre avocaturã?

C.S.W. Cred cã, în cazul meu, alegerea profesiei
este oarecum legatã de spiritul oraºului în care
m-am nãscut. La 18 ani, când trebuia sã le comunic
pãrinþilor, absolut îngrijoraþi de dezorientarea mea
profesionalã din acel moment, ce anume intenþionez
sã studiez dupã liceu, nu aveam încã un rãspuns.
Nu ºtiam decât douã lucruri, dar le ºtiam foarte bine.
În primul rând, voiam sã fiu cât mai departe de casã!
Iaºiul m-a salvat atunci. În acest oraº exista una
dintre cele patru facultãþi de drept din þarã, iar
distanþa faþã de Timiºoara era de aproape 16 ore
de mers cu trenul. În al doilea rând, nu voiam sã
îmbrãþiºez o meserie prin care sã fiu obligat sã intru
în partidul comunist sau sã mã aflu la dispoziþia
altora, oameni care ar putea sã-mi impunã cum
sã trãiesc ºi sã gândesc. La vremea respectivã,
în România dictaturii comuniste, o singurã meserie
îþi permitea o relativã libertate profesionalã ºi
intelectualã – avocatura. Aceastã profesie era
consideratã ca un bibelou de porþelan, de care,
de fapt, nu ai nevoie, dar pe care îl pãstrezi, pe
de o parte, ca sã nu zicã lumea internaþionalã cã
România nu are un sistem juridic independent, iar,
pe de altã parte, ºi ca „ladã de gunoi”, care permitea
„trecerea pe linie moartã” a celor care se poticniserã
în sistemul politic existent. Când am terminat
facultatea la Iaºi ºi am început sã profesez ca avocat
în Rãdãuþi, la 24 de ani, eram unul dintre puþinii ºi
printre cei mai tineri avocaþi veniþi direct de pe bãncile
ºcolii. Cei mai mulþi dintre colegi, la fel ºi în alte
barouri, erau foºti juristconsulþi, judecãtori, procurori,
miliþieni cu stagii de drept la fãrã frecvenþã, care
avuseserã ghinionul de a nu fi plãcut cuiva din
partid ºi, prin urmare, fuseserã direct catapultaþi
la „lada de gunoi” a avocaturii, aºa cum se spunea
în jargonul acelor ani.

O.C. Ce s-a întâmplat dupã absolvirea facultãþii,
cum aþi evoluat? Ce specializãri aveþi? În ce constã
activitatea din prezent?

C.S.W. Dupã Rãdãuþi, au urmat alþi ani de
avocaturã la Lugoj ºi Timiºoara, unde lupta pentru
clienþi, ºi prin asta vreau sã zic lupta pentru existenþã,
era extrem de grea pentru stagiarii fãrã „pile” ºi relaþii,
cum eram eu. Plafonul maximal de câºtig era limitat
pe lunã la suma fabuloasã pe atunci de 3.000 de
lei, dar nu exista un plafon minim de încasãri –
capitalism pur! Nu atât în studenþie, ci fiind avocat
stagiar, am învãþat ce este foamea, nereuºind uneori
sã-mi câºtig nici mãcar banii pentru bucata de pâine
din ziua respectivã sau ca sã-mi plãtesc gazda.

Dar eram liber ºi aceasta conta; liber sã profesez
o profesie liberalã fãrã clienþi, sã citesc cãrþi pe care
nu le citea nimeni, sã umblu în naturã, lucru care
nu interesa pe nimeni, sã iubesc la modul deschis,
acolo unde ceilalþi cãutau doar avantajele unei poziþii
sociale adecvate. Atunci am învãþat cã în viaþã
lucrurile cele mai minunate le primim de fapt, gratis.
Imediat dupã Revoluþie, dupã ºapte ani de avocaturã
în România, am fost tentat sã intru în viaþa politicã,
dupã ce, în sfârºit, mi-am vãzut împlinit visul cãderii
dictaturii comuniste. Am fost printre primii care încã

în zilele în care se
trãgea la Timiºoara,
am participat la
întâlnirile Partidului
Liberal, care se
þineau pe atunci
într-o cãmãruþã
dosnicã dintr-o
clãdire dãrãpãnatã
din cartierul vechi.
Îmi închipui cã
poate aº fi avut ceva
ºanse sã avansez
în viaþa politicã,
cel puþin la nivel
local ºi regional.
Participasem
nemijlocit la
Revoluþie, nu
fusesem membru

de partid, fãcusem parte din diferite grupãri, sã le
spunem disidente, cum era cea a Dialogului din Iaºi,
unde scriam în timpul studenþiei, fusesem de câteva
ori convocat ºi ameninþat cu represalii de Securitate,
în Rãdãuþi ºi Timiºoara etc. Mi-am dat însã seama,
imediat, cã nu un succes politic de scurtã duratã, ci
doar o pregãtire profesionalã serioasã este adevãrata
mea ºansã sã mã împlinesc ca om ºi ca profesionist.
Am hotãrât, aºadar, sã fac studiile juridice în
Germania, cu atât mai mult cu cât urmasem, ca
singurul elev român, ºcoala generalã cu limba de
predare germanã ºi eram în stare sã înþeleg textele
de specialitate. Când am început al doilea studiu,
în Mannheim, m-am axat pe dreptul administrativ
ºi constituþional, materii juridice care au contribuit
la transformarea Germaniei în doar câteva decenii
dupã rãzboi într-o þarã democraticã ºi stabilã econo-
mic, aºa cum îmi închipuiam eu atunci România
postrevoluþionarã. La aceasta s-a adãugat dreptul
ecologic, reprezentând o altã aplecare a mea spre
naturã ºi drumeþii. Din pãcate, dacã voiam sã rãmân
pe o astfel de specialitate ca avocat, dupã terminarea
studiilor, ºansele sã-mi întreþin familia ºi cei doi bãieþi
erau minime, având în vedere preþurile extrem de
reduse, prevãzute pe atunci, în tariful avocaþilor
germani. Cu toate cã am fãcut practica în calitate
de procuror ºi judecãtor, respectiv am lucrat ca
stagiar în administraþia publicã, mãrturisesc cã spiritul
liberal, adus din Timiºoara, m-a inspirat ºi de aceastã
datã ºi, în cele din urmã, am decis sã renunþ sã mai
caut un post în justiþie sau administraþie, continuând
în liberala avocaturã. La 35 de ani, câþi aveam dupã
absolvirea celui de-al doilea an de studii de drept,
ºansa de a gãsi un serviciu, ca avocat angajat, era,
atunci ca ºi astãzi, aproape nulã; iar fãrã experienþã
profesionalã, nicio bancã nu mi-ar fi finanþat
deschiderea unui birou privat de avocaturã. A trebuit
sã mã reprofilez pe materii noi ºi foarte speciale –
dreptul impozitelor, drept financiar, comercial etc.
Am continuat sã studiez, sã învãþ, sã mã perfecþio-
nez, atât în Germania (în Mannheim, Heidelberg
ºi Tübingen), cât ºi în strãinãtate (în Anvers ºi
Rotterdam). În cele din urmã, am fost angajat la
cel mai mare ºi mai important birou de avocaturã

din Germania de la momentul
respectiv. Experienþa unui
birou internaþional cu peste
douã mii cinci sute de avocaþi
angajaþi, având sedii din
Tokio pânã în Shanghai,
Milano, Praga, Londra ºi Bucureºti! Am avut ocazia
sã învãþ enorm, dar ºi sã-mi vãd þara natalã de
pe „celãlalt mal”, însoþind investitori marcanþi, în
România. Am lucrat apoi într-un birou de avocaturã
britanic internaþional, „Lovells”, tot în Frankfurt, pânã
când am preluat conducerea departamentului juridic
al unui birou de experþi contabili ºi în taxe, de mãrime
mijlocie, din cea mai frumoasã regiune a Germaniei,
Baden. În 2004, m-am „privatizat”, deschizându-mi
un birou în oraºul visurilor ºi al cãrþilor mele de
adolescent: Baden-Baden. Menþionez doar cã
în acest oraº, fosta capitalã de varã a Europei
în secolele trecute, se gãseºte capela mortuarã
a ultimului domnitor al Moldovei, Sturza, capela
aparþinând Mitropoliei Moldovei ºi în care se þine
în mod tradiþional slujba ortodoxã în limba românã.
În sfârºit, gãsisem amestecul ideal cãutat de atâþia
ani – culturã, naturã, spirit naþional sãnãtos.

O.C. Este adevãrat cã doar cei bogati apeleazã
la serviciile unui avocat specializat pentru a-ºi întocmi
testamentul? 

C.S.W. În Baden-Baden, desigur cã ºi clienþii
au un anumit nivel ºi, în consecinþã, tema întocmirii
unui testament este deosebit de interesantã, atât
ca materie, cât ºi ca onorariu. Dar clientul meu ideal
nu este neapãrat cel bogat, ci cel internaþional, care
îmi oferã posibilitatea de a mã ocupa de aspecte
juridice noi. Acesta este ºi motivul pentru care ofer
consultanþã în domeniul testamentelor în mai multe
þãri, în special clienþilor care au avere sau domiciliul
în Germania, respectiv avere în strãinãtate, dar ºi
românilor din Germania cu avere moºtenitã în
România. Atunci când mã refer la consultanþã în
acest domeniu, înþeleg nu doar redactarea unui
testament, ci ºi consultanþã legatã de aspectul
impozitului pe moºtenire, împãrþirea averii,
vânzarea acesteia, desfãºurarea de procese
legate de moºtenire etc.

O.C. Ce face, de obicei, un executor testamentar?
C.S.W. Este adevãrat cã una dintre calificãrile

mele ºi, în consecinþã, unul dintre titlurile protejate
profesional purtate de mine este acela de executor
testamentar. Aceasta înseamnã cã sunt însãrcinat
de defunct, respectiv de instanþa competentã, sã îi
folosesc averea dupã moarte, conform voinþei sale.
Poate fi vorba de înfiinþarea unei fundaþii sau de
gestionarea unei firme pânã la majorat, atunci când
copiii moºtenitori sunt încã minori, sau de împãrþirea
moºtenirii conform ultimei voinþe a defunctului.

O.C. Vorbind despre contracte, cât de veridic este
faptul cã o singurã virgulã poate da loc la interpretãri
diferite? Care sunt cele mai frecvente greºeli pe care
le-aþi întâlnit în ceea ce priveºte întocmirea unui
contract?

C.S.W. Cea mai frecventã greºealã, mai ales
privind activitatea firmelor româneºti în Germania,
este aceea de a nu face niciun contract sau de
a folosi contracte tipizate, care nu se potrivesc
în niciun fel. Costurile de proces ºi, mai ales,
riscul de a pierde sunt de câteva ori mai mari
decât taxa plãtitã la început unui avocat specializat
sã întocmeascã un contract bilingv, cu toate clauzele
necesare. Principiul meu este acela de a evita
procesele în viitor, prin redactarea unor contracte
viabile, în care se regãseºte voinþa pãrþilor.

UUnn rroommâânn eerruuddiitt,, 
aavvooccaatt ddee ssuucccceess îînn GGeerrmmaanniiaa

Octavian CCURPAª
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O.C. De cât timp vã ocupaþi de falimentul firmelor
ºi câte cazuri soluþionaþi cu aproximaþie lunar/anual?

C.S.W. Este adevãrat cã am dreptul, mai bine zis
privilegiul, de a fi admis în listele de sindici cu titlul de
administrator/lichidator al instanþelor din Heidelberg,
Mannheim ºi Ludwigshaven, dar mãrturisesc cã
evoluþia bunã a economiei germane pânã la începutul
acestui an a fãcut ca materia restructurãrilor de firme
ºi a fuzionãrilor sã fie mai interesantã ºi mai lucrativã
decât lichidarea lor, aºa cã acesta este domeniul în
care am fost activ cu precãdere, în ultima perioadã.
Dacã actuala crizã va conduce la falimente
ºi care vor fi consecinþele, va trebui
sã întrebãm un oracol.

O.C. Care ar fi primul lucru
pe care l-aþi propune pentru
îmbunãtãþirea legislaþiei comerciale?

C.S.W. La acest punct trebuie sã
vã mãrturisesc o mare dezamãgire:
în toþi aceºti ani care au trecut de la
Revoluþie, nu am reuºit sã stabilesc
o legãturã profesionalã cu colegi sau
instituþii în România. Acum câþiva ani,
le-am fãcut o ofertã multor camere
de comerþ ºi industrie din România
privind colaborarea, livrarea de
materiale de drept economic ºi
comercial, susþinerea de cursuri ºi
schimburi de informaþii juridice etc. Nu
am primit decât un singur rãspuns, ºi acela doar
confirmare de primire. Acelaºi lucru l-am înregistrat
ºi anul trecut, când le-am scris mai multor barouri
de avocaturã din România (circa 37), propunându-le
colegilor interesaþi un schimb de infomaþii pe dreptul
german, sprijin privind materiale juridice pentru
eventuale lucrãri de doctorat, colaborarea pe cauze
privind interesele clienþilor în Germania sau România
etc. Am primit douã rãspunsuri de confirmare ºi atât.
Se pare cã nu existã nici cel mai mic interes în acest
sens, cu toate cã în România, cu câteva excepþii
privind în parte dreptul economic ºi comercial,
celelalte materii de drept, în special dreptul
procesual, civil ºi succesoral, provenite din
perioada de origine a Codului Civil Român
de la sfârºitul secolului XIX, sunt total depãºite.
Mã mir cã nu se înþelege cã legislaþia ºi jurispru-
denþa sunt  atuuri foarte importante în concurenþa
globalã internaþionalã, mai importante chiar
decât infrastructura ºi avantajele de taxe oferite
investitorilor strãini, aºa cum s-a practicat, în mod
tradiþional, pânã acum, în România. Pe de altã parte,
se încearcã sã se inventeze ceea ce existã deja
demult în dreptul european. Rezultatul? Comisia
Europeanã relevã cã principalele carenþe ale
României se aflã tocmai la nivelul sistemului

de drept. Dar, fãrã sã intrãm în detalii „tehnice”,
este suficient sã ne întrebãm cum aratã accesul
la justiþie al omului de rând din România, care
sunt costurile legate de aceasta, în cât timp se
solutioneazã o cauzã, în ce condiþii se poate executa
sentinþa. Rãspunsul cred cã îl cunoaºtem cu toþii, cei
care mai avem prieteni sau cunoºtinte în România.

O.C. Care sunt cele mai riscante ºi mai obositoare
aspecte în activitatea dvs. profesionalã?

C.S.W. Activitatea mea pare interesantã, la
prima vedere. Între timp, am dobândit prin cursuri

ºi nenumãrate examene,
calificãri deosebite – dreptul
muncii, dreptul falimentului,
dreptul impozitelor, dreptul
moºtenirilor etc. Comunic
zilnic personal sau la
telefon ºi electronic, cu
o mulþime de oameni, rezolv
o mulþime de probleme
extrem de interesante ºi
mai ales diverse, începând
de la consultanþa firmelor
pânã la întocmirea unui
testament privind, uneori,
averi considerabile etc.
Dar munca este stresantã,
presupune o rãspundere

profesionalã
extrem de mare.
Cea mai micã
neatenþie poate
costa enorm. Iar
capitalul biroului
ºi al meu
personal –
singurul, de altfel
– este extrem de
fragil, ºi anume, încrederea clientului. Avantajul meu
faþã de colegii din Germania care praticã avocatura la
modul „clasic” sã-i spunem este experienþa dobânditã
în România, care mã ajutã sã caut ºi sã gãsesc de
fiecare datã, în cele mai deosebite situaþii, soluþii
creative de rezolvare. Desigur, mã ajutã ºi faptul
cã m-am ocupat în acest rãstimp de 25 de ani, de
când am fost numit avocat stagiar la Rãdãuþi în 1984,
de multe domenii juridice ºi sunt în mãsurã sã ofer
soluþii variate ºi pragmatice, în cele mai multe situaþii.
Deviza mea este: nu dispera niciodatã, trebuie
sã mai existe o cale!

O.C. Sunteþi mulþumit de realizãrile profesionale
pe care le-aþi avut pânã în prezent? Ce vã place
ºi ce vã displace cel mai mult în munca dvs.?

C.S.W. Sunt mulþumit cã am reuºit în ultimii ani, în
pofida unui ritm înnebunitor de muncã, sã aprofundez
ºi alte sisteme de drept, în aºa fel încât, în prezent,
sunt în mãsurã sã ofer consultanþã în limba de
specialitate în drept spaniol, italian ºi francez. Sunt
de altfel ºi membru în asociaþiile de juriºti respective,
fiind informat cu privire la tot ce se întâmplã în
celelalte sisteme de drept european. Mi-ar plãcea
sã deschid, într-o bunã zi, birouri de consultanþã în
acele þãri. Cine ºtie, dacã aº gãsi un partener potrivit
ºi o niºã specialã în consultanþã, de exemplu, dreptul
succesoral internaþional, mi-aº dori sã fac un prim
pas în afara Germaniei, cu birouri pe piaþa
internaþionalã de consultanþã.

O.C. Ce le-aþi recomanda absolvenþilor de drept
care intenþioneazã sã înceapã o carierã în domeniul
dreptului comercial?

C.S.W. Admir tinerii români veniþi în vest la studii,
care muncesc enorm ºi sunt hotãrâþi sã se dezvolte
profesional. Îmi amintesc cã în timpul studenþiei
citeam cu cei mai apropiaþi colegi ºi prieteni textele
lui Iorga, despre centrul de studii înfiinþat de el în
Italia, respectiv ideile lui Pârvan privind autonomia
universitarã în Romania, de dupã Unirea din 1918.
Cred cã acelaºi patos îl regãsesc ºi la aceºti tineri.
Trãsãturile de caracter care se desprind din textele
amintite mai sus consider cã le regãsesc ºi la ei.

O.C. Ce hobby-uri aveþi?
Ce mesaj aþi dori sã le transmiteþi
românilor, indiferent cã se aflã în
România sau în altã parte a lumii?

C.S.W. Hobby-urile mele –
cãlãtoriile, filosofia ºi teologia –
le-am integrat în profesia mea.
Nu las clientul sã vinã la mine la
birou, ci mã deplasez eu la el, deci
cãlãtoresc, iar în tren sau în avion
citesc cãrþi de filosofie. Pânã sã

ajung la destinaþie, intru în cele mai deosebite biserici
ºi/sau muzee pe care le întâlnesc. Doresc sã îi
încurajez pe cei care au emigrat sã înþeleagã cã prin
muncã ºi seriozitate se poate obþine orice, chiar dacã
fructele vin târziu; în lumea valorilor, însã, niciodatã
nu este prea târziu. Românilor, în special celor tineri
aflaþi în þarã, le adresez îndemnul de a profita de pe
urma aderãrii þãrii noastre la UE. Sã încerce cât mai
multe experienþe profesionale internaþionale ºi sã-ºi
verifice competenþa la acest nivel. Nu locul de muncã
obiºnuit, de acasã, ci faptul de a-þi putea câºtiga
în mod onorabil ºi profesionist pâinea în vest este
adevãrata mãsurã a lucrurilor, dupã pãrerea mea.
Sã nu le fie teamã de aceastã experienþã. Aventura
cunoaºterii este întotdeauna fascinantã!

(Phoenix, Arizona)

(Urmare de la pag. 4)

J
unimismul, ppentru aa îîncepe llista celor câteva exemple/repere pe care
le amintim, a fost, desigur, expresia unor opþiuni estetice importante,
dar observãm, la o a doua lecturã, cã a avut ºi un filon de criticã

socialã viguroasã, de exemplu, prin articolele gânditorului, logicianului Titu Liviu
Maiorescu (1840-1917), eseuri memorabile într-o filosofie normativã a culturii.
„În aparenþã, – scrie Maiorescu ºi pentru noi cei de azi – dupã statistica formelor
dinafarã, românii posedã astãzi aproape întreaga civilizare occidentalã. Avem
politicã ºi ºtiinþã, avem jurnale ºi academii, avem ºcoli ºi literaturã, avem muzee,
conservatorii, avem teatru, avem chiar o constituþiune. Dar în realitate toate
aceste sunt producþiuni moarte, pretenþii fãrã fundament, stafii fãrã trup, iluzii fãrã
adevãr, ºi astfel cultura claselor mai înalte ale românilor este nulã ºi fãrã valoare,
ºi abisul ce ne desparte de poporul de jos devine din zi în zi mai adânc” [3].
Mai trebuie sã amintim ºi „Beþia de cuvinte” din Revista Contimporanã, articol
subintitulat „Studiu de patologie literarã”, scris de Titu Maiorescu în 1873,
în care erau criticate enunþurile care încearcau sã ascundã o „lipsã de idei”.

Marii noºtri înaintaºi ne-au dat modele de scriere ºi conduitã, deºi ºi ei trebuia
sã împãrtãºeascã grijile inerente unei societãþi în dezvoltare. Unii, de exemplu,
au analizat raporturile noastre cu þãrile avansate din Europa, în termeni care
astãzi ne sunã familiar. Astfel, Ion Ghica îi scria lui Anghelescu (26 mai 1856)
urmãtoarele: „Lectura Tratatului (de la Paris, n.a.) ºi a protocoalelor de la Paris
ºi Viena mi-a lãsat impresia cã guvernele contractante doresc într-adevãr binele
acestei þãri... Dar acolo mai e ceva, cã în stãruinþa lor, se cred îndreptãþite sã
cultive arbitrariul, neþinând seama mai deloc de autonomia noastrã, de instituþiile
noastre trecute, convinse fiind cã ne vom bucura de binele ce ni-l pregãtesc.
E justiþia nouã – a celui drept ºi tare. ªi îºi justificã felul de a acþiona prin
dezbinãrile noastre interne, prin obiceiurile ºi urile noastre ºi, ceea ce e ºi mai
serios, prin corupþia noastrã... Aºa cã au imaginat Comisia Europeanã...“ [2].

Au existat ºi dupã Titu Maiorescu evaluãri critice privind adoptarea
necontrolatã a unor mentalitãþi fãrã legãturi cu valori morale. De exemplu,

în articolul „Constatãri triste“, din 1906, Spiru Haret scria urmãtoarele: „Pe noi
ne încântã strãlucirea exterioarã, mulþimea palatelor clãdite ºi lungimea ºinelor
de fier care strãbat þara; nu bãgãm însã de seamã cã lãsãm neatins fondul moral
care forma temelia mizeriei bizantine, împlântatã la noi de infamul regim fanariot.
Dar tocmai aceasta este principala, unica reformã care trebuie fãcutã, ca sã avem
dreptul a vorbi de repedea noastrã intrare în lumea civilizatã” [1]. Deºi referirea
la „mizeria bizantinã” ne indicã limitele judecãþii de valoare fãcute de Haret, cam
sumare, observãm totuºi sublinierea importanþei fondului moral. Neputând lãsa
de o parte tema fondului moral, componenta definitorie dintr-o civilizaþie,
vom reveni asupra acestei teme; cât despre „lungimea ºinelor de fier”... 

C
ompletãm ccele ssusþinute în acest articol cu convingerea cã expunerile
atemporale, oricât de frumoase, cu referinþe instructive, nu sunt totuºi
suficiente pentru a susþine reformele necesare, tot aºa dupã cum

studiile economice strãlucite dublate de forþa tinereþii nu se dovedesc a fi în stare
sã ne simplifice cu ceva gestiunea financiarã, în prezent, pusã exclusiv pe umerii
cetãþeanului nepregãtit sã îi facã faþã. În trecut, statul prelua mult din corvoada
administrativã, în timp ce acum suntem forþaþi sã ne lãsãm munca pentru a deveni
noi înºine contabili fãrã voie, într-o birocraþie care numai de tip occidental nu pare
a fi, semãnând puþin cu lucrul din gubernia în care s-a nãscut. (Va urma.)
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[3] Titu Maiorescu, „În contra direcþiei de astãzi în cultura românã”,
Convorbiri Literare, 1868.

[4] T. Vianu, Filosofia culturii (ediþia a II-a), Publicom, Bucureºti, 1945.
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Î
ntre ccolegii ssãi dde ppromoþie literarã, care au
venit în beletristicã din spaþii oarecum înrudite
(filologie, filosofie), Valentin Iacob

face o figurã cu totul aparte. El a absolvit
Facultatea de Matematicã a Universitãþii din
Bucureºti, secþia Informaticã, cu o licenþã în
Inteligenþa Artificialã. Aºadar, aparent, nimic
mai departe de domeniul atât de imprevizibil
ºi gingaº al poeziei. ªi totuºi, încã de la
primul volum (Petrogradul într-un pahar de
ºampanie, Editura Du Style, 1996), Valentin
Iacob s-a impus ca o voce liricã pe cât de
neaºteptatã, pe atât de distinctã la vremea
respectivã – dovadã fiind ºi Premiul pentru
debut al Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti ºi
cel al prestigioasei reviste Poesis. Spun asta
deoarece chiar ºi la o rapidã ochire asupra
structurii volumelor ºi poemelor sale, autorul
nu seamãnã, în opinia mea, aproape deloc
cu niciunul dintre cei care au debutat ºi-au
devenit niºte nume importante dupã 1990 ºi
nici cu „douãmiiºtii” ulteriori. Voi încerca, pe scurt,
sã demonstrez de ce ºi, în consecinþã, sã circumscriu
originalitatea lui Valentin Iacob, pornind chiar
de la antologia de faþã.

Sã luãm prima piesã a volumului, „Balada Craiului
de Tobã”, precedatã de un amplu motto biblic, din
Cântarea cântãrilor ºi Apocalipsa lui Ioan, structuratã
în ºaisprezece pãrþi ºi care începe cu o „Strigare”.
Te-ai aºtepta ca „Strigarea” sã fie o invocaþie „clasicã”
a unei muze sau în genul invocaþiei lui ªerban Foarþã

de pe discul Cantafabule al formaþiei Phoenix. Când
colo, dãm peste o sarabandã de versuri fracturate

într-un aiuritor, captivant amestec
de arhaisme, cuvinte rare,
neologisme, termeni de
specialitate (lãlãi, rebegit, calciu
hurducat, computer, simulator,
potir, manutanþã, clearing,
isihasm, lobotomia) º.a.m.d.
Abia în finalul „Strigãrii” dãm
cât de cât de o formã a unei
invocaþii tradiþionale, dar cu
aceeaºi originalitate a viziunii:
Sã curgã deci Balada Craiului de
Tobã/ îndrãgostitul de o ghindã/
cel care-n vene ºi-a cusut
Portanþã/ zãludul, cruntul, bietul
din poveste/ cel ce n-a fost, dar
încã este –/ alt amãrât din altã
Importanþã,/ Balada Craiului
de Tobã/ cel rãtãcit în

Transmutanþã... ªi „Balada...” curge cu acelaºi
fascinant spectacol al vocabularului, cu ruperi de ritm
ºi rime amintind de Dimov, într-un fel de suprarealism
sui-generis. Sã nu se creadã însã cã poetul se lasã
în seama unui dicteu automat incontrolabil;
dimpotrivã: din când în când, o fertilã conºtiinþã criticã
aºazã grila ironiei peste întreg materialul, cum se
poate observa în „Crai Kremlin”: Scalzi, scalzi mai
departe, cuvioase Kremlin/ o bisericã, un nagan, un
aisberg de vin./ Stoi! Îngere, Stoi! arhanghel de sos,/

Cumpãtat genocid, hibrid ºpriþ de os/, Deviantã Nevã,
deviant Hristos,/ Nu mai buchisi pe litere: „Libertate,
þigane, te-am ros”.

D
e aacelaºi ssavuros llimbaj, cu iz de letopiseþ,
se bucurã ºi poemul „Principesa slavã ºi
tãierea capului polcovnicului”, o parodie

versificând parcã o variantã apocrifã din O samã de
cuvinte. ªi aici revin la titlul acestor sumare notaþii:
poeziei lui Valentin Iacob (ºi în general oricãrei poezii
de valoare) i se potriveºte ca o mãnuºã ceea ce a
descoperit, în fizicã, Einstein ºi a generalizat, apoi,
Louis de Broglie, anume natura dualã a luminii, care
e deopotrivã undã ºi corpuscul. Astfel, „corpusculul”
textual, ceea ce vedem scris efectiv, ajunge la noi
ca o „undã” afectivã, provocându-ne printr-o alchimie
misterioasã emoþia esteticã.

De o altã naturã este bucata în prozã „Poker
cosmic”, unde, într-un decor fellininian, de Satyricon
science-fiction, naratorul joacã poker cu... Hristos.
E mai puþin important rezultatul „partidei”, cât
atmosfera pe care, din amãnunte ºi observaþii
infinitezimale, autorul ºtie s-o creeze.

Mãrturisesc cã am mai puþin „feeling” pentru
partea ultimã cãrþii, cea cu Poeme ciber-matematice.
Însã bãnuiesc cã pentru Solomon Marcus, autorul
acelui fundamental eseu despre Poetica matematicã,
aceste texte vor constitui un deliciu...

În concluzie, Poker cosmic este un volum de mare
forþã ºi originalitate, aducându-l pe Valentin Iacob
în prima linie a poeziei de azi.

PPooeezziiaa ccaa uunnddãã ººii ccoorrppuussccuull
Ioan GGROªAN

FACEREA LLUMII PPE MMATRICI 
(poem aalgebric)

lui Belu Zilber, in memoriam

Sã fi fost odatã dintr-un Rai colþos, abstract datã...
Ori poate cã din cel neeuclidian cu vitralii de Purgatoriu,

o singurã datã.
ªi de-a fost, atunci numai din fagurile îngerilor, pe un colþ formal de cer...

prin vreo galaxie duh cu logicile de pãmânt – 
descãrnate valori de adevãr, înspicate – a fost datã.

Dar a fost, cãci ei ºtiu dar nu spun cã demult, pe când nevãzuþii înþelepþi
ai logicii pe uraniu – descãlecãtorii din spaþii formale, 

arhanghelii abstracþi care cu toþii au ºi trup ºi nume...
ªi totul se ºtie, chiar dacã ceilalþi tac!...
Pãrinþii cei vechi dar, Nevãzãtorii, constructorii de Golgote înjumãtãþite...
Neobosiþii, demult pe când au gândit ei Lumea la început – 
un altul decât la Big Bang!

Începutul cel în halou de iasomie tãiat, 
începutul calculat dupã Biblia algebrizatã, la Facerea Lumii cu bucluc...
Atunci aºadar, pe-un unghi gânditor, pe-un unghi neuronal de Cosmos

gravatã, sã fi fost datã – ºi numai o singurã datã! – o Matrice. 
Al Lumii moroi descleiat pe linii, coloane.

O matrice tocmai bunã de potcovit purecii cu ea.
Cã de n-ar fi nici nu s-ar intui.
Iarã ei, Heruvimii-matematicieni,
rãzbunãtorii cu suliþe – algebre ºi scuturi – teorii,
vor fi înzidit-o ei dupã soiul normal al matricilor „rare” numite
Cu nule nenumãrate ºi prea puþine – piatrã viermuitoare.

ªi tot atunci, în vremi de-nceput cu orologii ambigui, pe când Lumile
se umpleau pe rând de soartã, carne, pâine, circ – atunci s-au ºi fost botezat
matricea.

Cu-n nume astãzi uitat.
Da’-i sigur c-a fost de bãrbat!

ªi în tot ce zero stat-a scris în matrice sã fie,

Ei, Heruvimii-algebriºti l-au voit umplut de ape cu nod ucigaº... catedrale
captive... topiturã de râuri pe linii, încuiatã-n zerouri.

Greu ºi-unui purec sã se-ncalþe cu ele!
ªi s-au umplut!

Pe când din elementele nenule ale matricii Sale, Domnu-a voit sã facã insule.
ªi puhoi de insule s-au fost strãmutat!

De-un soi înnebunitor, absorbant.
Ochiul lui Dumnezeu, mutant!

Cã atunci, la Facerea abstractã a Lumii, matricea ALFA astfel s-a înfãþiºat:
0 0 0 ................... 0 0 0
....................................
0 a1 0 ................. 0 0 0

ALFA =     ....................................
0 0 0 .................. 0 a2 0
.....................................
0 0 an ................. 0 0 0

cu: a1, a2, a3,..., an – insule, 
ºi zerourile – ochiuri statice ale morþii.

Graalul ALFA pe linii ºi pe coloane lucrat de Arhangheli 
ºi-ncercuit în padoc – într-un Spaþiu-Timp asudat...
Cânva, la Facerea lumii abstracte... prin mila algebricã a lui Dumnezeu.
Of, ºi de n-ar mai fi fost, cã aºa nici nu s-ar mai intui, ºi nici dibui!
Cã doar purecilor le-a rãmas de-ncãlþat Spaþiul ãsta-Timp ridat,
înghiþitor de vitralii,
de logici prinse pe cranii,
cândva pe la Big Bang, fãrã scãpare!...

În vremea asta Bolta Lumii va fi cãlãrit fãrã frâie, fãrã ºele 
printre varietãþi diferenþiabile ºi stele 
pe drumul mãtãsii... la Calea Algebricã...
Bolta Lumii, pe doi cai-cãmile, deodat’ –
Ba pe-un morfism inspirat – armãsar numai spume, norocos, solitar
din teoria grupurilor scãpat, ba pe matricea aia, de har...

Numai cã de atunci, nimãnui mila formalizatã a Domnului 
nu i s-a mai arãtat...

La EEditura TTracus AArte ((Bucureºti) aa aapãrut dde ccurând ((2015)
cartea Poker ccosmiic de VValentin IIacob, ccu oo pprefaþã dde IIoan GGroºan,
coperta ººi iilustraþiile ((meritã ssemnalate) dde MMarcel BBunea. LLa ffinal,
volumul aare ººi uun „„Cuvânt dde îîncheiere aal aautorului”, iintitulat Nostalgiia
axiiomelor (care iinclude ººi oo ssecþiune „„Mic mmanual dde uutilizare aa
poemelor cciber-mmatematice”, cconsiderate „„o mmixturã dde vversuri llirice
ºi dde rrealitãþi mmatematice”). OO sscurtã bbiobibliografie aa llui VValentin
Iacob aapare îîn nnumãrul ddin iiulie 22014 aal rrevistei, lla rrubrica „„Lacrima
Anei” –– rreamintim ddoar ccã ss-aa nnãscut îîn ooctombrie ººi ccã eeste

matematician-iinformatician. CCu ppermisiunea aautorului, rreluãm aaici
prefaþa ccãrþii ººi, ddeloc îîn cciuda llui IIoan GGroºan, uun ppoem... cciber-
matematic, cconsiderat dde TTudor DDumitrescu uunul ddintre ccele mmai
importante ppoeme aale llui VValentin IIacob, ccãci mmatricea iinvocatã aaici
nu eeste uun ssimplu ttablou ccu NN ddimensiuni, cci uun aarhetip: „„Matricea
devine eelementul uunificator ddintre ccreaþie ººi jjocul pplanurilor. EEste ººi
arhetip aal LLumii, ººi ttotodatã uunealtã dde ttrecere dde lla uun pplan lla aaltul.”
(Am rreluat ddin ssecþiunea „„Poemele mmatematice” aa „„Cuvântului
de îîncheiere...” –– RRed.)
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C
u ccertitudine, SSisif,
ca personaj
mitologic,  a stârnit

de-a lungul timpului o
multitudine de controverse
legate de sacrificiul sãu

interminabil, de necesitatea ºi nu în ultimã instanþã,
de rezultatul acestuia (nu degeaba Sisif era catalogat
ca fiind cel mai înþelept dintre muritori, dar cu o
acerbã înclinaþie spre viclenie/hoþie…). La baza sa se
gãseºte blestemul sinistru, acela de a cãra în spinare
un bolovan, pânã în vârf de munte, care apoi sã se
rostogoleascã la poalele acestuia, munca începând
iarãºi, însã cu aceeaºi putere, aceeaºi neclintitã
voinþã, cu aceeaºi stãpânire de sine ºi resemnare
(Albert Camus: „trebuie sã ni-l imaginãm pe Sisif
fericit” – chinul transformat în victorie). Mitul lui Sisif
nu mai este astãzi privit ca un supliciu. În dragoste,
de pildã, acest antic „sport” s-ar traduce prin fidelitate,
iubire declaratã pe veci, uniune atemporalã a douã
suflete. În materie de sinceritate, de pildã, acest
strãvechi „privilegiu” s-ar interpreta prin rostirea la
nesfârºit a unui adevãr, însã ºi riscul de a nu fi crezut
(precum în blestemul Casandrei, la cãderea Troiei).
În materie de rãzboi, de pildã, aceastã perpetuã
„bãtãlie” s-ar traduce prin nesfârºita luptã cu sinele,
încercarea corectãrii erorilor propriei constituþii,
aplecarea spre precaritatea existenþialã a acestei
lumi, fapt care ar implica o multitudine de valenþe,
o serie întreagã de rãsturnãri de situaþie, polemici
(tactici sau strategii) uneori cu/alteori fãrã rezultat.

Pornind de la aceste considerente, fãrã a
încerca sã faþeteze mitul originar, conferindu-i nuanþe
multiple de alb (romantism diafan), roºu (modernism
pasional), albastru (extrapolãri meditative) sau verde
(contrarii retorice), Valeriu Marius Ciungan abordeazã
mitul lui Sisif (Sisif pe casa scãrilor, Adenium, Iaºi,
2013, prezentul volum fiind al patrulea titlu propriu
de carte, dupã Poveste de toamnã – 2008; Haina
de molton – 2009; Oameni în pardesie – 2012)

din nevoia de a „mima” înþelegerea încastrãrii propriei
existenþe în cea generalã, de a-ºi insera jocurile
semantice într-o liricã venalã, de a-ºi conferi aura
sacrificiului – pe care poetul în genere ºi-l atribuie –
în înþelegerea rostului existenþei umane în ecuaþia
vieþii. Pornind de a un concept simplu, acela de a
„desena” cercuri în „lanuri de porumb”, poetul se
întoarce de fiecare datã, printr-o ciclicitate a lexicului,
în lumea plinã de paradoxuri, dar bine ascunsã în
eposul unei poveºti reinventate: ªtiam ce ea n-avea/
ªtia ce îmi lipsea/ ªtiam ce îºi dorea/ ªtiam ce îmi
doresc/ ªtia cã eu sunt ea//… Ci nu ºtiam cum este/
Ci nu ºtiam sã aflu/ Ci nu ºtiam de e poveste/ Sau
doar un cântec sacru/ Iubirea ce þi-o cânt în versuri/
îmi este (Douã cuvinte, op. cit., p. 47).

L
ucid –– ddar vvisãtor, mmucalit –– ddar ggrav prin
exprimare, eul liric tinde sã devinã el însuºi
un mit al lui Sisif, în sensul completãrii

anamnezice a întregului, de fiecare datã potent fiind
în a-ºi devoala noi crâmpeie existenþiale, dacã nu
contrarii, mãcar extinderi ale celor anterior însuºite.
Lirica din Sisif pe casa scãrilor este concentricã,
exploziile de lirism fiind undele concentrice ale
picãturii (chinezeºti) cãzute într-un creuzet cu distilãri
retorice. În aceastã concentricitate a formelor ºi
geometriilor lexicale, apare ea – iubita/iubirea, cãreia
poetul îi atribuie caracteristicile unui joc („mima”,
„ploaia de stele”, „exerciþiul”) în care actorii sunt
veºnicii doi, iar cadrul general se deruleazã
secvenþial (centrifug/centripet), uneori lent, alteori
rapid: mã crezi/ un basm/ între zãpezi/ te cred/
o noapte/ ’ntre amiezi/ te vãd/ vedeai/ aºa frumos/
cum trec/ mã vezi! (Cum trec, op. cit., p. 64).

Unele titluri sunt surprinzãtoare (Scurt studiu
ortopedic, ªotron, Cuvânt nesãtul), parcã descinse
dintr-o extragere dadaistã. Valeriu Marius Ciungan
are, „la purtãtor”, o lejeritate senzorialã, o detaºare
care-l face fie sã vadã lucrurile într-un mod sinergic
propriu, dar mereu din altã ºi altã perspectivã, fie sã

dobândeascã o capacitate specialã de a transforma
banalul cotidian în acel „ceva” de þinut minte: mã
plãmãdea/ canã de cafea/ conturul ei/ rotund/ cu
buzele fierbinþi/ la mic dejun/ mã-mpresura/ eram/
o creaþie/ trupul meu/ în rotaþie/ ºi-n fugã-miºcarea/
mâinii tale/ mã forþa/ cu-o forþã// ba centripetã
dimineaþa/ ba seara centrifugã! (Cana, op. cit., p. 60).

Dacã, printre rânduri, regãsim ca principii de lucru
ale autorului negarea oricãror constrângeri formale,
proclamarea subiectivitãþii absolute a artistului,
dinamismul, libertatea absolutã de creaþie, care
permite abaterea (controlatã, totuºi) de la estetica
tradiþionalã ºi de la normele lingvistice generale,
atunci lirica poetului medieºean este de tip
avangardist (subtile afinitãþi ideatice cu lirica lui T.T.
Coºovei). Ea aparþine unui nou val, cu incizii adânci
asupra semnificaþiilor cotidianului ºi amplificarea
valenþelor socio-umane ale poeziei. În acest nou
„seism” liric îi întâlnim ºi pe Radu Andriescu (Naºpa
la sânge) ºi Traian Rotãrescu (Fusion music). 

F
ãrã nnicio îîndoialã, prin acest nou volum de
versuri, Valeriu Marius Ciungan îºi consoli-
deazã stilul liric, îºi defineºte definitiv ºi

irevocabil amprenta auctorialã, dar îºi rezervã dreptul
de a se reinventa cu fiecare „aruncãturã” de peniþã.
Un poet în plinã ascensiune valoricã, poezia sa,
desprinsã din cotidian, fiind convertitã în mod
constant în poveste, cu nuanþe uneori romantice/
idilice, alteori acide/ludice. Dacã POEZIA este,
în genere, ...un mod ceremonial, ineficient de a
comunica iraþionalul, este forma goalã a activitãþii
intelectuale. Ca sã se facã înþeleºi, poeþii se joacã,
fãcând, ca ºi nebunii, gestul comunicãrii fãrã sã
comunice, în fond, nimic, decât nevoia fundamentalã
a sufletului uman de a prinde sensul lumii (George
Cãlinescu), atunci, prin sinceritatea actului artistic
incumbat, Sisif pe casa scãrilor se conformeazã
întrutotul acestei sintetizãri protazice. Cât despre
autorul sãu, suntem ferm convinºi cã vom mai auzi. 

Valenþele ((pro)moderne 
ale ssacrificiului uuman

GGhheeoorrgghhee AA.. SSTTRROOIIAA

Fãnuº NNeagu, uuniversul nnarativ
ºi eeflorescenþa mmetaforei

AAuurreelliiuu GGOOCCII

C
ondiþia llirismului
prozei lui Fãnuº
Neagu rãmâne o

problemã ºtiutã ºi afirmatã,
cu rezoluþia evidenþei, de toatã
lumea, fãrã a fi însã explicatã

credibil în ceea ce reprezintã motivaþia, specificitatea
ºi aderenþa organicã la text.

Fãnuº Neagu rãmâne, în tot ce a scris – romane,
nuvele, schiþe, piese de teatru sau cronici sportive –
un poet travestit. Dacã ne amintim bine, autorul
Frumoºilor nebuni... nu a scris niciodatã poezie,
sau poate numai întâmplãtor, adicã nu ºi-a asumat
condiþia poetului ºi nici nu a ambiþionat explicit
sã fie considerat un poet.

Dar poeticitatea discursului sãu narativ este în
afara oricãrui dubiu: este imagistic, metaforizant,
pãstrând o dimensiune fragilã cu dimensiunile
concretului. Starea de mimesis, de copie a realitãþii
este slãbitã de mimesis-ul lingvistic, de construcþia
expresivã, care îºi proiecteazã în sine aspiraþia
ºi performanþa estaticã. Cuvintele frumoase sunt
insensibile la realitãþile concrete, dar puternic
autoreflexive ºi autoreferenþiale. Nu luciditatea
este puterea creativã, ci inspiraþia incontrolabilã,
capricioasã, inefabilã. Lirismul fãnuºian este de
tip discursiv organic, nu de esenþã memorialisticã,
pentru cã nu amintirea, ci viziunea genereazã
distribuþia imagistic-metaforicã a prozei sale.

Genul romanesc a cunoscut, începând cu
a doua jumãtate a secolului XX, o explozie de stiluri
care pãreau, la un moment dat, cã ar fi epuizat
posibilitãþile creatoare la nivel mondial: romanul

psihologic, fluviu, modern, postmodern, romanul
realismului magic, romanul „saga” sunt numai câteva
dintre „formulele” creatoare recunoscute chiar ºi de
Academia din Stockholm care i-a rãsplãtit pe unii
dintre autori cu mult-râvnitul Nobel. Marii scriitori au
fãcut din metaforã ºi din fraza amplã, stufoasã, un
univers magic care poate construi o lume – sã ne
amintim, de pildã, ce face Borges din labirintul unei
biblioteci, sau cum descrie Márquez satul primordial,
de la capãtul lumii, care-i avea drept fondatori
pe doi îndrãgostiþi urmãriþi de spectrul rivalului ucis.

La noi, Fãnuº Neagu îºi dovedeºte
contemporaneitatea cu marii scriitori ai lumii
dezvãluind un potenþial metaforic ºi lingvistic de
mare rafinament. Frumoºii nebuni ai marilor oraºe
sau povestirile din volumul Dincolo de nisipuri
dezvãluie un univers specific aparte, dar care
se aflã în consonanþã cu metafora marquesianã. 

Î
n pproza llui FFãnuº NNeagu, distincþiile
caracteristice au fost delimitate: specificul
tipologic al unei comunitãþi ancestrale în

tangenþã cu miturile ºi arhetipurile, universul socio-
lingvistic halucinant, umanitatea lunaticã a câmpiei
ºi universul acvatic ca o lentilã între naturã ºi fiinþa
conºtientã definesc spaþiul funcþional fãnuºian.
Îl definesc, însã, numai într-o creaþie scriptural-
româneascã, pentru cã i se vãd dominantele ºi
rãdãcinile, distinctivitatea, sã-i spunem oximoronicã,
ceea ce face ca textul fãnuºian sã fie foarte greu
traductibil în alte culturi, în alte limbi. 

Într-o perspectivã europeanã ºi universalã devine
extrem de dificil de a-i descoperi autori înrudiþi

tipologic sau congeneri în specific conform
canoanelor clasice.

Totuºi, se poate vedea cã Fãnuº Neagu este
perfect contemporan cu marea prozã sud-americanã,
cu Llosa ºi Márquez, dar ºi cu Valentin Rasputin,
care prezintã Siberia ca pe un tãrâm fabulos,
oarecum înrudit cu sãlbaticul Bãrãgan fãnuºian.
Am putea spune cã ºi albanezul Ismail Kadare, de
sorginte balcanicã, prezintã un univers recognoscibil
cititorului român pasionat de scrierile lui Fãnuº; dacã
luãm în considerare specificul fiecãrui autor citat,
vedem cã ceea ce-i înrudeºte este atmosfera literarã
de secol XX-XXI mai degrabã decât o cunoaºtere
sau o influenþã „trans-frontalierã” a operelor
respective, atâta timp cât fiecare dintre ei a apelat
la miturile ºi la comunitãþile arhetipale.

D
upã aanii ’’60, de fapt, perfect sincronic
cu debutul sãu, apare ºi noua mare prozã
ruseascã, aºa-numita ºcoalã siberianã.

Dar Fãnuº Neagu rãmâne fidel genului de prozã
secvenþialã, coagulantã prin povestiri decameronice
ºi nu noilor tehnici episodale sub influenþa filmului
ºi televiziunii, tehnici de reconstrucþie periodicã
ºi unitate semnificantã la distanþã, prin acumulare
aleatorie.

Posteritatea imediatã nu obligã sã reanalizãm
„legenda personalã”, evitând susþinerea autorului,
un mare personaj, în maniera în care proza se poate
susþine ºi singurã. O confruntare cu mediul biografic
ne certificã suveranitatea ficþiunii, creativitatea
ca proces psihic deconstructiv ºi nonrealist.
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Î
n ssecolul bbezmeticei vviteze care a dat nãvalã
peste noi, aruncându-ne în mileniul al III-lea,
erã a comunicãrii virtuale, a agramatismului,

a culturii firave ºi a înstrãinãrii fiinþei umane în vastul
pustiu populat numit societate, abia dacã mai ºtim
cã odinioarã (ca ºi ieri) comunicarea prin scrisori
avea parfum indicibil de poveste de care sufletul
nu ne era strãin, ba dimpotrivã.

Cu câtã nerãbdare va fi aºteptat domniþa de
la Curtea domneascã de la Argeº veºti de la fiul
falnicului domn plecat la bãtãlie pe undeva de din
vale de Rovine, prin codrii aceia de stejari sunãtori
de la care n-au mai rãmas astãzi pe câmpul de
la marginea Þuþuleºtilor decât numele înscris parcã
în roºul sângelui celor nãvãlitori care „cum venirã
se fãcurã toþi o apã ºi-un pãmânt”: Rovina Mare,
Rovina Micã, Tufele Roºii ºi, dincolo de ele, spre
sud, Drumul Omorului!

Câtã dramã ºi câtã mândrie în Scrisoarea Poetului
Nepereche al graiului
românesc!

Dar pictura ce
mãrturii ne lasã despre
vremea când încã se
mai scriau scrisori?

Sã adãstãm puþin
prin veacul de aur al
picturii olandeze, când
au apãrut pe harta cu
strãlucite piscuri ale
lumii artelor nume ca
Rubens, van Dyck,
Rembrandt, Vermeer,
piscuri prea îndeajuns
înalte ca omul simplu
sã se mândreascã
de-a fi om. 

Dacã cei dintâi îºi
aveau modele din marea protipendadã nobiliarã ºi de
pe la curþile regale ale unei Europe prin care zburdau
tãietorii de frunzã la ogarii de vânãtoare, înzorzonaþi
cu giuvaiericale ºi dantele cu care-ºi drapau nula cu
superbie, Vermeer (1632-1675), discret ºi abia ºtiut
de contemporanii sãi, ºi-a îndreptat privirile spre
fãpturi anonime surprinse în gesturi ºi atitudini
din care orice „pozã” era exclusã, fãcând firescul
cu atât mai relevant. 

F
emeile ddin ppictura ssa par toate cuprinse
de nevãzute pânze ale singurãtãþii. Viaþa
sa abia dacã a traversat 43 de ani. Lucrãrile

rãmase de la el, tot 43. N-a avut decât un singur
cumpãrãtor: colecþionarul Pieter van Ruijven. Singurul
lux pe care ºi l-a oferit i-a fost bucuria de a picta,
nemurind prin arta sa muritorii asupra cãrora
a cernut luminã.

Dantelãreasa lui concentreazã în aplecarea
capului peste lucrul mâinilor sale întreaga migalã
a brodeuzelor lumii, truda lor, greul liniºtii, tremurul

flãcãruii opaiþului – ecou stins al luminii din sãlile
de bal unde ea, mãrunta lucrãtoare, nu avea sã
pãºeascã niciodatã.

Dar printre temele cele mai dragi artistului pictor
se detaºeazã net Femeia cu scrisoarea: Femeie
citind scrisoarea la fereastrã, Femeie în albastru
citind o scrisoare, Doamna ºi servanta.

Bucata aceea magicã de hârtie aducãtoare de
veºti este cititã de primitoarea ei cu nerãbdare, stând
în picioare în dreptul ferestrei, într-o totalã uitare de
sine. Hârtia pare „obositã”, semn cã mesajul primit a
fost citit ºi rãscitit ca ºi cum drumul inimii îndrãgostite
s-ar vrea refãcut iar ºi iar, cât sã ajungã pânã la
iubitul de departe. Nici harta din perete nu se aflã
chiar întâmplãtor la vedere. Ea, femeia în aºteptare,
îndrãgostitã, urmãreºte cu privirea drumul pe ape,
peste zãri, al celui drag, rãtãcitor sub alte ceruri, spre
alte þãrmuri, spre alte braþe (?!), spre uitare poate…

Pe chipul
ei e numai
concentrare.
Nici umbrã
de zâmbet,
nicio licãrire

în ochii adumbriþi de pleoapele
lãsate. Parcã ºi timpul a
încremenit. Dar cu câtã infinitã grijã

þine în mâini rãvaºul ºi câtã încordare
în pumnii strânºi!...  O draperie roºie,
ca o aripã de pasãre rãnitã, se zbate la fereastra
deschisã (spre neant?) ca pentru o bunã (rea?)
vestire…

I
at-oo ººi ppe Femeiia îîn aalbastru ccu sscriisoarea ei.
Are pântecul rotunjit biniºor, faþa fãrã zâmbet.
Hârtia pãstreazã îndoiturile nealterate din timpul

cât va fi parcurs distanþa de la expeditor la primitor.
Este deci la prima citire. Chipul crispat al femeii parcã
ar lãsa sã se înþeleagã cã veºtile primite nu-i sunt de
înþeles. Harta (da, ºi aici existã o hartã!) are apele
tulburate de o depãrtare fãrã nume. Sã nu ne grãbim
însã! Cititoarea n-a ajuns încã la sfârºitul scrisorii.
Poate, cine ºtie, totul nu-i decât o mãruntã
neînþelegere… Sobre, severe, de neclintit, douã
scaune cu spãtarul înalt încadreazã femeia, ca douã
santinele mute. Sã se fi întâmplat ceva rãu cu cel
plecat? Sã fi aflat cumva cã ea urmeazã sã nascã?
Dar dacã el este plecat de mai bine de un an? Dacã
pruncul nenãscut este proba vie a necredinþei acestei

Penelope care n-o fi ºtiind
sã þeasã?... Dacã bãrbatul
de departe o vesteºte cã
se întoarce acasã, iar ea ar
vrea ca tocmai acest lucru
sã nu se întâmple? Cum sã
aruncãm o privire peste rândurile înscrise pe acea
carte? ªi-apoi, de ce? Povestea nu-i a noastrã.
Sã pãstrãm deci discreþie ºi sã avem înþelegere. 

Ce dar frumos ne-a lãsat meºterul culorii,
Vermeer!

Sã ne oprim privirile ºi asupra tabloului Doamna
ºi servanta. Aici scrisoarea face dublu tur. 

A
ºezatã lla mmasa dde sscris, doamna (solarã,
înveºmântatã în culori de miere ºi polen)
pare o floare a soarelui oglinditã în albul

hârtiei peste care mâna ei întârzie. Pe brunul rochiei
servitoarei, cãlimãrile sclipesc ca douã ferestruici de
tainã c-o razã prinsã-n geam, de nu chiar ca doi ochi
de jivinã… Aceasta (servanta) aduce o scrisoricã
tinerei domniþe care, surprinsã (?!) îºi duce mâna nu
prea ºtiutoare într-ale scrisului la bãrbie. Presupunem
cã e îndrãgostitã. Zulufii din jurul frunþii sunt mãrturia
evidentã cã s-a fãcut frumoasã întârziind destul

în faþa oglinzii. Pentru ochii cui?
Apariþia servantei sã-i fie

frumoasei noastre semn de deranj
sau binecuvântare? 

Cã servanta nu aduce scrisoarea
pe o tavã de argint este semn
cã protocolul scorþos de la casele
mari nu-i pe aici… la el acasã.

Zâmbetul parºiv al slujnicuþei,
privirea ei cu multe înþelesuri parcã
ar zice „Ia nu mai face pe mirata,
coniþã, cã ºtiu eu bine cã-þi ardea
sufletul dupã scrisorica asta!” Iar
ea, coniþa frumuºicã, îºi struneºte
nerãbdarea mimând inocenþa ºi
surpriza, simþind cã este stãpânã

învingãtoare peste inima lui… 
Scrisoarea ei însã poate sã mai aºtepte…

Sau nu! Sã i-o trimitã suspinãtorului cât mai degrabã
cã, iatã, noaptea a ºi înveºmântat pereþii iatacului
ei… O avea gata scrisã. Mironosiþa!

M
inunea uunei sscrisori nu va mai fi, vai!
cunoscutã de trãitorii din vremea haoticei
viteze a comunicãrii.

Nici telegramele nu se mai poartã spre a vesti din
poartã-n poartã cum cã nu se mai ºtie pe care câmp
de bãtãlie într-o zi nefastã vreo tânãrã nevastã aflã
cã bãrbatul ei cãzu… erou într-un timp prea nou
ºi mult prea hain când scrisori nu vin cu „Sã ºtii
cã-s sãnãtos/ Cã, mulþãmind lui Cristos,/ Te sãrut,
doamnã, frumos”. 

O, femeia cu scrisoarea, ce nume va fi purtat?
Nu cumva chiar numele tãu, domniþã cu Facebook-ul
în fâlfâire?

FFeemmeeiiaa ccuu ssccrriissooaarreeaa,, ddee ppee vvrreemmeeaa
ccâânndd ssee mmaaii ssccrriiaauu ssccrriissoorrii

Paulla RROMANESCU

C
onfruntarea ggeograficã de teren rãmâne cel puþin contrariantã. Dacã
baþi drumul lung de la Brãila la Grãdiºtea natalã mai descoperi niºte
elemente de peisaj ori monumente umane cu referenþialitate romanescã.

Însã când ajungi la Grãdiºtea, nu vei întâlni nici Dunãre, nici bãlþi, nici canale, ci
o întinsã ºi halucinantã câmpie, contrazisã fundamental de descrierile fãnuºiene;
la intrarea în sat te întâmpinã un deal destul de impunãtor, udat la bazã doar
de apa sãracã a Buzãului.

Spaþiul genetic natal nu seamãnã deloc cu geografia ficþionalã, dar mai ales
nu seamãnã cu distincþiile emoþionale ale comunitãþii grãdiºtene supravieþuitoare,
mult mai apropiatã de universul moromeþian de la Siliºtea-Gumeºti. Poate
de aceea, dupã dispariþia autorului, proza fãnuºianã a devenit contrariantã
ºi oximoronicã.

Fãnuº Neagu este romancier sau povestitor. „Poveºtile ºi povestirile” propun
o lecturã mai degajatã, mai flexibilã, mai creativã, pentru cã ne place sã credem
cã nu ºtim cãrui gen aparþin. Povestea, ca ºi povestirea, poate sã fie orice:
un reportaj mai simþit, un eseu mai puþin liber în decoraþii, dar care bate câmpii
cu graþie. Povestea ºi povestirea pot sã fie variate specii sau subspecii literare,

chiar povestea unui roman sau povestirea unui volum de versuri. Pe când o carte
care se subintituleazã „roman” ar trebui sã fie cât de cât reprezentativã pentru
genul proteic, ca structurã, ca profile psihologice sau ca acþiune, dar la post-post-
moderniºtii europeni, inclusiv la Fãnuº Neagu, textul devine surprinzãtor: romanul
este o metaforã formidabilã, ca impact emoþional ºi ca dimensiune, ºi ecraneazã
elementele clasice de compoziþie. În schimb, povestea, povestirea ne pot
introduce în felurite medii ºi acþiuni, dar mai ales ficþiuni, aºa cum apare
„candida Erendira” la Márquez, privitã cu ocheanul de cãtre bãrbaþii pofticioºi
aflaþi la marginea satului. 

A
fost FFãnuº NNeagu rromancier sau doar un povestitor? Este o întrebare
cu un singur rãspuns, pentru cã Fãnuº Neagu este tot atât de romancier
ca Mihail Sadoveanu, povestitor de geniu ºi acesta, dar care a scris

ºi Baltagul ºi Fraþii Jderi. Sadoveanu însã nu are poeticitatea discursului narativ
al lui Fãnuº Neagu, cât o plãcere a povestirii pentru povestire, un instinct
ºeherezadic devenit la celãlalt doar o apetenþã decameronicã.
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Virgil NNemoianu
FFlloorreeaa FFIIRRAANN

P
ersonalitate mmarcantã
a culturii româneºti
contemporane, cu

un larg orizont european ºi
universal, Virgil Nemoianu
se impune ca teoretician,
comparatist ºi istoric literar,
eseist ºi traducãtor. S-a nãscut
la 12 martie 1940 în Bucureºti.

Este fiul lui Virgil Camil Nemoianu, jurist, ºi al Victoriei
(nãscutã Boldea), casnicã, ambii originari din Banatul
de Sud-Est, zona Caransebeºului. Începe studiile
gimnaziale în 1946 la Caransebeº ºi le continuã
la Liceul „Titu Maiorescu“, devenit „I.L. Caragiale“,
din Capitalã (1954–1956), dupã care urmeazã
Facultatea de Filologie a Universitãþii din Bucureºti,
secþia germanã-englezã (1956–1961). Obþine
doctoratul în literatura comparatã la University
of California, San Diego (1969–1971), cu o tezã
consacratã idilei, pe care o publicã în 1977 sub titlul
Micro-Harmony. The Growth and Uses of the Idyllic
Model in Literature (Berna, Peter Lang) ºi tradusã
în românã cu titlul Micro-armonia. Dezvoltarea ºi
utilizarea modelului idilic în literaturã (Ed. Polirom,
1996), în care abordeazã ca metodã paradigma,
urmãrind destinul ºi eºantioanele istorice ale idilei
ºi studiul vizând literaturile central ºi est-europene,
în mod special pe cea românã.

Virgil Nemoianu se formeazã în atmosfera
tinerilor membri ai Cercului Literar de la Sibiu –
I. Negoiþescu, ªt. Aug. Doinaº, C. Regman,
D. Stanca, I.D. Sîrbu, care rãmân exemplari prin
opþiunile lor flexibile, îmbinând modul tradiþional cu
cel cosmopolit. Împreunã cu Irina Bãdescu, Sanda
Golopenþia, Mihaela Mancaº, Alexandra Roceric
ºi Mihai Zamfir, colegi de generaþie, ºi cu M. Nasta,
Sorin Alexandrescu ºi Al. Niculescu frecventeazã,
la începutul anilor ’60, Cercul de stilisticã ºi poeticã
condus de Mihai Pop, Alexandru Rosetti ºi Tudor
Vianu, mai înainte pe cel de literaturã universalã
condus de Edgar Papu. 

La absolvirea facultãþii este încadrat redactor
la Editura Academiei (1961–1962), documentarist
la Contemporanul (1962–1964), dupã care intrã
în învãþãmântul universitar, mai întâi ca asistent,
apoi lector la Facultatea de Englezã din Bucureºti
(1964–1973). În perioada 1973–1974 este lector
de limba ºi literatura românã la ªcoala de Studii
Est-Europene a Universitãþii din Londra, apoi lector
de literaturã comparatã ºi românã la University
of California, Berkeley (1975–1978). 

În 1975 emigreazã ºi se stabileºte în Statele
Unite. Mai întâi este assistant professor de englezã
ºi literaturã comparatã la Universitatea Cincinnati
(1978–1979), apoi associate professor (1979–1984)
ºi din 1984 profesor la Catholic University of America,
din Washington, D.C., o perioadã director al
programului de literaturã comparatã ºi prorector
al universitãþii respective.

C
u oo aactivitate rremarcabilã ºi recunoscutã
în þara natalã, Virgil Nemoianu reuºeºte sã
se integreze repede în lumea academicã

americanã, unde are o carierã de succes. În acest
context pot fi amintiþi ºi Matei Cãlinescu, Toma Pavel,
Mihai Spãriosu, Marcel Corniº-Pop.

Beneficiazã de burse de studii din partea unor
instituþii prestigioase, precum National Endowment for
the Humanities, DAAD, Fundaþiile Humboldt, Earhart
ºi Taft. Ocupã poziþii ºtiinþifice importante: consultant
ºi referent pentru diverse fundaþii, reviste, universitãþi
ºi edituri universitare, redactor la The Scriblerian
(1977–1986) ºi Southeastern Europe, organizator
al mai multor congrese, conferinþe ºi sesiuni ale
International Comparative Literature Association
(ICLA), Modern Language Association ºi Asociaþiile
Americane de Literaturã Comparatã: Berkeley (1977),
Innsbruck (1979), New York (1981), Granada (1986),
München (1988) etc. Secretar, apoi vicepreºedinte al
ICLA; preºedinte al Secþiei de studiu al romantismului
ºi al secolului al XlX-lea, în cadrul aceleiaºi asociaþii;
membru în colectivul de coordonare a prestigioasei
serii History of World Literature in European
Languages; membru al comitetelor editoriale:
Stanford Literary Studies (din 1985), Romanticism
Past and Present (din 1986), Cultura Ludens

(Amsterdam), Utrecht Studies in Comparative
Literature, Comparatio. Revue Internationale
de Littérature Comparée – (Geneva), Agora
(Philadelphia) º.a., menþionate ºi de Cl.-A. Mihãilescu
în Dicþionarul Scriitorilor Români, M–Q, (2001).

Este distins cu Premiul Asociaþiei Americane de
Literaturã Comparatã (Harry Levin Prize) pe 1986 ºi
Premiul Academiei Româno-Americane pe 1989; în
2003 i se conferã titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca, iar în
2010, al Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi.

În 1961 debuteazã
cu o cronicã (Theater
der Zeit) în revista
Teatru, apoi în
1964–1965 publicã
studii în Analele
Universitãþii din
Bucureºti ºi Cahiers
linguistiques, privind
paralelisme în
structura dramei
shakespeariene ºi
relevanþa semanticã
a rimei, în 1966 apare
în volumul colectiv
Studii de stilisticã
ºi poeticã al E.P.L.

D
ebutul eeditorial se
produce cu studiul
Structuralismul

(cu o culegere de texte
traduse împreunã cu Gabriela
Rãdulescu), volum apãrut
la E.L.U., în 1967, un gest
care poate fi considerat
„de legitimare, cu semnificaþii
mai curând sociale decât
intelectuale“, dupã mãrturisirile autorului. De acum,
Virgil Nemoianu scrie intens ºi publicã mai ales în
revistele Secolul XX, Luceafãrul, Viaþa Româneascã,
România literarã, Familia, în ziarul Scânteia, eseuri
pe marginea literaturii ºi actualitãþii culturale
româneºti, comentarii însoþite de traduceri din
literatura strãinã contemporanã, în special din cea
aºa-zis decadentã americanã, articole de atitudine
etc. În Scânteia susþine ºi o serie de articole de
orientare sub genericul Sfaturi cãtre editori, reluate
sub acest titlu ºi în volumul Utilul si plãcutul.
Comentarii asupra literaturii ºi culturii (Ed. Eminescu,
1973), dar ºi în Calmul valorilor (Ed. Dacia, 1971).
Mai înainte, în 1969, V. Nemoianu publicase la EPL
(reeditat în 1995 la Institutul European din Iaºi) un
mic volum de prozã intitulat Simptome, care cuprinde
scurte eseuri aforistice pe teme precum „superstiþiile,
morala, sentimentele, ticurile sau relaþiile dintre
oameni, anotimpurile ºi umorile, fericirea ºi moartea,
naturalul ºi artificialul, visul ºi artele, literatura“,
despre care autorul spunea: „Mai bine decât orice,
cãrticica aceasta rezumã pentru mine deceniul de
speranþe ºi iluzii, anii mei 20“. Fragmente din volum
au fost traduse în revistele Antaios, Kenyon Review
ºi Exquisite Corpse.

Virgil Nemoianu a publicat peste 15 cãrþi ºi 600
de studii, articole ºi recenzii în diferite publicaþii
din România, Elveþia, Anglia, Statele Unite, Olanda,
Canada, Germania, Ungaria ºi în alte þãri. 

L
a pplecarea ddin þþarã, lasã Editurii Eminescu
o primã versiune a monografiei Surâsul
abundenþei. Cunoaºtere liricã ºi modele

ideologice la ªt. Aug. Doinaº, care va fi publicatã
abia în 1994 într-o versiune extensivã. O nouã ediþie
apare în 2004, la Fundaþia Culturalã Secolul 21.
Este o monografie dedicatã unui poet important
contemporan, „cap de serie în devenirea poeziei
româneºti“, anatomia poeziei lui Doinaº prilejuindu-i
lui Nemoianu un clasic studiu de caz.

În memorialisticã, publicisticã ºi corespondenþã,
etalonul Biedermeier este pentru Virgil Nemoianu

un instrument de autoreflexivitate ºi de autoevaluare,
susþine Monica Spiridon. Volumul Arhipelag interior.
Eseuri memorialistice (1940 –1975), publicat la
Editura Amarcord din Timiºoara (1994), prin tematicã,
este revelator pentru comparatistul ºi teoreticianul
Virgil Nemoianu, înclinat constant spre problema-
tizarea propriei condiþii intelectuale. O obsesie a
identitãþii cu o notã nostalgicã dominã cartea de la un
capãt la altul. Volumul oferã radiografii ale celor douã
lumi de adopþiune unde s-a format autorul, respectiv
mediul cultural bucureºtean al anilor ’50 –’70, apoi
cel din America. 

Î
n aaceeaºi iidee mai trebuie menþionate alte douã
lucrãri: The Taming of Romanticism. European
Literature and the Age of Biedermeier (Harvard

University Press, 1984) ºi A Theory of the Secondary.
Literature, Progres and Reaction (The Johns Hopkins
University Press, 1989), aceasta din urmã cu
deschideri spre spaþiul cultural românesc, oferind
repere din veacurile al XVII-lea ºi al XIX-lea.

Împreunã cu fostul sãu doctorand Robert Royal
publicã douã volume: The Hospitable Canon. Essays
on Literary Play, Scholarly Choice and Popular
Pressures (John Benjamins, 1991) ºi Play, Literature,
Religion. Essays in Cultural Intertextuality (SUNY

Albany Press, 1992), în Seria
Margins of Literature, coordonatã
de Mihai Spãriosu. 

Virgil Nemoianu editeazã
volumul Traversarea cortinei,
de I.D. Sîrbu (Editura de Vest,
Timiºoara, 1994), care reuneºte
scrisorile dintre Ion D. Sîrbu ºi
Ion Negoiþescu, Virgil Nemoianu,
Mihai ªora, timp de un deceniu
(octombrie 1979 – iulie 1989),
carte tulburãtoare, prin care I.D.
Sîrbu se contureazã ca un portret
emblematic pentru scriitorul ºi
intelectualul român în general,

angajat într-o luptã epuizantã în sistemul comunist. 
Autorul scrie ºi publicã tot mai mult. În 2006 îi

apar trei cãrþi: Imperfection and Defeat. The Role
of Aesthetic Imagination in Human Society (CEU
University Press, Budapest), în care se întrevãd noile
sale reflexii, Strãin prin Europa. Note de cãlãtorie
1983–1992, volum apãrut în þarã, la Institutul Cultural
Român, ºi The Triumph of Imperfection: The Silver
Age of Sociocultural Moderation in Early Nineteenth-
Century Europe, 1815–1848 (University of South
Carolina Press), studiu consacrat romantismului.
Autorul susþine cã romantismul n-ar fi fost atât de
antitradiþional ºi de demolator al canoanelor cum
se crede ºi nici un adversar înverºunat al tradiþiei.

În alte douã cãrþi, Virgil Nemoianu se aflã în dialog
pe teme contemporane importante, prima cu Robert
Lazu (Înþelepciunea calmã, Iaºi, Sapientia, 2002),
cea de-a doua cu Sorin Antohi (România noastrã.
Conversaþii berlineze, Ed. Muzeului Literaturii
Române, 2009).

V
irgil NNemoianu ss-aa iimplicat aactiv în presa
postdecembristã în dezbateri privind
canonul literar, vizând literatura postbelicã

ºi destinul canonului poetic eminescian, prin articole
de atitudine, dezamãgit de perioada de tranziþie. În
ultimii ani colaboreazã la publicaþii culturale româneºti
precum România literarã, Vatra, Scrisul Românesc,
Convorbiri literare º.a. În Scrisul Românesc susþine
în perioada 2011–2012 o rubricã intitulatã Note
de lecturã, în care publicã o serie de articole reunite
sub acelaºi generic în volumul apãrut în 2013.

Jocurile divinitãþii: gândire, libertate ºi religie
la sfârºit de mileniu (Polirom, 2000), cu o prefaþã
de Monica Spiridon, reuneºte cronicile radiofonice
pe teme religioase pe care V. Nemoianu le-a susþinut
în anii ’80 la Europa Liberã ºi o serie de articole
apãrute în presa americanã ºi românã, prin care
se readuce în discuþie rezistenþa la obscurantismul
practicat în perioada comunistã.

Împreunã ccu aacad. SSolomon MMarcus
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La ppas pprin ssatul gglobal

Î
ncepând sserialul Povestiri persane, m-am
înscris într-o cursã lungã. Pentru a nu mã rãtãci,
am nevoie de un ghid bun, unul local, deci tot

persan. Aºa cã, în acest moment, gândul îmi fuge la
ªeherezada, cea cu har dumnezeiesc de naratoare.
Desigur, povestea ei este arhicunoscutã în lumea
întreagã, dar eu nu-mi închipui serialul meu iranian
fãrã aceastã eroinã. De aceea, le propun cititorilor sã
ne amintim câte ceva despre culegerea de povestiri
O mie ºi una de nopþi, care are la bazã o veche
lucrare persanã, numitã O mie de poveºti, ºi unde
ªeherezada deþine prim-planul. Dupã cum se ºtie,
aceasta sintetizeazã anumite elemente definitorii
ale înþelepciunii orientale, sub forma unei antologii
de poveºti, adunate timp de secole de diferiþi
autori ºi traducãtori, din zone geografice
vaste, de la Ind la Nil ºi de la Marea Caspicã
la Golful Persic. Este un ciclu de basme
fermecãtoare despre miraculosul Orient
al împãraþilor din India ºi Persia, cu palate
aurite, cu viziri ºi derviºi (cãlugãri musulmani
peregrini sau sedentari), cu haremuri ºi
eunuci, cu moschei, cu lampa fermecatã
a lui Aladin etc. Pe la anul 987, cãrturarul
arab Mohamed ibn Ishak en-Nadin consemna
în lucrãrile sale cã perºii au fost cei dintâi
care au plãsmuit basme ºi le-au adunat în
cãrþi. Nucleul cãrþii persane, scria cãrturarul
arab, fusese împrumutat de perºi din vechea
literaturã indianã, care mai apoi a fost preluat
ºi de arabi. 

Colecþia O mie ºi una de nopþi apare
adesea cu titlul de Halimá, nume arab, care
semnificã gentileþe, generozitate, dar ºi povestire
cu peripeþii, încurcãturi, confuzii, zãpãcealã etc.
Este una dintre cele mai frumoase colecþii de poveºti
orientale transmise literaturii europene. Prima
versiune europeanã a apãrut la Paris, în anul 1715,
în traducerea orientalistului francez Antoine Gallang
(1646-1715), sub titlul Les mille et une nuit (O mie
ºi una de nopþi). Concetãþeanul sãu, François
Pétis de la Croix (1653-1713) a publicat ceea ce
se poate chema o replicã, sub numele de Les mille
et un jour (O mie ºi una de zile, Paris, 1710). Spun
replicã, întrucât acþiunea acesteia se centreazã în
jurul unei eroine care nutreºte urã ºi dispreþ faþã
de bãrbaþi. Din povestirile doicii sale, eroina înþelege,
însã, cã se mai gãsesc ºi bãrbaþi credincioºi. Pe unul
dintre ei îl ºi viseazã. Era chiar prinþ. ªi el o viseazã,
iar visele lor devin realitate. Cei doi se cãsãtoresc
ºi acced la tronul regilor persani.

Î
n aambele vvariante, þesãtura narativã este
cu adevãrat una orientalã, în care se topesc
influenþe indiene, arabe, egiptene, siriene,

babiloniene ºi unde, pe parcurs, au intervenit
elemente greceºti, turceºti ºi cine mai ºtie de care.
Aceste contribuþii multinaþionale sunt urmare a
faptului cã, încã de la primele povestiri, ascultãtorul
sau cititorul este invitat sã se implice, sã-ºi
foloseascã imaginaþia ºi sã aducã completãri
textului. Este ceea ce criticii definesc drept libertatea
imaginaþiei ºi dorinþa de a nu rãmâne indiferent.
Deci, îl provoacã pe ascultãtor/cititor sã mediteze
asupra întrebãrilor esenþiale ale existenþei ºi chiar
sã provoace noi întrebãri. În opinia scriitorului
argentinian Jorge Luis Borges, titlul O mie ºi una
de nopþi ar fi sinonim în mintea cititorului cu infinite
sau nenumãrate nopþi. ªi, singurã acea ultimã
noapte ar induce ideea de eternitate. Eternitate
care la poetul ºi prozatorul german Heinrich Heine
avea alte dimensiuni, atunci când spunea te voi
iubi etern ºi chiar dupã aceea. 

De-a lungul veacurilor, colecþia O mie ºi una de
nopþi a exercitat o influenþã considerabilã asupra unor
scriitori ºi a operelor lor, începând cu romancierul
ºi dramaturgul englez Henry Fielding ºi încheind
cu Naghib Mahfuz. Astfel, scriitorul egiptean, Naghib
Mahfuz, laureat al Premiului Nobel pentru literaturã
(1982), a publicat, printre multe alte lucrãri, O mie
una de nopþi ºi zile, nuvelã remarcabilã, în care
ficþiunea se împleteºte cu subtile accente satirice
(traducerea a apãrut în 2010, la Editura Humanitas).
O altã nuvelã deosebitã este Când visul cãlãtoreºte,
semnatã de scriitoarea indianã Githa Hariharan. Din
aceastã enumerare succintã ºi, desigur, aleatorie, sã
amintim ºi de scriitoarea americanã Cameron Dokey,

care a oferit copiilor cartea
Fiica povestitorului (o
repovestire a Nopþilor arabe,
numele sub care apare prima
colecþie în limba arabã
a O mie ºi una de nopþi).
Sub aceeaºi influenþã, Bill
Willingham a dat lumii seria
de fabule comice Fables:
1001 Nights of Snowfall
(Fabule: 1001 nopþi de
ninsoare). Sã nu-l uitãm
pe scriitorul american Edgar
Allan Poe, cel care a scris
The Thousand and Second
Tale of ªeherezade
(A o mie doua poveste
a ªeherezadei). 

C
olecþia O mmiie ººii uuna dde nnopþii, ca atare, ºi
mai ales miezul ei, povestea ªeherezadei,
au avut o influenþã notabilã asupra creaþiei

artistice universale. Este colecþia care, de-a lungul
anilor, s-a impus drept subiect îndrãgit pentru filme,
piese de teatru, operete, adaptãri pentru televiziune,
creaþii muzicale, jocuri video (prin care scriitorul ºi
dramaturgul american Jordan Mechner a devenit
celebru cu Prinþul Persiei) etc. Însã, sã reþinem în
mod special suita simfonicã op. 35, ªeherezada,
de Nicolai Rimski-Korsakov, cea mai cunoscutã
lucrare a lui. ªeherezada compozitorului rus a
fost, nu demult, ºi la Bucureºti, pentru a participa
la o cãlãtorie muzicalã în romantism, la Ateneul
Român (Stagiunea Regalã, 20 iunie 2015).

ªeherezada nu era pentru prima datã pe plaiurile
noastre româneºti. Colecþia de povestiri populare
Halimá a fost tradusã, localizatã ºi rãspânditã în
numeroase manuscrise româneºti, încã din a doua
jumãtate al secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului
al XIX-lea. Printre altele, se susþine cã prima versiune
integralã în limba românã, datatã 1783, aparþine
monahului Rafail de la Mãnãstirea Horezu, fiind
tipãritã între anii 1835 ºi 1838, de I. Gherasim
Gorjanu, sub numele de Halimá sau povestiri
mitologhiceºti arãbeºti. În literatura noastrã, colecþia
de poveºti Halimá se aflã în douã variante: O mie ºi
una de nopþi, respectiv O mie ºi una de zile, ambele
primite pe filierã francezã, dupã cum ne asigurã
scriitorul Nicolae Cartojan, în celebra sa lucrare
Cãrþile populare în literatura româneascã (Bucureºti,
1929-1938). La noi, printr-un proces semantic,
Halimá a devenit un nume comun, cu sensul
de poveste lungã ºi încurcatã.

Ajunse ºi la noi, poveºtile din Halimá au prins
repede rãdãcini, ele împletindu-se cu basmele locale.
Unele dintre ele au fost chiar integrate în folclorul
nostru, cum ar fi Asinul, boul ºi þãranul (Omul care
înþelege limba animalelor). O snoavã din O mie
ºi una de nopþi a fost culeasã chiar de la un þãran

român de cãtre Franz Obert,
preot ºi profesor din Mediaº.
Anton Pann, la rândul lui, a
versificat una dintre poveºtile
Halimei ºi a inclus-o în poema
sa O ºezãtoare la þarã sau
Povestea lui Moº Albu. Apoi,
Divanul persian al lui Mihail
Sadoveanu ne duce cu gândul
tot la O mie ºi una de nopþi, la acel ciclu de snoave
mucalite, care, unele dintre ele, au rostul sã scoatã
în relief viclenia, nestatornicia ºi necredinþa femeilor,
trãsãturi care l-au înrãit pe regele Shahryan. 

M
arele nnostru ppovestitor era încântat
de acele basme persane, care au darul
de a-l purta pe ascultãtor sau cititor

pe tãrâmul fermecat al derviºilor ºi al padiºahilor
(monarh, ºah, sultan, în Orientul Mijlociu), tãrâm
unde o pasãre care fãcea ouã de aur deþinea secretul
fericirii, unde un leu se teme de un mãgar, iar un
dovleac este însufleþit de dorinþa unei femei de a
deveni mamã. Tot acolo, visele celor cu inima bunã
se împlinesc, însã nu înainte de a trece prin anumite
încercãri. Pe aceastã cale, chiar ºi fiica negustorului
îºi recapãtã lacrimile de mãrgãritar, iar giuvaergiul
regãseºte norocul. Persia a fost ºi este bogatã în
basme, fabule ºi pilde, din creaþie proprie sau prin
slefuirea celor venite din India anticã. Cunoscându-le,
stai ºi te întrebi dacã ai de a face cu realitatea ficþiunii
sau cu ficþiunea realitãþii. Pânã la urmã, ne dãm
seama cã în fiecare adevãr se aflã o poveste
ºi în fiecare poveste se aflã un adevãr.

Chiar mai înainte de Sadoveanu, chemarea
Orientului a fost puternic resimþitã de poetul nostru
naþional Mihai Eminescu. Din bogatele-i lecturi,
Eminescu era încãrcat de splendorile Orientului,
pe care ni le transmite, cu o deosebitã sensibilitate,
prin poemul sãu În cãutarea ªeherezadei, apreciat
de criticã drept o operã de mãreþie liniºtitã. Privind
în depãrtare, el vedea Orientul ca pe un adevãrat rai,
plasat în Umbra dulcilor poveºti;/ Din nopþi o mie una.
Din acel þinut de basm, el reþinea: E Orientul. Codrii
cu grandoare,/ Cu vârfii nalþi vor norii sã-i disfeþe,/
Cetãþi prin ei îºi pierd a lor splendoare. ªi încã ceva:
Pe scãri culcate fete albe, suave./ Pãrul cel negru-l
piaptãnã în soare,/ Ori visãtoare stau de-amor
bolnave.

F
iind uun bbun ccunoscãtor ºi al acestui areal
cultural, Mihai Eminescu ºtia de influenþa
folclorului indian asupra celor O mie ºi una

de nopþi. De aceea, în poemul sãu, ªeherezada i se
înfãþiºeazã în India. Ah, e cetatea cea strãlucitoare/
Unde-mpãratul Indiei reºade:/ Un soare însuºi este
el sub soare.// Nevasta lui e-acea ªeherezade,/
De-nþelepciune plinã ºi de frumuseþe:/ ª-a o privi
doar soarelui se cade.

Deci, în acest cadru de basm, are loc întâlnirea
poetului cu ªeherezada. O întâlnire cu totul specialã,
o întâlnire a douã culturi, cu valenþe proprii, pe care a
mijlocit-o Eminescu. Dar sã admirãm ºi acest moment
de confluenþã româno-persanã: Cine-ar vedea fãr-în
genunchi sã cadã?/ Am genuncheat. – Eu am ºtiut,
strãine,/ Cã ai sã vii – a dorurilor pradã –// Ca sã
m-asculþi ºi sã duci de la mine/ A-nþelepciunii º-a
frumuseþii floare,/ Sã luminezi gândurile din tine.
Cât despre momentele de intimitate din finalul
poemului, se cade sã fim discreþi.

Pe uurmele ªªeherezadei
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

Î
n Româniia ººii lliiberaliismele eeii. AAtracþiiii ººii îîmpotriiviirii (Editura Fundaþiei
Culturale Române, 2000) este relevatã reacþia inadecvatã a societãþii
ºi a culturii româneºti faþã de modernitate, de o modernizare întârziatã,

anevoioasã ºi incompletã pe care Nemoianu o considerã „nemulþumirea tranziþiei“.
În Tradiþie ºi libertate (Curtea Veche, 2001), Virgil Nemoianu îºi relevã

o parte dintre opþiunile ºi valorile sale definitorii cu referiri la redenumirea
corectã a umanismului estetic ºi relevanþa sa contemporanã; funcþia „societalã“
a literaturii ºi relaþia sa cu ideologia; spiritualitatea religioasã ºi acomodarea
sa cu pragmatismul lumii moderne.

Strãin prin Europa (Institutul Cultural Român, 2006) prezintã notele de
cãlãtorie ale lui Virgil Nemoianu, din intervalul 1983–1992. Un mic preambul
avertizeazã cã autorul ºi-a propus „sã dezamorseze mãcar câteva dintre

rigiditãþile ideologice ale criticii“.
România noastrã. Conversaþii berlineze (Muzeul Naþional al Literaturii

Române, 2009), semnatã de Virgil Nemoianu ºi Sorin Antohi, reprezintã,
de fapt, transcrierea unui dialog avut la Berlin în iunie 2005 din care se reþine
perspectiva criticã asupra României, a cadrului general din perioada 1940–1970,
viaþa intelectualã în România anilor 1980–2000 pe fundalul crizei instituþionale
româneºti etc.

Monica Spiridon a publicat volumul Europa centralã de peste Ocean. Exil
ºi construcþie identitarã (Scrisul Românesc, 2011), în care poate fi urmãrit traseul
existenþial al lui Virgil Nemoianu, susþinând cã este „exemplar prin modul în care
ilustreazã dinamica unei culturi la care a fost tot timpul racordat ºi prin vocaþia
construcþiei lucide de sine“. 
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La ccurtea eepigramei

Î
n uultimele ddecenii

ale secolului al XIX-lea,

literatura românã

capãtã conºtiinþa de sine

prin capodoperele ºi operele

scriitorilor clasici care au

zugrãvit realitãþile vremii,

aspectele psiho-sociale ºi

mentalitãþile care-ºi cãutau un drum nou. Revistele

de umor sunt concurate de reviste magazin; apar

ºi publicaþii cu caracter ºtiinþific, precumpãnind

cele cu caracter istoric.

Deºi epigrama, ca denumire ºi semnificaþie, nu

era cunoscutã în toate straturile sociale, catrenul era

familiar românilor, am putea spune cã era în spiritul

sãu, cuprins în creaþiile populare amintite, chiar în

doinã (în cele patru versuri reluate), dar ºi în refrenul

din romanþele populare – ivite ca o transfigurare a

doinelor – care apar ºi ca ecou pseudo-orãºenesc

la lãutarii din diverse zone ale þãrii, în dedicaþiile ºi

urãrile din albume, în „amintirile“ din caietele tinerilor

etc. Iatã mesajul dintr-o doinã despre Vasile Lucaciu

(1852-1923), preot ºi politician român din Ardeal,

unul dintre iniþiatorii ºi susþinãtorii Memorandumului,

închis de mai multe ori de stãpânirea maghiarã:

Cântã mierla în pãduri,

Robu-i Lucaci la unguri

Pentru sfânta libertate

De care noi n-avem parte.

Având urmãtorul final: Vine dalba primãvarã/ Fi-va

Lucaci liber iarã…

Caietele de amintiri ale adolescenþilor sunt pline

de catrene, puerile azi, purtând primele învãluiri

ale zborului spre iubirile nevinovate:

Eºti o floare, eºti un crin,

Eºti parfumul cel mai fin

ªi ca semn cã te iubesc

Colea jos mã iscãlesc.

D
upã RRãzboiul dde IIndependenþã, revistele

de umor revin în peisajul literar cu prozã

scurtã, glume, cronici rimate, epigrame.

Catrenul în care rimau numai douã versuri (4 cu 2)

se perfecþioneazã, incluzând douã perechi de

rime. Deºi epigrama se cultivã, de preferinþã,

în Principatele Unite, în preocupãrile literare ale

intelectualilor transilvãneni umorul a deþinut un

loc de frunte. Pe lângã numeroase publicaþii de toate

categoriile, în cei 57 de ani care au premers Unirea

de la 1 Decembrie 1918, au apãrut 11 reviste de

profil, dintre care amintim Tutti Frutti (1861), Strigoiul

(1862), Umoristul (1863), Gura Satului (1867), Calicul

(1881), Cucul, Nueluºa, Veselia (1900). În paginile

lor apar strigãturi sub formã de catrene, unele putând

fi socotite epigrame populare: Mãi bãrbate, strugur

dulce,/ Sã fii om unde te-i duce,/ Cã ºi eu unde mã

duc/ Îs muiere, nu butuc. // – Vai, mândruþo, cum

te-aº strânge,/ Dar eºti tânãrã ºi-i plânge!/ – Strânge,

badeo, cât îi vrea/ Cã îmi place ºi-oi tãcea! Cu toate

cã epigramele nu abundã, ele nu lipsesc din scrierile

ardelenilor. Sextil Puºcariu (1877-1948) publicã,

la 19 ani, volumul Juvenalia, care, printre alte

producþii umoristice, cuprinde 30 de epigrame,

dintre care citãm: 

Unui poet pesimist

Lumea e deºertãciune

Zice-acest poet mereu

Eu îl cred cã prea des spune:

E o lume-n capul meu.

Unui poet modern

Vezi, la alþii chiar ºi proza

Câteodatã-i poezie,

Pe când versurile tale

Prozã bine-ar fi sã fie.

Unui poet „original“

M-ai rugat sã-þi vãd lucrarea

ªi s-o critic, cât de scurt;

Critica mi-e foarte scurtã

Cãci e numai vorba FURT.

Unei doamne mãrinimoase

Cã inima þi-e mare, doamnã,

O cred ºi eu ºi-s toþi convinºi

Cã dacã nu, putea-vei oare

Sã-ngropi în ea atâþia inºi?

[Cf. Corneliu Albu, Sextil Puºcariu epigramist,

în Perpetuum comic ’91 (Moftul Român), p. 90]

Î
n ddeceniile ssfârºitului dde vveac XXIX, scriitorii se

preocupã de culegeri de folclor, cizelând, în

acelaºi timp, epigrama cultã. Paralel, catrenele

cunosc o mare circulaþie. Însuºi tânãrul Eminescu ia

legãtura cu publiciºtii de la Albina Pindului, fãcându-ºi

cunoscutã intenþia de a culege folclor din Moldova.

Din colecþia sa de poezii populare, a transcris,

pe marginea unei

doine de dragoste,

catrenul: Cine-n

lume s-a afla/

Pe noi a ne

despreuna?/ Iacã

dealul s-a aflat/

Pe noi ne-a

despreunat. Pe

alt manuscris,

redactarea

introduce în context

chiar numele

Veronicãi Micle:

Alei, Veronicã dragã,

Uite, frunza cea pribeagã

E ca viaþa noastrã-ntreagã,

Alei, dulce Veronicã,

Despãrþirea rãu ne stricã,

Viaþa trece, frunza picã.

Printre imputãrile adresate Veronicãi, la ceas

de tulburare vremelnicã a relaþiilor lor din cauza

lui Caragiale, se aflã ºi ideea din urmãtorul catren:

Întregul sufletului chin

Va rãsãri prin cântu-mi,

În mintea vremilor ce vin

Ca iarba pe mormântu-mi.

Pe filele albumului poetei Cornelia din Moldova

(Kernbach), Veronica scrie, la 30 ianuarie 1883,

un catren izvorât din descurajare, cu o sensibilã

notã de epitaf:

În toatã viaþa, tainic ºi dulce,

Prin lumi de visuri cãlãtorim,

Odatã însã, lângã o cruce,

Pentru vecie noi ne oprim.

În acelaºi timp, la Bucureºti, Eminescu rechema

„în gând, suvenirul rãmurosului tei ieºean“:

Unde-i teiul cu-a sa umbrã,

Cu-a lui flori pânã-n pãmânt?

Vis au fost viaþa noastrã,

Iar norocul nostru vânt.

Eminescu ºi-a marcat numele ºi în domeniul

epigramei româneºti, dãruind literaturii ºi câteva

epigrame, dintre care citãm:

De poftiþi la nemurire,

Câtã am, v-o dau acuºi

Ca sã cumpãr dragii mele

O pereche de mânuºi!

Vrei sã fii Pallas Athena?

O, fetiþã, fii cuminte!

Tu ai pierde din frum’seþe,

Dar n-ai câºtiga la minte!

Genialul poet ne-a lãsat ºi un catren înrudit cu

robaiul persan: Catren filosofic pe un motiv persan

Când ai venit pe lume, plângeai sfâºietor

ªi-n preajmã numai zâmbet în ochii tuturor;

Când ai plecat, un zâmbet plutea pe chipul tãu

ªi-n preajmã numai lacrimi, pârãu lângã pârãu!

Î
n 11883, ccând sse pproduce pprimul aatac

al bolii care avea sã ducã la internarea

lui Eminescu la spital, Macedonski,

care se considera cel mai mare poet român,

publicã neinspirata epigramã pe care

George Cãlinescu o califica drept „crudã,

nefericitã ºi seacã“:

Un X… pretins poet, – acum

S-a dus pe cel mai jalnic drum…

L-aº plânge dacã-n balamuc

Destinul lui n-ar fi mai bun,

Cãci pânã ieri a fost nãuc

ªi azi nu e decât nebun.

[Copia manuscrisului ne-a fost pusã

la dispoziþie de domnul ambasador Petre

Gigea Gorun, cu ocazia Festivalului de Epigramã

„Traian Demetrescu“, Craiova, 3-5 iulie 2015.]

Cazul MMacedonski vversus EEminescu
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU

Î
ntre ttimp, nnu aar sstrica ssã îîncercãm ssã ppãtrundem ºi noi tâlcurile acestei

poveºti a ªeherezadei. Dacã tot e poveste, sã începem cu a fost odatã

un rege persan, numit Shahryan (nume cu sensul de conducãtor, rege)

ºi o prinþesã, tot persanã (numele ei înseamnã nobilã, principesã), care sunt

protagoniºtii unei istorioare fantastice. El, regele, dupã ce a aflat de infidelitatea

primei soþii, pe care a ºi decapitat-o, era decis sã se rãzbune pe tot neamul

femeiesc. Se cãsãtorea doar cu virgine, o singurã noapte, pentru ca în zori sã

le dea pe mâinile gâdelui. Când s-au terminat virginele din regat, ºi-a prezentat

ºi ªeherezada candidatura. Acel rege încrâncenat împotriva tuturor femeilor

nici nu bãnuia ce-i pregãtea nou-venita. La noi se spune cã orice naº îºi are

naºul. Shahryan îºi gãsise însã naºa, care, prin poveºtile ei incitante, lãsate

în suspensie în zori de zi, a adus regele pe calea cea bunã. Acesta chiar cã a

început sã aibã remuºcãri pentru crimele ºi nedreptãþile sãvârºite de el. ªi astfel,

cu o dibace þesãturã narativã, ªeherezada a reuºit sã evite gâdele în o mie ºi una

de dimineþi. În acest timp, ea i-a dãruit regelui ºi trei fii, care salvau succesiunea

dinasticã în regat. Aºa cã a fost cruþatã, asigurându-i poziþia de reginã ºi, dacã

ne luãm dupã basm, cei doi au trãit fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi.

Desigur, basmul e basm, însã este greu de închipuit o ªeherezadã lipsitã

de universul ficþiunii. În afara cadrului acelor povestiri fantastice, ea pare irealã.

În fond, ea a fost una dintre cele mai puternice eroine create vreodatã. Ca

structurã, ªeherezada era un adevãrat mozaic cultural: cu nume persan, vorbea

limba arabã ºi povestea în stilul inconfundabil al naratorilor indieni. Salvându-ºi

viaþa cu ajutorul poveºtilor, ea ne sugereazã cã ºi violenþa poate fi vindecatã pe

aceeaºi cale. Aºa se ajunge la concluzia cã povestea are un rol curativ, putând

fi chiar ºi o punte spre eternitate. De acest aspect este legatã ºi istoria cu

insomniile lui Alexandru Macedon, în timpul campaniei de cucerire din Egipt,

când ar fi fost lecuit de povestitorii nopþii egipteni.

Este greu de anticipat cum vor fi receptate de cãtre cititori povestirile mele

persane ºi cum (dacã) vor înrâuri ele mãcar câteva clipe din viaþa lor. Personal,

eu simt încã vraja acelor locuri de basm, deºi ºederea mea a fost de doar zece

zile ºi zece nopþi. Este ceea ce am vãzut ºi simþit eu. Vã asigur cã acolo totul

este real, la vedere, bine documentat cu relicve ale unui trecut fabulos al perºilor,

ale uneia dintre cele mai vechi ºi splendide civilizaþii ale omenirii. De aceea,

în serialul de articole care urmeazã nu va fi nevoie de ficþiune, ci doar de timp

ºi capacitate de a transpune în cuvinte miraculosul tezaur material ºi spiritual

creat de persanul de ieri ºi de iranianul de azi.
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A
m îîncercat ssã eevoc, în articolele precedente,
câteva argumente care sã ilustreze modul
în care viaþa putea sã aparã pe Pãmânt.

Între altele – spuneam – aceastã cale este
deocamdatã singura disponibilã pentru a evalua,
prin analogie, ºansele noastre de a gãsi viaþã
ºi inteligenþã în alte colþuri ale Universului. Dar,
acceptând scenariile de apariþie a vieþii, apare imediat
ºi o a doua întrebare, nu mai puþin încâlcitã: care au
fost mecanismele prin care, de la primii germeni de
viaþã, acum aproape patru miliarde de ani, s-a ajuns
la perfecþiunea fãpturilor pe care le vedem în jurul
nostru ºi cum s-a ajuns, mai ales, la fiinþa inteligentã,
cea capabilã sã creeze nave cosmice, internetul,
ingineria geneticã etc. 

În multe raþionamente în care ne aflãm în faþa
Cosmosului, inclusiv în acest caz, ne confruntãm
cu niºte imensitãþi care depãºesc puterea de intuiþie
a minþii umane. În astfel de situaþii, putem cãdea
pradã uºor tentaþiei de a recurge la explicaþii comode,
tip Deus ex machina, care sunt mai lesne accesibile

imaginaþiei noastre.
În cazul evoluþiei vieþii pe Pãmânt, de la bacterie

la om, sunt douã astfel de „imensitãþi”, pe care voi
încerca sã le ilustrez, pe scurt, în cele ce urmeazã:
prima este puterea extraordinarã a selecþiei naturale,
a doua, imposibilitatea de a ne imagina, cu adevãrat,
ce înseamnã acele aproape patru miliarde de ani.

D
eci, lla îînceput aau ffost – nãscute aici, venite
din alte colþuri ale Universului sau poate
chiar sãdite de o inteligenþã – doar niºte

molecule extrem de complicate, care aveau douã
însuºiri: pe de o parte, îºi puteau ataºa anumiþi atomi
din vecinãtate, crescând pe seama acestora; iar,
pe de altã parte, când o moleculã devenea foarte
mare, ea se desfãcea în altele douã, identice, fiecare
continuând, la fel, sã creascã ºi sã se înmulþeascã,
luând-o din nou ºi din nou de la capãt. 

Au fost ºi situaþii în care miraculoasele molecule
n-au mai avut pe seama cui sã creascã, întrucât

ºi-au epuizat resursele din
preajmã. Cu aceastã ocazie
s-a vãdit cã, de fapt, molecu-
lele nu erau identice; atunci
când se despicau, se mai
întâmplau mici „erori de
transcriere”, numite ºi mutaþii.
Majoritatea mutaþiilor erau fatale, dar din când în
când apãreau ºi mutaþii avantajoase. Datoritã lor,
unele molecule acþionau mai bine decât celelalte,
adicã puteau atinge situaþiile favorabile sau sã evite
pe cele nefavorabile cu o probabilitate mai mare
decât cele din jur, ceea ce le ajuta sã se înmulþeascã
mai repede. Treptat, ele au învãþat ºi alte acþiuni; de
pildã, se îndepãrtau mai iute atunci când se apropia
un pericol, sau îºi asigurau creºterea ºi înmulþirea
consumându-ºi sistematic suratele. Explicaþia
succesului învingãtorilor sta în faptul cã, atunci
când acþionau, ei cunoºteau mai bine decât ceilalþi
lumea înconjurãtoare. 

Puterea sselecþiei ººi mmiliardele dde aani
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

N
ici ccontemporanii, nnici pposteritatea nu-l iartã pentru acest gest neloial
faþã de un adversar care nu se mai putea apãra. Ciulinul din 18 august
1883 publicã urmãtoarea replicã:

Prin frumoasa-i epigramã,
Un poet,… cel mai vestit,
Crede-a-ºi fi fãcut reclamã
Cum cã el nu e smintit,
Dar când toatã lumea-l vede
Cã deja este nãuc,
Spuneþi, oare nu va crede
Când va fi în Balamuc
Cã ºi el, chiar el e un… Nebun?

[Cf. Adrian Marino, Viaþa lui
Alexandru Macedonski, E.P.L., 1996,
cap. VI – Polemici, p. 169]

De altfel, atitudinea anti-Eminescu
a lui Macedonski e mai veche. Încã din
1882, în „Viaþa de apoi“ care continuã
„Noaptea de Noiembrie“, acesta îl vede
pe Eminescu transformat, dupã moarte,
în pãmânt bun pentru ciuperci, deci în
gunoi, pe când el va da sevã florilor:

Greoiul Eminescu, poet de ºcoalã nouã
Era într-o ciupercã schimbat, ca sã nu-l plouã!

Tudor Vianu remarcã faptul cã, deºi Macedonski a înãlþat un monument de
aramã poeziei româneºti, puþini îl cunosc ºi ºi mai puþini îl gustã, dar numãrul
celor care îl condamnã ºi azi pentru lovitura nepermisã datã lui Eminescu
în momentul prãbuºirii sale e mult mai mare. 

A
titudinea dde ccondamnare faþã de acest gest de impietate faþã de geniul
tutelar al poeziei româneºti se extinde ºi asupra creaþiei cu adevãrat
valoroase a lui Macedonski. „A înãlþat cu propria lui mânã perete de

gheaþã între el ºi cititori“, spune Vianu. Folosind cuvintele lui ªerban Cioculescu,
se poate afirma cã „omul a prejudiciat artistul“. Zadarnic Macedonski însuºi ºi
posteritatea au încercat sã-l disculpe. Dupã mãrturisirile lui Cincinat Pavelescu,
fãcute nepotului lui Eminescu, ofiþerul Gh. Eminescu (fiul lui Matei), în vara
anului 1927, pe când acesta comanda o brigadã de grãniceri în vecinãtatea unei
staþiuni balneare, unde epigramistul se afla la sanatoriul din staþiunea respectivã,
epigrama cu pricina nu l-ar fi vizat pe Eminescu, ci a fost o nefericitã coincidenþã.
E de bãnuit, mai curând, cã Pavelescu îºi apãra maestrul. Chiar dacã-l credem ºi
pe Victor Eftimiu, care-i declara lui Gh. Eminescu, la 75 de ani de la moartea lui
Eminescu, cã însuºi Macedonski i-a mãrturisit cã epigrama n-ar avea nimic cu
Eminescu, existã suficiente dovezi cã publicarea incriminatei epigrame n-a fost
o simplã coincidenþã. Pentru contemporani, lucrurile erau clare, pentru urmaºi,
ºi mai clare. În primul rând, Macedonski n-a contestat, la momentul respectiv,
nimic din cele spuse despre Eminescu ºi n-a dezminþit direcþia atacului
imediat dupã publicarea epigramei. În al doilea rând, patima antieminescianã
se manifestã înainte de 1883, aºa cum am vãzut. În al treilea rând, acest
resentiment persistã ºi dupã moartea poetului. În fine, poetul „rozelor ce mor“
plãteºte scump greºeala, deºi adversitãþile antijunimiste au fost alimentate ºi de
ziaristul Eminescu, ba se susþine chiar cã primul care a atacat a fost Eminescu.

Spre cinstea mânuitorilor condeiului ascuþit, prieteni ºi adversari, împreunã
îºi manifestã atitudinea de reprobare faþã de Macedonski, rostind adevãrul privind
geniul lui Eminescu, fãrã prejudecãþi ºi patimã. Reacþia a fost atât de puternicã,
încât Macedonski se autoexileazã la Paris, de unde revine dupã câþiva ani, când
îºi publicã poeziile simboliste. Printre cei care nu l-au iertat a fost George Ranetti
– prietenul lui Matei Eminescu. Când Macedonski publicã poezia:

Do – mi – sol – la 
Veseli cântaþi din gusla,
Trãsura la scarã opreºte
Do – mi – sol – la 
A zilei reginã soseºte
Do – mi – sol – la 
Amurgul e roz ºi lila,

George Ranetti o reproduce în revista Furnica, însoþitã de urmãtorul comentariu:
„ªi ne crede Al. Macedonski atât de stupizi încât, dupã citirea versurilor
abracadabrante de mai sus, sã-l proclamãm ºi noi cel mai mare poet al
neamului? Îi vom rãspunde cu versul lui Eminescu «Nu-nvie morþii, e-n zadar,
copile» sau – mai pe româneºte, mai las-o, Popescule. ªi pentru cã acum
e varã, cu cãlduri tropicale ºi omul bate uºor câmpii, putem ºi noi face versuri
de felul acesta:

Do – re – mi – fa – sol,
Eºti þicnit, parol.
ªtim cã la poeþi
Le cântã sticleþi,
Dar þie îþi cântã
Mult mai straºnic, crez
ªi-asta ne-nspãimântã
Si – re – fa diez.
Bard nepriceput,
Geniu ne-nþeles
Care n-ai ades
În pungã un pol
La – sol – fa bemol.

P
osteritatea sse ccuvine ssã ppriveascã pproblema în contextul de atunci,
deci, credem noi, sã þinã cont de urmãtoarele:
– Eminescu nu era atât de cunoscut, atitudinea de indiferenþã a

bucureºtenilor faþã de valorile moldave fiind, de fapt, o reacþie la respingerea
muntenilor de cãtre elitiºtii junimiºti.

– Structurile total diferite ale celor doi nu puteau duce la simpatii reciproce.
– Macedonski fusese liberal ºi ziaristul Eminescu servea un ziar conservator.
– Adversitãþile încep cu mult înainte ºi se pare cã Eminescu e cel care

a atacat primul („Macedonski nu obiºnuia sã deschidã din senin ostilitãþile, fãrã
o prealabilã provocare, ce lua îndatã în spiritul sãu proporþii enorme ºi deplasate“,
scrie Adrian Marino, op. cit., p. 189).

– Atacul lui Macedonski, printr-o epigramã, nu era ieºit din comun pe vremea
aceea, dar momentul în care a publicat-o a fost total nepotrivit ºi, în plus, a fost
continuat ºi dupã moartea lui Eminescu.

– Atacul lui Macedonski îndreptat împotriva poetului oficial al „noii direcþiuni“
oferã victimei o aureolã de martir, mulþi se indigneazã de „rãutatea de bestie“
a lui Macedonski, iar Eminescu, mai puþin cunoscut pânã atunci, câºtigã
popularitate (Al. Vlahuþã, Polidor, în Revista nouã, II, 5, din 15 mai 1883, p. 178).

– Reacþia antimacedonskianã cunoaºte ºi alt aspect: curentul îi duce de-a
valma pe cei mari ºi pe cei mici ºi, astfel, orice scriitoraº care ia atitudine
împotriva lui Macedonski se face cunoscut, devenind „mare scriitor“. Macedonski
însuºi scrie despre cei care-l criticã: „Pe unii îi obligasem, pe alþii îi lovisem“.
„În socoteala acestei epigrame nu s-a speculat numai nimicirea mea ºi numai
înãlþarea lui Eminescu. Mulþumitã ei s-au ridicat microbii literari de astãzi.
Bunãoarã, reputaþiunea lui Vlahuþã n-are altã sorginte. A fost un timp când era
destul sã te declari apãrãtor al lui Eminescu ca sã fii proclamat poet sau prozator
mare. În asemenea condiþiuni, era logic ca cei mai mulþi sã se arunce asupra
mea.“ (Literatorul, nr. 7, din 15 decembrie 1892, pp. 3-6).

Cu toate acestea, Macedonski rãmâne poetul delicat al bijuteriilor poetice
care îi conferã un loc aparte în literatura noastrã.
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Î
nscris îîn aacte ccu
prenumele Gheorghe-
Cornel, George SSuru s-a

nãscut la 16 februarie 1940, în
Caransebeº. ªi-a fãcut studiile
medii în oraºul natal, lucrând
ulterior ca profesor suplinitor,
în vreme ce urma la fãrã
frecvenþã cursuri de filologie

la Institutul Pedagogic din Cluj (terminate în 1970).
A mai fost metodist cultural la Reºiþa, iar dupã
încheierea studiilor profesor în Caransebeº, în ultimii
ani de viaþã. A murit relativ tânãr, la 29 mai 1979,
în Caransebeº. Manifestându-se în principal ca poet,
a debutat în revista Tribuna, iar editorial cu placheta
Pentru a iubi (1967). A publicat versuri în numeroase
reviste, precum ºi recenzii în Scrisul bãnãþean ºi
Orizont. Are ºi un volum de povestiri pentru copii.

Interesul sãu pentru anticipaþie a fost de scurtã
duratã. Colecþia „Povestiri ªtiinþifico-Fantastice” îl
publicã în 1968 cu un grupaj de schiþe lirice pe teme
SF, unele dintre ele prelucrând simboluri mitologice
în vecinãtatea unor concepte ale genului nostru.
Motivul antic al sirenei îmbracã veºmânt poetic
ºi, totodatã, paleoastronautic, în schiþa Ulise, unde
niºte extratereºtri melomani, tulburaþi de împrejurarea
cã descopereau viaþã pe una dintre planetele vizitate,
aruncã în apele mãrii emiþãtoare cu creaþiile celui mai
mare compozitor din lumea lor de obârºie. Rezultatul
acestei iniþiative cosmice va fi cel ºtiut din Odiseea
homericã: 

„Corãbierii, în peregrinãrile lor, le-au auzit
de atunci mereu ºi, vrãjiþi, au plecat înot spre ele,
dar marea i-a înghiþit, nemiloasã. Atunci, în locurile
pe care le numeau blestemate, îºi puneau cearã
în urechi ºi treceau zâmbitori în surzenie. Unul
singur ºi-a rugat prietenii sã fie legat de catarg
pentru a le auzi.

Când a fost dezlegat de cei cu cearã în urechi,
surzenia lor era atât de mare încât n-au putut auzi
cum în sinea sa cel care a fost legat de catarg se
strãduia, nostalgic, sã repete cele auzite. Ajuns în
þara de piatrã, n-a mai fost rãzboinicul de altãdatã.
Stãtea zile în ºir, miºca uºor buzele ºi privea marea,
marea întinsã.”

P
rin uurmare, Ulise aude înrobitoarea melopee
fãrã sã piarã, dar efectul acestui contact
cu perfecþiunea nepãmânteanã îl va mutila

sufleteºte pentru totdeauna, transformându-l într-un
autist contemplativ. O rezolvare asemãnãtoare gãsim
la Georgina-Viorica Rogoz, în mai vechea povestire
intitulatã Strania maladie sideralã (1964). Stãri SF
vagi, manipulate liric, apar ºi
în alte schiþe ale lui George
Suru, însã autorul tinde sã
scoatã sistematic din ele
un sens moralist. Astfel,
un personaj are parte
de periodice regenerãri
artificiale în „fluxul” de pe
planeta vizitatã de el, cu
perspectiva de a „atinge
vârsta stelelor ºi a galaxiilor”,
dar în deplinã singurãtate.
Gândurile, amintirile lui devin
stranii, chinuitoare (pentru
cã ºi le doreºte la modul
maniacal) ºi din ce în ce
mai strãine de persoana
care le formuleazã (Singur).
Un altul, care descoperã modalitatea de a stãpâni
materia pânã la a-ºi transforma propriul trup
în absolut orice, plãteºte rolul de demiurg cu
sentimentul unei nemotivate zãdãrnicii, încât renunþã
la talentul cucerit ºi se pierde fericit printre anonimi
(Metamorfoza). 

Tot de un mesaj paleoastronautic e vorba
ºi în Fragmentul, însã veritabila idee SF a textului
sugereazã o planetã unde gândurile locuitorilor,
imposibil de ascuns sau de trucat, plutesc în
permanenþã în vãzduh, chiar ºi dupã moartea fiinþei
care le genereazã, neavând astfel nevoie sã se
înregistreze pe un suport mecanic. Iar în scurta
desfãºurare poematicã intitulatã Conurile verzi,
o stranie intervenþie, probabil tot extraterestrã,
emisã dintr-un fel de mineral gânditor, influenþeazã
personalitatea umanã pânã la proiecþia ei într-un
sublim abstract care schimbã pânã ºi natura,
îmblânzindu-i anotimpurile.

„Astãzi, în seara aceasta de iarnã, nu mai pot

sã mã opun ºi voi urma conul verde. Conul verde,
din clipa în care am cedat, am acceptat, din urmãritor
a devenit cãlãuzã. Îl urmez, ºtiu cã trebuie sã-l
urmez, conul verde cu vârful în jos din simplã
prezenþã invizibilã mi-a devenit realitate vizibilã,
dar doar pentru mine, care l-am acceptat. Mã simt
tot mai mult ca fiind mai apropiat de mine, de esenþa

mea, cu toate cã ºtiu, aº vrea sã ºtiu
cã e un paradox.

A doua zi, în plinã iarnã, locuitorii urbei
au privit cu uimire roadele verii din arborii
de pe marginea râului, tânãrul pe care îl
ºtiau retras ºi timid din cale afarã dansa
printre ei, oglindindu-se în apa limpede
a râului dezrobit de gheþuri. Lângã arbori,
conurile verzi cu vârful în jos primeau
locuitorii cu sunete pure de cristale, pe
când mai departe de ei continua sã ningã.”

A
ceeaºi eexaltare lliricã a unui motiv
al genului produce ºi germinaþia
miraculoasã din schiþa Arborele:

„O tulpinã subþire, de culoare albastrã,
se înãlþa din pãmânt. Creºtea deosebit de
încet, dar odatã cu trecerea anilor tulpina

se îngroºa, întindea ramuri, ramurile se umplurã
cu frunze prelungi, subþiri, asemãnãtoare corzilor
de harfã. Când creºterea se opri (era ciudat,
arborele rãmãsese la înãlþimea de doi metri, dupã
care în el nu mai surveni nicio modificare, când
frunzele prelungi atinserã pãmântul […], o melodie
stranie, de o frumuseþe deplinã, se rãspândi în
sera numãrul 9. O melodie sfâºietor de frumoasã,
în fiecare zi o alta, mereu alta, fãrã sã se repete
vreodatã una dintre ele. La auzul ei, oamenii
se deschideau ca florile, gândurile deveneau
zburãtoare, ochii reflectau o bucurie reþinutã.”

Universul acestor sugestii poetico-utopice
este, totuºi, destul de îngust, de unde ºi nevoia
de a-ºi repeta motivele. Lipsit de forþa epicã pe
care o pretinde SF-ul de amploare, George Suru
ar fi putut ajunge totuºi, în caz cã viaþa i-ar fi dat
rãgaz sã continue, un autor de felul lui Mihnea
Moisescu, specializat ºi el în anticipaþia poeticã
ºi în SF-ul juvenil.

Poeme îîn pprozã
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

A
ceastã ccunoaºtere eera îînscrisã,
în bunã mãsurã (dar nu exclusiv),
în ceea ce numim informaþia geneticã,

mai ales în acizi nucleici de tipul ARN sau
ADN, sub forma a ceea ce învãþaþii numesc
gene. Genele unui individ codificã ºi transmit
urmaºilor caracteristicile sale (înfãþiºarea,
comportamentul, durata de viaþã etc.). Un virus
are câteva gene; o bacterie precum Escherichia
coli are circa 4.000 de gene, drojdia de bere
6.000, musculiþa de vin 13.000, viermii în jur
de 19.000, pe când omul are, în ADN-ul sãu
cam 25.000 gene. Existã ºi vietãþi cu mai multe
gene, deci aparent mai complexe, din punct de vedere biologic, decât omul.
Astfel, plopul are 45.000, iar orezul 50.000 de gene. Transmise de la pãrinþi la
urmaºi, genele pot suferi mutaþii – schimbãri întâmplãtoare, cauzate de numeroºi
factori: radiaþii, contactul cu anumiþi compuºi chimici etc. Aceste schimbãri sunt
de cele mai multe ori dezavantajoase; de pildã, din pãrinþi normali se pot naºte
copii cu ºase degete sau cu buzã de iepure, dar ºi cu malformaþii mai grave, care
fac viaþa imposibilã. În mod excepþional, însã, unele mutaþii pot fi indiferente sau
chiar avantajoase, dând naºtere la o altã varietate, rasã sau, în anumite condiþii,
la o altã specie.

Pentru a înþelege imensa presiune a acestui mecanism, propun cititorului un
mic calcul speculativ. S-a spus cã o femeie, dacã nu e supusã niciunor îngrãdiri
sau metode de planificare familialã, va avea, într-o viaþã fertilã, în medie opt copii
viabili, dintre care patru fete. Sã acceptãm cã vârsta medianã a naºterilor este
de 25 de ani ºi cã nu existã probleme care sã afecteze supravieþuirea copiilor.
În acest caz, o pereche de oameni (sã zicem Adam ºi Eva) vor avea, peste 100
de ani, cam 256 (doi la puterea a opta) urmaºe de sex feminin. Dacã acestea
beneficiazã, în continuare, de aceleaºi ºanse de a se înmulþi, dacã existã hranã
suficientã ºi toate celelalte condiþii de viaþã, atunci, dupã numai o mie de ani,
numãrul femeilor va fi de doi la puterea optzeci, iar al oamenilor dublu. Cu scuze
pentru simplismul calculului (de pildã, cã nu am mai socotit cât trãiesc oamenii
º.a.m.d.), adaug cã, socotind greutatea medie a unui om la 60 kg, masa totalã

a omenirii ar fi, în acel moment, de douãzeci de ori mai mare decât
masa planetei noastre, Terra! Totuºi, în istoria omenirii, adesea,
dupã o mie de ani, numãrul oamenilor era cam acelaºi, sau doar
un pic mai mare. Deci, din toatã acea imensitate de potenþiali
urmaºi ai perechii primordiale nu supravieþuiau decât tot doi.
Desigur, probabil cei mai bine adaptaþi la condiþiile mediului în care
trãiau, deci aceia doi care erau cei mai puternici, cei mai inteligenþi,
cei mai prevãzãtori, cei mai adaptaþi alimentelor ºi climei din zonã
º.a.m.d. 

D
ar mmajoritatea ffiinþelor au o ratã de înmulþire mult mai
mare decât a oamenilor. O pereche de muºte va avea,
la sfârºitul unui singur sezon anual, un milion de urmaºi.

În sezonul urmãtor numãrul de muºte rãmâne totuºi cam acelaºi. Aºadar,
supravieþuiesc, în medie, doar douã, cele mai adaptate, din acel milion. La
inventarea DDT-ului, acest praf omora toate gângãniile. Dar a fost suficient ca,
din milioane de exemplare, unul singur sã aibã acea mutaþie prin care sã reziste
insecticidului, cã urmaºii acestuia au repopulat peisajul, aºa cã, la ora actualã,
DDT-ul e scos din uz ca ineficient. În cazul microorganismelor, viteza de înmulþire
ºi diversificare este chiar înspãimântãtor de mare (sã ne gândim la legenda cu
boabele de grâu, dublate pe fiecare dintre cele 64 de pãtrate ale tablei de ºah).
Dacã, la descoperirea penicilinei, chiar doze mici fãceau minuni, la ora actualã
microbii s-au adaptat ºi suntem nevoiþi sã inventãm noi ºi noi antibiotice pentru
a þine în frâu infecþii banale. Cele de mai sus sunt valabile pentru toate fiinþele
Pãmântului. Proliferarea lor a fost mereu în balanþã cu supravieþuirea doar
a celor mai buni, dat fiind cã hrana ºi celelalte condiþii de viaþã au fost mereu
limitate, mai ales din cauza concurenþei celorlalte specii. 

Pentru a înþelege ºi cealaltã „imensitate” implicatã, cea a timpului, ajunge
sã ne gândim cã raþionamentele de mai sus le-am fãcut doar pentru perioade
de câteva zeci, sau cel mult o mie de ani. Or, tot acest mecanism de selecþie
ºi adaptare dureazã, zi de zi, de aproape patru miliarde de ani... Faþã de timpii
din exemplele pe care le-am dat, diferenþa este ca aceea dintre un singur pas
ºi distanþa pânã la capãtul lumii, sau pânã la Lunã... (Va urma.)
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Ioana MMihãiescu

s-aa nnãscut lla 55 nnoiembrie
1954, îîn ccomuna DDozeºti,
judeþul VVâlcea. AA aabsolvit
Institutul dde AArhitecturã
„Ion MMincu” ddin BBucureºti.
A llucrat cca aarhitect lla
Târgu-JJiu ººi RReºiþa, iiar
din 11990 aare ppropriul bbirou
de aarhitecturã, lla RReºiþa.
Specialist îîn rrestaurare
monumente. MMembru
al UUniunii AArhitecþilor ddin
România ((1990), mmembru
fondator aal OOrdinului AArhitecþilor ddin RRomânia ((2001),
membru aal UUniunii AArtiºtilor PPlastici ddin RRomânia
(1997), mmembru ffondator aal CClubului RRotary
Reºiþa ((2005).

A pparticipat lla cconcursuri nnaþionale ººi iinternaþio-

nale ((Japonia, MMarea BBritanie, FFranþa) dde aarhitecturã
ºi ggraficã, lla uunele ddintre aacestea oobþinând ppremii
ºi ddistincþii.

Numeroase eexpoziþii dde ggraficã, aacuarelã ººi ppicturã
pe mmãtase, îîn þþarã, ddin 11985 ººi ppânã îîn pprezent
(saloane nnaþionale ººi jjudeþene, RReºiþa, BBãile
Herculane eetc.)  ººi iinternaþionale ((Germania, SSerbia).
Are llucrãri îîn ccolecþii pparticulare ddin RRomânia,
Germania, FFranþa, IItalia, SSUA, AAustralia. AA pparticipat
la mmai mmulte ttabere dde ccreaþie, ddin þþarã, FFranþa,
Muntenegru.

Are oo ffoarte bbogatã aactivitate cca aarhitect, ººef
de pproiect ººi aautor dde ssoluþii dde aarhitecturã, pprecum
ºi dde rrestaurare ººi aamenajãri iinterioare.

Ioana MMihãiescu, aartist pplastic ººi aarhitect
în ddomeniul rrestaurãrii ººi cconservãrii
monumentelor iistorice, nnu îîºi ttrãdeazã vvârsta

poate ººi ddatoritã
faptului ccã aartiºtii, îîn
general, aau îîn ffire oo
sensibilitate ccreatoare
pozitivã ººi ttonifiantã
ce ttransmite îîn jjurul
lor ffrumuseþe, ttinereþe,
speranþã. AAcest
entuziasm eexistenþial
se rreflectã, dde aaltfel,
ºi îîn aacuarelele ssale
pline dde lluminã ººi
culoare, aarmonizate
în ttuºe eexpresive

de oo ggândire ddãtãtoare dde
viaþã. ((Radiio RRomâniia RReºiiþa,
noiembrie 22014)

Ioana MMihãiescu, oomul
care aa ººtiut dde lla îînceput
cã aarhitectura oo vva

completa ººi oo vva ddefini cca
personalitate, ººi-aa llãsat
amprenta ppe ccele mmai
reprezentative llucrãri aale uurbei
ºi nnu nnumai. ((...) EEa ssubliniazã
faptul ccã aarhitectura nnu sse fface
numai ppe hhârtie, eea ttrebuie

pusã aapoi îîn ppracticã ººi uurmãritã: „„Poþi ssã aai uun
proiect pperfect, ddacã cconstructorul nnu þþi-ll eexecutã
cum ttrebuie ººi ddacã ttu nnu-ll oobservi, nnu-ll uurmãreºti
tot ttimpul, aacesta ppoate ssã eeºueze!” ((...)

În ppuþinul
timp lliber ccare
îi rrãmâne
lucreazã
acuarelã

ºi ppicturã ppe mmãtase,
cu ccare sse pprezintã lla
expoziþii ssau ttabere.
Ioana MMihãiescu sse
gândeºte cca îîn vviitor
sã-ººi ggestioneze mmai
bine ttimpul ººi ssã llase
mai mmult aacestui
segment.

În ccei 330 dde aani dde aactivitate, aa rreuºit ssã ddeschidã
câteva eexpoziþii ppersonale dde ppicturã, dde aacuarelã,
atât îîn þþarã ccât ººi îîn sstrãinãtate, ººi ccâteva eexpoziþii
de ppicturã ppe mmãtase, ccare dde rregulã sse vverniseazã
în 224 iiunie, ccu oocazia SSânzienelor. „„Este  oo

îndeletnicire
care mmie îîmi ddã
o sstare dde lliniºte,
de ffericire ººi dde
împlinire ggreu dde
descris, îîn ccare
folosesc ffoarte
mult ppartea
emoþionalã ººi
mai ppuþin ccea
mentalã ººi îîn
care mmã ssimt
foarte cconfortabil.
Rezultatul ssper

sã ffie nniºte fferestre lluminoase ppe ccare ooamenii ssã
le ppoatã eexpune îîn ccasele llor, ssã lle aaducã bbucurie
ºi lluminã!”

Dincolo dde aaceste ccuvinte sse vvede llimpede ccã
sufletul dde aartist ddã vvaloare ooricãrui llucru ssau ssituaþii

ºi ccã ttranspunerea îîn mmaterial eeste,
de ffapt, oo rreflecþie iineditã aa ttrãirilor
lãuntrice ppe ccare nnumai uun aartist
le ppoate ggenera. ((Elena FFranþ,
în ssãptãmânalul Priisma, RReºiþa,
16-222 aaprilie 22015)

Numãr iilustrat ccu llucrãri dde IIoana MMihãiescu.


