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UUnul/una ddintre aautomatismele,
prejudecãþile, mmeschinãriile,
diversiunile ccu ccare nne îîntâlnim

atunci ccând sse aaduce vvorba ddespre
revenirea BBasarabiei lla ÞÞarã ((nu uunire, cci
reunificare; reîntregiire este ººi mmai ppotrivit)
se rreferã lla ccosturile uunui aasemenea
eveniment, ddându-sse iimediat eexemplul
Germaniei dde VVest, ccare aa „„plãtit” ppentru aa
„ridica” GGermania dde EEst, ddupã rreunificare.
Iar GGermania dde VVest ººi-aa ppermis ss-oo ffacã,
noi aavem dde uunde?...

Trei „„detalii”, ccare ffac ccomplet nneavenite
asemenea aafirmaþii:

1. RReîntregirea nneamului nnu sse
evalueazã îîn bbani. „„Basarabia eeste
România”, ccum sscrie pprin aatâtea llocuri ddin
þarã. DDe-aa ddreapta ººi dde-aa sstânga PPrutului
trãiesc rromâni ººi ppunctum!, ccum aar zzice
Eminescu. MMeschinãrie ssau ddiversiune,
cei ccare aaduc vvorba ddespre bbani aar ttrebui
sã sse rruºineze oori dde ccâte oori ttrec pprintr-uun
sat ººi vvãd mmonumentele ccu llungile lliste
de llocalnici-eeroi, ddin PPrimul RRãzboi,
din AAl DDoilea RRãzboi, ddin mmultele rrãzboaie.

2. „„Beneficiile rreîntregirii ssunt nnet mmai
mari ddecât ccosturile: îîn ccazul RRomâniei
ºi RRepublicii MMoldova, eevoluþia îîn uurmãtorii
25 dde aani sse ccomprimã îîn ddoar 115 ((un pplus
de eeficienþã dde 440%).”

3. „„Costul rreunificãrii ppare mmare, ddar,
privit îîn ccontextul eeconomiei uunei nnaþiuni,
este ssuportabil.”

Ultimele ddouã aafirmaþii ssunt
reluate ddintre cconcluziile
unui sstudiu ccu ttitlul „„Costurile

reunificãrii ccalculate ddupã mmodelele
german ººi ccoreean –– iinvestiþie îîn ccreºterea
economicã aa sstatului rreunificat”, dde
Petriºor PPeiu ((printre aaltele, cconsilier
al pprim-mminiºtrilor RRadu VVasile ººi AAdrian
Nãstase, aadministrator RRomtelecom,
Omniasig, EElectroputere eetc.), ººi eel
apare îîn ccapitolul „„Moldova aante pportas.
Reunificare pprin iintegrare ssau iintegrare
prin rreunificare?” aal vvolumului ccolectiv
7 tteme ffundamentale ppentru RRomâniia,
200144, coordonat dde DDan DDungaciu,
Vasile IIuga ººi MMarius SStoian ((Editura RRAO,
Bucureºti, 22014). VVolumul, nne sspune DDan
Dungaciu ((iarãºi, pprintre aaltele, pprofesor
la UUniversitatea ddin BBucureºti ººi ddirector
al IInstitutului dde ªªtiinþe PPolitice ººi RRelaþii
Internaþionale aal AAcademiei RRomâne),
a aapãrut îîn uurma îîntâlnirilor dde mmai mmulþi
ani îîn ccadrul Clubuluii RRomâniia, iiar eel

include „„59 dde ssemnãturi
grele  aale vvieþii ppublice
din RRomânia aanului
2014”.

Deja aam sspus/sugerat
foarte mmulte: uun ccolectiv
de pprofesioniºti, ccare ººtiu
ce sspun, oo mmuncã ttestatã
în eechipã; mmodelul
german aare vvalidare
practicã, ccel ccoreean
este îîncã îîn sstadiul dde
teorie; rreunificarea aa
douã sstate, uunul mmai

puternic ddin ppunct dde vvedere eeconomic ººi
mai mmare cca ppopulaþie, eeste oo iinvestiiþiie îîn
creºterea eeconomiicã. Calculele ssunt mmai
mult ddecât eelocvente: ffolosind ccele ddouã
modele aamintite ººi eextrapolând ccreºterea
economicã ddin uultimii aani, sseparate,
România ººi RRepublica MMoldova îîºi vvor
dubla PPIB-uul îîn 224 dde aani, îîmpreunã oo ppot
face îîn nnumai 114 aani. SSimilar sse îîntâmplã
cu ccreºterea PPIB/locuitor, oo mmãsurã aa
puterii dde ccumpãrare, ddeci aa nnivelului
de ttrai. CCreºterea ddimensiunii ppieþei ººi
creºterea iimportanþei ggeostrategice aa þþãrii
au ººi aalte cconsecinþe ppozitive, llegate dde
investiþiile sstrãine, iindicele bbursier ((citez
din sstudiul îîn ddiscuþie), ddrept ccare PPIB-uul
României rreunite îîn uurmãtorii 22-33 aani ((deci,
fãrã aa aaºtepta pprea mmult) aar aajunge ccurând
comparabil ccu ccel aal AAustriei, UUcrainei
sau EElveþiei.

EEadevãrat, eeste nnevoie
de uun eefort ffinanciar, ppentru
apropierea nnivelurilor dde

dezvoltare ((infrastructurã, ppreþuri, vvenituri
etc.) –– ddar ee uun eefort ccu ttotul ssuportabil.
Iarãºi ccalcule pprecise: ccostul rreîntregirii
ar ffi dde aaproximativ 44 mmiliarde UUSD ppe aan,
timp dde 220-225 dde aani, iiar aasta îînseamnã,
de ppildã, rredirecþionarea aa 336% ddin
investiþiile dde aastãzi, ddar ppeste 115 aani
ar rreprezenta nnumai 115% ddin bbugetul
de iinvestiþii aal þþãrii rreîntregite. AAjustãri
consistente mmai ppot aapãrea îîn uurma
aportului iinvestitorilor pprivaþi, ddin ggrija
pentru eevitarea ggreºelilor dde aalocare
(miismanagement), mmicºorarea ccorupþiei.
Comparaþi ccu ssumele ppe ccare lle aaflãm
de lla ttelevizor ººi-mmi vveþi dda ddreptate.

Un aalt aaspect iimportant ppe ccare dde
obicei îîl iignorãm: ccare ssunt piierderiile din
cauza aamânãrii rreunificãrii? IImportante
pentru RRomânia, ccu mmult mmai iimportante
pentru RRepublica MMoldova, ccare, cconform
tendinþelor, ddacã-ººi vva ccontinua eexistenþa
separat, sse vva ddepãrta ccontinuu dde nnivelul
României, ccu aatât mmai mmult dde ccel aal
Europei. IImplicit, ccosturile rreîntregirii
cresc ccu ffiecare aan.

Pierderi dde aambele ppãrþi ddacã PPrutul
continuã ssã rrãmânã ggraniþã, ccâºtig
de aambele ppãrþi pprin rreunificare.

Mai mmult ddecât cconvingãtor, nnu nnumai
veºtejind mmeschinãria dde ccare vvorbeam
la îînceput, cci ººi ddemonstrând ccontrariul,
în ttermeni dde ccifre ººi bbani. NNemþeºte cchiar!
ªi ggrãbindu-nne.

Avem uun proiiect dde þþarã, cce mmai
aºteptãm?!...
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EEdiþia 22015 aa ZZilei RRevistei aa aavut lloc ppe 88 aaugust, cca pparte aa ZZilelor
Municipiului CCurtea dde AArgeº. PParticipare nnumeroasã, mmulþi ccolaboratori
ºi pprieteni aai rrevistei ddin ÞÞarã ººi ddin BBasarabia ffiind dde ffaþã. PProgramul

a ffost uuºor ddiferit dde ccel ddin aanii ttrecuþi.
Guest sstar-uul îîntâlnirii aa ffost ddl CCãlin GGeorgescu, eexpert îîn ddezvoltare

durabilã, ppreºedintele CCentrului EEuropean dde CCercetare aal CClubului dde lla
Roma ddin VViena, ccare aa cconferenþiat, ggrav ººi cconvingãtor, ddespre „„Destinul
României”, ppunând ppe ggânduri aaudienþa. CConferinþa ((disponibilã lla
https://mail.google.com/mail/
u/0/?shva=1#inbox/
14f16edc29fd2781, aa ffost
încadratã, îîn pprogramul
sesiunii dde ddimineatã, dde
la CCentrul dde CCulturã ººi AArte
„George TTopîrceanu” ddin
Curtea dde AArgeº, dde mmuzicã. 

Oaspeþi dde oonoare aau
fost ssãtenii-ccântãreþi ddin
Bieºti-OOrhei, BBasarabia,
reuniþi îîn CCorul „„Semãnãtorii”
(Fig. 11), ppregãtit dde aartistul
emerit ªªtefan CCaranfil, ccunoscut ddirijor ddin CChiºinãu. OO pprezentare aa ccorului
ºi aa „„antrenorului” ssãu ppoate ffi ggãsitã îîn nnumãrul ddin lluna iiulie aal rrevistei.
Concertul ccorului aa ffost pprezentat dde aactriþa CClaudia CCaranfil, ssoþia
dirijorului, îîn ttimp cce ssora ddirijorului, aactriþa NNinela CCaranfil ((Fig. 22), mmare
prietenã aa AArgeºului ººi mmare lluptãtoare ppentru rromânism, aa rrecitat ppoeme
de LLeonida LLari, eemoþionându-nne, cca ººi îîn aalte ddãþi. Româncuþa (de-aacum,
nume dde sscenã...) MMaria MMãdãlina LLupu ((Fig. 33), ddin UUrluieºti-CCepari,
a ccântat lla nnai ººi lla aalte iinstrumente dde ssuflat,
realmente vvrãjind ppublicul. AA îîncheiat,
ca ttotdeauna lla îînãlþime, CCorul „„Orfeu”
(Fig. 44), aal CCentrului dde CCulturã ººi AArte,
dirijat dde AAlexandru IIonescu.

În ccontext, cconform ttradiþiei, DDan TTudor
Truicã aa pprezentat eexpoziþia iitinerantã „„Atitudini
contemporane”, eediþia 22015.

DDupã-aamiazã, îîn SSala dde CConsiliu aa
Primãriei ss-aa ddesfãºurat uun „„festival
al ccãrþii” ((Fig. 55), ccu ppeste 220 dde ttitluri

prezentate ppe sscurt, dde aautorii llor ssau dde ccolegii dde ccondei pprezenþi lla îîntâlnire.
Titlurile zzilei aau ffost cconsiderate Emiinescu. SSecuriitatea ººii ssiiguranþa
naþiionalã aa RRomâniieii, de GGeorge EEne, ddescrisã eelogios, pprintre aalþii,
de pprof. MMihail DDiaconescu, ººi Johan ffãrã þþarã. SStrãbãtând llumea
pe ddrumul ppãciiii, traducerea aautobiografiei ccelebrului ssocio-ppolitolog
norvegian JJohan GGaltung, rrealizatã dde GGabriela CCãluþiu SSonnenberg
(Spania). CCartea aa aapãrut cca
al ppatrulea vvolum ddin sseria
„Biblioteca RRevistei Curtea
de lla AArgeº” lla EEditura
Tiparg, PPiteºti.

Multe aalte ccãrþi aau ffost
prezentate –– eenumãr aautorii,
sper, ffãrã pprea mmulte
omisiuni: IIoan BBarbu, HHoria
Bãdescu, MMarin MManu
Bãdescu ((cartea aacestuia,
despre Cãlãtoriiiile lluii CCarol
Daviila, aa ffost aadusã dde ddirectorul EEditurii AArs DDocendi, IIoan
Crãciun), CCorin BBianu, GGheorghe CCristache ººi FFlorian TTucã, AAureliu
Goci, DDan LLupescu, VVictoria MMilescu, MMarian NNencescu, CConstantin
Pãdureanu, IIon PPãtraºcu ((Popas îîn CChiina, adunând îîntre ccoperte
articole ppublicate îîn rrevistã), FFlorentin PPopescu, PPaula RRomanescu,
George RRotaru ººi ZZenovia ZZamfir, SSidonia TTeodorescu, IIon CC.

ªtefan, CClaudia VVoiculescu, MMaria VVaida, GGheorghe VVlad.
A ffost mmenþionat ººi vvolumul 7 tteme ffundamentale ppentru RRomâniia 2200144,

coordonat dde DDan DDungaciu, VVasile IIuga, MMarius SStoian, mmai aales îîn llegãturã ccu
capitolul ddespre BBasarabia ººi ddespre costuriile rreîntregiiriiii – aa sse vvedea eeditorialul

numãrului dde ffaþã. AAu ffost mmenþionate ººi mmai mmulte
reviste dde cculturã aapropiate dde Curtea dde lla AArgeº::
Bucureºtiiul lliiterar ººii aartiistiic, DDetectiiv CCultural,
Piietrele DDoamneii, GGlasul IIubiiriiii (C. dde AArgeº),
Liitere (Târgoviºte), Destiine LLiiterare (Canada,
reprezentatã dde ddirectorul rrevistei, AAlexandru
Cetãþeanu), Lamura (Craiova), Mãiiastra (Târgu-
Jiu), Occiidentul RRomânesc (ediþia dde SSpania).

La îîntâlnire aau pparticipat ddin BBasarabia ººi
colaboratoarea cconstantã aa rrevistei RRaia RRogac
ºi, ppentru pprima ddatã ppe AArgeº îîn SSus, SSerafim
Ghincolov, pprofesor lla SSuruceni, llocalitatea dde
unde aa vvenit lla nnoi ((1940-11941) ººi uunde ss-aa îîntors
pentru ttotdeauna eepiscopul DDionisie EErhan. AAlþi

participanþi ddin þþarã: CCrina BBocºan, FFiriþã
Carp, FFlorian CCopcea, VViorel GGaftea,
Ecaterina MMihai, IIon HHultoanã, ppr. IIoan
Neculoiu, PPaul RRadovici, pprof. OOctavian
Stãnãºilã, MMaria IIoana VVasiloiu, rregizorul
Alexa VVisarion, pplus oo pputernicã eechipã
de lla RRâmnicu-VVâlcea, pplus mmulþi llocalnici.

UUn eeveniment iimportant aa aavut
loc aa ddoua zzi, dduminicã, 99 aaugust,
în ccontinuarea ZZilei RRevistei,

sub ssloganul „„un ppas mmic sspre RRomânia MMare”: aavând îîn
vedere ccã îîn ccorul dde lla BBieºti ccântã ººi pprimarul ccomunei,
Ion VVlas, aa aapãrut îîn mmod nnatural iideea dde aa îînfrãþi ccomuna
Bieºti ccu oo ccomunã ddin aapropierea ooraºului CCurtea dde AArgeº.
La ffel dde nnatural, îînfrãþirea ss-aa ffãcut ccu ccomuna CCicãneºti,
al ccãrui pprimar, IIon IIonescu, aa rrezonat iimediat ppozitiv.
Ceremonia aa aavut lloc îîn ssala CCãminului CCultural ddin CCicãneºti
(Fig. 66, 77) ººi  ii-aa uurmat uun pprogram mmuzical ssusþinut dde CCorul
„Semãnãtorii” ººi dde AAnsamblul dde CCântece ººi DDansuri
„Tãmãºelul”, aal ccopiilor ddin CCicãneºti ((Fig. 88).

Documentul
de îînfrãþire, ccãruia ii-aa ddat ccitire aactriþa

Ninela CCaranfil, ccea
care aa ººi aavut iideea
acestei îînfrãþiri, eeste
redat îîn FFigura 99, ccu
menþiunea ccã ddna
Caranfil aa îîncheiat,
aºa ccum îînchei ººi eeu
aici, ccu „„Aºa ssã nne
ajute DDumnezeu!”

(Gh. PPãun)

Sub ssemnul rreîntregirii nneamului
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Z
iua dde nnaºtere a lui Juhana Wilhelm
Snellman (1806-1881) – 12 mai – a fost
pentru multã vreme o sãrbãtoare naþionalã în

Finlanda. Se ridicau steaguri, majoritatea magazinelor
erau închise, la fel ºcolile ºi universitãþile. Pentru
mine asta era totdeauna o mare bucurie, mai ales
cã sâmbãta dinainte era zi de lucru. Atunci când
îmi planificam cursurile de matematicã, aveam grijã
ca unele dintre prelegerile mele sã pice de ziua
lui Snellman. ªi în vremea noastrã se
ridicã steagurile de ziua lui, dar ºcolile
ºi universitãþile au program normal.
Sãraca generaþie de azi!

Mai târziu, am devenit interesat de
persoana sa ºi asta nu numai pentru
bucuria pe care o aveam datoritã lui, ci
ºi pentru cã rareori se întâlneºte un om
de stat care este faimos ºi în alt domeniu.
Iar Snellman a fost un filosof recunoscut
internaþional. Tatãl meu, profesor de
filosofie, a publicat mai multe articole
ºi o carte despre filosofia lui Snellman.

Tinereþea llui SSnellman,
scrierile ººi ppublicistica 
de îînceput
Familia sa venea din Kristiinankaupunki, un oraº

din partea nordicã a Mãrii Baltice. Locul poate fi încã
recomandat oricui cãlãtoreºte prin Finlanda. Este un
orãºel mic ºi vechi, cu o splendidã vedere spre mare,
dar nu cu prea mulþi turiºti. Snellman, fiul unui cãpitan
de vas, ºi-a petrecut copilãria în aceastã zonã. A fost
foarte bun la ºcoalã, drept care a putut începe studiile
universitare la numai ºaisprezece ani. Multe dintre
scrisorile sale din acea perioadã aratã cã era foarte
critic cu modul de predare, în special cu predarea
istoriei.

Trebuie reamintit cã Finlanda a fost parte a
Suediei, pânã ce a devenit mare ducat al Rusiei în
timpul rãzboaielor napoleonene. Ca urmare, suedeza
s-a vorbit foarte mult în Finlanda. În particular,
suedeza era limba claselor înalte ºi a persoanelor
instruite. Acest lucru a fost un punct major în

activitatea lui Snellman de mai târziu. Deºi suedeza
era limba mamei sale, pe care a pierdut-o pe când
avea opt ani, Snellman a devenit cel mai important
promotor al limbii finlandeze.

Atunci când Snellman a început studiile
universitare la Turku, în 1822, alte douã personalitãþi
importante pentru istoria Finlandei fãceau acelaºi
lucru: poetul naþional Runeberg ºi Lönnrot, cel care
a adunat materialul pentru Kalevala. Un monument

înfãþiºându-i pe aceºti trei tineri,
dupã mine, un monument foarte
impresionant, poate fi vãzut atunci
când se urcã dealul Universitãþii
din Turku. În ultima parte a
anilor 1820, universitatea, deci
ºi Snellman, s-a mutat la Helsinki.

Tatãl lui Snellman, cãpitanul
de vas, avea serioase probleme
financiare. Asta însemna cã
Snellman trebuia sã se finanþeze în
întregime singur. A reuºit acest lucru
dând lecþii ºi scriind povestiri pentru
ziare. Totuºi, în corespondenþa sa
el nu-ºi deplângea situaþia materialã,
ci faptul cã nu avea niciun înaintaº
deºtept. În timp ce alþii ºi-au
moºtenit creierul, eu trebuie

sã-mi dezvolt inteligenþa singur. ªi cu adevãrat
a fãcut asta, printr-un enorm volum de studiu. Se
cereau unsprezece discipline pentru masterat. Atunci
când Snellman a obþinut gradul de master, dupã nouã
ani, el îndeplinise cerinþele, de exemplu, în literatura
greacã ºi romanã, istoria Suediei, Vechiul ºi Noul
Testament, filosofia teoreticã ºi practicã. Distincþia din
urmã în filosofie încã e în vigoare în Finlanda. Logica
aparþine primei categorii, iar etica celei de a doua.
Atunci când spun cã cineva este profesor de filosofie
practicã, de obicei reacþia este un hohot de râs.

Planul iniþial al lui Snellman fusese sã devinã
preot, dar ºi-a dat curând seama cã nu aceasta
i se potrivea. A devenit o persoanã foarte învãþatã
în filosofie. La început, a fost entuziasmat de Hegel,
ca mulþi alþi filosofi pe vremea aceea, dar treptat
a început sã de depãrteze de acesta. A fost extrem

de prolific în activitatea sa
literarã: tot felul de articole
de ziar, romane, povestiri. Dar
scrierile sale principale erau
în filosofie. Pânã pe la mijlocul
anilor 1840 scrisese deja mai
multe cãrþi de filosofie foarte bine primite.
A început cu eseuri precum Dissertatio academica
absolutismum systematis Hegeliani defensura, în
care-i lua apãrarea lui Hegel, sau De vi historica
disciplinae philosophiae Leibnitii meditationes, unde
elabora asupra semnificaþiei istorice a filosofiei lui
Leibniz. De spiritus ad materiam relatione, relaþia
dintre spirit ºi materie, a fost cu siguranþã un subiect
foarte ambiþios. Cartea Studiul statului a devenit
extrem de cunoscutã ºi mult citatã.

Î
n aanii 11830 ººi pprima pparte aa aanilor 11840,
Snellman a fãcut multe cãlãtorii în Suedia,
Danemarca, Germania, Anglia ºi Franþa.

A stat 3-4 ani în afara Finlandei. Uimitor este cã el
nu avea niciun fel de fonduri la plecare, dar a reuºit
sã trãiascã din banii câºtigaþi în timpul cãlãtoriilor.
Aceºti bani veneau mai ales ca onorarii pentru
scrierile sale. Pare de necrezut cã el a primit un
onorariu substanþial pentru un manuscris al unei
cãrþi de filosofie. 

Snellman a urmãrit conferinþele a numeroºi filosofi
germani bine cunoscuþi. Un amãnunt interesant este
cã ghidul sãu în Danemarca a fost faimosul scriitor
Hans Kristian Andersen. Împreunã ei l-au întâlnit
ºi pe celebrul sculptor Thorvaldsen. Din pãcate,
foarte puþin se cunoaºte despre aceste întâlniri.

Snellman a scris ºi rapoarte critice asupra locurilor
pe care le vizita. Bineînþeles, se simþea acasã în
Suedia ºi la fel, în oarecare mãsurã, în Danemarca.
Îi plãceau ºi Franþa ºi Anglia, în special datoritã
patriotismului din ambele þãri. A adus critici severe
Germaniei, mai ales în ceea ce priveºte lipsa de
unitate dintre diferitele pãrþi ale acesteia ºi din cauzã
cã universitãþile nu erau în contact cu oamenii de
rând. (Mi se pare, însã, cã acelaºi lucru era adevãrat
ºi pentru Franþa ºi Anglia.)
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AAccaadd.. AArrttoo SSAALLOOMMAAAA

CCu mmultã, ffoarte mmultã
vreme îîn uurmã, aatunci
când aam îînceput ssã

mã ddedau pplãcerii dde aa sscrie
tablete, sspecie lliterarã aa ccãrei
frecventare mmi-aa ddevenit îîntre
timp iindispensabilã, aam ppublicat
un mmic ttext, oo mminitabletã
despre ddemnitatea ccu ccare

mor eelefanþii. DDemnitate ccare nnu nne-aar ffi dde llipsã
nici nnouã, ooamenilor, aatunci ccând sse aapropie cceasul
dezlegãrii mmarii ttaine ppe ccare oo ppurtãm îîn nnoi ººi
cu nnoi dde lla nnaºtere. DDespre ccum ssimt ssau ppresimt eei,
presimþirea ffiind cclopotul ddin aadânc ccare bbate ccu mmult
înainte dde aa-ii aauzi ssunetul, ccã aa vvenit vvremea. DDespre
cum ppornesc eei, ssplendide bbastimente aale ssavanelor,
cãtre ggolful ssingurãtãþii, ccãtre aacele ccimitire aascunse,
despre ccare vvorbesc llegendele ººi eexploratorii, îîn ccare
se dduc ssã ttrãiascã, ffiindcã ººi mmoartea nnu ee mmoarte
dacã nnu ee ttrãitã, ffiorul tteribil aal mmarii ttreceri. CCu ccâtã
înþelepciune, aacea îînþelepciune aa eelefanþilor ddespre
care aaveam ssã aaflu aatâtea llucruri mminunate ººi aatâtea
dovezi, îîi fferesc eei ppe cceilalþi ssemeni aai llor dde cceea
ce nn-aa ffost ººi nnu eeste ººi nnu vva ffi ddecât uun mmoment
care nne ppriveºte ppe ffiecare ººi nnumai ppe ffiecare
dintre nnoi. „„Elefanþii, sscriam aatunci, nnu ppot mmuri
decât îîn ssingurãtate!” 

O, ddar aasta aa ffost ddemult, îîntr-uun aalt ssecol,
într-uun aalt ttimp, îîn ccare eelefanþii mmai aaveau vvreme
sã îîmbãtrâneascã, mmai îînainte cca ooameni ddemni
de nnumele aacesta ssã llupte îîmpotriva aaltora, ccare
s-aar vvoi ooameni, ddar nnu ssunt, ppentru aa ssalva
de lla ddispariþie aaceste uuluitoare ffiinþe.

Ne îîmpãunãm mmereu ccu rregalitatea ssituãrii
noastre îîn vvârful llanþului ttrofic ººi cconstatãm aatât
de aadesea ccã, ddincolo dde nnesfârºita nnoastrã pputere
ºi ppoftã dde aa uucide, ffiinþele aacestea, ccãrora lli ss-aa
dat, cca ººi nnouã, mmoºtenire ppãmântul, nne uumilesc
prin ffidelitate, rrecunoºtiinþã, jjertfã dde ssine, aafecþiune,
prietenie, aadicã ttocmai pprin cceea cce aar ttrebui ssã nne
defineascã uumanitatea. VVorbim ddespre aanimalitatea
omului, ddar aar ffi ggreu ssã vvorbim ddespre uumanitatea
animalelor ffãrã aa lle îînjosi ppe aacestea.

UUneori ººi iinternetul, aacest MMefisto aal eerei
virtuale dde lla ccare nnu ººtiu dde vva mmai ffi
posibil

sã nne
rãscumpãrãm
sufletul, ee bbun
la cceva. FFãrã
internet aaº ffi
aflat mmult mmai
târziu ssau,
poate,
niciodatã
despre
existenþa ººi
dispariþia llui
Lawrence
Anthony, oo llegendã aa AAfricii dde SSud, ccum nni sse
spune, mmilitant aactiv îîn ssalvarea eelefanþilor îîn vvarii
situaþii ccare lle ppericliteazã ssupravieþuirea, dde lla llupta
durã îîmpotriva bbraconierilor ººi ttraficanþilor dde ffildeº lla
acþiunea nnu mmai ppuþin ppericuloasã aa ssalvãrii eelefanþilor
din ggrãdinile zzoologice aale BBagdadului, aaflat îîn pplin

proces dde „„democratizare”, ººi, mmai aales, lla îîngrijirea
exemplarelor rrãnite oori bbolnave îîn cclinica ssa ddin
rezervaþia TThula TThuja. CCu iiubirea pprofundã ccare
leagã ddeseori îîntre eele ffiinþele, aalcãtuirile vviului
îngãduite dde mmaica nnoastrã aa ttuturor, pplaneta
Pãmânt. CCãci llumea, llumea rrealã ee ffabuloasa
þesãturã iinvizibilã ccare aadunã îîn mmarele fflux aal iiubirii
eterne iinfinitele cconexiuni sspirituale, iinimaginabila
profuziune dde nnuclee dde aafectivitate. TTotul rrãspunde
cu ººi dde ttot. BBãtaia uunei aaripi dde fflutur ccare ppoate
declanºa uun ttaifun lla aalt ccapãt dde llume nnu ee oo ssimplã
metaforã. UUniversul ssensibil îîºi sstructureazã ssimfonica
sa uunitate pprin ccãi ººi mmijloace ccare ppar aa nne ffi îîn
bunã mmãsurã rrefuzate nnouã, ooamenilor. SSau ppe
care nni lle rrefuzãm! OO aaparent iinsesizabilã ººi
inaudibilã iinfinitate dde mmesaje pparcurge sspaþii mmai
mult ssau mmai ppuþin vvaste, mmenþinând îîntre nnoi oo
legãturã ccare nni sse ddezvãluie îîn mmomente dde ggraþie. 

ÎÎn 22012, LLawrence AAnthony ss-aa sstins
înainte dde vvreme. LLa ddouã zzile ddupã
moartea ssa, tturme dde eelefanþi ssãlbatici

au ssosit, dde lla mmai mmulte zzeci dde kkilometri,
la llocuinþa aacestuia. CCu ppas llent, îînºiruiþi
unul îîn sspatele cceluilalt, cca îîntr-oo pprocesiune
de rrãmas-bbun. EElefanþi ccare dde aani ººi aani
nu mmai rreveniserã aacolo. CCum aau ººtiut?,
se îîntreabã ppe bbunã ddreptate ccei ccare
relateazã îîntâmplarea. TTimp dde ddouã zzile
au vvegheat îîn jjurul ccasei ffãrã ssã mmânânce
ºi ssã bbea aapã. AApoi aau pplecat. LLa ffel dde
solemn pprecum vveniserã. CCeea cce ttrebuia

sã sse ppetreacã sse ppetrecuse. CCum sscria ccineva:
„Inima uunui oom sse oopreºte, ººi iinima aa ssute dde eelefanþi
este îîn ddoliu. IInima aacelui oom lle ooferise vvindecare
ºi eei vveniserã ssã-ii aaducã uun aafectuos oomagiu.”

Cum aau ººtiut? SSã rrãspundem ppascalian: IInima
are llimbajul eei ppe ccare rraþiunea nnu-ll îînþelege!

Cum aau ººtiut
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU
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P
e lla 11840, SSnellman era deja sigur ºi
clarificat asupra programului sãu politic.
Deoarece mai târziu el a reuºit sã

îndeplineascã mare parte din acest program,
el poate fi considerat pe bunã dreptate ca fiind
principalul precursor al independenþei Finlandei.

Îmi place sã împart programul sãu în douã pãrþi:
1. Promovarea limbii finlandeze. Pe vremea lui

Snellman, limba clasei suspuse ºi a persoanelor
instruite din Finlanda era în exclusivitate suedeza.
Cursurile universitare erau în suedezã. Dacã mergeai
la tribunal, trebuia sã foloseºti suedeza. Snellman
voia sã schimbe toate acestea. În Franþa toatã lumea
vorbea franceza, în Anglia engleza. Din punctul de
vedere al lui Snellman, o þarã poate deveni o entitate
naþionalã numai dacã limba ei este vorbitã peste tot.
Universitarii trebuie sã þinã cursurile în finlandezã.
Finlandeza trebuie sã fie limba principalã în ºcoli
ºi orice om trebuie sã poatã s-o foloseascã
în toate împrejurãrile oficiale.

2. Libertatea presei, a cuvântului ºi întrunirilor.
Acestea erau cerinþe delicate, deoarece Finlanda
era mare ducat al Rusiei. Oficialitãþile de vârf
din universitãþi rãspundeau în faþa guvernatorului
rus. Întâlnirile studenþeºti erau adesea interzise.

Director dde ººcoalã ººi ssoþ
Snellman vorbea atât de deschis ºi de mult

despre programul sãu cã a devenit curând imposibil
sã mai stea la Helsinki. Deºi competenþa sa în
publicaþii depãºea tot ce competitorii sãi puteau
produce, nu a reuºit sã obþinã un post de profesor
de filosofie. De asemenea, persoanele influente din
universitate erau foarte mult împotriva programului
sãu în ceea ce priveºte limba. Ca urmare, la
începutul anilor 1840 Snellman a ajuns directorul
unei ºcoli din Kuopio, un oraº din estul Finlandei.

Din toate datele care s-au pãstrat rezultã cã
Snellman a fost un excelent profesor ºi un director
extrem de dur. Pedepsele corporale erau o obiºnuinþã
în acele vremuri. Snellman sublinia cã învãþarea îþi
aduce satisfacþie ºi fericire, dar nu poþi învãþa nimic
fãrã un efort adevãrat. Fericire înseamnã învãþare.
Învãþarea este suferinþã.

În timpul ºederii sale la Kuopio, Snellman
a condus ºi un ziar, Saima. Desigur, limba era
finlandeza, iar Saima ocupã o poziþie importantã
în istoria timpurie a presei finlandeze. Cenzorii
nu au fost fericiþi vizavi de opiniile curajoase
ºi de cerinþele exprimate în Saima, iar peste
puþini ani ziarul a încetat sã mai aparã.

Celibatar pânã atunci, în Kuopio Snellman s-a
cãsãtorit. Un bãrbat sãrac de 39 de ani s-a cãsãtorit
cu o frumoasã tânãrã de societate, Jeannette. Faptul
mi se pare neuzual, cel puþin potrivit standardelor de
azi. Dar mariajul a fost unul extrem de fericit, dupã
cum rezultã din toate scrisorile disponibile. Jeannette
era copleºitã de fericire, deoarece ea nici nu visase
vreodatã sã trãiascã alãturi de un asemenea om
puternic ºi învãþat. Iar Snellman, ori de câte ori
este departe de Kuopio, îºi exprimã în scrisorile
sale dorul de casã.

ªapte copii s-au nãscut în familia Snellman,
cinci dintre ei ajungând adulþi. Jeannette a murit la o
naºtere, pe când avea numai 29 de ani. Snellman a
avut mare grijã de copiii sãi. Nu s-a mai recãsãtorit.
Existã o fotografie a lui, cu patru fii ºi o fiicã, datând
din anii 1870. Asociaþia Familiei Snellman este
la ora aceasta foarte cuprinzãtoare.

Profesor uuniversitar ººi ssenator
Totul în Finlanda depindea de fapt de þarul Rusiei.

Lucrurile s-au îmbunãtãþit atunci când Alexandru II
i-a urmat lui Nicolae I, la mijlocului anilor 1850. Deºi
Alexandru II a fost crud cu revolta din Polonia ºi în
cele din urmã a fost asasinat, el a fost un þar bun
pentru Finlanda. Statuia sa se ridicã în piaþa centralã
din Helsinki.

Schimbarea þarului a deschis noi oportunitãþi
pentru Snellman. El a devenit profesor de filosofie
la Universitatea din Helsinki. Încã mai exista oarecare
opoziþie din partea profesorilor bãtrâni, dar studenþii
au fost entuziaºti. Sala era arhiplinã în timpul
prelegerilor lui Snellman, iar el era destul de liber
sã-ºi aleagã subiectele.

Lucrurile au evoluat repede, iar în 1863 Snellman
a ajuns senator. În particular, era însãrcinat cu
problemele monetare. El plãnuia de mult sã introducã
o monedã proprie a Finlandei. A existat, desigur,
opoziþie din partea Rusiei. Teama era cã o monedã
proprie ar fi însemnat creºterea independenþei.
Snellman a reuºit sã depãºeascã dificultãþile prin
punerea imaginii þarului pe marca finlandezã, markka,
ºi permiþând pentru început folosirea banilor ruseºti
alãturi de marca finlandezã.

Snellman este pe bunã dreptate considerat ca
fiind tatãl mãrcii finlandeze (care a fost acum înlocuitã
de euro). Am auzit pentru prima datã de Snellman
atunci când oamenii vorbeau despre poza lui
Snellman. Imaginea sa se afla pe bancnota cea
mai valoroasã, iar valoarea ei, în mãrci, a crescut
odatã cu inflaþia.

Snellman a reuºit sã navigheze printre legi
ºi în ceea ce priveºte limba finlandezã. Bineînþeles,
a existat ºi oarecare insatisfacþie. Finlanda este acum
o þarã bilingvã. Pe când eram în Canada, am auzit
mereu spunându-se cã Finlanda este o þarã în care
convieþuirea a douã limbi a fost rezolvatã în mod ideal.

Dupã retragerea sa, Snellman a continuat sã fie
o persoanã mult respectatã. Cu greu se poate gãsi
în Finlanda o altã sãrbãtorire a unei zile de naºtere
cum a fost atunci când Snellman a împlinit 75 de
ani. Practic, toþi demnitarii erau prezenþi pentru a-ºi
prezenta omagiile. Snellman era deja foarte bolnav,
având probleme cardiovasculare, ºi a murit curând
dupã aceea. I s-au ridicat multe statui, cea mai
spectaculoasã dintre ele fiind în faþa Bãncii Finlandei
din Helsinki.

Filosofia llui SSnellman
La diferite etape ale vieþii sale, lui Snellman

i s-au oferit posturi de profesor de filosofie la Berlin,
precum ºi la Upsala ºi Lund, în Suedia. Asta aratã
cã activitatea sa era bine cunoscutã. Nu voi trece
la plicticoasa întreprindere a descrierii de detalii.
Aºa cum era obiceiul pe atunci, Snellman a abordat
toate ramurile filosofiei: esenþa filosofiei, filosofia
cunoaºterii ºi ºtiinþei, filosofia spiritului ºi religiei,
filosofia istoriei, culturii, justiþiei ºi moralei, filosofia
statului ºi societãþii, filosofia educaþiei ºi artei.
Amintesc doar câteva amãnunte.

În filosofia statului, Snellman subliniazã importanþa
familiei ca bloc de bazã, având alte reguli ºi legi
decât statul. El se opune ideilor socialiste, dar
pledeazã pentru democraþie. Totuºi, democraþia
devine aplicabilã numai dupã ce societatea atinge
un nivel suficient de maturitate.

Filosofia ºtiinþei a lui Snellman acoperã, de fapt,
ºi ºtiinþa ºi disciplinele umaniste. Aceasta, deoarece
scrierile sale filosofice sunt mai ales în suedezã ºi
germanã, iar cuvântul suedez vetenskap are acelaºi
înþeles cu germanul Wissenschaft. Snellman preferã
de departe disciplinele umaniste celor ºtiinþifice
ºi-ºi apãrã cu elocinþã opiniile. Umanioarele au
de a face cu istoria ºi dezvoltarea societãþii, subiecte
importante pentru oameni, în timp ce ºtiinþa are de
a face cu natura, care este independentã de oameni.

Trebuie sã spun cã în acest din urmã punct
nu sunt de acord cu Snellman. Dar tot îi sunt
recunoscãtor pentru realizãrile sale, inclusiv pentru
cã mi-a prilejuit obþinerea unor zile libere la ºcoalã
ºi de la munca de la universitate...

O llegãturã ppersonalã ccu SSnellman
Este de aºteptat ca în Finlanda multe persoane

sã aibã o conexiune personalã directã cu Snellman.
Este ºi cazul meu. Thiodolf Rein a ascultat prelegerile
lui Snellman de-a lungul mai multor ani ºi a scris
foarte pozitive ºi detaliate dãri de seamã asupra lor.
Ulterior, Rein a devenit profesor de filosofie ºi în cele
din urmã rector al Universitãþii din Helsinki. Tatãl meu
l-a cunoscut pe când studia la Helsinki. Întâmplarea
urmãtoare este tipicã pentru Rein. Rectorul a fost
invitat acasã la o familie nobiliarã foarte bogatã ºi
i s-a cerut sã ia ºi câþiva studenþi cu el. Tatãl meu
era printre ei. Era o liniºte totalã în timp ce stãteau
cu toþii în sufragerie. La un moment dat, Rein,
ca din altã lume, a rupt tãcerea: Aveþi aici o mobilã
foarte frumoasã. Chiar este a dumneavoastrã?...

Lacrima AAnei
Bianca 
Grimberg 
Marcovici

(n. 222 iiunie 11952,
Iaºi) eeste oo ppoetã
israelianã dde llimbã
românã, vviolonistã,
de pprofesie
inginerã. AAbsolvã
Universitatea
Popularã, LLiceul
de MMuzicã „„Octav
Bãncilã” ººi
Facultatea dde
Construcþii CCivile
ºi IIndustriale lla IIaºi.
În 11991 eemigreazã
în IIsrael, llocuieºte

în HHaifa. AA ddebutat ccu ppoezie îîn rrevista Croniica,
în 11981, îîn 11985 îîi aapare uun ggrupaj dde ppoeme
în vvolumul ccolectiv Invocaþiiii, Ed. JJunimea, IIaºi.

Din 11990 eeste mmembrã UUSR, FFiliala IIaºi, iiar ddin 11991
ºi aa AAsociaþiei SScriitorilor IIsraelieni dde LLimbã RRomânã.
I-aau aapãrut ttraduceri îîn eenglezã, ggermanã, ffrancezã.
A pprimit mmai mmulte ppremii îîn RRomânia ººi IIsrael.

Dintre vvolumele ppublicate: Ochiiul ccuvântuluii
(1987), Diincolo dde PParadiis (1989), Revolta ssângeluii
(1992), Intermezzzzo (1992), Casa ddiin nnoii (1993),
Diincoace dde PParadiis (1994), Schiiþe ppe pportatiiv
(prozã sscurtã, 11995), Magiia ppiietreii (1995), 18 PPoems
(în eenglezã, 11996), Þara eextremelor/Land dder
Extreme (ediþie bbilingvã, 11997), Mãmãliigã ººii ccaviiar
(1998), Amprente (1999), Haiifa zziiduriilor dde sspriijiin
(2000), Puterea ccuviintelor (2002), ÎÎntorcerea
cuviintelor (2001), Aburii dde ffemeiie (2004), Impactul
viirtual (2007), Muntele mmeu, CCarmel (2011), Poeme
de ppe ccele ddouã mmalurii aale ssufletuluii (2011), Arta
nuduluii ppoetiic (2013).

Poemul aalãturat eeste rreluat ddin Invocaþiiii, secþiunea
Bianca MMarcovici, Mariiii aanoniimii, Ed. JJunimea, IIaºi,
1985.

Manole! MManole!

...nimic nnu ddãinuie, aafarã dde ddragoste 
nimic nnu ssugereazã rrâvnita îîmpãcare
cu ssine,
nimic nnu ttransfigureazã ffereastra. IInvocã 
zidarii cclãtinându-sse ppe sschele, pplecaþi 
în ppustiul llor, pplecaþi îîn rrãzvrãtirea eecoului... 
dar ccei cce iiubesc nn-aascultã
ºi nnu rrãspund
decât lla uun aanumit gglas
care sspulberã îînsingurarea ddin aapriga ddorinþã 
de aa ffi
Manole!, MManole!, 
rotiþã aangrenatã îîn aaltã rrotiþã; 
nici ffocul nnu ppârjoleºte, 
nici uunghiile sstrangulate îîn eepidermã, 
nici ttimpul aadâncit îîn ccolierul
umbrelor nnoastre
nu ssfarmã
goana dde aa iiubi ccredinþa îîn zzidire.
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4,1 Isus, plin de duh sfânt,
S-a întors de la Iordan; ºi a
fost dus prin (puterea) duhului
în pustiu 2 timp de patruzeci
de zile, fiind pus la încercare
de cãtre diavol. N-a mâncat
nimic în zilele acelea; ºi la

sfârºitul lor a flãmânzit. 3 Atunci I-a zis diavolul:
„Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre
sã se facã pâine.” 4 ªi Isus a rãspuns cãtre el:
„Scris este: Nu numai cu pâine va trãi omul.” 5 ªi,
ducându-L sus, I-a arãtat, într-o fãrâmã de timp, toate
împãrãþiile lumii locuite; 6 ºi I-a zis diavolul: „Þie Îþi
voi da toatã stãpânirea ºi slava lor, pentru cã mie
mi-a fost încredinþatã ºi o dau cui voiesc. 7 Aºadar,
dacã Tu Te vei închina în faþa mea, a Ta va fi toatã.”
8 Rãspunzând, Isus i-a spus: „Scris este: Domnului
Dumnezeului Tãu sã te închini ºi numai Lui sã-I
slujeºti.” 9 Apoi L-a dus în Ierusalim, L-a aºezat
pe aripa Templului ºi I-a zis: „Dacã eºti Fiul lui
Dumnezeu, aruncã-Te jos de aici. 10 Cãci este
scris: Îngerilor tãi le va porunci pentru tine, ca sã te
pãzeascã ºi 11 pe mâini te vor ridica, nu cumva sã-þi
izbeºti de piatrã piciorul.” 12 ªi rãspunzând i-a spus
Isus: „Scris este: Sã nu-L pui la încercare pe Domnul
Dumnezeul tãu.” 13 ªi, dupã ce s-au terminat toate
încercãrile, diavolul s-a îndepãrtat de El pânã
la momentul prielnic (traducere proprie, C.B.).

4,1-113 Încercãrile lui Isus. Cf. Mc. 1,12-13; Mt.
4,1-11. Marcu nu descrie încercãrile prin care trece
Isus în pustiu. La Matei, acestea sunt prezentate în
altã ordine decât în Evanghelia dupã Luca. Exegeþii
presupun un document comun (Q) pe care-l vor
fi fructificat, în notã personalã, Matei ºi Luca. De
adãugat faptul cã Luca accentueazã rolul diavolului.
Mai mult, ispititorul nu se considerã biruit de Isus,
ci se retrage, urmând sã revinã „la momentul potrivit”,
adicã, la Cina de tainã, când intrã în Iuda, inspi-
rându-i trãdarea. În Comentariul sãu la Evanghelia
dupã Matei, Bonnard rezumã astfel interpretãrile
date acestei pericope: 1) ea ar avea drept scop
sã rãspundã acuzaþiilor de magie lansate spre
sfârºitul secolului I împotriva lui Isus ºi a creºtinilor;
2) polemicã antiiudaicã: Domnul creºtinilor a biruit
încercãrile pustiului, care n-au putut fi biruite de
poporul evreu ieºit din Egipt; Isus repetã încercãrile
prin care trecuse odinioarã poporul lui Israel în pustiu
(foame, idolatrie); cei patruzeci de ani sunt „rezumaþi“
în patruzeci de zile; 3) pericopa aratã cã Isus refuzã
demnitatea mesianicã în sens naþionalist ºi Se
autodefineºte ca „al doilea Adam“ sau ca „Fiu
al omului“ în sensul din Flp. 2,5-11; 4) legat de
interpretarea anterioarã: Isus este Fiul care, prin
ascultare necondiþionatã faþã de Tatãl, biruie orice
ispitã. Toate aceste linii de interpretare sunt legitime
ºi, într-o anumitã mãsurã, sunt valabile. În ce priveºte
interpretãrile „mesianiste“, de remarcat faptul cã
pasajele invocate de Isus ºi diavol în „turnirul“ lor
scripturar nu aveau conotaþie mesianicã în iudaismul
secolului I. Cred cã sensul prim ºi de neocolit al
pericopei este foarte bine surprins de Bonnard astfel:
„Povestirea vrea sã ne arate în primul rând un om, un
evreu credincios Dumnezeului pãrinþilor lui. Cã acest
evreu este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Fiul Omului sau
al doilea Adam, acest lucru nu trebuie sã umbreascã
cu nimic faptul cã El este întâi de toate un om care
îºi ia energia din slujirea exclusivã a Dumnezeului
din Scripturi.“ 

De remarcat ºi urmãtorul aspect: Isus rãspunde
la provocãrile diavolului indirect, printr-un citat din
Scripturã. El refuzã dialogul direct cu o entitate care
Îi este esenþial strãinã. A intra în dialog înseamnã a
cãdea în ispitã, a face jocul ispititorului, în fond, a i te
supune; încercarea propriu-zisã este dialogul însuºi:
diavolul vrea sã Îl atragã în discuþie pe Isus, dar
Acesta, ca Fiu al lui Dumnezeu, refuzã angajarea
directã, preferând sã lase Scriptura sã vorbeascã

în numele Sãu. În ce priveºte ordinea încercãrilor,
mai multe explicaþii au fost propuse. Interesantã
mi se pare aceea oferitã de K.H. Rengstorf: ispitirile
corespund primelor trei cereri din rugãciunea
domneascã: sfinþirea numelui; venirea Împãrãþiei;
pâinea epiousios. Oricum ar fi, pentru Luca, Templul
joacã un rol esenþial. De aceea, probabil, el
inverseazã ordinea ultimelor douã încercãri (în raport
cu Matei), cea mai teribilã fiind legatã de Templul
din Ierusalim. Altã chestiune spinoasã, amintitã de
majoritatea exegeþilor, se referã la originea povestirii:
cine a transmis aceste informaþii, dat fiind cã Isus s-a
aflat singur în pustiu, fãrã niciun martor? Va fi povestit
El Însuºi ucenicilor Sãi episodul? Sau avem de-a face
cu un set de parabole prezentate în cheie biograficã.
De remarcat
faptul cã Isus
se mulþumeºte
sã citeze câteva
pasaje din
Scripturã. El
nu rosteºte nicio
frazã despre
Sine. E dificil,
aºadar,
sã ne pronunþãm
asupra istoricitãþii
faptelor. Nu în
ultimul rând,
trebuie subliniat
caracterul iniþiatic
al acestui episod.
Isus îºi începe
misiunea publicã,
adicã, se
pregãteºte pentru
marea confruntare cu forþele adverse. „Proba pustiei”
Îi confirmã calitatea mesianicã, Îl ºi mobilizeazã.
De ce au fost alese doar aceste trei ispitiri? De ce
nu existã ispita cãrnii, sau a banilor, sau a nemuririi?
Greu de oferit un rãspuns exact. În realitate, Isus
este ispitit de cãtre diavol ca sã-L ispiteascã, la
rândul Sãu, pe Dumnezeu. Diavolul vrea sã facã
din Isus un alt diavol, un ispititor al propriului Tatã. 

4,1 „Prin (puterea) duhului”: litt. „cu duhul” sau
„prin duh”. De dragul claritãþii am optat pentru o
traducere interpretativã, þinând cont de expresia
din v. 14. Isus nu merge din proprie iniþiativã în
pustiu, El este e condus de duhul pe care tocmai
l-a primit la botez. Se poate spune cã Tatãl testeazã,
cu acest prilej, fidelitatea Fiului. 

4,2 „Patruzeci”: cf. Ex. 34,28 ºi Deut. 9,9, unde
se spune despre Moise cã n-a mâncat „patruzeci de
zile ºi patruzeci de nopþi“. Dar, cum aminteam, Isus
este vãzut aici ºi ca „noul Israel” încercat în pustiu.
Numãrul patruzeci trimite la cei patruzeci de ani
de rãtãciri ºi încercãri îndurate de poporul ales
între momentul ieºirii din Egipt ºi momentul intrãrii
în Canaan (cf. Deut. 8,2-3). Perioada postului þinut
de Isus în pustiu se aflã la originea instituirii Postului
Mare. În primele veacuri, acesta era timpul în care
catehumenii treceau prin probele iniþierii creºtine,
care culmina cu primirea botezului. Postul de
patruzeci de zile þinut înaintea Paºtelui a fost
oficializat în secolul al IV-lea, la Conciliul de la
Niceea (canonul 5). Era nevoie de o perioadã
mai lungã pentru o corectã ºi profundã catehizare
a novicilor, mai ales cã, odatã cu aºa-zisul edict
de la Milano, creºtinismul devenise religio licita, iar
numãrul celor care aspirau la botez, din convingere
sau din oportunism, crescuse exponenþial. 

„Diavol”: etimologic, termenul – format din
dia- ºi ballein – înseamnã „a arunca în toate pãrþile,
a dezbina“. Marcu are „Satana“. Isus este „încercat“
de cãtre diavol precum Iov. De altminteri, în Cartea
lui Iov diavolul apare printre celelalte personaje

de la curtea lui YHWH ca un slujitor care îi pune
la încercare pe credincioºi. Figura lui începe sã
capete nuanþe negative dupã exilul babilonian, în
urma contactului cu teologia persanã. Literatura
apocalipticã intertestamentarã se caracterizeazã ºi
printr-o inflaþie în registrul demonologiei. Duhurile rele
apar sub diverse nume: Beelzebul, Azazel, Mastema
etc. Despre diavol, cf. monografia generalã a lui
A.M. Di Nola, Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende
di Satana e la sua universale e malefica presenza
presso tutti i popoli dall’ antichita ai nostri giorni,
Roma, 1999. 

„N-a mâncat nimic”: Matei are chiar verbul
„a postit”. În literatura intertestamentarã vizionarul
posteºte un anumit numãr de zile pentru a putea
primi revelaþia divinã. Aici, Matei trimite la Ex. 34,28:
„ªi Moise a stat acolo, înaintea Domnului, patruzeci
de zile ºi patruzeci de nopþi; pâine n-a mâncat ºi
apã n-a bãut...“ Moise nu suferã de foame ºi de sete,
pentru cã se aflã „înaintea Domnului“. Postul lui Isus
este însã de altã naturã: dupã cele patruzeci de zile
I se face foame. Aceastã remarcã, precum ºi întregul
sens al pericopei, trimite la umanitatea lui Isus,
care, deºi Fiu al lui Dumnezeu, este ºi om, în carne
ºi oase, supus slãbiciunilor omeneºti. 

„La sfârºitul lor”: litt. „când s-au împlinit” aceste
zile. Pentru Luca este important verbul syntelein, „a
se împlini”; trimite la ideea unui plan divin. Adam este
încercat în rai, unde avea roadele tuturor pomilor la
dispoziþie; Isus se aflã în pustiu, unde nu creºte nimic
ºi unde nu are ce mânca (nici cu ce-ºi potoli setea).
Noul Adam respinge toate încercãrile, aflându-se în
condiþii mult mai vitrege decât vechiul Adam. Victoria
Sa rãscumpãrã deplin înfrângerea protopãrintelui. 

4,3 „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu”: trimite la scena
botezãrii, în care Tatãl Îl proclamã în mod public pe
Isus Fiu al Sãu. Diavolul Îi aþâþã orgoliul, mizând pe
faptul cã Isus va dori sã-ªi arate în mod concret
filiaþia divinã, operând miracole. Dar filiaþia autenticã
nu se demonstreazã, ci se afirmã. Cine þine sã-ºi
demonstreze patetic originea, fie se simte inferior
acelei origini, fie o dispreþuieºte. Isus îºi afirmã
originea divinã prin ascultare faþã de Tatãl. Se
comportã cu nobleþea Fiului lui Dumnezeu. De
remarcat ºi faptul cã diavolul recunoaºte mesianitatea
lui Isus. El nu se îndoieºte (cum ne-ar putea pãcãli
conjuncþia „dacã”), ci o acceptã ca atare ºi tocmai
pentru cã o acceptã încearcã sã-L ispiteascã pe Isus
scoþându-L de sub tutela Tatãlui, aºa cum procedase
ºi cu Adam. 

„Pâine”: diavolul vrea sã profite de înfometarea
lui Isus. Întâi ºi întâi el îi cere sã transforme o piatrã
în pâine. Matei are plural, „pâini”. Luca foloseºte
singularul, gândindu-se, probabil, cã Isus este
singur în pustiu ºi nu are nevoie de mai multe pâini
pentru a Se hrãni. Aºadar, prima ispitã: producerea
hranei necesare de unul singur, fãrã ajutorul ºi fãrã
încuviinþarea Tatãlui. Duhul L-a adus pe Isus în pustiu
tocmai pentru cã aici nu se gãseºte hranã ºi este un
loc propice luptei spirituale. Dacã Isus ªi-ar produce
singur pâinea, printr-un miracol, atunci El s-ar opune
duhului primit de la Tatãl în momentul botezului. 

4,4 „Nu numai cu pâine va trãi omul”: unele
manuscrise au ºi restul versetului, „ci cu orice cuvânt
al lui Dumnezeu”, dupã modelul din Matei. Isus
replicã printr-un citat din Scripturã: Deut. 8,3, din
care lipseºte segmentul final. Pasajul din Deuteronom
face parte dintr-un discurs mai amplu al lui Moise, în
care Dumnezeu Însuºi apare ca „ispititor“/„încercãtor“
al poporului lui Israel: „Aminteºte-þi de tot drumul
pe care te-a cãlãuzit Domnul Dumnezeul tãu în
pustiu, ca sã te pedepseascã ºi sã te încerce ºi sã
desluºeascã ce-i în inima ta, dacã vei pãzi poruncile
Lui sau nu“ (Deut. 8,2). Isus se prezintã, aºadar,
ca un „Nou Moise” ghidând poporul prin pustiu.  

Reflecþii ddespre EEvanghelia ddupã LLuca

CCeellee ttrreeii îînncceerrccããrrii ddiinn ppuussttiiuu
Crristian BBÃDDILIÞÃ
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L
a 11 aaugust ss-aau îîmplinit 440 dde aani de la
semnarea ACTULUI FINAL al CONFERINÞEI
pentru COOPERARE ªI SECURITATE

ÎN EUROPA (ce superbã ºi inspiratã era
denumirea acestui forum!). 33 de ºefi de state ºi
de guverne exprimau astfel, prin înalta lor autoritate,
înduioºãtoare ºi de-a dreptul senzaþionale poziþii ºi
determinãri consensuale. Vedeam, ca trimis TVR,
o asemenea „adunare” cu cele mai mari personalitãþi
de stat împreunã, în acelaºi loc. Menþionarea doar
a câtorva nume care au ocupat atunci fotoliile
impunãtorului Palat Finlandia spune totul despre
valoarea internaþionalã a evenimentului ºi despre
subtilitãþile relaþiilor interstatale: Gerald Ford ºi Leonid
Brejnev, Valéry Giscard d’Estaing ºi Harold Wilson,
Konstantin Karamanlis, Suleiman Demirel ºi
arhiepiscopul Makarios, Nicolae Ceauºescu,
mareºalul Tito ºi Janos Kadar.

Pentru România, evenimentul marca un
veritabil succes al politicii externe promovate
cu perseverenþã. Nu de puþine ori, demersurile
ei internaþionale au avut de înfruntat concepþii
anacronice, potrivit cãrora deciziile majore ºi
aplicarea lor la dimensiune mondialã reveneau
aproape exclusiv ºi obligatoriu celor mai
poternici. Militar, economic ºi prin poziþii de forþã.
Era un fel de manifestare a pretenþiilor absurde
de stãpâni ai omenirii divizate. La Helsinki
contribuþia româneascã la imperativul destinderii
Est-Vest a fost apreciatã unanim. S-a recunoscut
ºi s-a statuat ca atare la cel mai înalt nivel
dreptul egal al tuturor þãrilor de a participa
neîngrãdit, de a contribui direct la redefinirea
corectã ºi constructivã a stãrii ºi evoluþiei lumii. 

L
a HHelsinki, aa ffãcut ccarierã ppublicisticã
fotografia lui Helmut Schmidt ºi Erich
Honnecker, aºezaþi la capetele mediane ale

rândurilor de fotolii. Se vedea cã dialogheazã. Toatã
lumea se întreba ce-ºi spuneau. Sã se fi gândit ei
atunci la soarta Zidului?! În plin, dar diplomatic ºi
menajat Rãzboi Rece, vesticii ºi esticii, capitaliºti
ºi comuniºti, mari, mijlocii ºi mici, bogaþi ºi sãraci,
îºi caligrafiau solemn iscãliturile cu parfum de istorie
pe un document care promitea imens. Securitate
în loc de arme, conflicte, rãzboi. Cooperare în
loc de inechitãþi ºi bariere în raporturile interstatale
(economice, tehnico-ºtiinþifice, culturale ºi multe
altele). Libertate ºi totalã recunoaºtere a personalitãþii
umane, indiferent de meridiane ºi paralele politico-
geografice. Adicã fãrã discriminãri, rasism
ºi dictaturã.

Aproape incredibil, dacã notãm cã pânã atunci

îºi arãtaserã de prea multe ori, cu scopuri bine
definite, duºmãnia, ura, lipsa de respect ºi condam-
narea, într-o reciprocitate penibilã. Era, nu la modã,
ci la ordinea vremurilor jocul periculos, atent calculat,
al propagandei ºi confruntãrii ideologice. Europa, ºi
nu numai ea, trãia încã resemnatã ºi neputincioasã,
voit indiferentã, dar adesea agresivã, o diabolicã
politicã a nedreptãþii la dimensiune mondialã.

Ce gândea ºi ce zicea pãmânteanul la aflarea
acestei ºtiri senzaþionale? Poate se schimbã Lumea!
Ar fi o minune ca un act al înþelepciunii, convenit atât
de inspirat, sã deschidã alte perspective continentului
european. Nu erau puþini – m-am încumetat ºi eu –
comentatori, observatori ºi chiar diplomaþi de carierã,
care priveau cu rezervã ºi prudenþã evenimentul.

Îi suspectau triumfalismul.
Scenografia marelui
moment politico-diplomatic
plasa în prim-planul
succesului memorabil de la
Helsinki valoarea iscãliturilor
pe care le aºezase într-un
Act Final. Evaluarea s-a
dovedit corectã. ªtiute ºi
pânã atunci, componentele
atât de complicate ºi
spinoase ale securitãþii
continentale ºi-au aflat
încã o datã fragilitãþile. 

C
âteva cconsiderente
ºi ssemnificaþii
consemnate

la faþa locului. Americanii
ºi sovieticii, care îºi disputau hegemonia puterii
bipolare, acceptaserã puncte de vedere oficiale
comune cu alþi 31 de ºefi de state. Se conturau
acorduri, punþi fragile, dar punþi, între Pactul Nord
Atlantic ºi Tratatul de la Varºovia – blocuri cu
arme, rachete, potenþiale nucleare, umbrele iluzorii,
poziþii de forþã ºi ameninþãri reciproce. Se ºtia ºi
cine le conducea de facto. Era vorba tot de relaþia
americano-sovieticã. Bineînþeles cã nu se afla mai
nimic despre contactele „top secret” ºi înþelegerile
convenite în timp de cei cu pretenþii de stãpânitori.
La fel de tainice erau ºi hãrþile dominaþiei prin
„influenþe”, straºnic apãrate de fiecare parte. 

Scepticii ideii CSCE (care nu era nouã,
se lucra intens ºi în organisme ONU de la Geneva),
au suportat cu oarecare disconfort revitalizarea
faimoaselor „coºuri” destinate problemelor
continentale. Prognozau inevitabilitatea eºecului.

Au fost contraziºi prin
aºezarea raþionalã în fiecare
coº (evitându-se termenul
„aruncare”...) a concluziilor
deciziilor ºi hotãrârilor
consensual convenite.
Lupta pentru meticuloasa lor
abordare ºi nuanþare ocupase agendele de lucru
ale Conferinþelor pregãtitoare de la Dipoli, Madrid
ºi Belgrad. Identificarea formulãrilor finale nu a fost
deloc uºoarã. Uneori, s-a intrat în impas. Concesiile
erau obþinute milimetru cu milimetru. Curieratul
diplomatic cãra harnic „comunicarea” dintre delegaþii
ºi experþii de la faþa locului ºi centrele de putere
din fiecare þarã. Nu de puþine ori se vorbea despre
un fel de lupte la baionetã sau de impasul total,
adicã de eºecul negocierilor. 

P
ânã lla uurmã, dupã un mare numãr de
variante, s-a ajuns la formulãri necontestate,
formal valabile ºi în acest moment: 

1. Probleme privind aspecte economico-militare
ale securitãþii europene;

2. Cooperarea în domeniile economic, tehnico-
ºtiinþific ºi al mediului înconjurãtor;

3. Cooperarea în domeniul umanitar
ºi al drepturilor omului;

4. Continuitatea proceselor OSCE, cu fermitate.
La o apreciere mai delicatã, mai subtilã ºi realistã,

dar amarã prin efect, astãzi se poate spune cã acele
patru coºuri au fost trei ºi au rãmas doar douã din
punct de vedere al menþinerii consensului: semi-
drepturile omului, care, se zice, ar fi avut unele
rezultate concretizate în proceduri de lucru care
sunt aplicate ºi acum în împrejurãri cu pretenþii
de consensualitate, marcând continuitatea.

„Dupã 40 de ani”, celelalte coºuri rãmân cum
au fost, dar cu alte partituri. Cu marea dilemã a
polarizãrii contemporane la nivel mondial. Doi poli?
Mai mult? Câþi? Doar unul? (Nu prea ar suna bine.)
ªi ce-o sã fie?! Putin ce mai zice? Dar China? Micii,
mijlociii, neutrii/neangajaþii mai conteazã? Se mai
aud? Sunt luaþi în seamã? Cât, cum? Mai au, vor
mai avea vreun cuvânt de spus în marile decizii
internaþionale? Actul Final semnat la Helsinki ºi
multe documente internaþionale ante ºi post 1975
rãspundeau prompt, DA. Acum însã, distanþa dintre
ultraoficialul scris ºi realitatea prea greu trãitã
s-a mãrit îngrijorãtor. Pare compromisã potrivirea
Declaraþiilor înþelepte (de secole), cu adevãrurile
triste, încordate, bolnave ºi înfometate ale
Pãmântului. 

Tango EEuropa –– HHelsinki 11975
((mmaarrttoorr ooccuullaarr llaa mmoommeennttee aallee uunnuuii mmaarree ssppeeccttaaccooll ppoolliittiicc))

IIlliiee CCIIUURREESSCCUU

4,5 „Ducându-L sus”: gr. anagagon, „ridicându-L de la pãmânt”. Unele
manuscrise, inspirate din versiunea mateinã, au „urcându-L pe un munte înalt”.
Luca probabil îºi dã seama cã, în mod logic, de pe niciun vârf de munte, oricât
de înalt ar fi, nu se poate vedea întreaga lume. Preferã o formulare ambiguã,
dar în acelaºi timp logicã. Se presupune cã Isus a levitat având întregul pãmânt
la picioarele Sale. 

„Fãrâmã de timp”: gr. en stigmei chronou. Litt. „punct de timp”. Biblia de
la Bucureºti are „o minutã de vreame”, „minutã” desemnând la sfârºitul sec.
al XVII-lea „ceva mic”. Am fost tentat sã propun echivalarea „într-un ac de timp”.
Cãlãtoria cosmicã a lui Isus dureazã „o minutã de vreame”, adicã, „o fracþiune
de secundã”. În aceastã fracþiune de secundã, Mântuitorul-vizionar contemplã
întreaga lume locuitã (conform reprezentãrii epocii). Diavolul se dovedeºte
un eficient ºi abil agent de publicitate. El trebuie sã-L convingã imediat pe
Isus (nelãsându-I, practic, niciun rãgaz) de aspectul profitabil al „afacerii”
pe care I-o propune. 

„Lumii locuite”: gr. oikoumene. În epocã, se referã la cuprinsul Imperiului
Roman, vãzut ca imperiu universal. În contextul de faþã echivaleazã cu „lumea”,
„cosmosul”. Dar nu trebuie exclusã conotaþia politicã. Diavolul pune în faþa
ochilor lui Isus toate împãrãþiile lumii, adicã, toate centrele de putere politicã.

4,6 „Stãpânirea”: gr. exousia. Litt. „stãpânirea aceasta toatã”. Exousia
înseamnã „autoritate”, „putere de decizie”, se referã la funcþiile înalte. 

„Slava”: gloria care însoþeºte, în ochii anticilor, o funcþie de conducere.
Aici este vorba de funcþia supremã, de Împãrat universal. Slava (doxa) avea
o conotaþie pozitivã în mentalitatea pãgânã; va fi desacralizatã în creºtinism.
Slava devine, mai cu seamã în registru monahal, „slava deºartã” (gr. kenodoxia). 

4,7 „Dacã Tu te vei închina în faþa mea”: diavolul simte primejdia. Dacã Isus
este Fiul lui Dumnezeu, atunci întreaga lume Îi aparþine, ca unui Fiu legitim. Dacã
reuºeºte sã-I smulgã „închinarea” (în sens politic: Isus trebuie sã-i devinã vasal),

atunci el va fi stãpânul Stãpânului lumii. Proskyneza era ritualul întinderii
cu faþa la pãmânt a unui vasal ori supus faþã de stãpânul sãu. 

4,8 „Domnului Dumnezeului Tãu sã te închini ºi numai Lui sã-I slujeºti”:
Deut. 6,13. 

4,9 „Ierusalim”: a treia ºi cea mai perfidã încercare. La Matei este a doua. 
„Aripa Templului”: „aripa” desemneazã, probabil, un parapet. Expresia apare

ºi la Matei. Conform unei tradiþii datând din epoca bizantinã, ar fi vorba de un
parapet din partea sud-esticã a Templului. Scena va inspira, prin contrast, un
celebru episod din Faptele lui Petru (32), unde Simon Magul, ridicându-se prin
puteri magice deasupra Romei, este doborât la pãmânt de rugãciunea lui Petru. 

4,10 „Îngerilor tãi le va porunci pentru tine...”: Ps. 90,11-12. La a treia
încercare, diavolul citeazã, la rândul sãu, din Scripturã, pentru a pãrea mai
„credibil”. 

4,12 „Sã nu-L pui la încercare pe Domnul Dumnezeul tãu”: Deut. 6,16. Isus
nu Se comportã doar ca opus al lui Adam (care L-a trãdat pe Dumnezeu în rai),
ci în primul rând ca opus al diavolului, care, conform unei tradiþii rãspândite în
iudaismul vremii, ºi bazatã pe capitolul 6 din Genezã, ar fi cãpetenia îngerilor
cãzuþi din cauza neascultãrii. Diavolul vrea sã-I mãguleascã orgoliul lui Isus
ºi sã-L facã aidoma lui. 

4,13 „S-au terminat”: din nou verbul „împlinirii”. Încã un moment al planului
divin s-a împlinit. 

„Toate încercãrile”: litt. „toatã încercarea”. Vor mai fi fost ºi alte încercãri
pe lângã acestea trei? Formularea lucanianã lasã poarta deschisã pentru
o asemenea ipotezã. 

„Pânã la momentul potrivit”: achri kairou. Diavolul va reintra în scenã la Cina
de tainã, când, noteazã Luca (ºi numai el), îi va inspira lui Iuda gândul trãdãrii. 
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P
rincipiile rrelaþiilor iinterstatale ºi ale stãrii
mondiale rãmân la fel de cunoscute cum
au fost de când se ºtiu. Se reafirmã mereu.

Se reproclamã. Nu de dragul recunoaºterii lor. Nu
de toþi cu hotãrârea declaratã de a le respecta ºi,
mai ales, de a nu le încãlca. Au dat întotdeauna bine.
ªi în momentul primelor formulãri politice, ºi acum,
când se insinuezã a fi convingãtoare ºi liniºtitoare
pentru Omenire. A trecut suficient timp ºi poate va
mai trece pânã la respectarea lor, nu totalã, cã e cam
greu, dar mãcar din ce în ce mai frecvent. Depinde
de cei cãrora puterea le permite? Nu se înghesuie
la platforma faptelor. Nu se grãbesc. Sunt în pândã
agresivã la pârleazurile intereselor. Îndeamnã
lumea la... calm. Chipurile, n-ar fi trecut decât
patru decenii...

La Helsinki s-a convenit ºi s-a iscãlit elegant,
ceremonios, solemn, un fel de „bonus” al reafirmãrii,
dedicat concesiv micilor ºi mijlociilor europeni. Le
menþionez în forme concise. Alcãtuiesc „decalogul”
notoriu acceptat politic sub semnãturi de stat:

– Egalitatea suveranã;
– Renunþarea la ameninþarea cu forþa;
– Inviolabilitatea frontierelor
– Integritatea frontierelor;
– Reglementarea paºnicã a diferendelor dintre

state;
– Neamestecul în treburile interne;
– Respectarea drepturilor omului;
– Dreptul la autodeterminare;
– Cooperarea între state (evident, reciproc

avantajoasã);
– Îndeplinirea cu bunã credinþã ºi ºtiinþã a

obligaþiilor care decurg din drepturile internaþionale.
Au fost înscrise ca atare de România în toate

documentele politico-diplomatice ale vremii.
Se regãsesc integral în sute de declaraþii politice
semnate de România ºi de preºedintele ei la
încheierea dialogurilor la nivel înalt ale vremii. 

Câteva reflecþii pentru perspectivã, prin
relaþionarea momentului semnãrii Actului
de la Helsinki cu trãirile la zi, aniversare:

Atunci fiinþau douã mari alianþe militare – Pactul
Nord-Atlantic ºi Tratatul de la Varºovia. Acum mai
existã doar Pactul, la care a aderat ºi România
dupã desfiinþarea Tratatului comunist opus. ªansele
confruntãrii majore Est-Vest la nivel european sunt
la fel, chiar mai îngrijorãtoare. Marii de atunci,
SUA ºi Uniunea Sovieticã, agitã acum poziþii total
divergente: defensive ºi ofensive. România a
schimbat alianþa, dar are neºansa de a exista pe
linia de demarcaþie a disputelor periculoase din
criza ucraineanã. Însã, în situaþii conflictuale
majore, am fi protejaþi sub statut de membru NATO.

Încordarea acutã prin aceastã crizã este un
prilej pentru zãngãnitul armelor ºi al potenþialelor
de forþã Est-Vest. Tancuri, avioane, distrugãtoare ºi
cruciºãtoare, rachete cu sau fãrã încãrcãturi nucleare
º.a.m.d. Se zice cã n-ar fi doar „militãrie”. E ºi un
„pont” comercial. Mãrfuri grele, scumpe, oarecum
rare, sunt la vedere directã, pe poziþii tactico-
strategice. Tare mult sunt dorite ºi de alþii. Prilej
de târg ºi de comisioane. Armatele dibace vând
ce e vechi ºi depãºit, alimentând finanþarea noutãþilor.
„Ãia cu zicerea” pomenesc ºi consolidarea prieteniei
cu clienþii cumpãrãtori... 

Î
n cce ppriveºte ccolaborarea eeconomicã la nivel
continental, Vestul de care noi eram destul
de departe, avea un organism bine consolidat:

Piaþa Comunã (pe atunci numitã oficial Comunitatea
Economicã Europeanã). Termenii spuneau exact
despre ce era vorba. Chiar de o piaþã unitã ºi
tactic închisã. Cu norme, reguli, taxe, bariere ºi
numeroase reglementãri convenite. Discriminatorii
ºi autoprotectoare în relaþiile cu esticii. Importurile
din Est erau dur contingentate conform intereselor
comunitare. Exporturile lor prelungeau un proces
economic în care producþia condiþiona poziþia, rolul
ºi valorile caracteristice fiecãrui stat membru.
Atunci erau 12. Le plângeam de milã(?!). Acum,
suntem 27. Piaþa Comunitarã s-a mãrit considerabil...

Esticii, adicã membrii blocului comunist (?!) erau
la rândul lor membrii unui organism propriu. Se numea
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER). Avea,
ca toate structurile specifice lagãrului comunist, un
stãpân atoateºtiutor ºi diriguitor – Uniunea Sovieticã.
România a fost multã vreme supusã normelor ºi

obligaþiilor colective extrem de limitative ºi
nefavorabile dezvoltãrii ºi modernizãrii. (Sovromurile
ºi altele – un fel de multinaþionale.) A avut de luptat
ºi împotriva „doctrinei” Brejnev privind integrarea
obligatorie pentru þãrile socialiste. A respins greu
aceastã presiune „frãþeascã” ºi s-a hotãrât sã aplice
un program de industrializare ºi modernizare propriu.
A fost un fel de revoltã ºi desprindere de la linia
generalã a raporturilor din ceea ce s-a numit lagãr.
La mijlocul deceniului ºapte al secolului trecut,
românii au deschis spre Vest ferestre pentru priviri
ºi relaþii economice mai favorabile. N-a dat bine.
Supãrarea liderului major s-a perpetuat, de la Brejnev
spre Andropov ºi Cernenko, pânã la Elþîn ºi „false
friend-ul” reformator Gorbaciov. A venit însã Revoluþia
din 1989 ºi, odatã cu multe alte libertãþi, dreptul de a
pãrãsi CAER-ul. România a optat pentru Comunitatea
Economicã Europeanã. Ne-am zbãtut mult ºi tare
greu. Acum suntem membri cu drepturi depline
ºi cãutãm cu insistenþã sã ne integrãm cât mai

convingãtor. Tot integrare, dar de alt tip. Ar fi expresia
practicã a ºansei de a aplica principiile colaborãrii
economice intracontinentale, aºa cum au fost ele
formulate ºi reafirmate prin Actul istoric de la Helsinki,
1975. Românii ºtiu bine, trãiesc ºi simt zi de zi saltul
de la Est la Vest. Atunci nu prea se putea. Acum...

C
oºul ddrepturilor oomului a fost „vedeta”
incontestabilã a Conferinþei pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa.

În toate fazele pânã la semnarea Actului Final.
Acestea au început încã din 1972. Prima s-a
desfãºurat tot în Finlanda, Dipoli. Discriminare.
În toate formele ei. Între zone, þãri, popoare,
sisteme, zone geopolitice ºi economice ºi orânduiri.
Se aºtepta ca OSCE sã rezolve în 1975 o stare
anacronicã de milenii? Nici vorbã. Toate analizele ºi
concluziile care se regãsesc în Actul Final constatau,
sistematizau, reaºezau ºi reaminteau nu numai
hotãrârea comunã de a se identifica în sfârºit
posibilitãþi de ameliorare ºi diminuare a fenomenelor
inumane, ci ºi a consecinþelor lor în formele
concrete ale unor noi construcþii umanitare. Se poate
considera astãzi cã sfârºitul secolului XX ºi începutul
celui urmãtor au fost marcate de o anumitã tendinþã
de echilibare a atitudinilor ºi demersurilor Est-Vest
în direcþia reabilitãrii personalitãþii omului.

Analizele, dezbaterile, negocierile au fost de o
duritate deosebitã. S-a ajuns cu mare dificultate la
concesii ºi compromisuri salvatoare. Cele ce s-au
întâmplat în cele patru decenii urmãtoare sunt acum
reanalizate. Noi interpretãri conduc la o reconsiderare
a intereselor disputate atunci aprig. Se apreciazã
cã Occidentul ar fi mizat pe exerciþiul practic al
demonstrãrii puterii economice. Estul aspira la
o întâlnire cu bunãstarea ºi cu vârfurile dezvoltãrii
de tip capitalist. Sã preia selectiv cât mai mult din
modelul adversarului ireconciliabil ideologic. Anii 1970
pãreau a fi descoperit un punct favorabil: perspectiva
trecerii de la Rãzboiul Rece la rãzboiul economic. Tot
dur, dar întrucâtva mai suportabil. În ultimele decenii
ale secolului XX, tangoul a schimbat „paºii”. Obosit,
lagãrul comunist a depus armele ideologice pentru
a face faþã crizelor de sistem. N-a fost o noutate
a coexistenþei de un paºnic discutabil, ci o tranºare
de alt tip a confruntãrii. Comunismul a cedat o parte
semnificativã a perimetrelor geopolitice. A pierdut o
îndelungatã bãtãlie, dar nu rãzboiul. Tangoul continuã
pe bani, mãrfuri, pieþe ºi interese. Instrumentul forte,
multinaþionalele. Ritmurile sunt uneori duioase ºi
pasionale, alteori accelerate ºi antrenate în piruete
ameþitoare. Europa, tot ea, mai menþine un joc de

artificii cu fitile rãzboinice. Factori de instabilitate
în general, care se impune a fi neapãrat curmaþi. 

Semnarea Actului Final a devenit posibilã numai
datoritã pregãtirilor prealabile riguroase. A fost o
operã politico-diplomaticã extrem de grea. S-au
desfãºurat la Dipoli, tot în Finlanda. Martor ocular,
relatam pentru TVR desfãºurarea reuniunii de bilanþ: 

S
ala dde CConferinþe IInternaþionale a celei
de-a doua Universitãþi Politehnice
Finlandeze (di-poli, Dipoli). Pesonalitãþi

politice, diplomaþi, demnitari ai statului finlandez. Zeci,
sute de jurnaliºti, comentatori, analiºti, observatori,
echipe de radio ºi televiziune urmãresc cu atenþie
semicercul în care sunt aºezate în ordine alfabeticã
delegaþiile celor 33 de þãri reprezentate. Obiectivele
camerelor de filmat ºi blitzurile transfocatoarelor
foto cautã detalii specifice forumurilor internaþionale.
Ministrul Afacerilor Externe al Finlandei prezintã
bilanþul lucrãrilor. Avântat, cu o fizionomie marcatã
de satisfacþie, ºeful diplomaþiei þãrii gazdã detaliazã
fiecare „coº”, fiecare capitol al dezbaterilor ºi
negocierilor. Trece în revistã rezultatele la care
s-a ajuns. Urmeazã protocolar aprecieri deosebite
pentru contribuþia tuturor diplomaþilor de carierã,
negociatorilor, experþilor ºi editorilor de documente
de valoare continentalã. Cu un surâs, marcând
încheierea unui discurs de bine, ministrul adreseazã
felicitãri ºi ureazã la revedere, indicând locurile
unde se vor produce reîntâlnirile: Madrid ºi Belgrad.
Asistenþa se pregãteºte sã salute „marele succes”.
Dar, în loc de aplauze... rumoare generalã! Unul
dintre ºefii delegaþiilor din semicercul de onoare ridicã
tãbliþa cu numele þãrii pe care o reprezenta. Blitzurile
ºi reflectoarele mijloacelor video ºi microfoanele
reportericeºti se orienteazã brusc spre locul cu
pricina. Diplomatul atrage atenþia cã din trecerea
în revistã a hotãrârilor reuniunii lipsesc prevederi
de o importanþã vitalã. Menþioneazã în acest sens
condiþionarea expresã a participãrii egale a tuturor
statelor la ansamblul lucrãrilor, dezbaterilor ºi
hotãrârilor. La fel de surprinzãtor ºi inexplicabil
fuseserã omise procedurile obligatorii privind rotaþia
la conducerea sesiunilor pregãtitoare, în toate
organismele de lucru, ºi imperativul adoptãrii
hotãrârilor general valabile exclusiv prin consens.
Comentatorii se nãpustesc spre centrul de presã.
Transmit sub marca „f.f. urgent” flashul senzaþional:
„ªeful delegaþiei României la Conferinþa pregãtitoare
OSCE de la Dipoli intervine surprinzãtor, prompt.
Nu acceptã omiterea unor proceduri fundamentale
pentru sesiunile urmãtoare pânã la convenirea Actului
Final. El a precizat cã în conformitate cu mandatul
încredinþat de conducerea þãrii sale, de preºedintele
Ceauºescu, adoptarea acestor proceduri cheie
condiþioneazã decisiv continuarea operei dedicate
stãrii paºnice a continentului.”

P
oziþia RRomâniei, eexprimatã ccurajos, într-o
francezã impecabilã, de ambasadorul
Valentin Lipatti, fãcea înconjurul lumii.

Egalitatea, rotaþia ºi consensul au fost aºezate
la locul lor firesc, unanim acceptat. La Dipoli s-a
lucrat de pe poziþii egale. Au decis toþi în consens
necondiþionat. S-a abandonat supremaþia celor doi
mari. S-a renunþat, din pãcate doar conjunctural,
la negocierile dintre blocuri militare. Sau la nivelul
Est-Vest, ori comunism-capitalism. Se spera în
potolirea înþeleaptã(?!) a orgoliilor hegemonice.

...La a 40-a aniversare, Actul Final de la Helsinki
este politico-diplomatic perfect valabil. Aducerea
aminte a înscrisurilor ºi semnãturilor de stat girante
îi atestã vârsta istoricã. Dar într-un asemenea
moment evocator, speranþa europeanului pare mai
justificatã în viitorul securitãþii continentale. Trecutul
apropiat nu prea a excelat. Cooperarea economicã
testeazã noi structuri ºi raporturi interstatale. Vor fi
determinante ºi pentru adevãrul Drepturilor Omului.
Europa a adunat prea multe valori ºtiinþifice, culturale,
artistice ºi în general civilizatoare, pentru a-ºi îngãdui
cea mai micã ezitare în conservarea, dezvoltarea
ºi modernizarea tezaurului multimilenar. E ceas de
ultimatum pentru raþiunea europeanã, într-o lume
care se concentreazã spre o descoperire de ultimã
orã – globalizarea. Vor mai trece vremuri pânã la
Proiectul Final ºi deschiderea „ºantierului” cu ritmuri
ºi structuri credibile. E vorba de un demers mondial.
Deocamdatã, Europa aºteaptã, miºcându-se
în propriile-i cadenþe... 
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N
e-aam ddus lla SSchitul MMaicilor
ani de-a rândul, începând cu
primii ani de facultate (1952-

1953), preþuind oamenii care veneau,
locul ºi convorbirile cu preotul paroh,
vezi [7b]. Pãrintele Mihail Avramescu
(1909-1984; numele întreg, Marcel
Mihail Avramescu), cleric de origine
evreu, convertit la creºtinism, era un
intelectual, preot ºi duhovnic cu totul
ieºit din comun, cu sensibilitãþi alese,
cu o înþelegere autenticã a celor
sfinte. La Liceul Spiru Haret a învãþat
alãturi de Mircea Eliade, succedat de
Alexandru I. Ciorãnescu, Alexandru
Elian, Constantin Noica, Arºavir
Acterian, Nicolae Steinhardt, Barbu
Brezianu.  Pe cel din urmã l-am întâlnit
în vizitã la pãrintele Mihail, la doamna
Mariana Macri, artist plastic, fiica
preotului, în locuinþa acesteia din
strada Domniþa Anastasia. Acolo
a locuit pãrintele în ultimii ani, dupã
ce revenise în Bucureºti, ºi de acolo
l-am scos în jilþul din care nu se mai
ridica, pentru a-l interna la spital. 

Preotul Mihail era licenþiat în
filosofie al Universitãþii din Bucureºti
(1934). A susþinut o tezã de licenþã
ºi în teologie, Qabbalah – Gnosa
tradiþionalã a Legii Vechi (Bucureºti,
1949), pe care am citit-o. Neobiºnuit
de concisã, cca. 50 de pagini, ca ºi
predicile pe care le þinea. Ideile ºi
intuiþiile erau focalizate fãrã greº ºi
repetiþii, de parcã le-ar fi stat la bazã
rigoarea unei educaþii ºtiinþifice. 

Aveam sã aflãm mult mai târziu,
cu surprindere, cu plãcere ºi interes,
de opera sa literarã, pe o filierã de
umor absurd Caragiale-Urmuz-Eugen
Ionescu, cu neaºteptate referiri
teologice, fãrã consideraþii teoretice.
Absurdul este însã numai ceea ce se
vede la prima vedere, cãci, în spatele
acestuia, se ascund teme ºi conflicte
profunde, cu grave semnificaþii, într-o
operã originalã în care metafizica ºi
comedia convieþuiesc paradoxal – dar
ce existenþã autenticã nu este, cel puþin
în parte, paradoxalã! Debutul editorial
postum, dupã 15 ani de la moarte!,
îl aduce în atenþie ca „intelectual
al Bisericii” [1]-[3]. 

Trãirile noastre de atunci reclamã
o clarificare. Astfel, am înþeles suficient
de repede cã intelectualitatea nu
se opune trãirii, ci, de multe ori,
o completeazã fericit, uneori o ºi
încoroneazã. Oare ce motive am avea
sã nu-l considerãm pe pãrintele arhim.
Ilie Cleopa drept un veritabil intelectual
[4], de ce ar trebui sã-l considerãm
mai prejos decât un vrednic titular de
certificate academice ºi, de fapt, cum
ar putea fi un teolog altceva decât un
intelectual, având oare Deofiinþimea
un conþinut mai sãrac decât o noþiune,
sã spunem, precum cea de funcþie, din
matematicã?! Atunci când ne uitãm la
Uffizi la Bunavestirea lui Leonardo da
Vinci, înþelegem ºi chiar vedem cum
Arhanghelul comunicã cu Fecioara
Maria, în ciuda distanþei, comunicare
cu atât mai intensã cu cât este
mai nematerialnicã.

E
ste ffoarte ggreu dde sspus cceva
pe scurt despre orientãrile în
gândire ale preotului Mihail,

personalitate greu de clasificat, la fel
ca filosoful René Guénon (1886-1951),
a carui operã a preþuit-o mult, care
l-a influenþat decisiv ºi cu care a
corespondat alãturi de Vasile Lovinescu
ºi Mihai Vâlsan. Complexitatea

personalitãþii, afinitatea cu Guénon
ºi preoþia ne sugereazã o asemãnare
cu Abbé Henri Stéphane, vezi [8].

Ne aducem aminte ºi azi de
distincþia pe care o fãcea pãrintele
Mihail între labirintul sentimentelor ºi
trãirilor psihicului individual ºi trãirea
religioasã veritabilã, care se autentifica
doar prin referirea la transcendenþã,
adicã la o realitate revelatã, de cu totul
altã naturã decât realitatea comunã
naturalã, imediatã. De asemenea,
ne sublinia necesitatea interiorizãrii,
adicã primirea, trãirea celor citite
sau ascultate în intimitatea noastrã.
Termenul intim îl folosim ca traducere
din latinã pentru intimus, superlativul de
la interior, ce este cel mai interior, cel
mai elevat, mai unificat, mai bine fãcut
coerent, ºi astfel, ne gândim noi, ºi cel
mai natural. Ajunºi la acest punct, la
referirea la Meister Eckhart [5], la etica
imagisticei ºi la metafizica abstracþiunii

[9], respirãm oarecum uºuraþi cã
izbutim sã trimitem la ceva mai
semnificativ, faþã de o speculaþie pur
literarã. Poate cã una dintre sursele
nefericirii noastre „moderne” provine –
sau, dacã nu, cel puþin se întreþine –
din procesul pe care îl trãim mereu
de dezgolire perpetuã, în cursul
cãruia ne lãsãm/delãsãm în slujba
comandamentelor exterioare,
pierzându-ne identitatea personalã,
socialã, chiar politicã, dizolvaþi în
anonimat. Trãirea ºi interiorizarea
trebuie sã fie smerite, sã ne fereascã
de ideea cã Scriptura ar fi propria
noastrã biografie.

P
articipau lla îîntâlniri profesorul
univ. Codin Mironescu,
Dinu Pillat (nota1), sau

Alexandru Duþu (1928-1999), istoric
al ideilor ºi mentalitãþilor sud-estului
european, teolog ortodox. „Mulþi tineri
cu ochii aprigi ºi calzi ascultã rãpiþi ºi
se cunoaºte cã au parte de fericire”,
noteazã Nicolae Steinhardt [7a]. Unii
dintre dânºii, ca Virgil Cândea sau Paul
Simionescu studiau în paralel teologia.
Profesorul Mironescu era un laic care
îºi mãrturisea credinþa, cu lumânarea
în mânã, în bisericã, fãrã teama unor
ironii [7]. Am fi poate astãzi tentaþi sã
credem cã o asemenea mãrturisire nu
ar fi, la urma urmei, prea mare lucru.
Sã ne aducem însã aminte de cele
spuse. „Cãci de cel ce se va ruºina de
Mine ºi de cuvintele Mele, în neamul
acesta desfrânat ºi pãcãtos, ºi Fiul
Omului Se va ruºina de el, când va
veni întru slava Tatãlui Sãu cu sfinþii
îngeri” (Marcu 8, 38). Sã ne aducem
aminte ºi de vremurile pe care
le trãiam.

Pe atunci, noi citeam Guénon,
Vladimir Lossky (1903-1958) ºi
Patericul. De teologul rus Paul
Evdokimov (1901-1970) am aflat
mai târziu, ca ºi de Filocalie, cu Marcu
Ascetul sau Diadoh al Foticeii. Ar trebui

sã spunem cât putem de bine
cã drumul nostru Antim – Schitul
Maicilor a fost altceva decât cerc
de studiu ºi prietenie spiritualã,
aºa cum sugereazã doamna
Anca Manolescu în [6], o carte
remarcabilã. Îndatã ce adopþi
cuvintele În Numele Tatãlui ºi
celelalte, te înscri, mai mult sau mai
puþin conºtient, într-o altã existenþã,
exemple Mironescu, Sandu Tudor,
Pillat, arhitecþii Emanoil Mihãilescu,
George Vasii ºi Nicolae Rãdulescu.
„Modelul Antim” a însemnat destine
mutilate, nevoinþã exemplarã, multe
sacrificii, de toate cuvenindu-se
sã dãm bine socotealã. 

V
edem ccã sse aadunã câteva
nume citate. Ne îngãduim
sã adãugãm unele lãmuriri,

în completare, aici ºi în viitor. Lossky
a scris o tezã de doctorat impunãtoare,

de mare erudiþie, cu ample citate în
latinã ºi în germana veche, despre
Meister Eckhart. N-am înþeles prea
bine nici atunci când m-am uitat în
tezã la Departamentul de Filosofie
al Universitãþii din Padova ºi nici
mai târziu de ce Lossky spune
cã problema existenþei în teologie
se pune la fel ca în matematicã.
Decesul prematur l-a rãpit ºi nu
a mai apucat sã-ºi susþinã teza.
Soþia, familia nu au acceptat
primirea titlului post-mortem.
Conducãtorul ºtiinþific ºi-a exprimat

cu delicateþe întrebarea de ce Lossky
nu ºi-a ales ca subiect un teolog
catolic „clasic”, fãrã umbrele ºi
îndoielile pe care le-au suscitat
predicile lui Eckhart (2).

Revenind la povestirea noastrã,
dupã o acutã crizã în planul relaþiilor de
familie, preotul pleacã în 1962 ca paroh
la Biserica ortodoxã din Jimbolia, unde
rãmâne pânã la pensionare (1976). 

Pãrintele Mihail a trãit ultimele lui
zile la Spitalul de Urgenþã, îngrijit de
doamna Mariana. Ca sã îi abat atenþia
de la suferinþã, îi puneam întrebãri care
mã interesau, de exemplu, care era
numele lui Angelus Silesius. Doctorul
Constantineanu i-a pus pãrintelui Mihail
întrebarea dacã rãmâne la reanimare.
În cele din urmã a fost readus în salon,
la etaj. Lãsându-l la un moment dat
singur, Mariana îºi întâlneºte „din
întâmplare” mama, afarã pe culoar
(bãtrâna doamnã Ana nu ºtia de
prezenþa preotului, venise sã o viziteze
pe fiica mai micã, Floriana, internatã
tot la Urgenþã). Îºi întreabã mama dacã
ar vrea sã-l revadã pe preot. Intrã în
rezervã numai doamna Ana ºi astfel cei
doi foºti soþi se revãd dupã atâta amar
de ani. Ultimele cuvinte ale preotului
au fost cã roagã sã fie iertat de toþi,
aºa cum ºi el îi iartã pe toþi.

Când vrem sã ne recunoaºtem
propriile valori, este bine sã nu uitãm
exemplele mari sau mici dintr-un
trecut de ale cãrui boli, stigmate,
încã nu ne-am eliberat. 

Note
1. Am avut distinsa plãcere sã stãm

de vorbã cu scriitorul Dinu Pillat. În arhiva
CNSAS, în martie 2010, a fost gãsit
manuscrisul romanului sãu Aºteptând
ceasul de apoi. Considerat pierdut,
fusese confiscat la arestarea autorului
în 1959 (grupul Noica-Pillat). Imediat, în
11 martie, Humanitas a semnat contractul
de editare, romanul apãrând în decembrie
2010. Dinu Pillat a fost strãnepot al lui Ion 

Brãtianu ºi a fost condamnat la 25 de ani.
A rezistat datoritã credinþei. Dupã ieºirea
din închisoare, scriitorul ºi-ar fi dorit
sã se cãlugãreascã, la fel ca Nicolae
Steinhardt, care s-a botezat la îndemnul
lui Pillat. Nu ºi-a putut însã pãrãsi
familia. Acum putem sã îi pomenim,
în nevrednicie ºi prea puþin, pe cei care
au îndurat din plin calvarul comunist.

2. Am citit (cel de al doilea autor al
acestei însemnãri) bula papalã în care
Suveranul Pontif ia distanþã faþã de
învãþãturile lui Eckhart, într-o dimineaþã
friguroasã, pe când fãceam o coadã la
alimentarã. Acea bulã nu era o lucrare
polemicã. Se citau afirmaþile lui Eckhart,
despre unele spunându-se cã sunt
greºite, în timp ce despre altele se
afirma cã „nu sunã bine”. Magistrul însuºi
dispare din istorie ºi ni se spune cã a
murit mãrturisindu-ºi credinþa catolicã.
Ca dominican ar fi avut dreptul sã-ºi
susþinã ideile în faþa Suveranului Pontif. 
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Pe uunde nne
mai aaflãm
acum

Într-un viitor nu foarte
îndepãrtat se va vorbi, poate,

despre criza mondialã a anilor 2009-2011, care a dat
naºtere crizei mondiale din 2012-2014. Cea din urmã
va fi spulberat periculoasa iluzie de normalitate în
care s-au complãcut guvernanþii ºi populaþia timp
de douã decenii în România, aducând þara în pragul
celui mai grav moment din istoria sa modernã
pe timp de pace.

Pânã în 2010 se punea întrebarea dacã România
va putea sã se integreze ºi altfel decât cu numele
în civilizaþia occidentalã, în familia Europei Unite,
de care o despart prãpãstii – era vorba în primul rând
de concepþiile noastre de viaþã ºi de sistemul nostru
de valori. Exista temerea cã niciodatã nu vom putea
scãpa de statutul de þarã energofagã, exportatoare
de mânã de lucru ieftinã ºi de materii prime ºi
importatoare de produse finite de bunã sau de
proastã calitate. Observatorii lucizi semnalau
ºi mentalitãþile medievale, incultura crescândã,
alienarea faþã de lumea exterioarã, întoarcerea la
misticism ca fenomen de masã, nostalgia dictaturii,
aºteptarea unui salvator providenþial, apatia socialã
ºi culturalã a populaþiei, ba chiar, lucru mai grav,
a multor intelectuali români care cautã soluþii
în trecut în loc sã construiascã viitorul.

Desigur, soluþia la astfel de probleme nu poate
veni decât dintr-o vastã campanie de educare a
populaþiei, asemãnãtoare cu cele întreprinse în Italia,
Japonia, ºi Coreea de Sud în perioada 1945-1960,
ºi care au permis scoaterea din Evul Mediu  a 70-
80% din populaþiile respective, care mai trãiau ºi
gândeau încã în cadrele unui sistem neschimbat de
secole. O campanie care sã insufle respectul faþã
de actul de creaþie ºi cel de producþie, nevoia de
nou, dorinþa de cunoaºtere, demnitatea condiþiei de
om modern ºi liber. Un al doilea rãspuns, stringent
ºi vital, este elaborarea unei strategii clare de
dezvoltare durabilã a României, în funcþie de
schimbãrile majore, tot mai accelerate, care au loc
în lumea modernã. Adicã exact ceea ce i-a lipsit
acestei naþiuni în cea mai mare parte a istoriei sale.

P
entru aasemenea ssoluþii este necesarã
însã preocuparea statului, indiferent dacã
economia sa este sau nu predominant

privatã, ºi intervenþia lui continuã în elaborarea
ºi aplicarea unor politici pe termen lung care sã
aibã în vedere interesul general în aceeaºi mãsurã
cu cel individual. Este proba de foc a evaluãrii
maturitãþii, coerenþei ºi viabilitãþii oricãrui stat din
lume ºi din istorie. Însã, pentru ca statul – compus
din instituþiile sale legislative, judiciare ºi executive,
alãturi de societatea civilã – sã se manifeste în acest
sens, trebuie sã existe o voinþã naþionalã, o cerinþã
de plan ºi acþiune conºtientã ºi imperioasã, aºezatã
pe înþelegerea faptului cã astfel de politici aduc
nu doar un viitor mai bun, ci singurul viitor posibil.

Or, în anii 2009-2011 am asistat la cea mai
agresivã campanie dusã împotriva existenþei statului

român din istoria sa modernã. ªi aceastã campanie
n-a fost purtatã de vreo mare putere duºmanã care
sã ne fi ocupat în urma unor înfrângeri militare ºi a
unui context politic nefavorabil, ca Puterile Centrale
în 1918 sau URSS în 1945. Nu a fost dusã de
mercenari strãini ai revizionismului teritorial, ai
loviturilor financiare ºi ai speculaþiilor la Bursã.
A fost mânatã chiar de instituþiile statului român:
preºedinþia, majoritatea parlamentarã, guvernul,
autoritãþile centrale ºi locale. A fost, de asemenea,
opera unor intelectuali, care, pentru a-ºi spãla
pãcatele colaborãrii cu regimul comunist sau din
pur oportunism, au
devenit partizanii
fanatici ai desfiinþãrii
„statului social” (de
fapt, statul partener
cu naþiunea), pe care
l-au asimilat, factice
ºi inept, cu cel
comunist. A fost
în egalã mãsurã
promovatã cu
entuziasm de
aºa-ziºii „oameni
de afaceri
importanþi”, care
ºi-au clãdit averi
monumentale nu
graþie capacitãþii,
iniþiativei, spiritului
antreprenorial
ºi inteligenþei lor,

ci prin contracte frauduloase cu statul, care au
dus la spolierea consecventã a avuþiei naþionale
într-o mãsurã nemaiîntâlnitã în vremuri de pace
în România.

N
u ttrebuie uuitat ººi ccã aaceastã ccampanie de
desfiinþare a statului român a fost acceptatã
ºi încurajatã de populaþie prin pasivitatea

cu care a primit cele mai aberante mãsuri socio-
economice, politice ºi financiare, constituite într-un
atac direct la cei cinci stâlpi de susþinere ai oricãrui
stat modern: apãrarea ºi integritatea teritoriului
naþional; asigurarea respectãrii legilor, a ordinii ºi
siguranþei cetãþenilor pe plan intern; dreptul la muncã
ºi la pensie; dreptul la un sistem de sãnãtate eficient,
de care sã beneficieze toþi cei care contribuie, dar ºi
cei care nu pot contribui din motive obiective; dreptul
la o educaþie gratuitã ºi modernã, care sã asigure
viitorul generaþiilor tinere ºi nu numai.

Asemenea elemente „de manual” din
contractul social între orice stat modern ºi cetãþenii
sãi sunt contestate ºi hulite în România de chiar
reprezentanþii statului, cei aleºi de cetãþeni pentru

a asigura buna desfãºurare a contractului,
ºi nu pentru a-l rezilia unilateral.

Sau poate cã desfiinþarea statului o doresc chiar
mulþi dintre cetãþenii României, regresând tot mai
vizibil spre orizontul de familie sau de clan în plin
mileniu trei, atunci când alte popoare întreprind
vaste proiecte naþionale, ba chiar (ca în cazul Uniunii
Europene) îºi dau mâna în proiecte internaþiuni
menite sã asigure viitorul a zeci de generaþii
ce vor veni dupã ele.

Î
n ffond, îîn cciuda îîntregii ppropagande
ºi a retoricii din ultimul secol, visul României
Mari, al României moderne nu pare sã fie

împãrtãºit la nivelul maselor, unde de altfel nici
nu pare sã fie prea bine cunoscut. România Mare
a rezistat 21 ani. România modernã nu a existat
niciodatã plenar. Ea este mai degrabã iluzia creatã
de eforturile ºi sacrificiile unei elite care a însumat,
în funcþie de moment, 10-20% din populaþie, dar
niciodatã mai mult. Niciun popor din lume nu
poate fi compus numai din genii, din elite, din fiinþe
cultivate, întru totul ºi conºtient devotate naþiunii
cãreia îi dau viaþã ºi îi asigurã un loc în istorie.
Conteazã însã enorm procentul acestor oameni
în populaþia din care fac parte la un moment dat –
dacã el este majoritar, ca în cazul popoarelor
scandinave, rezultatul este vizibil de-a lungul
secolelor. Dacã el reprezintã doar o minorã
excepþie de la regula majoritãþii, oricâte sacrificii
ar face aceºti vizionari, oricâtã energie creativã ar
avea, oricât ar contribui la istoria ºi cultura þãrii în
care s-au nãscut ºi la progresul omenirii, naþiunea
poate fi condamnatã la eºec.

R
omânia sse ggãseºte aastãzi îîntr-uun mmoment
de ccumpãnã, comparabil cu momentele
1918 ºi 1940, când i-au fost puse în pericol

chiar existenþa statalã ºi locul pe scena lumii. În urma
acestui examen, poporul român va trebui sã decidã
dacã evolueazã în sfârºit, ridicându-se la rangul
meritat de naþiune, sau involueazã, transformându-se
definitiv într-o populaþie. Împotriva semnelor rele care
se înmulþesc, România anilor ce vin are capacitatea
de a forþa succesul, iar nu eºecul unei naþiuni.

PPeennttrruu uunn iiddeeaall ccoommuunn
Cãllin GGEORGESCU

Titlul aanterior aaparþine uunei ccãrþi aapãrute îîn 22012 lla EEditura
Compania, ddin BBucureºti, iiar ttextul ccare uurmeazã eeste rreluat, ddesigur,
cu aacordul aautorului ººi aal eediturii, dde lla îînceputul aacestei ccãrþi. DDe-aar

fi nnumai mmottoul eei ººi ccartea ttot aar ttrebui „„învãþatã”: O þþarã ttrebuiie
condusã dde ooamenii ccare ssunt ddeciiºii ssã ffacã nnu ppoliitiicã, ccii iistoriie.”

Vom mmai rrelua ººi îîn nnumere vviitoare ddin ccartea ddlui GGeorgescu.

E
u nnu ssunt ppolitician ººi nnu vvoi ffi nniciodatã
membru dde ppartid. EEu ppot, ddoar, cconstrui
un rregim dde ddemnitate nnaþionalã ccare

sã ssalveze NNeamul RRomânesc.
Pentru aaceasta eeste nnevoie dde oordine, ddisciplinã

ºi ccuvinte ppuþine. DDar, mmai ppresus dde oorice, ssã aavem
un iideal ccomun, ssã ccredem îîn ddãinuirea ppoporului
român, ccare eeste mmai mmult ddecât uun ppopor, eeste
creatorul uunei ccivilizaþii.

Dupã uun ssfert dde vveac dde ttranziþie cconfuzã
ºi ddureroasã, îînsã, nnu aavem uun pproiect dde þþarã.
Conducãtorii ppe ccare nni ii-aam aales nne-aau aamãgit ccu
promisiuni îînºelãtoare ººi nnu aau ffost îîn sstare ssã oofere
un rrãspuns. SS-aau ccomplãcut ccu ttoþii îîn cciondãneli
mãrunte ººi ttârguri ddubioase, uuitând eesenþialul –– ccã
avem dde cclãdit oo þþarã ppe mmãsura nnãzuinþelor ooamenilor
de aaici ººi aa iistoriei mmilenare aa nneamului rromânesc.
Lupta ppentru pputere aa ddevenit uun sscop îîn ssine,
un eexerciþiu ssteril îîn ccare iinvectiva aa lluat llocul
argumentului rraþional, iiar mmanipularea ddosarelor

ºi ººantajul oordinar sse ssubstituie iideilor ººi pproiectelor.
Dupã aatâtea nneadevãruri pproclamate rritos dde lla ccele
mai îînalte ttribune, eelectoratul eeste dderutat, ººi-aa ppierdut
încrederea îîn cclasa ppoliticã.

Speranþa, îînsã, nnu mmoare. DDar eea nnu vvine ddinspre
chipurile aanoste ccare sse pperindã zzilnic ppe mmicile eecrane
sau ppe lla îîntrunirile ppublice. ªªi nnici nnu ppoate ffi ttrezitã
în ssufletele ooamenilor ddoar pprin rrugãciuni, ffãrã lluptã,
îndrãznealã ººi pputere. SSperanþa eeste uun ddar ddivin
ºi eea sse nnaºte, cca îîn ttoate mmomentele ggrele aale iistoriei
naþionale, ddin aadâncurile ffiinþei aacestui ppopor.

Eu aam uun pproiect dde þþarã, ccu oobiective ssimple
ºi cclare: hhranã, aapã, eenergie. ªªtiu ssã-ll ppun îîn aaplicare,
ºtiu ccu ccine ººi ccum ssã oo ffacem. ªªi mmai ººtiu ccã eeste mmai
mult ddecât uun ssimplu pproiect dde þþarã: eeste uun pproiect
de eeliberare ddin rrobia iignoranþei, aa ssãrãciei mmateriale
ºi sspirituale. 

(Introducerea –– ccu ttitlul Ciine ssunt – lla ccartea CCãlin
Georgescu, Cumpãna RRomâniieii, Editura LLogos,
Bucureºti, 22014)

„S-a vorbit mult despre reforma statului,
a clasei politice. Uneori se creeazã impresia
cã se urmãreºte doar o redistribuire a puterii
ºi dobândirea de avantaje pentru cei care
o deþin. Acum, mai mult ca oricând, avem
nevoie de un dialog real, de reconciliere
naþionalã. Dar aceasta înseamnã respect ºi
voinþã sincerã de a se ajunge la un consens
rezonabil. Solidaritatea nu se clãdeºte
la ordin, ci din convingerea cã soluþiile
propuse sunt bune pentru þarã ºi pentru
oamenii ei.” (la Academia Românã,
25 mai 2010)

„Pe plan economic, avem nevoie
de mãsuri pentru punerea în valoare
a avantajelor competitive reale de care
mai dispune România prin consolidarea
capitalului naþional, întãrirea regimului
proprietãþii, încurajarea iniþiativei
antreprenoriale, identificarea unor noi
resurse de dezvoltare, inclusiv prin
parteneriate public-privat, sprijinirea
formulelor asociative «la firul ierbii» pentru
crearea de locuri de muncã stabile ºi bine
remunerate ºi pentru îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii.” (la Academia Românã, 25 mai 2010)
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SOS TTransfãgãrãºan! 
Apel lla mmemorie ººi aacþiune ccolectivã
Deºi istoria recentã plaseazã Argeºul sub steaua

norocoasã a succesului economic, nu puþini sunt cei
care ºtiu cã Argeºul întruchipeazã, înainte de toate,
mitul sacrificiului pentru creaþia durabilã, indiferent de
ce naturã. Mãnãstirea Argeºului, dar ºi poveºtile care
stau în spatele unor construcþii aproape supraumane
– Barajul ºi Hidrocentrala de la Vidraru ºi, mai ales,
Transfãgãrãºanul – sunt tot atâtea manifestãri
neverosimile ale sacrificiului uman pus în slujba
eternitãþii, care meritã toatã preþuirea noastrã. 

Din perspectiva potenþialului de dezvoltare,
Transfãgãrãºanul „musteºte” astãzi de oportunitãþi,
în ciuda stângãciilor cu care s-a realizat integrarea
acestuia în circuitul turistic naþional. A fost nevoie
ca vedetele Top Gear ºi actorul Nicolas Cage sã-l
numeascã „cel mai spectaculos drum din lume” ca
privirea noastrã sã se întoarcã – pentru un moment
cel puþin – cãtre drumul care leagã regiunile istorice
ale Transilvaniei ºi Valahiei, prin cele mai înalte zone
ale Carpaþilor Meridionali. Sãpat în stâncã,
prin eforturi greu de descris ºi chiar de
imaginat, Transfãgãrãºanul oferã plãcerea
purã de a contempla minunile naturii
ºi de a respira aerul libertãþii sub cerul
nemãrginit. Un adevãrat arsenal de rãzboi
– cu tone de dinamitã ºi mii de scuturi
umane – a fost activat pentru a disloca
roca ºi a-i crea turistului confortul
ºi siguranþa cãlãtoriei.

Din pãcate, însã, Transfãgãrãºanul stã
astãzi prizonier timp de opt–nouã luni pe
an pentru cã lipsesc investiþii minime
pentru infrastructurã rutierã ºi pentru consolidarea
copertinelor care sã protejeze de riscul avalanºelor.
Mai mulþi factori de decizie – miniºtri, ambasadori,
oficiali naþionali ºi internaþionali – au bãtut de-a lungul
timpului „Bulevardul Carpaþilor” ºi ºi-au exprimat
public admiraþia pentru acest adevãrat miracol uman.
Recent chiar, Ministrul Finanþelor, Eugen Teodorovici,
prezent în Argeº pentru reuniunea mixtã a Comisiilor
pentru Transport ºi Infrastructurã, precum ºi pentru
Afaceri Europene din Parlamentul României, ºi-a
arãtat susþinerea categoricã – inclusiv sub raport
financiar – pentru Transfãgãrãºan, despre care
crede cã „se poate dezvolta ºi poate deveni
un reper pentru turismul României”.

Pânã atunci însã, e oportun a aminti faptul cã
tot pe Argeº în jos, la umbra mitului sacrificiului,
s-a nãscut o altã creaþie mãreaþã – doctrina prin noi
înºine – care a condus la fãurirea României moderne.
În aºteptarea unor forþe externe care sã ne ajute
sã scoatem la luminã comorile Argeºului, putem,
în spiritul lui prin noi înºine, sã cinstim „drumul spre
nori”, sã valorizãm identitatea localã ºi sã facem
din Transfãgãrãºan un reper de forþã pe harta
turisticã ºi culturalã a Europei. 

Dovada ccã sse ppoate eexistã ddeja
Sesizând oportunitatea valorificãrii potenþialului

turistic inimaginabil al Vãii Argeºului, Grupul Industrial
Componente din Piteºti (GIC) – condus de Gheorghe
Badea – un fiu de onoare al Argeºului ºi Muscelului –
a investit în turismul din zonã nu doar sume cu multe
zerouri, ci ºi energie ºi pasiune pentru lucrul bine
fãcut. Astãzi, GIC este probabil cel mai important
investitor în turism pe axa Piteºti (Hotelul Star
Bascov) – Curtea de Argeº (Hotelul Posada) –
Vidraru (Hotelul Posada Vidraru) – Bâlea Lac
(Complexul Turistic Capra). În încercarea de
a integra Transfãgãrãºanul în circuitul turistic,
managerii GIC au modernizat sau construit din
temelii obiective impresionante prin poziþionare ºi
calitate a serviciilor oferite: toate unitãþile hoteliere
menþionate anterior dispun de spaþii de cazare
de 3 sau 4 stele, restaurant bazat pe bucãtãrie
tradiþionalã ºi internaþionalã, spaþii de conferinþe

ºi evenimente corporate, precum ºi de posibilitãþi
de agrement dintre cele mai diverse, fie cã vorbim
de plimbãrile cu vaporaºe proprii pe Lacul Vidraru
sau de Parcul de Aventurã de la Cabana Capra.
Legãtura dintre toate aceste entitãþi este realizatã
de agenþiile de turism proprii ale GIC – Donaris
ºi Posada din Curtea de Argeº. 

Din fericire, exemplul GIC nu este singular, în
zonã existând ºi alte investiþii importante, precum
ºi o ambiþioasã încercare de construire a staþiunii
turistice Moliviºu. Dacã judeþul a fost oarecum ocolit
pânã acum de programele naþionale de investiþii,
Moliviºu pare o oportunitate unicã de a demonstra
cã acþiunea localã se poate ridica deasupra altor
interese. Din perspectivã economico-socialã, crearea
unei zone turistice de forþã va atrage investiþii, va
crea locuri de muncã ºi va pune în miºcare economia
localã prin fluxurile de turiºti care vor veni aici.
Mai departe, se va oferi o ºansã
de dezvoltare micilor antreprenori
locali, iar Transfãgãrãºanul ºi

întreaga zonã a Vãii Argeºului
vor fi, la rândul lor, integrate în
acest circuit, cu efecte care se
vor întoarce în comunitate. 

Un eefort mminim ppentru RRomânia, 
un eefect mmaxim ppentru rromâni
Scoaterea Transfãgãrãºanului din starea de

inerþie stã în capacitatea noastrã de mobilizare.
Sã ne amintim cã tot printr-o mobilizare exemplarã
a fost realizat Transfãgãrãºanul – lucrãrile au început
în anul 1969, simultan de la ambele capete, ºi au
fost finalizate într-un timp record, în anul 1974. Atunci
a fost vorba de sfãrâmarea muntelui, acum doar de
câteva retuºuri... Pentru a oferi siguranþã în condiþii
meteorologice dure, Transfãgãrãºanul trebuie sã
comporte o serie de lucrãri de protecþie a versanþilor
împotriva cãderilor de pietre ºi de construire a
unor polate care sã securizeze drumul în situaþia
avalanºelor. Dacã încercãm o comparaþie de tipul
„cum fac alþii acest lucru”, vom vedea cã zonele
muntoase din þãri precum Franþa, Elveþia sau Austria
sunt prevãzute cu sute de tuneluri ºi kilometri întregi
de copertine, pe când Transfãgãrãºanul se dezvãluie
liber, în toatã splendoarea lui, tuturor încercãrilor
naturii. Este adevãrat cã zona se bucurã de prezenþa
celui mai lung tunel din România, de 884 m (tunelul
de la cota 2.040, care strãbate muntele Paltin) ºi de
alte patru tuneluri care mai acoperã circa 300 m de
drum, dar nivelul de protecþie nu garanteazã nici pe
departe siguranþa cãlãtoriei. Pe lângã construirea
unor astfel de apãrãtoare, s-ar mai putea face câte
ceva ºi pentru repararea podurilor, decolmatarea
ºi desfundarea ºanþurilor ºi a rigolelor, refacerea
instalaþiei de iluminat din tunelul de la cota 2.040,
unele mici reparaþii la partea carosabilã º.a., dar
sã lãsãm sã vinã întâi degetul, sã nu cerem toatã
mâna dintr-odatã…

Toate intervenþiile descrise anterior ar putea
elibera Transfãgãrãºanul din prizonieratul la care este
supus timp de opt–nouã luni pe an ºi l-ar putea reda
circuitului turistic. Cu un scurt exerciþiu de imaginaþie,
putem apoi sã construim o ofertã ah-hoc pentru
Valea Argeºului, care sã sune cam aºa:

Destinaþia: 
Þara AArgeºului
Punct de pornire: Curtea

de Argeº, una dintre primele
reºedinþe domneºti ale Þãrii
Româneºti, kilometrul zero
pentru formarea poporului român, a limbii române
ºi a primei monede feudale româneºti. Calea
de acces: Transfãgãrãºanul, „drumul spre nori”.
Atracþii (selectiv): Biserica Domneascã din Curtea
de Argeº, cea mai veche ctitorie voievodalã din Þara
Româneascã (sec. XIV), înscrisã în Lista Indicativã
UNESCO; Mãnãstirea Curtea de Argeº, necropolã
pentru familia regalã a României ºi templu pentru
mitul sacrificiului întruchipat de Legenda Meºterului
Manole; Cetatea Poienari („Cetatea lui Vlad Þepeº”),
monument de arhitecturã de interes naþional;
Rezervaþia forestierã Pãdurea Arefu; Valea lui Stan,

cel mai spectaculos canion din zonã;
Lacul Vidraru, cel mai adânc lac de
acumulare din þarã (165 m), plimbare cu
vaporaºul de la Hotelul Posada Vidraru
cãtre cabana Cumpãna, la adãpostul
munþilor; Barajul Vidraru, construcþie
situatã, prin înãlþime, între primele 10
baraje în arc din Europa; Peºterile de la
Piscul Negru, monumente ale naturii cu
dimensiuni cuprinse între 165 ºi 350 m;
Cascada Capra, cu o cãdere de 40 m ºi
cea mai purã apã din Carpaþi; Parcul de
Aventurã de la complexul Capra, Rope
Course, 16 ateliere de pod suspendat
pentru amatorii de senzaþii tari; Lacul
glaciar Bâlea, situat la o altitudine
de peste 2.000 m; Hotelul de Gheaþã
de la Bâlea, unic în Europa de Est…
Punct final: descinderi libere pe cele
mai înalte douã vârfuri din masivul
Fãgãraº ºi, în acelaºi timp, din þarã.

A duce în lume aceastã ofertã stã doar în
voinþa noastrã ºi în spiritul lui „prin noi înºine”!
Iar îndrãzneala de a ne dori ce e mai bun pentru
Argeº nu trebuie sã se opreascã aici, pentru
cã acolo unde existã atuuri, existã ºi legitimitate. 

Schi ppe TTransfãgãrãºan
În acest moment, trebuie sã spunem cã zona

Transfãgãrãºan este unicã în România prin durata
prelungitã a sezonului de iarnã: zãpada domneºte
pe crestele munþilor Fãgãraº ºi în zonele limitrofe
peste cinci luni pe an, spre deosebire de alte
destinaþii montane din România, care se întreabã la
propriu „Unde sunt zãpezile de altãdatã?” Construirea
unor staþiuni de schi în zona Transfãgãrãºan este
provocarea pentru care se cautã soluþii de peste 40
de ani! Este notoriu faptul cã planurile iniþiale pentru
construcþia Transfãgãrãºanului includeau ºi realizarea
unei staþiuni de schi cu peste 100 km de pârtii de
schi, pârtii de bob, patinoare ºi hoteluri. S-a renunþat
atunci la proiect, pentru cã banii au fost direcþionaþi
cãtre alte obiective din planul cincinal. La renunþãri
succesive am tot asistat ºi în ultimii ani, de cele mai
multe ori în favoarea unor proiecte similare în zone
în care zãpada se aºterne doar ocazional ºi în
care turiºtii se calcã în picioare în cele câteva zile
schiabile din an. Proiectul Moliviºu, care prevede
construirea unor pârtii de schi pe versantul nordic
al masivului Ghiþu, ºi-a gãsit repede opozanþi, chiar
înainte de a prinde contur cu adevãrat. Cu experienþa
mitului sacrificiului în spate, argeºenii au datoria
moralã de a reclãdi zi de zi ceea ce pare sã
se dãrâme noaptea ºi de a lupta cu toate forþele
pentru proiectul Schi pe Transfãgãrãºan, prin care
Argeºul sã aducã o alternativã turisticã viablã
la Valea Prahovei. 

Cu privirea spre viitor, tot ce ne rãmâne este sã
aºteptãm cu rãbdare susþinerea financiarã promisã
pentru zona Vãii Argeºului ºi sã îndrãznim sã sperãm
cã miracolul „prin noi înºine” va funcþiona încã o datã,
la noi acasã. 

CCoommoorriillee AArrggeeººuulluuii 
ººii mmiirraaccoolluull „pprriinn nnooii îînnººiinnee””

Simion ZZANFIR
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Cred necesar sã arãt
cã o greutate pe care am
întâmpinat-o chiar de la
început, în lucrãrile de la
Goleºti, a fost aceea a gãsirii
lucrãtorilor calificaþi, în
comunã sau în împrejurimile

ei. Un zidar bun, un dulgher bun ºi un sobar bun erau
tot ce se putea gãsi acolo; salahori erau destui, dar
ºi corectitudinea lor era discutabilã, trebuind astfel
sã am o atenþie sporitã pentru a evita orice risipã.
Deoarece aducerea lucrãtorilor din alte localitãþi
îmi crea unele dificultãþi mari, am fost nevoit sã mã
mãrginesc la mâna de lucru „goleºteanã” în cea mai
mare mãsurã. Numai pentru lucrãrile de tâmplãrie,
fierãrie, învelitori am recurs la mâna de lucru din
Piteºti ºi Domneºti (Argeº). Un concurs preþios l-am
avut din partea meºterului zidar ºi pietrar Giovanni
Colman din Goleºti, meºter pe atât de priceput,
pe cât era de cinstit.

Ing. Corneliu Sãndulescu –1969

Î
n pperioada 99 iiunie 11942 –– 114 iiulie 11944,
la Curtea Goleºtilor s-au desfãºurat lucrãri
de restaurare sub coordonarea Comisiei

Monumentelor Istorice, arhitectul Horia Teodoru fiind
reprezentantul acesteia. Diriginte de ºantier a fost,
pe întreaga perioadã, zi de zi, inginerul Corneliu
Sãndulescu din Bucureºti, cel cãruia îi datorãm,
în mare mãsurã, informaþiile inedite, consemnate
într-un Memoriu aflat în colecþiile muzeului. 

În paralel cu aceste lucrãri, în vara anului 1942,
s-au demarat sãpãturi arheologice sub conducerea lui
Dinu Rosetti, în jurul conacului (unde s-au evidenþiat
temelii vechi în legãturã cu cele existente), precum
ºi în jurul fântânilor de la intrare, unde s-au gãsit
urme ale conductei de alimentare cu apã (pe o micã
porþiune, în spatele fântânii din dreapta). Sãpãturile
s-au oprit aici, urmând sã se cerceteze, într-o altã
etapã, sursa ºi traseul conductei de alimentare.

În 1942, din fosta ªcoalã ºi fosta Casã a Sãracilor
(construite la sfârºitul secolului al XVIII-lea, în jurul
anului 1790) rãmãseserã întregi doar zidurile dinspre
ºoseaua comunalã; în rest, ierburi înalte, umezealã,
ruinã. Din ºarpante ºi învelitori se mai pãstrau doar
vagi urme care sã permitã reconstituirea lor. ªcoala
Slobodã Obºteascã, prima ºcoalã superioarã din
mediul rural din Þara Româneascã, fusese deschisã
aici prin grija deosebitã a fiului cel mic al Banului
Radu Golescu, Dinicu. În Însemnare a cãlãtoriei
mele…, Dinicu Golescu vorbeºte despre nevoia de
„învãþãturã” spre „folosul lumii ºi podoaba patriei”,
cãci progresul unui neam, adicã „prefacerea lui spre
bine”, nu e posibilã „fãr’de întâia câºtigare a luminei,
care îºi ia începere de la învãþãturã”. Din lectura
Înºtiinþãrii la deschiderea ºcolii, aflãm cã aici puteau
studia ,,...fiii nobleþii, ai norodului ºi mãcar ºi robi
pãmânteni ºi streini... având toate ºi învãþãturã
fãrã nicio platã”. 

N
imic nnu mmai aamintea de gloria de altãdatã,
când cãrturarul Aaron Florian fusese
profesor ºi director, nici de prezenþa

lui Ion Eliade Rãdulescu învãþându-l „metodul
lancasterian” de predare. (M. Popescu, C. Iliescu,
Goleºtii, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1966, p. 36.)

La fel de ruinate erau ºi celelalte clãdiri
din incintã: camerele servitorilor ºi arhondaricul
(camerele de oaspeþi). Doar fântâna pãrãsitã, aflatã
în partea de nord a conacului, a avut nevoie numai
de refacerea acoperiºului, ea fiind intens folositã
în perioada restaurãrii.

Atât ªcoala, cât ºi Casa Sãracilor au fost alãturate
zidului înalt de apãrare, care fusese tãiat în formã
de fronton, cu faþada spre ºoseaua comunalã.
La restaurare, s-a pãstrat aceastã plasare a
faþadelor, în ele gãsindu-se metereze pentru arme.

Planul Casei Sãracilor era perfect vizibil: trei
încãperi spre ºosea ºi trei încãperi cu un cerdac spre
curte – toate complet ruinate. Un releveu al clãdirii,
executat în 1920, ilustreazã separarea a douã
dintre cele ºase camere prin douã goluri de egalã

deschidere, între ele existând un pilastru.
Cercetãrile au condus la gãsirea unui al treilea

gol, care fusese înfundat pentru construirea unei
sobe. S-a redat aspectul iniþial al interiorului, prin
restaurarea celor trei goluri cu arce pe linia celor
de la ferestre. Zidãria a fost integral refãcutã, atât
cu material nou, cât ºi cu material vechi, refolosibil.
Elementele de tâmplãrie, uºi ºi ferestre, s-au
reconstituit dupã modelele gãsite în pereþi: o fereastrã
cu toc înzidit, cu dimensiunile 0,72/0,92 m, în stare
foarte bunã, împãrþitã în patru ochiuri cu cercevele
separate, care se închideau simultan printr-un
dispozitiv aflat în centrul ferestrei. Fereastra a fost
lãsatã pe locul ei, celelalte fiind reconstituite dupã
acest model. Fiecare încãpere are o uºã spre
cerdac (salã), înãlþimea de 2,55 m fiind aceeaºi
pentru toate încãperile.

„ªarpanta s-a refãcut cu trei fante, aºa cum cerea

planul clãdirii,
aºezându-se cãpriori
exact pe o veche
urmã a lor, vizibilã pe
fronton. Învelitoarea
s-a refãcut tot cu ºiþã,
deoarece, tot pe o
fotografie de la 1896,
acest lucru se vedea
clar. Cerdacul dinspre
curte s-a reconstruit
pe înãlþimea gãsitã,
cu pardosealã de cãrãmidã veche aºezatã, aºa cum
se vedea dintr-un rest al fostei pardoseli. Din ºase
stâlpi ai cerdacului nu se pãstrase niciunul; forma lor
neputându-se stabili, s-a copiat dupã aceea a unui
stâlp vechi de stejar, gãsit intact în clãdirea principalã
(la scara podului), iar refacerea celorlalþi s-a fãcut
dupã acesta la ambele clãdiri din faþã.” (Corneliu
Sãndulescu, Memoriu asupra lucrãrilor de restaurare
privind Curtea Goleºtilor, Bucureºti, 1969)

Î
n TTestamentul ddin 22 ffebruarie 11815, pentru
întreþinerea Casei Sãracilor, banul Radu
Golescu lãsase: „...un pod ce m-am apucat sã-l

fac peste Argeº stãtãtor, îl fac pentru oareºcare ajutor
la sãracii ce vor ºãdea în cele ºase odãi, adicã odãile
ce le-am fãcut lângã poartã, la Goleºti. Ci fii-meu,
Constandin, sã poarte grija, atât pentru pod, când
se va strica sã-l dreagã, cât ºi din iratul podului sã
hrãneascã pe acei sãraci. ªi de nu voi isprãvi eu
podul, pânã când mã voi afla într-aceastã viaþã, las
cu sufletul meu ºi hotãrãsc sã se cheltuiascã din banii
ce am pe la datornici ºi sã-l isprãveascã. Cum ºi trei
roate de moarã în apa Argeºului, la Leurdeni, ce
le-am avut de la rãposatu Stolnicul Sandu, iarãºi
pentru aceºti sãraci sã fie. Aºijderea, ºi via de la
Negovani o las sã fie tot pentru acei sãraci. Las ºi
cinci sãlaºe de þigani, tot pentru via de la Negovani.
Aceste cinci sãlaºe întâi sã iasã din toþi þiganii, apoi
ceilalþi sã se împartã de clironomi (moºtenitori – n.n.).
Sã se aleagã care þigani or fi mai cu putere ºi aceste
sãlaºe, atât ei cum ºi oricâþi se vor naºte din ei,
sã fie toþi pentru sãraci în veci, pentru sufletul meu.
În care ºi pe fii-meu Iordache cu fii-meu Constandin
ca sã urmeze întocmai dupã cum arãt într’aceastã
diatã. Din banii ce-i am cu zapise, de va prisosi
cevaºi dintr’aceste trei iraturi, adicã de la pod, de
la vie ºi de la trei roate de moarã, de care ºi mai sus
am pomenit cã le las pentru sãracii de la acele ºase
odãi, sã mai þie ºi douã paturi de bolnavi, în cele

douã odãi de lângã bisericã ca sã fie napristan
bolnavii de acolo. Iar de nu se va putea þinea douã
paturi, sã se þie mãcar unul ºi fiindcã la Piteºti este
doftor, peste toatã vremea sã se tocmeascã cu anul,
atât pentru doftorii, cât ºi pentru osteneala lui. ªi
de nu va putea þine douã paturi de bolnavi, iar unul
sã þie, dupã cum ºi mai sus tot întracest chip am
însemnat. Aºa te poftesc fãtul meu, Constandine, de
va prisosi sã urmezi a se face ºi aceastã pomenire.”

R
estaurarea ªªcolii SSlobode OObºteºti a lui
Dinicu Golescu s-a fãcut pornindu-se de la
aceeaºi stare de ruinã ca la Casa Sãracilor,

refãcându-se, în totalitate, zidurile dinspre curte ºi
executându-se reparaþii la zidul cu fronton dinspre
ºoseaua comunalã. Cu o excepþie de câþiva metri,
temeliile zidurilor dinspre curte, pe cele trei laturi
ale ambelor clãdiri, au fost gãsite într-o stare bunã.
„Distribuþia încãperilor acestei clãdiri era aceeaºi

ca a încãperilor din
Casa Sãracilor, dar
s-a reconstruit…
vechea salã de clasã
desfiinþându-se un
perete interior la
încãperile dinspre ºosea.
Înãlþimea încãperilor
s-a dedus în acelaºi
mod ca la Casa
Sãracilor iar învelitoarea
de ºiþã s-a refãcut
pe baza aceloraºi

elemente”. (C. Sãndulescu, op. cit.)
Cerdacul ªcolii are ºapte stâlpi (la
Casa Sãracilor are doar ºase), conform
informaþiilor provenite din releveul de
la 1920, iar pardoseala a fost refãcutã
din cãrãmidã ziditã de-a latul. Cele
douã clãdiri, ªcoala ºi Bolniþa (sau
Casa Sãracilor), sunt asemãnãtoare
ca dimensiuni, plan, stil arhitectural,
singura deosebire constând în existenþa
ornamentului pe faþada Casei Sãracilor
(lucrat în „fresco”).

Celelalte douã clãdiri anexe, arhondaricul ºi
camerele servitorilor, au fost restaurate pe baza
urmelor de la temelii, folosindu-se atât material
vechi, cât ºi material nou. Acestea fuseserã
construite în perioada 1784 – 1807, pe laturile de
S-V ºi N-V. La restaurare, temeliile zidurilor interioare
au arãtat distribuþia fostelor încãperi ale clãdirii, plan
care a fost respectat pânã la ultimul detaliu, fapt
care explicã diferenþa de nivel între ferestrele
arhondaricului, golurile ferestrelor fiind pãstrate cu
fidelitate la înãlþimile respective. ªi aceste construcþii
au fost acoperite cu ºiþã bãtutã la cinci rânduri,
asemenea acoperiºului conacului.

Î
n aarticolul rreferitor lla rrestaurarea cconacului
din perioada 1942–1944, fãceam referire
la caracteristicile acoperiºului original din ºiþã,

îmbinatã în „lambã ºi uluc”, bãtutã la cinci rânduri,
în cuie de fabricaþie industrialã. De asemenea,
semnalam gãsirea, în podul conacului, a unui
fragment de acoperiº, vechi de circa o sutã de
ani, din ºiþã „ochetatã” de brad, îmbinatã în „lambã
ºi uluc” ºi bãtutã la ºase rânduri, în cuie þigãneºti.

Lucrãrile de restaurare, costisitoare pentru
acea perioadã, s-au realizat, în privinþa tuturor
acoperiºurilor, cu ºiþã simplã, confecþionatã la Goleºti,
de cãtre o echipã de ºiþari din Domneºti. ªiþa nu a
mai fost ochetatã ºi nici îmbinatã în „lambã ºi uluc”,
iar cuiele folosite au fost de fabricaþie industrialã.
Dirigintele de ºantier, Corneliu Sãndulescu, nu face
precizarea privind numãrul de rânduri folosit, ci doar
aprecierea cã lucrarea a fost executatã cu mãiestrie
ºi „fãrã cusur”. Singurul adaos al învelitorilor tuturor
construcþiilor a constat în montarea de jgheaburi,
burlane ºi vazoane din tablã de zinc, iar pentru
asigurarea unei îndelungate protecþii a ºiþei s-a
procedat la vopsirea ei cu carbolineum (gudron
greu – ulei de antracen – folosit la impregnarea
lemnului ºi ca fungicid) subþiat cu petrol.

AAnnssaammbblluull ffeeuuddaall aall GGoolleeººttiilloorr
Restaurarea cconstrucþiilor aanexe

Fillofteia PPALLY
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MMeeººtteeººuugguurriillee AArrggeeººuulluuii ººii MMuusscceelluulluuii
Ioan GGODDEA

Î
n uultimele ccinci ddecenii, cercetãrile istorico-
etnologice din regiunea geograficã a Argeºului
s-au îndreptat mai ales spre aspectele legate de

arhitectura tradiþionalã, laicã ºi religioasã. Realizarea,
la Goleºti, a Muzeului Naþional al Pomiculturii ºi
Viticulturii din România a fost posibilã tocmai graþie
acelor cercetãri începute în Argeº ºi continuate
în multe alte zone etnografice ale þãrii.

Cu siguranþã, acest muzeu este unul dintre cele
mai mari muzee de profil din Europa. Colecþiile sale
sunt argumente istorice care se constituie într-un
mare tezaur. Dacã cercetãrile începute în anii ’65 nu
ar fi dus la înfiinþarea acestui muzeu în aer liber, este
sigur cã miile de artefacte care-l compun ar fi dispãrut
fãrã urmã. Existând muzeul, existã documentele
palpabile ale unei istorii milenare.

Muzeul de la Goleºti este astãzi
condus de dr. Filofteia Pally care
continuã, la altã scarã a timpului,
cercetãrile tematice ºi cele de
tezaurizare patrimonialã. Domnia
sa a finalizat transferul ºi includerea
în circuitul muzeal a câtorva unitãþi
de arhitecturã absolut remarcabile.
Dintre ele, amintim: gospodãria de
pomicultor din Almaº, Arad (Þara
Zarandului), casa de viticultor din
Vãleni, Prahova, primãria ruralã din
Hârseºti, Argeº, moara de apã din
Musteºti, Arad, atelierele de olãrit
ºi fierãrie, troiþele de rãspântie
din Cuca ºi Ciomãgeºti, Argeº,
gospodãria de dogar din Rãdeºti,
Muscel, precum ºi remontarea ºi
includerea în circuitul muzeal a
gospodãriilor de pomicultor din
Rãdãºeni, Suceava, ºi Lunca Ilvei, Bistriþa-Nãsãud.

F
iresc, FFilofteia PPally a fost investitã cu
aceastã activitate managerialã în baza unor
calitãþi ºtiinþifice remarcabile. Ani de zile a

studiat în arhive ºi biblioteci, a fãcut cãlãtorii de
documentare începând din Moldova ºi continuând cu
Oltenia ºi Transilvania. Aºa se face cã, în paginile
recentei cãrþi, Meºteºugurile þãrãneºti din zonele
Argeº ºi Muscel, din Evul Mediu pânã în actualitate
(Editura Tiparg, 2014), domnia sa ne prezintã un
subiect de maxim interes pentru cunoaºterea
evantaiului ocupaþional al românilor argeºeni de-a
lungul istoriei.

Ocupaþiile principale ºi cele secundare se
împleteau în habitatul rural de odinioarã cu mãistoriile
(numite, uneori, impropriu, meºteºuguri), cu tainele
ºi obiceiurile, fãcând un corp comun pe care-l numim
foarte simplu sat. 

Cele peste 350 de pagini ale volumului fac
dovada unui efort intelectual ºi fizic demn de toatã
lauda. Avem în faþã o veritabilã monografie istorico-
etnograficã imposibil de realizat fãrã ani mulþi de
travaliu, fãrã experienþã în munca de cercetare
arheologicã, arhivisticã ºi bibliograficã ºi nici fãrã
acumulãri succesive în domeniul muzeologiei
teoretice ºi practice.

Structura lucrãrii cuprinde, în esenþã, douã
mari pãrþi: 

a) Istoria meseriilor ºi mãiestriilor de sat, începând
din zorile istoriei ºi continuând, pas cu pas (secol
dupã secol), diversificarea ºi specializarea individualã
pe un anume domeniu material (olãrie, prelucrarea
metalelor, prelucrarea fibrelor ºi altor materiale textile

etc.), pânã în pragul epocii moderne.
b) Apogeul dezvoltãrii, diversificãrii

ºi cuprinderii spaþiale a zeci ºi zeci
de meºteºuguri în condiþiile noi ale
exploziei vaselor comunicante pe
care le numim drumuri, relaþia
marfã–piaþã–consumator. Este calea de
la producþia pentru sine, pentru familie,
la producþia pentru alþii (sãteni, sate
vecine, târguri, oraºe, zone mai mult
sau mai puþin îndepãrtate, ba ºi saltul
înspre ceea ce numim exportul de
bunuri etno-culturale, artizanale).

C
ercetãtoarea FFilofteia PPally
a urmat îndeaproape
exemplele marilor monografii

zonale apãrute anterior ºi care
oglindeau realitãþi de mare tradiþie:

Bucovina, Maramureº, Valea Jiului, Mãrginimea
Sibiului, Dobrogea, Podiºul Moldovei etc. Multe dintre
acele monografii erau semnate de mai mulþi autori.

Monografia argeºeanã de faþã este rodul efortului
îndelung al unui singur autor, ceea ce nu a fost deloc
uºor. Sã parcurgi realitãþi economico-sociale de la
stadii individuale extrem de vechi, pânã la cele de
obºte ºi mai departe, pânã la specializãrile unei
comunitãþi rurale pe unul sau mai multe meºteºuguri,
nu este la îndemâna oricui.

Autoarea þine sã precizeze, încã din primele
pagini, cã oamenii Argeºului au trãit într-un fel
special, într-o anume „republicã”, într-o lume a lor
(motivele ºi argumentele sunt multiple), dar nu au
rãmas închiºi în „þarcuri” refractare la comunicarea
cu alþii ºi, în primul rând, cu cei din jur: dâmboviþenii,
prahovenii, braºovenii, mãrginenii, brãnenii etc.

Ar fi, apoi, mult de spus despre aspectele

concrete, cãrora
autoarea încearcã
sã le înþeleagã
rosturile ºi
valenþele multiple:
produs individual,
obiect artistic,
vectorii bizantini,
obiectul ºi negoþul,
satul în raport cu
oraºul, târgul ca
o lume de apogeu
în circulaþia
mãrfurilor, breslele
ºi rolul ocupat de
ele în dezvoltarea
ºi diversificarea
tramei stradale, a habitatului vechi ºi nou, reflectarea
diversitãþii ocupaþionale în mãrturiile cãlãtorilor români
sau strãini, catagrafiile ºi alte înscrisuri de mãrturie
istoricã pentru þãranii meºteri, meºterii þãrani,
negustorii ori colportorii de mãrfuri, de la oalele
de pãmânt ºi var, spre butiile ºi carele de vin,
de mãtãsuri ºi cearã de pãmânt.

Etnologic, lucrarea este ºi un veritabil dicþionar
de termeni, de la toponimie pânã la meºteºuguri,
obiceiuri, datini, tradiþii. 

Bibliografia generalã ºi specialã, fondurile
arhivistice utilizate, mare parte inedite, anexele
documentare de mare importanþã prezentate
in extenso, planºele alb-negru ºi color se alãturã
demersului ºtiinþific în ansamblu.

N
u pputem aavea ddecât ccuvinte dde aapreciere
pentru grija ºi acribia depusã în conceperea
aparatului critic fãrã cusur. Este absolut

firesc ca obºtea ºtiinþificã, nu numai din Argeº, ci ºi
din întreaga þarã, sã primeascã o carte de referinþã
pentru acel þinut fãrã seamãn de frumos. Ne-am
obiºnuit sã auzim cã lingviºtii acordã Argeºului rolul
de leagãn al graiului românesc; cã etnografii nu
contenesc cu laudele despre costumele de Muscel,
care parcã au coborât cu doamne ºi domniþe cu tot
din frescele bisericilor; cã teologii zic cã la Curtea
de Argeº este modelul pãmântean al Raiului;
cã la ªtefãneºti s-au ascuns, în beciuri, licorile
domneºti invidiate de pivnicerii lui ªtefan cel Mare
de la Cotnari.

Toate acestea ºi încã multe altele care se
cer descoperite prin lecturã fac ca lucrarea sã fie
o mare ºi frumoasã carte de înþelepciune pe care
o aºteptam de mult.

T
âmplãria uuºilor ººi fferestrelor, atât de la clãdirea principalã, cât ºi de
la celelalte clãdiri din Curtea Goleºtilor, a fost executatã în atelierul
lui Bucºenescu Ion din Piteºti, dupã modelele înzidite, descoperite

la fiecare construcþie în parte.
Trebuie precizat cã lucrãrile de restaurare s-au executat cu meºteri locali:

zidari, dulgheri, sobari, pietrari, dintre aceºtia fiind menþionat, cu deosebit respect,
numele meºterului zidar ºi pietrar Giovanni Colman. Din cercetarea de teren,
am aflat câteva informaþii despre acest prestigios meºter: nãscut în Italia
(zona Neapole), a locuit în Bucureºti, unde a cunoscut-o pe Ana Teodora din
Viiºoara–ªtefãneºti, fãcându-ºi casã aici, în 1939. Meºter constructor foarte
bun, Colman a restaurat foiºorul lui Tudor Vladimirescu de la Curtea Goleºtilor,
a ridicat bazinul de apã din Gara Goleºti, multe case pe ºoseaua Piteºti –
Bucureºti.

Alãturi de Giovanni Colman, un apreciat meºter zidar a fost Frusina Nicolae,
poreclit Friþigornea, care, nãscut în Goleºti, în jurul anului 1905, a lucrat ca zidar
în Bucureºti, executând lucrãri la faþadele caselor vechi, boiereºti, de pe Calea
Victoriei. Neîntrecut constructor de case, dar ºi sobar specializat, meºterul
Friþigornea a realizat, dupã desenele arhitectului Horia Teodoru, toate sobele din
camerele conacului de la Goleºti; de asemenea, a lucrat la repararea turnurilor,
a bãii turceºti, faþadei conacului ºi foiºorului – lucrãri de o valoare remarcabilã.
S-a stins din viaþã la cincizeci de ani, fãrã a lãsa moºtenire tainele meseriei,
singura lui fiicã, Gherghina, cãsãtorindu-se cu un grec ºi plecând în Grecia.

De asemenea, s-a apelat la ºiþarii din Domneºti, consideraþi de cãtre inginerul
Sãndulescu drept autori ai unei lucrãri de ºiþuire impecabile.

Baia turceascã, o construcþie robustã, acoperitã cu o cupolã de zidãrie, a
necesitat cele mai mici intervenþii, prin contrast cu foiºorul de la intrare, din care
se mai pãstra doar o construcþie de zidãrie, cu temelie din cãrãmidã, acoperitã

cu un strat gros de pãmânt. Foiºorul, care ar fi trebuit sã se afle deasupra,
nu mai exista, reconstituirea lui fãcându-se dupã proiectul arhitectului Horia
Teodoru, care a proiectat, de asemenea, ºi girueta din vârful foiºorului – cal
ºi cãlãreþ, strãmoº glorios al Goleºtilor, þinând în mânã un buzdugan. Schiþa
de mânã, fãcutã de arhitect, a fost mãritã ºi completatã de soþia inginerului
Sãndulescu ºi, ulterior, executatã la atelierul lui I. Marotineanu din Piteºti.

În foiºor, Tudor Vladimirescu a trãit ultimele sale zile de libertate, 18 – 21 mai
1821. În memoria lui Tudor, doctorul Burileanu de la Gãeºti a donat uºa masivã,
confecþionatã din stejar dintr-o singurã bucatã, care provenea din cula de la via
lui Tudor, din Cerneþi-Gorj, piesã originalã expusã ºi astãzi la etajul foiºorului.

D
espre ffântânile aaflate dde oo pparte ººi dde ccealaltã aa iintrãrii în Curtea
Goleºtilor se consemneazã cã acestea, asemenea foiºorului, nu mai
existau. Temeliile lor au fost, însã, dezvelite odatã cu temeliile foiºorului

ºi, în baza indicaþiilor arhitectului H. Teodoru, fântânile au fost rezidite, fãrã a
putea fi repuse în funcþiune în lipsa informaþiilor privitoare la alimentarea cu apã.

Capetele de lei originale nu au fost gãsite, cele actuale fiind executate într-un
atelier de sculpturã din Bucureºti, dupã un model similar cu al fântânii din curtea
Spitalului Pantelimon. Aceleaºi precizãri sunt valabile ºi în privinþa blocului de
piatrã naturalã din faþa fântânii din stânga; acesta a fost dãruit ºi adus la Goleºti
de cãtre un proprietar de pãmânturi din afara judeþului. „Blocul are o adânciturã
pe una din feþele lui; poartã o inscripþie veche din limba turcã, fãrã nicio legãturã
cu aºezãmântul din Goleºti.” (C. Sãndulescu, op. cit.)

În schimb, inscripþia originalã, cioplitã în piatrã, se aflã acum înziditã pe
fântâna din stânga intrãrii, fiind gãsitã, în 1942, aruncatã într-un colþ al curþii.
Placa de piatrã, cu textul tradus, a fost cioplitã ºi finisatã într-un atelier
din Bucureºti.
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Z
idurile dde aapãrare aale ccurþii erau, în mare parte, distruse, în unele porþiuni,
din înãlþimea de cinci metri ºi douãzeci de centimetri rãmânând cel mult
un metru ºi jumãtate. În aceeaºi stare de ruinã se aflau ºi turnurile de

apãrare: din trei, mai existau doar temeliile acoperite cu un strat gros de pãmânt,
cel de-al patrulea, situat în spatele bãii turceºti (zona nord), pãstrând zidãria pânã
la înãlþimea de doi metri. „Turnurile au fost refãcute cu cãrãmidã nouã pe
temeliile lor... partea care lipsea din turnul din nord-vest” fiind înlocuitã cu
o grindã curbã de beton armat. Turnurile au aspect de cilindru circular drept
cu cupole hemisferice; ele au dimensiuni diferite, în funcþie de zonele de risc,
cel mai mare fiind turnul din colþul de est. 

Curtea Goleºtilor, de forma unui patrulater uºor neregulat, cu faþada spre
ºoseaua principalã, avea, în 1942, suprafaþa de peste un hectar, la care
s-a mai adãugat, în 1944, donaþia Floricãi Slãniceanu, constând într-un teren
de 7.000 mp de pe latura de nord a zidului. Donaþia avea clauzã înfiinþarea
unei ºcoli ºi asigurarea unei burse pentru un elev din Goleºti.

Alãturi, pe latura de nord-est, pe o suprafaþã mai mare de douã hectare,
se afla parcul în care erau plantaþi arbori ºi pomi fructiferi. Grija pentru naturã,
pentru frumos, a reprezentat o preocupare constantã pentru familie, pentru Zinca
Golescu în special. „Sã cultivi, sã îngrijeºti, sã iubeºti florile era pentru Zoe
Golescu ºi pentru nepoatele ei nu numai o plãcere, ci ºi o grijã socialã în lumea
aceasta sãteascã din Goleºtii de Muscel, unde ºi astãzi nu lipseºte din fereastra
casei românului ghiveciul cu muºcata. Cãutau – ºi au izbutit – sã insufle þãrãncilor
gustul pentru flori, silind pe fiece þãrancã sã-ºi facã un colþ de grãdinã, cu flori
frumoase.” (George Fotino, Boierii Goleºti, Imprimeria naþionalã, Bucureºti,
1939, p. 139)

Era remarcabil frasinul bãtrân de peste trei sute de ani, dar care, în 1944,
s-a uscat. În acelaºi an, în parc, în apropierea buturugii rãmase dupã tãierea
frasinului, s-a construit sera din cãrãmidã, pentru elevii ªcolii de la Goleºti. Pentru

personalul ºcolii, s-au cumpãrat doi cai ºi o cabrioletã, iar în 1943, în prelungirea
casei arhondaricului, s-a construit, din zid de cãrãmidã, o remizã pentru trãsuri.

O
datã rrestaurate cclãdirile ddin CCurtea GGoleºtilor, aici a început sã
funcþioneze o ºcoalã de contabilitate cooperatistã, urmând a se
deschide ºi o ºcoalã de cooperatori ºi gospodari agricoli. În sprijinul

acestei ºcoli ºi cu condiþia deschiderii ºi menþinerii unui Muzeu al Renaºterii
naþionale ºi memoriei Goleºtilor în incinta clãdirii principale, Elena Perticari Davila
va dona un teren de 16 ha, situat pe ºoseaua de ramificaþie din vecinãtatea
conacului. Terenul a fost drenat de un inginer agronom, a fost împrejmuit cu un
gard de scânduri pe tot perimetrul, pe el plantându-se pomi fructiferi ºi creându-se
ºi o grãdinã de legume. Pe aceeaºi suprafaþã au mai fost construite din fundaþie
de beton cu pereþi din lemn un pãtul de porumb cu remizã pentru batozã, o
remizã pentru maºini agricole mici ºi tractoare, cu grajd pentru vite, un depozit
pentru seminþe ºi o locuinþã pentru conducãtorul fermei.

Drumul de la intrarea pe terenul fermei ºi pânã la remiza cu grajd a fost pavat
cu bolovani de râu, iar la intrare s-a construit o poartã mare, tradiþionalã, dupã
un proiect al arhitectului Dumitru Armãºel.

Toate construcþiile de la fermã, precum ºi amenajarea ºanþului de scurgere
de pe latura esticã pânã la râul Argeº ºi plantarea taluzului cu rãchitã au fost
coordonate de acelaºi diriginte de ºantier de la Curtea Goleºtilor, inginerul
Corneliu Sãndulescu. De asemenea, ºoseaua de ramificaþie a fost plantatã
de douã ori, sãlciile din 1942 fiind distruse de animale ºi de localnici.

La terminarea lucrãrilor de restaurare, între clãdiri s-au trasat alei pavate
cu pietriº, iar în jurul clãdirilor s-au executat trotuare. De la intrarea din faþa
bisericii ºi pânã pe latura nordicã a curþii s-a construit un drum pavat cu bolovani
de râu, pentru vehicule. Plantaþiile au fost curãþate, parcul a fost împrejmuit
cu sârmã întinsã pe pari de stejar – toate lucrãrile fiind realizate cu muncitori
din sat ºi din împrejurimi. 

I
storicul, ddiplomatul
ºi ggazetarul GGeorge
G. PPotra s-a nãscut la

Bucureºti, la 9 februarie 1940,
într-o familie de intelectuali,
cu ascendenþe ardelene. Tatãl

sãu, istoricul George Potra (1907-1990), era originar
din satul Sãcuieu, judeþul Cluj, dar a copilãrit în
Bucureºti, în cartierul Obor, de unde fura, pentru
a supravieþui, pe timpul Primului Rãzboi Mondial,
marmeladã din depozitele germane din zonã.
Mai târziu, se va cãsãtori cu Ana Rauca, fiica unui
antreprenor bucureºtean, iar din dota cãpãtatã la
nuntã îºi va deschide propriul anticariat („unul mare,
ca la Paris”, îºi aminteºte fiul), care va falimenta din
cauza rãzboiului. Tot datoritã pasiunii pentru cartea
veche ºi istoria localã va supravieþui ºi dupã rãzboi,
în anii ’50, când, din lipsã de alte venituri, îºi va
antrena ºi fiul în vânzarea de obiecte vechi – în
special cãrþi, monede, ilustraþii ºi tablouri – la talcioc
ori în târgurile ocazionale de la capãtul ªoselei
Fundeni ºi de pe podul Colentina. „Era o zi mare
când ne întorceam acasã cu 5 lei”, va povesti fiul
cu nostalgie ºi cu neobositã evlavie faþã de memoria
tatãlui, de douã ori premiat al Academiei Române,
decedat în 1990, nu înainte de a-ºi vedea tipãritã
opera de o viaþã: Din Bucureºtii de ieri (2 volume),
dupã ce, anterior, mai publicase Din istoricul hanurilor
bucureºtene (1943) ºi Din Bucureºtii de altãdatã
(1941, 1942 ºi 1981).

În context, vom consemna ºi regretul lui George
G. Potra cã în Bucureºti existã peste 5.000 de strãzi,
unele cu nume cu adevãrat bizare, dar niciuna care
sã aminteascã de unul dintre cei mai harnici istorici
ai sãi, autorul unei lucrãri de aproape 900 de pagini
de istorie recentã.

D
upã ppilda ppãrinteascã, viitorul biograf ºi
editor al lui Nicolae Titulescu se va înscrie
la Facultatea de istorie, începutã în 1956,

dar absolvitã abia în 1962, dupã un episod „dureros”,
din 1959, când este exmatriculat „din toate facultãþile
din România”, se pare dintr-un motiv lipsit de
însemnãtate, anume cã ar fi reprodus o anecdotã,
de altfel destul de nevinovatã, care figureazã, cu
variantele de rigoare, cam în toate antologiile de
umor evreiesc, unele editate chiar ºi de Comunitatea
ebraicã. Norocul sãu a fost cã i-a sãrit în ajutor un
profesor de la Universitate, istoric, evreu de origine,

Mauriþiu Candel, „singurul om de suflet pe care
l-am întâlnit printre atâþia români autentici”.

Dupã 1964, la intervenþia lui Mircea Maliþa, se
angajeazã la Ministerul de Externe, iniþial ca referent
la Oficiul de Studii ºi Documentare (1964-1967), apoi
ca director adjunct la secretariatul Comisiei Naþionale
Române pentru UNESCO (1967-1969). Din aceastã
perioadã dateazã ºi
începutul interesului,
care se va dezvolta
mai târziu ca o
pasiune, pentru studiul
vieþii ºi operei lui
Nicolae Titulescu.
Însãrcinat, în 1964,
sã elaboreze un
volum de documente
diplomatice dedicate
lui Nicolae Titulescu,
George G. Potra
va transforma
întâmplarea în destin,
ilustrând parcã un
îndemn al „marelui Tit”
care spunea: „Idealul
creator (s.n.) este
talismanul care
transformã realitatea
ºi-þi dã puterea
de a birui”.

A
nii ’’70 îîi vvor aaduce llui GGeorge GG. PPotra
ºi primele confirmãri publice. Devenit
comentator, apoi ºef de secþie la Lumea

(1969-1973), primul sãptãmânal românesc de politicã
externã apãrut dupã rãzboi, va strãbate, împreunã
cu colectivul revistei – o valoroasã pleiadã de analiºti-
comentatori – cea mai fertilã perioadã a presei
româneºti postbelice. În aceastã calitate, cãlãtoreºte
mult, devenind practic „primul corespondent de presã
român acreditat la NATO” (1971), având astfel prilejul
sã cunoascã pe viu diplomaþia activã, aºa cum
fusese ea înþeleasã ºi practicatã cândva de Nicolae
Titulescu. Între 1979 ºi 1989 este redactor-ºef al
Redacþiei publicaþiilor pentru strãinãtate, perioadã
în care publicã peste 500 de articole, multe apãrute
inclusiv în limbi mai puþin familiare publicului local:
chinezã, hindi, greacã etc.

Dupã 1990 îndeplineºte o serie de funcþii

diplomatice ºi ºtiinþifice de prim rang, precum cea
de redactor-ºef adjunct al cotidianului Meridian
(1992-1994), director al Editurii Enciclopedice
(1994-1997), apoi consilier ºtiinþific pe lângã Direcþia
Arhivelor Diplomatice din M.A.E. (2001) ºi membru
al Comisiei Naþionale pentru publicarea documentelor
diplomatice (2002) ºi, în fine, consilier personal

al prim-ministrului Guvernului României.
Din 2002 este director ºtiinþific al Fundaþiei
Europene Titulescu, iar din 2003 director
ºtiinþific al A.D.I.R.I – România.

Credincios actului constitutiv al
Fundaþiei Titulescu ºi statutului ei,
începând cu 1991, George G. Potra îºi
dedicã aproape integral energia creatoare
în scopul editãrii vastei moºteniri ºtiinþifice
a lui Nicolae Titulescu, cu totul circa
17.000 de pagini manuscris. În acest scop,
elaboreazã proiectul (tematica ºi sumarul)
celor 16 volume de documente politico-
diplomatice consacrate lui Titulescu,
publicând, între 1994-1996 primele trei
volume, respectiv, volumul I Politica
externã a României (dupã textul original,
inedit, elaborat de Nicolae Titulescu
în 1936), apoi volumul II, România ºi
rãzboaiele balcanice, ºi volumul III,
Negocierea ºi semnarea tratatelor de pace
dupã Primul Rãzboi Mondial. Din aceeaºi
serie, dar nu neapãrat din categoria
Opere, fac parte ºi culegerile Pro ºi contra

Titulescu (Ed. I, Bucureºti, Ed. Enciclopedicã, 2002,
688 p., ed. a II-a, 2006, 3 volume), dar ºi Titulescu,
dupã 50 de ani din nou acasã, sau Brâncuºi –
Titulescu. Suflete pereche (Tg. Jiu. Ed. Mãiastra,
2012, ed. bilingvã româno-francezã, 176 p.),
Nicolae Iorga – Nicolae Titulescu. Interferenþe,
despre care Eugen Uricaru spunea cã reprezintã
„o probã de onestitate culturalã ºi de curaj civic”.

R
ãsplãtit ccu PPremiul NNaþional dde JJurnalisticã
(1980), dar ºi cu Premiile Ion Ghica, Tache
Ionescu ºi I.C. Filitti, ale Fundaþiei Culturale

„Magazin istoric”, sau cu Diploma de excelenþã a
Fundaþiei Europene Titulescu (2006), istoricul George
G. Potra a elaborat, coordonat ori tradus, de-a lungul
vremii, un numãr impresionant de volume cu caracter
monografic, dar ºi din domeniul istoriei politico-
diplomatice, al serviciilor secrete ori spionajului. 

GGeeoorrggee GG.. PPoottrraa,,
ssuubb sseemmnnuull „iiddeeaalluulluuii ccrreeaattoorr””

Marrian NENCESCU
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L
a 115 mmartie 11991, în preajma comemorãrii
a 50 de ani de la trecerea în eternitate a
lui Nicolae Titulescu, lua fiinþã la Bucureºti,

sub egida Academiei Române, Fundaþia Europeanã
Titulescu, al cãrei scop imediat era acela de a
„onora memoria marelui jurnalist, diplomat ºi om
politic, încurajând studiul relaþiilor internaþionale
contemporane în România”. În acest scop, Fundaþia
îºi propunea sã editeze opera integralã a lui Nicolae
Titulescu (n. 4 martie 1882, Craiova – d. 17 martie
1941, Cannes, Franþa), sã editeze o publicaþie anualã
consacratã studiilor despre Titulescu, sã acorde
premii ºi burse cercetãtorilor români ºi strãini
valoroºi, sã conserve patrimoniul ºi mãrturiile legate
de viaþa marelui diplomat ºi, în fine, sã îndeplineascã
voinþa testamentarã a lui Titulescu, aceea ca
rãmãºiþele sale pãmânteºti sã se odihneascã
în Transilvania, la Braºov.

Dacã obiectivul aducerii în þarã a osemintelor
marelui dispãrut ºi reînhumarea lor în preajma
Bisericii-monument Sf. Nicolae, din Scheii Braºovului,
a fost îndeplinit, nu fãrã unele inerente poticneli
(relatate pe larg de Adrian Nãstase în volumul bilingv,
româno-francez, Nicolae Titulescu, contemporanul
nostru, Bucureºti, Ed. Metropol, 1995, p. 126 ºi
urm.), încã din 14 martie 1991, când, în cadrul
unei ceremonii solemne, Titulescu ºi-a gãsit odihna
veºnicã „pe pãmântul sfânt al patriei nemuritoare”
(„Tache Ionescu, sus, la Sinaia, ºi eu la picioarele
lui, jos, la Braºov, este felul cel mai convenabil ºi
doresc ca locuitorii Braºovului sã accepte rugãmintea
mea”, scria N. Titulescu în Testamentul redactat
la St. Moritz, Elveþia, la 5 ianuarie 1940), sarcina
editãrii integrale a operei sale este ºi astãzi doar
parþial rezolvatã.

P
roiectul iiniþial, publicat sub anonimat în
revista Lumea (nr. 28, din 9 iulie 1992),
elaborat cu siguranþã de George G. Potra

ºi asumat ca atare („În 1990 am elaborat proiectul
celor 16 volume de documente politico-diplomatice
consacrate lui Nicolae Titulescu, aprobat de ministrul
de Externe al României, preºedintele Fundaþiei
Titulescu, realizând ºi publicând, în anii 1994-96
primele 3 volume” – mãrturisea istoricul într-un
interviu acordat în 2008 redactorului Agenþiei
de presã Amos News, ªtefania Stan), urma sã
se deruleze pe o perioadã de „minim 10 ani” ºi sã
valorifice atât documente din colecþiile româneºti
(Arhiva M.A.E., Arhivele Naþionale ºi principalele
muzee ºi colecþii din þarã), cât ºi pe cele provenind
de la organizaþiile publice ºi private, din Europa ºi
S.U.A., „cu condiþia întrunirii tuturor factorilor obiectivi,
economici ºi financiari” (A. Nãstase, op. cit., p. 114
ºi urm.).

Cum vremurile nu au fost cu totul favorabile,

istoricul George G. Potra, devenit din 2002 ºi
director executiv al Fundaþiei Titulescu, a continuat
demersurile, poate nu în ritmul estimat, realizând
în paralel ºi o serie de lucrãri cu caracter antologic,
menite sã aducã în atenþia publicului o serie
de aspecte mai puþin
cunoscute, uitate sau
trecute cu vederea de
biografii anteriori, dar
cu atât mai valoroase cu
cât ele întregesc portretul
public ºi privat al lui Nicolae
Titulescu, aºa cum nu mai
fãcuse  nimeni înaintea sa.

A
stfel, îîn
completarea
puþinelor ccãrþi

despre Titulescu apãrute
de-a lungul timpului, între
care o semnalez pe cea a
lui Walter Bacon Jr. (Nicolae
Titulescu  ºi politica externã
a României, 1933-34, Iaºi, Institutul European, 2009,
320 p.), a celor douã monografii parþiale ºi tributare
unei anume viziuni politizate, apãrute dupã rãzboi
(Vasile Netea, Nicolae Titulescu, Bucureºti, Ed.
Meridiane, 1964, ºi Oprea M. Ion, Nicolae Titulescu,
Ed. ªtiinþificã, 1969), precum ºi a volumului lui
Benno Brãniºteanu  (Nicolae Titulescu, amintiri, note,
reflecþii, Bucureºti, Ed. Socec, 1945) sau a studiului
lui ªtefan Graur (Les relations entre Roumanie
et l’U.R.S.S. depuis le Traité de Versailles, Paris,
Editions Pedane, 1936), dar mai cu seamã culegerea
Documente diplomatice (Ed. Politicã, 1967),
demersurile lui George G. Potra reprezintã cea
mai amplã ºi mai autorizatã încercare de a reda
„cercurilor ºtiinþifice ºi opiniei publice un diplomat
viu (s.n.), care a fost chemat sã urmãreascã o linie
naþionalã, în condiþiile unor confruntãri permanente...”
(Cuvânt înainte, în Pro ºi contra Titulescu, Bucureºti,
Ed. Enciclopedicã, 2002, p. VI).

Reunind nu mai puþin de 284 de mãrturii,
provenind exclusiv de la autori contemporani lui
N. Titulescu, ºefi de stat, demnitari, diplomaþi, dar
ºi oameni de culturã, jurnaliºti sau simpli consãteni,
rude ori colegi de liceu sau de catedrã universitarã,
textele cuprinse în culegerea Pro ºi contra Titulescu
oferã, în opinia lui George G. Potra, „noi deschideri
spre un univers dispãrut”, adãugând noi temeiuri
de a interpreta un gest, o acþiune sau un eveniment
în cu totul altã luminã decât fuseserã privite anterior.

A selecta, din acest noian de texte de primã
mânã, adevãrat filon de aur pentru istorici, chiar ºi
numai câteva, cu valoare de simbol, ar însemna sã
comitem o impietate în primul rând pentru memoria

marelui Titulescu, dar ºi faþã de efortul lui George
G. Potra de a fi cu totul obiectiv faþã de un om
(în fond, Patronul Fundaþiei care-i poartã numele)
care „n-a suferit niciodatã de modestia de a fi român”,
dupã fericita expresie a lui Ion Vinea.

D
in ppaginile ccãrþii llui GGeorge GG. PPotra
rãzbate cu prisosinþã omul Titulescu,
intelectualul, românul ºi nu în ultimã

instanþã oratorul fãrã seamãn, despre care
Paul Valéry spunea cã „dupã ce l-ai ascultat
povestind sau demonstrând ceva, îþi venea
sã strigi: Bis (Exuberanþã ºi spontaneitate,
op. cit., p. 579). Mai rezultã, cu prisosinþã, ºi
sursele unei uri fãrã precedent la care a fost
supus Titulescu, atât din partea unor inamici din
þarã, dar, mai cu asupra de mãsurã, din partea
unor puteri politice ostile („A fost alungat de la
Geneva cu bâta, îºi aminteºte inegalabila Elena
Vãcãrescu, pentru cã sub spinii ºi trandafirii
Genevei descoperise Germania, umflându-se
în fiecare zi pânã dincolo de margini” (Proiectat
peste orizonturi politice, op. cit., p. 582).

Între numeroasele întâlniri, dispute sau
audienþe aureolate de prezenþa lui Nicolae Titulescu,
douã îmi par totuºi semnificative.             

Una este relatatã de Lucian Blaga, aflat în 1932
la post, în calitate de consilier de presã, la Viena.
„La scarã, îºi aminteºte Blaga, dar numai în momentul
când s-a pus trenul în miºcare, am îndrãznit sã-i
întind o carte de-a mea: Avram Iancu... Dupã câteva
luni, mã cheamã cu glas tare ºi fãrã legãturã cu cele
ce discutasem, îmi recitã fãrã cazne: Toate pãsãrile
dorm/ numai una n-are somn/ catã sã se facã om
(Insomnie lângã destinele þãrii, op. cit., p. 62). 

Cealaltã întâmplare cuprinsã în Pro ºi contra
Titulescu este reluatã ºi într-un volum separat
(Brâncuºi – Titulescu. Suflete pereche, Tg. Jiu,
Ed. Mãiastra, 2012). Ea aparþine lui Vintilã Russu-
ªirianu (jurnalist interbelic, 1897 – ?), ºi este o
evocare a unei întâlniri a lui Titulescu cu Brâncuºi,
relatatã iniþial în Gazeta literarã (nr. 41, 12 octombrie
1967). Sincer ºi deschis, Titulescu îi cere lui Brâncuºi
o „lecþie” particularã despre „adevãratul Brâncuºi”,
apelând, inclusiv la arsenalul persuasiv: „Suntem
doar români ºi olteni amândoi, nu? Surprins, Brâncuºi
se destãinuie, dupã care Titulescu se ridicã în
picioare: „Ciudat, era un Titulescu puþin obiºnuit.
Parcã era mai mic!...” Curat stil diplomatic!

E
legant, ccurtenitor, ddar eexcesiv dde eexigent,
George G. Potra este astãzi amfitrionul ideal,
primindu-ºi oaspeþii în Casa Titulescu ºi

oferindu-le cu generozitate spaþiul pentru un dialog
cultural atât de necesar într-o vreme de profunde
neliniºti, în spiritul românismului activ, promovat cu
ardoare ºi de „marele Tit”, Patronul etern al casei. 

TTiittuulleessccuu,, iieerrii ººii aazzii
Marrian NNENCESCU

(Urmare de la pag. 20)

N
e-aam ooprit, ddesigur, ººi îîn ooraºul HHamadan, care se înscrie în rândul
celor mai vechi aºezãri umane din Iran, locuite fãrã întrerupere.
Loc de legendã, cu eroi ºi învãþaþi, acest

oraº se constituie ºi el într-o paginã remarcabilã
de istorie ºi culturã a Iranului. Vom reveni, desigur,
pentru a-l cunoaºte mai bine pe savantul, filosoful
ºi medicul de renume mondial Abu Ali Sina, numit
de europeni Avicenna, care ºi-a petrecut ani buni
de viaþã în acest oraº.

Dupã Hamadan, a urmat o deplasare lungã cu
autocarul pânã la Bistun (Bisotun sau Bisitun) pentru
a vizita locul unde se aflã basoreliefurile ºi inscripþiile
lui Darius I, cel Mare sau Regele Regilor. Dintr-un
anumit automatism, înclinam sã scriu cã acolo am
rãsfoit pagini extraordinare de istorie a perºilor. Era
imposibil de rãsfoit aceastã cronicã sau document
unic de arhivã naþionalã pentru simplul motiv cã el
este dãltuit în piatrã. Am admirat, cam de la 100 de metri distanþã (pe verticalã)
scena cu Darius I, în mãrime naturalã, savurând victoria asupra rebelilor. Scena
este încadratã de celebra inscripþie de 1.200 de rânduri, dãltuite în limbile
persanã veche, elamitã ºi babilonianã. Era un moment magic. În liniºtea aceea
deplinã, se auzeau murmure din grupul nostru, care-l aduceau ºi pe Eminescu
la întâlnirea cu Dariu a lui Istaspe, pe care îl menþiona în nemuritoarea
sa Scrisoare III.

Din poveste în poveste, alese cam pe sãrite, am ajuns ºi la Teheran,
capitala Republicii Islamice Iran, unde ªeherezada ne surprinde cu noi poveºti
încântãtoare. Sunt poveºti care se brodeazã natural prin minunatele parcuri

ºi grãdini ale oraºului, pe la Palatul Golestan, cel cu uimitoarea salã a oglinzilor,
sau la Muzeul Naþional de Istorie, la Muzeul Bijuteriilor, la Palatele Alb ºi Verde,
precum ºi la multe alte muzee, cum ar fi cel al covoarelor, al artelor decorative,
al sticlãriei sau al ceramicii, toate perle ale culturii ºi civilizaþiei iraniene.

M-am referit la ªeherezada de dragul istorioarelor ei
nemuritoare, de dragul aureolei ei de cea mai celebrã
femeie persanã, însã puþinele poveºti sugerate în acest
articol, precum ºi cele ce vor urma, nu sunt plãsmuiri. Noi
nu doar cã am ascultat ºi am citit, dar am fost la faþa locului
ºi am vãzut o parte din tezaurul cultural al unuia dintre cele
mai vechi popoare ale lumii. ªi nu doar atât. Grupul nostru
a avut onoarea sã-l întâlneascã pe ambasadorul român
la Teheran, Excelenþa Sa Domnul Cristian Teodorescu.

A
fost uun mmoment mmemorabil, pentru cã noi ne
întâlneam nu doar cu reprezentantul oficial al
României în Iran, ci ºi cu cel mai mare specialist

român al momentului în limba, literatura ºi istoria Iranului.
Domnia Sa ºi-a petrecut cea mai mare parte a vieþii active

în Iran, începând cu studiile la Universitatea din Teheran ºi pânã în prezent, când
îndeplineºte cel de al doilea mandat de ambasador în Republica Islamicã Iran.
Excelenþa Sa este ceea ce s-ar putea numi o cronicã vie a legãturilor româno-
iraniene, martor ºi promotor al acestor relaþii. Aceasta a fost ºansa noastrã
de a beneficia de opiniile avizate ale domnului ambasador despre civilizaþia
iranianã ºi unele jaloane ale raporturilor dintre România ºi Iran.

Cu imaginile, informaþiile ºi încãrcãtura sufleteascã strânse în cele douã
sãptãmâni de vizitã în Iran, am pornit spre aeroportul internaþional din Teheran,
unde unii dintre noi am spus adio, iar alþii la revedere, dupã posibilitãþi. Eu am
spus adio Iranului, dar le spun la revedere ºi pe luna viitoare cititorilor revistei.

Unul ddintre ccelebrele ppoduri ddin IIsfahan
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La slujba
de Adormirea
Maicii Domnului,
o congregaþie
de ortodocºi
români,
minoritari în
propria lor þarã,
trãitori într-o
zonã în care

fuseserã cândva stãpâni de drept, i-au
înãlþat Mariei, Preasfântã Nãscãtoare
de Dumnezeu o rugã sfâºietoare: „Nu
uita Mãicuþã/ þara ºi poporul/ turma ºi
pãstorul”. Copii în costume populare,
încinºi la brâu cu tricolorul nostru,
bãrbaþi în putere, femei de nãdejde ºi
bãtrâni fragili îºi gãseau în acest strigãt
evlavios de ajutor ºi sprijin întru sfânta
lor Bisericã creºtinã, lumina speranþei,
forþa de a-ºi pãstra identitatea într-un
mediu întors de istorie împotriva datinii
lor ºi a propriei credinþe. Ortodoxia
era pentru aceºti oameni reperul
fundamental al românismului, marca
identitarã cea mai tainicã ºi cea mai
trainicã ºi cea mai apropiatã. Profesorul
Dumitru Snagov, erudit cu o mare
experienþã istoricã, pe care l-am întâlnit
în Biblioteca secretã a Vaticanului,
aprecia în lucrarea sa Relaþiile stat-
bisericã (Gnosis, Bucureºti, 1996):
„Religia este o virtute de dimensiuni
generale, superioarã altor virtuþi
morale, având pe Dumnezeu nu
numai ca ideal formal, ci determinat
în raport de virtuþile teologice, ca acte
de comandament suprem spiritual…
Motivul principal al mãreþiei religiei ºi
rolul acesteia în viaþa spiritualã constã
mai ales în raporturile sale intime
cu virtuþile teologice ale credinþei, ale
caritãþii ºi ale darurilor Sfântului Duh,
în special milostenia ºi teama. Prin
credinþã se atinge cea mai completã
cunoaºtere a perfecþiunilor care
formeazã splendoarea nesfârºitã
a lui Dumnezeu ºi a nemãsuratelor
Sale puteri spirituale.”

În curtea bisericii de care am
amintit, un monument al Sfintei Cruci
era strãjuit de douã coloane construite
din octaedre precum cele care înalþã
recunoºtinþa eternã pentru eroii cãzuþi
la malurile Jiului în prima conflagraþie
mondialã, monument cunoscut drept
„Coloana fãrã sfârºit”. O asociere
primordialã, pãtimaºã, între
creºtinismul românesc ºi expresia sa
sublimatã în arta olteanului care a croit
drum novator ºi expresiv sculpturii.
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a aprofundat legãtura dintre
credinþa în Dumnezeu a lui Constantin
Brâncuºi ºi mãiestria sa mesianicã,
puternicã, izvor de inspiraþie pentru
modernismul secolului al XX-lea ºi
al celui care i-a urmat. Preafericitul
Pãrinte preciza cã universul spiritual
de inspiraþie liturgicã al lui Constantin
Brâncuºi „Era centrat ºi conturat pe
Liturghia euharisticã duminicalã ºi
pe marile sãrbãtori din viaþa Bisericii:
Naºterea, Botezul, Rãstignirea,
Învierea, Înãlþarea ºi Schimbarea la
faþã a Domnului nostru Isus Hristos,
precum ºi pe trei mari momente sfinte
ºi solemne din viaþa creºtinului:
Botezul, Cununia ºi Înmormântarea.
Cântãrile liturgice ale acestor momente
ºi evenimente sfinte conþin o teologie
misticã adâncã, exprimatã într-o

imnografie solemnã pe care cântãreþul
bisericesc Constantin Brâncuºi le-a
sedimentat spiritual cu înþelepciune în
sufletul sãu, ca apoi lumina lor sã se
reverse spontan ºi firesc în arta lui.”
(Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Brâncuºi, sculptor creºtin
ortodox, Trinitas, Bucureºti, 2013). 

Maestrul ºi-a îndrumat arta spre
minunea harului divin afirmând:
„Pe Dumnezeu nu îl ajungem niciodatã.
Dar ceea ce e important este curajul
de a porni la drum”
(Sorana Georgescu-
Gorjan, Aºa grãit-a
Brâncuºi, Scrisul
Românesc, Craiova,
2011). Plecãciunea
smeritã a geniului de
la Hobiþa gorjeanã a
izvorât dintr-o culturã
ancestralã, din
temeiurile comunitãþii
în care a vãzut lumina
ºi rosturile vieþii.
Provocat de viziunea
marelui artist, în 1928,
un alt oltean suprem,
în arta diplomaþiei de
data aceasta, Nicolae
Titulescu, s-a apropiat
cu o curiozitate
admirativã de creaþia
celui care pusese
Europa artisticã pe jar. „Existã un
«adevãr Brâncuºi». Eu nu spun mister.
Adevãr! Acest adevãr vreau sã-l
cunosc… Ce vrei sã comunici lumii?...
Asta vreau eu sã ºtiu. De la dumneata,
Meºtere Manole. De la dumneata.
Doresc sã te admir nu bâjbâind, ci cu
ochii deschiºi”. (Vintilã Rusu-ªirianu,
„Cei doi uriaºi pãºesc agale, braþ la
braþ”, în Brâncuºi-Titulescu, Editura
Mãiastra, Târgu-Jiu, 2012) Rãspunsul
hâtru a fost pe cât de profund pe atât
de oltenesc: „Eu cu noul meu vin din
ceva strãvechi” (Vintilã Rusu-ªirianu,
op. cit.). Acel „vechi”, pãstrat cu
sfinþenie de Biserica noastrã, cu spaþiul
ºi timpul ei liturgic, locul de rugãciune
ºi meditaþie era însãºi comuniunea
cu Dumnezeu ºi cu ceilalþi oameni. 

„Încã din copilãrie, Constantin
Brâncuºi a îndrãgit sunetul clopotelor,
mai ales dangãtul celor de la
Mãnãstirea Tismana, veche vatrã a
monahilor sihaºtri ºi isihaºti, iubitori
de rugãciune ºi de luminã netrecãtoare.
Mai târziu, a devenit clopotar ºi corist
la Biserica Madona Dudu din Craiova,
însã era pasionat ºi de clopotele de la
Biserica Obedeanu, pe când învãþa la
ªcoala de Arte ºi Meserii din Craiova.
Apoi, în timpul studiilor la Facultatea
de Arte Frumoase din Bucureºti,
Brâncuºi era ºi membru al corului
Bisericii Mavrogheni, unde cânta cu
multã mãiestrie susþinutele ºi unicele
«aleluia» pânã la expir ºi «Doamne,
miluieºte» modulat de 100 de ori,
de nimeni nu a ajuns la aceastã
performanþã… de asemenea, la
doi ani dupã începutul ºederii la
Paris, Constantin Brâncuºi a devenit,
în 1906, cântãreþ de stranã ºi paracliser
la Biserica ortodoxã românã din Paris”
(Patriarhul Daniel, op. cit.) 

Din aceste începuturi a pornit
nu numai credinþa, dar ºi inspiraþia
ce pãrea sã fi venit de nicãieri ºi care,

în fapt, devenise continuarea unui
filon subteran cu origini milenare. În
amintirile despre îndelungatele discuþii
pe care le-a purtat cu Brâncuºi în
atelierul acestuia din Paris, Vasile
Paleolog constata: „Începutul, care
va fi curând ºi prin el semnul nou
al noii estetici a veacului al XX-lea,
va impune întâia noþiune care va fi
clamatã de abecedarul lui Brâncuºi:
Tãgada carnalului ºi a slugãrniciei
antropomorfismului, adicã proferarea
principiilor noii sculpturi brâncuºiene

pe care se sprijinã întreaga
artã a veacului nostru.
Prin Brâncuºi, sculptura
va suferi ceea ce genetica
numeºte mutaþie”.
(V.G. Paleolog, Tinereþea
lui Brâncuºi, Scrisul
Românesc, Craiova, 2015)

O mutaþie care, aºa
cum remarca Herbert
Reed, s-a petrecut sub
spectrul a douã idealuri
copleºitoare, armonia
universalã ºi fidelitatea faþã
de materialele prelucrate –
lemnul, marmura sau
bronzul. Idealul dintâi i-a
impus formei legile fireºti
ale procesului dezvoltãrii,
în timp ce respectul pentru

materia modelatã în opera artisticã
este animat de energia internã care s-a
supus viziunii creatorului (vezi Herbert
Reed, A Concise History of Modern
Sculpture, Thames & Hudson, London,
1968). În aceastã supuºenie faþã de
dinamica naturalã, spiritul ºi credinþa
genereazã o forþã trepidantã. Aºa
cum constata ºi Patriarhul Daniel:
„Constantin Brâncuºi a surprins
ºi a plasticizat prin artã «esenþele»,
sau spiritualitatea existenþei create,
mãrturisind cã esenþialul ultim al
existenþei este viaþa netrecãtoare,
veºnicã… [El] trãia ºi mãrturisea, ca
un creºtin convins, credinþa apostolicã
biblicã potrivit cãreia «cele se se vãd
sunt trecãtoare, iar cele ce nu se vãd
sunt netrecãtoare» (2 Corintieni, 4, 18;
Patriarhul Daniel, op. cit.). 

Acest perpetuu asociativ între
credinþã ºi creaþia artisticã a fost
izvorul de energie care a alimentat
desprinderea de Rodin-ismul romantic
ºi suiºul solicitant, pretenþios, dar
sublim, cãtre o altã modalitate cu totul
novatoare de exprimare a frumosului,
începând cu „Rugãciunea”. „Odatã
cu «Rugãciunea», pentru prima oarã
regãsim aceastã nouã manierã de a
privi sculptura… În ea se aflã ceva mai
mult decât «reculegerea în faþa morþii»,
deoarece rugãciunea este starea
de comuniune spiritualã vie a omului

cu Dumnezeu, Izvorul-Vieþii, dar ºi
cu cei care, prin moarte, «s-au mutat
la Domnul», fiind uniþi în sufletul lor
nemuritor cu El prin credinþa mai tare
decât moartea. În mod justificat a fost
subliniatã legãtura care existã între
«Rugãciunea» lui Brâncuºi ca sculpturã
ºi viziunea spiritualã din icoanele
ortodoxe înfãþiºând forme umane
alungite ºi transfigurate, ca dinamicã
a comuniunii spirituale a omului
cu Dumnezeu.”  

Oricâte semnificaþii filosofice
ºi artistice descifreazã privitorul
în lucrãrile maestrului oltean,
legãtura dintre artã ºi credinþã rãmâne
o permanenþã valoricã ºi identitarã
intim ºi fundamental legatã de esenþa
românismului, construit de sculptor ca
un monument uriaº, copleºitor, posibil
de cuprins nu cu ochii, ci numai cu
puterea imaginaþiei, cu simþirea
sensibilã în care se adunã credinþa,
cultura, limba, veºmintele,
meºteºugurile, snoavele ºi suferinþa.
Vasile Paleolog þinea sã sublinieze
cã nici mãcar cu «Rugãciunea»
Constantin Brâncuºi nu a dorit
sã creeze o misticã. El a cultivat
„o înãlþare în simþiri, desprinsã de
carnalul placid, punând în loc un gând
mai presus de dimensiunea fizicã ºi

o vibraþie care întrece umanul
curent, apãrând a fi chipul ºi
cuvântul unei lumi care nu
este datã în experienþa zilnicã,
adicã chipul ºi cuvântul despre
o lume de dincolo de fiinþã”
(V.A. Paleolog, op. cit.).

Departe de o promovare
nefireascã a trãirii spirituale
creºtine, Constantin Brâncuºi
a pãstrat o componentã profund
umanã pentru gestul firesc,

tandru, al sãrutului, atât în lucrarea
iniþialã din 1910, cât mai ales în
formele sublimate ºi încãrcate de
sensuri metaforice din monumentul
complexului de la Târgu-Jiu. 

„În monumentul «Poarta Sãrutului»,
ochii celor ce se iubesc se interiori-
zeazã ºi se unificã într-un cerc,
într-o vedere totalã, aceea a sufletului
devenit în întregime ochi spiritual,
pentru a vedea iubirea ca luminã
a vieþii veºnice ºi lumina slavei lui
Hristos, Mirele Bisericii. În acest
sens, «Poarta Sãrutului» este un
arc de triumf al iubirii asupra morþii,
al comuniunii asupra egoismului.
La început, Brâncuºi a voit sã realizeze
doi stâlpi ai sãrutului, apoi i-a unit cu
un lintou în formã de sarcofag pe care
apare motivul sãrutului... Pentru a
sublinia mai mult lumina iubirii eterne,
de dincolo de moarte, Brâncuºi s-a
folosit de simbolismul cifrei 8, simbol
al Învierii ºi al Vieþii veºnice în universul
liturgic ortodox al sfintelor Paºti…
Sãrutul de pe Poarta iubirii eterne,
interiorizat ºi unificat în comuniunea
sufletelor devenite ochi-vedere a lumii
ºi vieþii veºnice, ne aratã cã numai
prin iubire ºi neuitare, prin rugãciune
ºi pomenire, vedem spiritual pe
cei nevãzuþi, dar iubiþi ai noºtri”
(Patriarhul Daniel, op. cit.).

RRoommâânnuull ddããrruuiitt ddee DDuummnneezzeeuu
Nicollae MMELINESCU
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A
ceastã ffemeie, pe care protipendada
intelectualã parizianã de la începutul
veacului al XX-lea o cataloga drept „un

cer rãtãcit printre muritori; punctul cel mai sensibil al
universului” (Maurice Barès), cea cãreia foarte tânãrul
pe atunci Jean Cocteau – acest „enfant terrible” al
vremii lui, scriitor, artist, pictor – îi fãcea fulminante
declaraþii de iubire (ca un exercitiu de stil, desigur,
Raymond Radiguet ºtia de ce!) de genul „Anna, aº
vrea sã trãiesc în aºa fel încât tu sã mã poþi iubi chiar
ºi dupã moarte!” (echivocul declaraþiei lasã cititorului
dilema întreagã cât sã hotãrascã el despre a cui
moarte putea fi vorba), cea cãreia suedezul Joseph
Reinach îi declara: „Madam, în Franþa sunt numai
trei miracole: Jeanne d’Arc, Râul Marna ºi
dumneavoastrã”, era vlãstar de spiþã brâncoveanã
(tatãl ei – Grigore Brâncoveanu, mama – Raluca
Musuruº, fiicã a ambasadorului Turciei la Londra,
Musuruº-paºa, ºi a Anei Vigoride, pianistã, muza
marelui compozitor pianist polonez
Paderewski).

Cã Brâncovenii ocupaserã scaunul
domnesc din România în mai multe
rânduri nu pãrea sã aibã importanþã
pentru Anna cea nãscutã ºi crescutã
la Paris, nici cã marea lor bogãþie
le venea chiar din ignorata de ea
þarã. Altfel spus, ea nici nu ºtia cã
nu ºtie cã are rãdãcini româneºti…

Dupã atâta ploaie de exerciþii de
admiraþie care ar fi ameþit pe oricine,
Anna era convinsã cã talentele ºi
frumuseþea ei erau garanþia perfectã
cã este hãrãzitã unui prinþ care
ar fi trebuit musai s-o facã reginã.

Cele câteva tronuri care mai existau prin Europa
aveau deja rezerva lor de prinþesite ºi, în plus,
se cam clãtinau.

Se nãscuse în acelaºi an cu Brâncuºi (anul
acesta se cuvine sã-l cunoascã orice român înscris în
Coloana fãrã de sfârºit a neamului nostru!); împlinea
21 de ani. Cum prinþul moºtenitor de tron nu se arãta,
Anna a trebuit sã se mulþumeascã ºi cu contele
Mathieu de Noailles.

T
ânãra ccontesã AAnna dde NNoailles avea de
acum salon unde se perindau sãptãmânal
personalitãþi dintre cele mai de seamã ale

literaturii franceze ºi nu numai: Pierre Loti cel care
de dragul Elisabetei noastre – Carmen Sylva – a
venit ºi pe la Peleº în cãutare de inspiraþie pentru
romanul sãu despre nu mai ºtie care reginã exilatã…,
super-bogatul aventurier al mãrilor care-ºi avea o
reºedinþã de basm în La Rochelle, autorul romanului
Doamna Crizantemã, devenitã prin muzica lui Puccini
Madama Buterfly, André Gide, Mistral, Colette,

Valéry, Claudel, Max Jacob, Martha Bibescu,
frumoasã, deºteaptã, cãsãtoritã de formã cu un fante
Bibescu de care n-a divorþat doar pentru cã nu era de
bonton divorþul în lumea lor, Elena Vãcãrescu, care
ratase tronul României lângã Ferdinand doar pentru
cã boierimea românã i-a spus-o rãspicat lui Carol I
cã „aiasta nu se poate”!), Rodin (când avea timp sau
când era solicitat sã-i facã amfitrioanei un portret în
marmurã sau în bronz), pictorii Vuillard, Van Dongen
Ignacio de Zuloaga, Antoine Bibescu, Eduard al
VII-lea, viitorul rege al Angliei, Paul Morand, Henri
de Montherlant, Cocteau, Marcel Proust (înainte
de a se autoexila în camera lui capitonatã cât sã
nu-l mai ajungã zgomotul lumii ºi sã porneascã În
cãutarea timpului pierdut, timp în care a fixat-o ºi pe
Anna în personajul contesei Gaspard de Reveillon
din romanul Jean Senteuil), fraþii Daudet ºi alþii.

Trebuie ca o fiinþã gânditoare sã fie foarte
parcimonios… gânditoare ca sã nu se contamineze

chiar deloc de ideile care
zburdau în conversaþiile
„antamate” (se poartã
expresia în mediul media
postdecembrist din urbea
dâmboviþeanã) de atâtea
minþi strãlucite care
o înconjurau. 

ªi Anna minte avea!
Ba chiar ºi gândea.

ªi-a fost anul 1901.
Sully Prudhomme

primea Premiul Nobel
pentru literaturã
cu numãrul 1.

A
nna dde NNoailles ppublica pprimul ssãu vvolum
de poezie, Le coeur innombrable.
A fost comparatã cu Swinburne ºi

D’Annunzio. Ea se credea de necomparat. 
Împreunã cu fiica lui Théophile Gautier ºi cu

dna Alphonse Daudet, Anna de Noailles fondeazã
în anul 1904 Premiul Vie Heureuse, cunoscut astãzi
ca Premiul Femina. 

Se pare cã suferea. Suferea de prea mult suflet.
Îi trebuiau nenumãrate inimi cât sã cuprindã întreaga
ei bogãþie de sentimente. 

Au urmat alte ºi alte scrieri, pânã la acea carte
de memorii Le livre de ma vie din 1932, publicatã cu
un an înainte de a muri „fãrã sã fi avut vreo boalã”.

Între timp, însã (rãstimp de o viaþã încununatã cu
o vastã operã – poezie ºi prozã), ea a devenit prima
femeie membrã a Academiei Regale de Limbã ºi
Literaturã Francezã din Belgia (1922), Academia
Francezã i-a acordat Premiul Archon-Desperouse,
a fost prima femeie Comandor al Legiunii de Onoare,
prima femeie membrã a Academiei Române (1925),

la propunerea lui Nicolae
Iorga, fãrã sã fi scris o
vorbuliþã în limba românã
ºi, dupã propria-i mãrturisire,
sã nu fi ºtiut despre România
decât cã se afla undeva,
pe drumul spre Stambul
ºi cã trecuse odatã pe acolo
îndreptându-se spre otomana
destinaþie… 

O
ctavian GGoga nu era dispus sã facã
temenele doamnei contese ºi chiar i-a
scris o misivã pe care ea n-avea cum sã

o priceapã fiindcã era scrisã în românã (Topîrceanu
ar fi zis cã ea „n-a citit-o nefiind francatã…”):

Îþi recitesc rãvaºu-n franþuzeºte
Cu slova lui muiatã-n ironie
ªi, nu ºtiu cum, un gând mã ispiteºte,
Mã iartã, doamnã, cã þi-l spun ºi þie…
Tu ne-ai uitat, tu din strigarea noastrã
Nu ºtii nimic, nimica nu te doare,
Nici Dunãrea nu-þi plânge la fereastrã,
Nici munþii mei nu pot sã te-nfioare…
Nu ne-nþelegi nici visul, nici cuvântul,
Nici cântecul tu nu ni-l poþi cunoaºte…
Din þara ta þi-a mai rãmas pãmântul:
Ai grâu în el, dar þi-ai uitat de moaºte…[…]
Când vei simþi o jale vag-adese
ªi-n liniºtea amurgului de toamnã
Te vor fura îndemnuri ne-nþelese,
Nu te mira: Sunt Brâncovenii, doamnã!

Când unica ei inimã a încetat sã mai batã,
aceasta n-a avut însã parte ºi de odihnã. Potrivit
dorinþei testamentare a autoarei acelei Inimi fãrã de
numãr, inima unicã ar fi trebuit sã pãrãseascã trupul
ºi sã fie pãstratã în casetuþã de aur de cãlugãriþele
din Evian. (Se pare cã a apreciat foarte virtuþile apei
de Evian.) Acestea ºi-au declinat responsabilitatea
ºi inima cãlãtoare a ajuns pentru un timp la cãlugãrii
dominicani din Faubourg Saint-Honoré, înainte
de a fi aºezatã pentru vecie sub o stelã funerarã
din Cimitirul Publier din Elveþia.

Trupul ei, rãmas fãrã inimã, a fost dãruit celor
doi stânjeni de pãmânt românesc al Bibeºtilor,
mormântul acestora din Père Lachaise-ul parizian.

Astfel contesa Anna de Noailles – românca-
grecoaicã-franþuzitã – a regãsit în sfârºit izvorul
neamului de care în viaþã n-a avut (sau n-a vrut
sã aibã) ºtire. Numele ei a ajuns în România de dupã
‘89 ca frontispiciu al unei ºcoli cu predare în limba
francezã de pe lângã Ambasada Franþei la Bucureºti.

Ar mai rãmâne doar ca poezia sa sã-ºi afle un
traducãtor român care s-o aºeze în tipar de limbã
a dorului. În bibliotecile de pe la noi, son coeur
innombrable est introuvable...

AAnnnnaa BBrrâânnccoovveeaannuu ddee NNooaaiilllleess
Paulla RROMANESCU

Întregul ansamblu gorjean apare ca o imensã ºi cucernicã rugã pentru
sufletele creºtine din aceastã lume ºi din cea nevãzutã. Patetismul ei copleºitor
vine din esenþa crezului celui care a conceput ºi realizat monumentele, la rândul
sãu un împãtimit al trãirilor profunde din care suferinþa nu a lipsit, aºa cum le
mãrturisea apropiaþilor lui. Arta lui adânc-iubitoare de oameni a pus la temelie
înþelegerea durerii sufleteºti ca o formã de purificare în drumul spre divinitate.

„Legãtura dintre artã ºi credinþã este o constantã în toatã opera sa, mai
ales în celebra capodoperã de la Târgu-Jiu, ºi anume, ansamblul comemorativ
al eroilor, care simbolizeazã, într-o concentrare tripticã: taina iubirii jertfelnice,
a bucuriei pascale ºi a luminii eterne. În interiorul universului liturgic ortodox al
transfigurãrii ºi al tainei legãturii dintre Cruce ºi Înviere, sau dintre jertfã ºi bucurie,
Brâncuºi a exprimat în cel mai amplu ºi mai impresionant ansamblu monumental
al sãu, pe care l-a închinat pomenirii morþilor eroi, cea mai adâncã viziune privind
taina vieþii ca dor ºi elan de libertate ºi luminã, de nemãrginire ºi nemurire.
Constantin Brâncuºi a fost ºi a rãmas, fãrã îndoialã, un artist creºtin-ortodox
român, nu doar botezat în Bisericã, ci ºi un credincios trãitor în interiorul vieþii
Bisericii” (Patriarhul Daniel, op. cit.).

Din tumultul jertfei creºtine, din Învierea ºi Înãlþarea Mântuitorului la Tatãl
Ceresc, Constantin Brâncuºi a creat ºi a conceput zborul ca o eliberare de teluric,
ca un triumf al spiritului scãpat de înlãnþuirile pãmânteºti, pornit suplu, pur
ºi abstract precum însãºi lumea vãzutã de Brâncuºi ca un proces permanent
de sublimare a esenþelor.

„Pentru Brâncuºi creºterea copacilor, zborul pãsãrilor, înotul peºtilor, sãltatul
broaºtei þestoase, iubirea din sãrutul omului ºi tot elanul vieþii sunt contemplate
ºi sculptate ca aspiraþie dupã bucurie netrecãtoare ºi elan spre lumina cereascã.
Acest adevãr se poate vedea în Pãsãrile pe care le-a sculptat. Ele confirmã

cã stilizarea în artã are ca scop un mesaj spiritual. «Pasãrea Mãiastrã», ca de
altfel toate «Pãsãrile în vãzduh» ºi «Pãsãrile de aur», este o pasãre fãrã aripi,
care zboarã sau se înalþã pe verticalã… Zborul acesta nu este în primul rând
efortul aripilor, ci rod al spiritului sau elanului ei interior, ca rãspuns al ei la
o chemare cereascã tainicã ºi fascinantã. Brâncuºi a surprins astfel relaþia
dintre smerenie ºi înãlþare.” (Patriarhul Daniel, op. cit.)

Frãmântarea materiei, lupta cu consistenþa fizicã a lemnului, a marmurei
sau a bronzului e posibil sã-i fi consolidat credinþa artistului cã lucrarea proprie
este lucrare divinã fãrã de care demersul sãu ar fi fost expozitiv ºi steril.

„Asemenea tuturor credincioºilor din trecut ºi de azi, sculptorul Constantin
Brâncuºi simþea cã trãieºte ºi creeazã în interiorul lumii create de Dumnezeu,
Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului. De aceea, pentru Brâncuºi, opera omului-artist
trebuie sã se realizeze în armonie ºi în conlucrare cu Dumnezeu-Creatorul.
Constantin Brâncuºi era convins de profunda legãturã sau simbiozã dintre religie
ºi artã în istoria umanitãþii. În acest sens, el mãrturisea: «Pentru mine, Brâncuºi,
arta prin ea însãºi nu poate exista. De la începuturile ei ºi pânã la accepþia ei
ultimã, contemporanã, arta a fost un mijloc de propagare a ideilor religioase».”
(Patriarhul Daniel, op. cit.)

Român, devenit, prin viziunea sa artisticã vastã ºi profund umanã, un adevãrat
creator universal, a pãstrat spiritul creºtin ortodox ºi a suferit nu numai cu fiecare
lucrare pe care au zãmislit-o mâinile lui meºtere ºi sufletul sãu dãruit, ci ºi cu
fiecare zi care l-a þinut tot mai departe de Hobiþa, de dealurile Gorjului, de Craiova
adolescenþei. A pãstrat adânc în sine tot ce i-a oferit românismul pentru alinarea
acestui veºnic dor de casã, românismul larg-cuprinzãtor, generos ºi exemplar
cu care ºi-a rodit opera. 

Portret de Ignacio de Zuloaga
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S
implitatea ddebordantã aa
poeziei llui VVasile BBarbu
pare mai curând o

capcanã decât un mecanism
controlat/asumat pentru a releva

formule docte, manieriste, proprii jocurilor histrionice
de limbaj promovate, cu obstinaþie, de adepþii
improvizaþiilor libere. Poezia lui Vasile Barbu,
într-o extensiune a fiinþãrii, este construitã în stilul
monologurilor labiºiene. Pentru el, mesajul acestora
este extras din energiile matriciale ale unui discurs
poetico-mioritic revitalizator. Relaþia (obsesivã)
cu avangardismul modernist pe care îl cultivã
fãrã prejudecãþi îl detaºeazã net de „abisalii”
care îºi construiesc „adevãrul pe nisip”, în speranþa
despovãrãrii vieþii lor de „eternele taine”, aºa
cum ne sugereazã în poemul Veghea de abis. 

Datoritã acestui conservatorism de a nu pãrãsi
patosul dionisiac, livresc, supus evident unei realitãþi
acute ºi expansive, se poate aprecia cã poetul merge
pe contrasens. De la un volum la altul, poetica lui
Vasile Barbu, clasicizatã în cel mai barbar
mod, devine tot mai existenþialistã, de unde
ºi concluzia cã strigãtul straniu ºi enigmatic
al lui Edvard Munch trebuie transpus/
vizualizat în cuvinte spre a deconstrui
haosul, singurãtatea ºi tãcerea, idei
demitizante care, cãpãtând „imagine”,
ar îmblânzi „aceastã lume ritualicã/ sã
nu mai stea aºa nemiºcatã,/ sã-ºi accepte
drept canon:/ strigãtul de victorie,/ icnetul
de fericire,/ ºoapta atotcuprinzãtoare”
(Profesorul altora). 

Poetul este un pãstrãtor de tipare. El nu
a rupt legãturile cu tradiþionalismul, dar îºi îmbracã
poemele în haine noi, refuzând sã întârzie pe
calea postmodernismului. Aceastã fidelitate pentru
„o lume cu streºini ºi popasuri” (necunoscutã pentru
exponenþii curentului amintit), care, în viziunea
poetului nostru, „ne-au furat tinereþea/ în favoarea
liricii de tinichea” (Balada pionierilor), trãdeazã un
trubadur cu toate simþurile dilatate, continuu angajat
în recuperarea heideggerianã a propriului Eu: „Ce
trist,/ ce singur/ era caisul din grãdina mea!/ – Vai,
vai, vai mie, sterpul,/ se vãicãrea zilnic.// Se simþea
lepãdat/ ºi gata-gata/ de a se prãbuºi în rãdãcina lui.//
Pânã într-o zi când aºa din senin/ apãru un prunculeþ/
care se urcã în ºalele lui/ ºi-i culese unicul fruct… ”
(Caisul cu o singurã caisã).

Î
nsingurarea îîi pprovoacã ppoetului sentimente
contradictorii: fie acceptã arhetipurile (acestea
fiind diluate definitiv în formã), fie se lasã atras

în tânguiri estetizate (ceea ce îi „neantizeazã” nimicul
devorator a tot ºi a toate – fiinþa ºi absurdul, înþelesul
ºi neînþelesul, nemãrginirea ºi timpul), împrejurare
care îi confirmã spiritul înrobitor al tradiþionalismului
conceptualizat: „– Picteazã ºoapta,/ i-am spus
pictorului/ de rãni ºi muºcãturi.// – Nu pot,/ a zis el,/
fãrã sã-ºi ridice ochii.// – Picteazã umbra,/ cea cu
mãdularele vãtãmate.// Dar rãspunsul pictorului
era mereu acelaºi:/ – Nu pot!/ – Picteazã lacrima,/
Picteazã zborul,/ Picteazã lumina!// – Nu ºi nu ºi nu
ºi nu…/ Se împotrivea Emil, pictorul.// Iar gândul lui/
începuse sã coloreze/ tãcerile/ de pe aripile îngerilor”
(Pictorul Emil). Poemul citat dezvãluie o texturã
subversivã, uºor de depistat, care accentueazã
predispoziþia lui Vasile Barbu spre disonanþe estetice
realiste ºi suprarealiste, coborâtoare, fatalmente,
într-un nihilism ontologic. El sugereazã antifrastic
existenþa (înþeleasã paroxistic) ca nemurire.
Este copleºit de lehamitele vaskopopiene care
(re)plãsmuiesc eul interiorizat: „Cu furca-n mâini
de aer/ întoarse Maria la fân anii/ ºi-i întorcea-n
lacrimi/ în timp ce vântul zburdalnic/ centimetru cu
centimetru/ îi cerceta goliciunea.// Avea Maria dinþi

de fier/ ºi obraji rumeni,/ sfâºia vãzduhul/ ºi sãruta
lãcustele.// Aºtepta Maria sã tragã noaptea/ peste
câmpie/ licuricii…” (Osul Mariei).

Asemeni altor poeþi din generaþia sa (numitã
de Ion Deaconescu) de identificare, Vasile Barbu
se lasã antrenat, prin limbajul sincopat utilizat, cãtre
un hermetism desuet, e drept, mai puþin futurist faþã
de tradiþie. Absconsitatea poetului ne aminteºte
de Ion Pillat ºi Ilarie Voronca, pe care, se pare,
îi frecventeazã când „nisipul se scurge printre
degete” ºi cuvântul rãmâne „fãrã frontiere/ ºi gând”.

Alambicãrile, filosofãrile discursive, acestea
din urmã preluate din lumea ruralului ºi prelucrate
în retortele imaginaþiei de care nu duce lipsã,
îl menþin pe Vasile Barbu sub imperiul temelor poetice
existenþiale, unele dintre ele, din pãcate, abordate
doar decorativ.

I
postazele ppribeagului aflat în cãutarea identitãþii
ne obligã sã-i trecem cu vederea laconismul.
Sã avem de a face cu o crizã a eului? Fãrã

îndoialã,
nu! Poezia,
saturatã de
cotidianul
prozaic, îl þine
pe poet captiv
într-un univers
închis, adicã
numai al
lui, cãruia îi
este specific
un anume

lumpen-limbaj. Sã
observãm acest
poem care pune
sub o înfãþiºare
fundamental nouã
creaþia de pânã
acum a lui Vasile
Barbu: „În acel
decembrie beat/
o lacrimã s-a
aºternut/ în vers.//
Atunci poeziile/
suspinau ca dupã eroii/ cãzuþi în rãzboaie.// Pe florile
din ianuarie/ râdea din stih soarele.// Cântau potecile
nocturne/ vise line,/ hore, suspine/ mâini aprinse,/
priviri tãlmãcite.// ªi atunci spre finele lui februarie/
s-a spart gheaþa” (O lacrimã de demult).

Conºtient cã se poate exprima numai redând
realitatea cu o obiectivitate perfectã ºi în toate
„ficþiunile” sale, Vasile Barbu nu ezitã, fiind posesorul
unei sensibilitãþi incontestabile, sã-l întroneze pe
Faust în spaþiul mitic unde-ºi are adânc înfipte
rãdãcinile: „Din umilinþã am ridicat cort/ înserãrii
mele.// Aici eu dorm/ în nevisarea mea.// Aici eu
mai respir/ între douã sufocãri.// Ziua mi-e totuna cu
noaptea/ în mine nu mai e loc/ nici pentru vorbe/ nici
pentru semne/ de orice primire.// În acest loc strâmt/
nici umbra ta/ n-o mai pot miºca” (Nici umbra ta).
Desluºim în acest respiro eufonic un reflex parnasian,
de autoapãrare, spontan, caracteristic celor exilaþi din
spaþiul sacrosanct unde „Vasile hotãrâse sã moarã/
înainte de a-i veni sorocul.// Aºa hotãrâse el ºi pace.//
Pace, cum doar sus de tot,/ în stele, ar putea veni.//
Vasile se sfâºia zi de zi/ ºi noapte de noapte,/ cu
trãdãrile ce-i înconjurau fiinþa.// Ieºire nu avea...//
Doar sã moarã singur/ înainte de timpul sortit.//
ªi aºa Vasile murea zilnic/ fãrã a mai aºtepta/ Ziua
sorocului” (Moartea lui Vasile). În acelaºi registru,
ca o reacþie negativistã la poezia încifratã a
postmoderniºtilor din Serbia: „E târziu ºi se aºterne
seara/ Peste tine/ Peste capul ultimului împãrat/
Bolnav ºi murdar ºi rãtãcit/ În vântoasa noastrã

stradã.// Sunt trântit la picioarele/ Rãstignitului/
Nu mã voi ridica/ Niciodatã/ Aripile nu-mi vor bate/
Depãrtãrile.// Aici este împãrãþia/ Ultimului Vasile/
Stirpe din neamul/ Baronilor de Uzdin” (Împãrãþia
ultimului Vasile).

R
aportate lla aarhetipul mmitic al pribeagului,
viziunile simbolistice ale lui Vasile Barbu
îºi vãdesc originalitatea. El se abandoneazã

poeziei, pentru el aceasta însemnând deopotrivã
desprinderea din jocul contrastelor ºi fiinþã, fiinþã
fiindcã aceasta „vorbeºte din scurgerea statornicã
a timpului” (Martin Heidegger).

Parafrazând-o pe Virginia Popovici, datoritã
acestei cãderi în abis, poetul nu moare odatã
cu sfârºitul textului, întrucât îi este dat ca poezia
sã-l întoarcã necondiþionat spre interiorul lumii:
„ªi voi fi/ Pãmânt înþelenit/ Deasupra somnului tãu/
Singurãtate de miriºti/ În liniºtea albã/ De pasãre
care se odihneºte/ Pe crucea ta/ Din inimã.// ªi
voi fi/ Umbra/ Locului/ De unde ai plecat” (ªi voi fi).

Nu putem ascunde cã poetica lui Vasile Barbu se
axeazã, mai ales în antologia Crucea lui a fi (Editura
Prier, Drobeta-Turnu Severin, 2015), pe un conflict
acerb între viaþã ºi uitare, ambele puse sub semnul
incertitudinii: „Las’ sã vinã aici durerea/ va-nvãþa
ºi ea/ ce-nseamnã sã te zbaþi tremurând/ în
neatingere.// Las’ sã vinã aici plânsul/ va cunoaºte
ºi el casa aceasta/ cu pereþi ºiroind de singurãtate.//
Las’ sã vinã aici depãrtarea/ ce desparte cãzãtura/
în toatã adâncimea ei/ în care am ajuns.// Las’ sã
vinã aici femeia/ va învãþa ºi ea/ durerea, plânsul/
depãrtarea/ nemaiînstrãinându-ne” (Chemãri) sau:

„Singurãtãþii mele:/ curcubee împãturate în
geamantane/ ºi un gând spre tine/ ostenit/
ºi rãstignit.// De când nu te mai am/ ºi pe
mine/ m-am pierdut:// Azi totul e/ ce nu e.//
Este un prea tragic/ Exemplu de sfârºit”
(Însingurare).

R
espectivul mmod, ssã rrecunoaºtem,
ingenios, de a recepta ºi a
transfigura cotidianul, bizar în

manifestarea lui, îi dã poetului ºansa de
a se depãrta de convenþiile retorice ºi de a
reinventa discursul clasicist (neo)romantic.

Vasile Barbu îºi asumã astfel ordonarea haosului.
ªi cum sã facã mai bine aceastã caznã sisificã
decât chemând în ajutor, ritualic, licorile cele divine,
vitaminizante – vinul ºi berea, dãtãtoare de putere,
elixir al tinereþii veºnice. Din acest punct de vedere
nu trebuie sã se înþeleagã cã poetul trebuie trecut
pe lista sãmãnãtoriºtilor, el doar îºi începe trecerea
prin lume de la matricea unde „visul nu moare/
ci e mai presus de toate/ el se umflã/ avanseazã/
pânã la un astru–proiect” ºi „lupii viseazã/ cu dinþii
adevãraþi” (ªi-am spus vântului aºa). 

În poemul Parastas anticipat poetul se
dedubleazã, parcã sub influenþa bãuturii aducãtoare
de doruri ºi de „durerea mea de literã” (Adio), ºi
impune un spirit modern, egocentrist: „Tristeþea îmi
omoarã puterea/ deºi trãiesc între ruine/ ºi parcã
niciodatã/ n-a fost mai adâncã/ grija duºmãneascã
a celor care/ mereu mã crucificã/ ºi mã sfâºie.// Niºte
derbedei/ vânzãtori de sânge/ din nou mã omoarã”.

Prin urmare, Vasile Barbu, deºi depozitar al multor
curente postromantice de avangardã literarã, între
acestea o notã aparte fãcând expresionismul, îºi
urmeazã meticulos, fãrã prejudecãþi sau complexe,
programul sãu poetic. Meritul poetului, pe nedrept
ocolit de criticã, este acela cã a autohtonizat/
transvalorizat, platonician, desigur, alteritatea
(dialogul dintre Eu ºi Celãlalt), cum spune criticul
Mariana Ancaiþan în Rostirea continuã (Ed. Libertatea,
2012), prin dialecticã ºi oratorie: „Poeþii nu dorm/
decât/ atunci când viseazã” (Miniaturi clipite).

Textualitate ººi mmodernitate
în ppoezia llui VVasile BBarbu

FFlloorriiaann CCOOPPCCEEAA
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C
unoscut cca ppublicist din paginile revistelor
Curtea de la Argeº, Biblioteca Bucureºtilor,
Bucureºtiul literar ºi artistic, Gând românesc

(Alba Iulia), Marian Nencescu ne-a oferit un masiv
volum de publicisticã ºi criticã literarã intitulat Cititorul
de control (Editura Detectiv literar, Bucureºti, 2014,
cu o prefaþã a lui Florentin Popescu), titlu rezonând,
paronimic, cu Cititorul de contor, piesa lui Paul
Everac. Dacã prima parte a cãrþii, Mantia celebritãþii,
pãstreazã oarece legãturã cu „celebritatea” ºi cu
destinul arhitectului Jinga, eroul piesei, cea de a doua
intertextualizeazã cu un titlu binecunoscut din critica
literarã, Lecturi infidele (1966), cartea de cvasidebut
editorial al lui Nicolae Manolescu, titlu adaptat de
Marian Nencescu astfel: Lecturi (in)fidele. Pot fi
semne parodice postmoderniste dincolo de care
însã se ascunde un spirit avizat, profesionist, cu
lecturi bogate pe tãrâm literar, teoretic, filosofic,
istoric, ºtiinþific, atestând vocaþie ºi obiectivitate
spre care trimite chiar sintagma cititorul de control.
Avertismentul din Argument întãreºte (cu efect de
captatio benevolentiae) aceastã impresie: „Nefiind
critic de profesie, ci doar un cititor de control, onest
ºi tenace, am parcurs cu egal interes textele
primite, încercând sã disting, pe cât mi-a fost cu
putinþã, sâmburele viu de creativitate, adevãrul
oricãrei cãrþi. Nu modelul critic m-a interesat, cât
adevãrul artistic, cultural, ºtiinþific ascuns printre
rânduri.” (pp. 7-8) Aºadar, nu-l intereseazã
formalismul ºi parti-pris-urile criticii literare. Mai
mult de atât, ambiþia este de a þine sub control
subiectivismele ºi poncifele criticii literare,
în condiþiile unui noian de cãrþi imposibil de
dominat din poziþia de lector. A nu te rãtãci,
în acelaºi timp, în acest labirint editorial,
presupune ca firul Ariadnei sã rãmânã criteriul
estetic, în primejdie de a fi tot mai ocultat, în
postmodernitate: „Singura preocupare a oricãrui
cititor onest, dornic sã comunice ºi altora
constatãrile sale, rãmâne, aºadar, aceea de
a se pãstra în sfera esteticului (sau, mã rog,
a comenzii culturale) ºi de a evita, pe cât este
omeneºte posibil, devierile de la un (iluzoriu) criteriu
axiologic. / Astfel, orice creaþie nouã, indiferent de
domeniul în care se iveºte, rãmâne, în esenþa ei, greu
de definit, cu atât mai mult de evaluat critic. Într-o
epocã în care metodele ºi mijloacele literare au evoluat
considerabil, când autorii înºiºi parcã ºi-au pierdut
autocontrolul, zvârlindu-se sinucigaº în oceanul
nesfârºit al scrierii incontinente, sarcina lectorului de
a identifica, din noianul de cãrþi primite spre evaluare,
pe acelea capabile sã-l satisfacã, sã-l intrige sau
sã-l provoace, este tot mai grea.” (p. 7) 

Î
n aacest ssens, un exemplu de „cititor de control”
atingând exhaustivitatea ar putea fi Marian
Popa, autorul controversatei Istorii a literaturii

române de azi pe mâine (douã ediþii în douã uriaºe
volume, 2001, 2009): „Reacþiile «alergice» la adresa
neprotocolarului autor nepoftit la festinul literar
cotidian au cuprins dimensiuni greu de imaginat:
de la acuzaþii de imoralitate publicã la cele de
colaboraþionism cu vechiul regim, nimic nu a lipsit
din arsenalul calomniei.” (p. 144) Dovadã cât de
greu ºi de primejdios este sã fii „cititor de control”
într-o þarã „plinã de humor”, vorba lui Bacovia, de
fapt, plinã de toate „humorile” subiectivismului critic:
„Declarându-se drept autor de bibliotecã, scriind
exclusiv dupã surse (publice sau «secrete»), fie ele
scrise sau orale, Marian Popa lucreazã, aºadar, cu
materialul clientului, cu precizarea cã: «nu faci din
pânza de sac rochie de mireasã». Cu alte cuvinte,
Istoria, la fel ca ºi Comicologia ºi probabil alte cãrþi
ale autorului, reprezintã «o strãdanie de colecþionar»,
de unde ºi stãruinþa detractorilor sãi de a-l prezenta
mai degrabã drept un autor de note, rãspândindu-se
voit confuzia între termenii de notã, referat ºi
studii, utilizaþi semantic, dar cu conotaþii diferite, în
dosarele fostei Securitãþi.” (pp. 145-146) În realitate,
„Fundamental, Istoria… lui Marian Popa este ceea
ce s-ar numi o carte obiectivã, rece, adesea chiar

detaºatã, rareori încãrcatã de duioºie ºi, la nevoie,
de o oarecare conivenþã ironicã, despre o epocã ºi
o anume mentalitate literarã ce porneºte de la ideea
cã: «O Istorie a literaturii trebuie sã prezinte realitãþile
epocii, iar nu ce crede autorul cã vrea sã aleagã.
A selecta în funcþie de gusturi, idiosincrazii sau
complexe, înseamnã a urma un îndemn comunist»”
(p. 146), cum precizeazã incomodul într-un dialog cu
Marius Tupan. Dintr-o asemenea perspectivã trateazã
Marian Popa deopotrivã literatura scrisã în Þarã
sau cea din exil, prima dirijatã „pe criterii politico-
ideologice”, a doua, „fragmentarã ºi adesea
depinzând de stipendii externe”. (p. 147)

O
colecþie dde cconsemnãri oobiective este
ºi cartea lui Marian Nencescu, chiar dacã
rãmâne, fatalmente, una fragmentarã,

fundatã doar pe cãrþile achiziþionate sau primite de
la diverºi autori. Aºa se explicã de ce în paginile sale
stau alãturi, firesc, personalitãþi de diverse orientãri,
adesea rivale ºi chiar „incompatibile”, autorul fiind
departe de spiritul „listelor” preferenþiale. Convieþuiesc
Zaharia Stancu, Solomon Marcus, Mircea Cãrtãrescu,

Mihail Diaconescu, Neagu Djuvara, Dinu C. Giurescu,
Radu Theodoru, Alexandru Boboc, Gheorghe
Vlãduþescu, Fãnuº Neagu, Corneliu Ostahie, Adrian
Pãunescu, George Astaloº º.a.m.d. Ce-i drept,
cartea, în ansamblu, risca sã dea impresia unui
amalgam cultural (cronici, eseuri, note publicistice,
medalioane, interviuri etc.), dacã nu exista
despãrþitura în cele douã secþiuni, prima dedicatã
unor valori consacrate, cealaltã – oglindã a literaturii
ºi culturii la zi. 

Poate nu întâmplãtor volumul lui Marian Nencescu
se deschide cu eseul Astaloº, avangardistul,
personalitate impresionând prin cantitate, diversitate
ºi calitate a operelor ºi preocupãrilor, nãscut
dintr-un tatã german din Vatra Dornei ºi o mamã
bucureºteancã „de cinci generaþii”, Gheorghe, viitorul
scriitor fiind botezat „atât în ritul ortodox, cât ºi în cel
catolic”. (p. 11) Aºadar, o „sintezã” de spiritualitate
europeanã ºi româneascã, reuºind, de pildã, în exilul
voluntar (început în 1976) sã devinã un demn urmaº
al lui Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade:
„Este autorul a peste 30 de piese de teatru (publicate
între 1970-1996), montate în 60 de oraºe din 21
de þãri, a scris romane, eseuri, memorialisticã,
scenarii cinematografice ºi a întreþinut o fabuloasã
corespondenþã, însumând, dupã propriile estimãri,
peste 30.000 de scrisori (o selecþie este cuprinsã
în volumul Epistolar parizian, tom I, Editura Vitruviu,
2003), cu totul peste 40 de volume originale.”
(pp. 12-13) Nu ºi-a uitat þara de origine, luptându-se,
între multe altele, sã ridice o statuie a lui Mihai
Eminescu „chiar în inima Parisului, aproape de
Biserica Ortodoxã Românã”. (p. 19) A creat conceptul
de teatru spaþial-floral sau pluridimensional, iniþiat
încã din þarã, unde nu a putut fi pus în practicã,
proiectul „Oul agorei” fiind destinat, apoi, oraºului
australian Melbourne, „proiectat ca o imagine
simbolicã («landmark», cum o numeºte Astaloº),
similarã Turnului Eiffel din Paris sau Operei din
Sidney. Monumentul propus, având forma simbolicã
de «ou», urma sã aibã peste 300 m înãlþime ºi sã

reuneascã o serie de trãsãturi
de ordin socio-edilitar precum:
spiritualitatea, creativitatea
ºi elementul public. Teza
principalã a lui Astaloº pleca
de la ideea cã «matriþa tuturor
utopiilor este în ou», edificiul
nou creat devenind, implicit, un
«templu multireligios», dar ºi un
«teatru global», expresie superioarã ºi unicã a
«pluridimensionalitãþii» teatrului.” (p. 16) O altã idee
avangardistã a gândirii artistice a lui George Astaloº
este aceea a vitalizãrii argoului, numit de el „universul
fabulos al limbii paralele”, „o ulceraþie a libertãþii”,
comparabil cu jazzul pentru muzica simfonicã. Pentru
el, argoul nu este „limbajul secret al rãufãcãtorilor”,
nici „un însemn social”, ci „un limbaj nedescifrat”,
„o enigmã lingvisticã, o variantã ineditã a limbii
literare”. (pp. 16-17)

R
ãmânând ttot îîn ssfera cconceptelor
de avangardã, sã remarc notele despre
cartea Angelei Botez, Postmodernismul

în filosofie (Bucureºti, Editura Floare Albastrã, 2005).
Marian Nencescu înclinã sã dea crezare cã poate
fi pus semn de egalitate între postmodernism ºi
transmodernism. (p. 38) Într-adevãr, existã autori care
fac asemenea substituire, conceptele însã se referã
la paradigme culturale diferite, încât ªtefan Lupaºcu,
Emil Cioran, Mircea Eliade nu pot sã încapã în cadre
postmoderne, cãci viziunea lor este larg asimilabilã
transmodernismului. Stratificarea Realului în niveluri
de Realitate, la ªtefan Lupaºcu, spre exemplu, stã la
temelia metodei transdisciplinare (Basarab Nicolescu)
specificã transmodernismului. Arhetipurile lui Eliade
nu sunt simulacre sau parodii la arheii lui Eminescu
sau la ideile lui Platon. Disperarea ºi kynismul din
filosofarea lui Emil Cioran nu þin de optimismul ºi
încrederea în progres specifice modernismului ºi
postmodernismului, consubstanþiale, în definitiv,
ºi gândirii slabe, cum o numeºte Gianni Vattimo.
Filosofia lui Cioran se trage din Rugãciunea unui dac
a lui Eminescu, neconsonând cu Levantul lui Mircea
Cãrtãrescu. Aceste aspecte îi sunt familiare lui Marian
Nencescu, altminteri, ºi din cãrþile cioraniene ale
unui exeget avizat, Ionel Necula, care observã cã
Emil Cioran este un Diogene strãmutat din butoi în
mansardã. (p. 54) Ionel Necula, sesizeazã Marian
Nencescu, a impus un nou concept prin exegeza
lui: cioranizarea filosofiei ºi a lumii, ca filosofie a
cãderii, anunþând „stingerea luminilor în grãdinile
Occidentului”. Cioran nu este departe nici de viziunea
unei stratificãri a lumii în niveluri de civilizaþie,
drama României venind, dupã interpretarea lui,
din rãmânerea în straturi strãvechi de civilizaþie
comparativ cu Occidentul, straturi sprijinite pe
omenie, bunãtate, cumsecãdenie, valori demult
apuse la „evoluaþi”. 

C
ioran, sspre ddeosebire dde eepigonii ssãi
postmoderni, nu ºi-a batjocorit neamul, cum
cred unii, ci l-a iubit pe culmile disperãrii,

ceea ce este cu totul altceva decât ce se degajã
din Politicele lui Patapievici. Eseul Cioranizând,
cioranizând… gânduri despre filosofia cãderii se
încheie cu un P.S., evocând licitarea manuscriselor
lui Cioran, în 2011, de cãtre Casa de Licitaþie
„Binoche et Giquello”, la care statul român nici
nu s-a sinchisit sã participe. Manuscrisele au fost
achiziþionate de omul de afaceri George Brãiloiu
(cu 500.000 de euro), donându-le, dupã câteva zile,
Academiei Române. (Alte informaþii spun însã cã
încercarea de donaþie a eºuat, lucrurile rãmânând
neclare pânã la soluþionarea procesului intentat de
Gabriel Liiceanu, care a cumpãrat drepturile asupra
operei unor mari personalitãþi, între care ºi Emil
Cioran!) Ceea ce-i scandalos e cã o parte a acestor
manuscrise a fost recuperatã de la tomberon de
cãtre o îngrijitoare, altã parte a fost scoasã din þarã
din Arhiva Cioran! Nu s-a comportat statul român
la fel cu moºtenirea „pietrelor” lui Brâncuºi?! 

Veghea „„cititorului dde ccontrol”
TThheeooddoorr CCOODDRREEAANNUU
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Un ppovestitor ccu hhar
IIoonn CC.. ªªTTEEFFAANN

D
octorul GGheorghe BBârlã
a lucrat ani îndelungaþi
în unele dispensare

rurale din zona subcarpaticã,
din jurul municipiului Curtea
de Argeº, apoi ca medic
la un ocol silvic.

A fost un bun profesionist
în medicina generalã, care a învãþat sã facã de toate
în condiiþiile unei dotãri minime ºi doar cu ajutorul
unui tehnician sanitar. Astfel încât, consultaþiile
de specialitate au fost completate cu o bogatã
experienþã de medicinã popularã, cu o intuiþie
potrivitã ºi, mai ales, cu un devotament exemplar.

El trebuia sã vindece nu doar trupul, ci ºi sufletul
unor pacienþi mai aparte, sã lupte cu greutãþile vieþii,
cu unele concepþii retrograde, sã promoveze igiena
ºi ordinea în viaþa oamenilor.

La fel ca un preot sau un dascãl de þarã, el a
devenit un medic de suflete ºi, acolo unde nu putea
sã vindece cu ajutorul medicamentelor, intervenea
cu un sfat bun, cu o pildã înþeleaptã ori cu o soluþie
prin intuiþie – pânã la ieºirea la pensie devenind
un om respectat ºi îndrãgit, un îndrumãtor multiplu
al celor din jur.

Aceasta ar fi biografia lui profesionalã, ca om
cu o bogatã viaþã socialã, pe de-a-ntregul respectabil,
pentru a-i rãmâne o amintire plãcutã în mintea celor
care l-au cunoscut ºi pe care i-a ajutat.

Dar în cartea Ispita, ieºitã anul trecut de sub
tipar (Editura Reporter Media Production, Bucureºti),
ni se prezintã mai mult decât atâta. Este
cel de-al doilea volum al sãu tipãrit, primul
intitulându-se Voinþa oamenilor ºi voinþa lui
Dumnezeu, o carte moralã ºi de-o adevãratã
spiritualitate creºtinã, o atitudine ineditã din
partea unui medic, ajungând la concluzia cã,
acolo unde puterea de vindecare a oamenilor

nu mai poate face mare lucru pentru cel bolnav,
intervine uneori voinþa lui Dumnezeu, care-l salveazã
pe cel condamnat la suferinþã.

Aceastã carte a fost atât de solicitatã, încât
a apãrut ºi în cea de a doua ediþie, completatã
ºi cu alte exemple, având un aºa ecou, încât vestea
i s-a dus pânã la Patriarhie, autorul fiind felicitat
pentru credinþa ºi moralitata sa, în scris, de însuºi
Preafericitul Daniel.

T
itlul ccelui dde aal ddoilea vvolum, Ispita, m-a dus,
la început, în derutã, crezând cã este vorba
de cine ºtie ce ispitã diavoleascã, pentru

a-l abate pe cel credincios de la moralitatea creºtinã.
Dar nu a fost vorba de aºa ceva (nici nu se putea
întâmpla aºa ceva!), deoarece doctorul Gheorghe
Bârlã a rãmas un creºtin cu o concepþie moralã
temeinicã: el se referã la o plãcere blândã – ispita
pescuitului de pãstrãvi în apele repezi de munte, pe
unde ºi-a exercitat profesia, pe malurile
Argeºului, Topologului, Râului Doamnei,
Vâlsanului, ori pe unele pâraie mai ano-
nime din zona de munte sau în lacurile
cu priviri albastre îndreptate spre cer.

Povestirile lui Gheorghe Bârlã sunt
alcãtuite cu har, cu mult talent descriptiv,
ca în „Aici e aerul tare”, „Chemarea
munþilor”, „Sfatul ursitoarelor” ºi altele.
Întâlnim un dezvoltat simþ al ritmurilor
naturii, la fel ca în lecturile lui Vasile
Voiculescu, sau în poeziile tradiþionale
ale lui Ion Pillat: „Hai sã spunem

cã ne-am întâlnit cu ursul”, „Oare cum o fi noaptea”,
„Moºul, oile ºi lupii”.

C
orespondenþele îîn pprozã trebuie apoi
cãutate în volumele Povestiri pentru
vânãtori ºi pescari de Mihail Sadoveanu

sau Povestiri vânãtoreºti de Turgheniev.
Asistãm la pitoreºti partide de pescuit, precum

în „Nu ºtiam cã sunteþi pãstrãvar”, „Impostorii”,
„Deformaþie profesionalã”, precum ºi unele întâmplãri
din lumea satelor, în povestirile „Vasile Siþaru”, „Trei,
Doamne, ºi toþi trei” (dupã titlul unei poezii de George
Coºbuc, dar cu alt conþinut), „Destin implacabil”.

Autorul cunoaºte toponimia locurilor, istoriile lor
strãvechi, tradiþiile ºi obiceiurile oamenilor, condiþiile
grele de trai din zona munþilor, întâmplãri la care
participãm ºi noi afectiv, antrenaþi în trãirile sugerate
de talentatul doctor, asemãnându-se din unele
puncte de vedere cu Vasile Voiculescu.

Ambele cãrþi oglindesc
bogãþia spiritualã a autorului,
pe care o lasã, ca pe-un
„Testament” arghezian, urmaºilor
ºi o dãruieºte cititorilor sãi,
dovedindu-se un bun profesionist
în arta naraþiunii artistice ºi, în
acelaºi timp, un iscusit îndrumãtor
al celor în suferinþã, împletind
armonios profesia de doctor
cu harul de narator care ne
convinge. Aflat acum la bãtrâneþe,
legãnat de amintiri, în casa
familiei din Curtea de Argeº,
înþeleptul ºi sfãtosul medic mai
are încã multe de spus. Îl aºtept
cu o carte nouã la Editura
Arefeana, unde au publicat mulþi
argeºeni, scriitori de mare talent
din întreaga þarã.

ª
i ppentru aa rrãmâne ttot ppe tterenul
filosofiei, sã remarc textele despre
Alexandru Surdu, considerat, pe

bunã dreptate, adevãratul continuator, original,
al lui Constantin Noica, „pãltiniºenii” ratând
aceastã ºansã, în pofida a ceea ce se tot
vehiculeazã de peste douã decenii. Noica „are
în Alexandru Surdu un urmaº demn. Victoria lui Noica se vãdeºte astfel perenã, în
ciuda denigrãrilor de tip partizan. Între noicieni, Alexandru Surdu rãmâne vocea
cea mai autenticã ºi consecventã a culturii româneºti contemporane.” (p. 177)

Marian Nencescu acordã spaþiu ºi unor istorici de orientãri diferite precum
Dinu C. Giurescu (preocupat de soarta României) sau Neagu Djuvara, interesat
îndeobºte de revizionism istoric „cu douã decenii înainte ca Lucian Boia sã
«revoluþioneze» istoriografia româneascã prin interogaþii de genul «De ce e
România altfel?»” (p. 69) Rãmâne, aparent, o enigmã aversiunea lui Neagu
Djuvara faþã de Mareºalul Antonescu. A fost trimis în calitate de curier diplomatic
la Stockholm chiar în ziua arestãrii mareºalului, rãmânând acolo pânã în 1947,
când a fost demis de autoritãþile bolºevice, acuzat de apartenenþã la Miºcarea
Legionarã. Sã fie acesta adevãratul pretext pentru care a negat vehement
încercãrile lui Antonescu de a încheia un armistiþiu cu Moscova, declarând
telegrama Alexandrei Kollontai drept o „totalã aberaþie”? (Vezi Neagu Djuvara,
Misterul telegramei de la Stockholm, Editura Humanitas, Bucureºti, 2012.) În
realitate, adevãrata cauzã a eºecului încheierii armistiþiului (parafat abia pe 12
septembrie 1944, când þara era deja ocupatã!) este vechea maladie a discordiei
dintre români. Bunãoarã, la Stockholm, demersurile lui Fred Nanu s-au ciocnit
de cele ale lui George Duca ºi, mai ales, de ale lui George Caranfil, ambasadorul
României la Helsinki. Mã tem cã ajungerea lui Neagu Djuvara la Stockholm are
o semnificaþie similarã, ascunsã sub argumentele tari din Misterul telegramei
de la Stockholm. Memorialistica lui Neagu Djuvara, altminteri, ascunde destule
tare din perioada pribegiei (v. Amintiri din pribegie), cum a demonstrat Nicolae
Florescu (v. Întoarcerea proscriºilor. Reevaluãri critice ale literaturii exilului, 1998).
Pe de altã parte, cum se face cã, dintre marii intelectuali care au trecut prin
„simpatii legionare”, Neagu Djuvara s-a instalat bine în tabãra „corecþilor politici”,
dând gir modei noilor deformatori ai istoriei românilor, de la Lucian Boia
la Vladimir Tismãneanu? Ba, din aceastã poziþie privilegiatã îºi permite
fie sã atace publicistica lui Eminescu, acuzatã de „incorectitudine politicã”,
fie sã lanseze semne benefice de „incorectitudine politicã”, alarmând Europa
privitor la „þiganizarea” ºi „musulmanizarea” agresivã a bãtrânului continent.

Lui Marian Nencescu nu-i displace întâlnirea beneficã dintre diferitele
discipline sub semnul creativitãþii. La Mihail Diaconescu apreciazã nu doar
prozatorul, ci ºi istoricul literar (Istoria literaturii dacoromane), esteticianul
(Prelegeri de estetica ortodoxiei, 2 vol.), istoricul, teoreticianul literar, toate

atestând ºi un spirit transdisciplinar. 
Autorul îºi aratã incisivitatea spiritului critic în texte precum cel

despre Zaharia Stancu, o glorie a epocii comuniste, comparat de
unii critici români ºi strãini cu Faulkner, Steinbeck ºi Walt Whitman,
romanul Desculþ (1948) fiind tradus în vreo treizeci de limbi, fiind,
în realitate, nu „o monografie socialã a satului teleormãnean, cum
s-au grãbit sã-l catalogheze unii critici, cât un document de partid,

impenetrabil în mãsura în care trece cu vederea aspectele neconvenabile ale
reconstrucþiei istorice ºi, în egalã mãsurã, util, câtã vreme acþiunea merge «în
sensul istoriei».” (p. 172). Celelalte cãrþi i se prezintã ca reluare inflaþionarã a
romanului, exceptând ªatra (1968). Marian Nencescu e de pãrere cã Zaharia
Stancu ar merita o reevaluare criticã în perspectivã esteticã, ca „foarte mare
poet-prozator al spaþiului dunãrean, încã necercetat ºi numit de Artur Silvestri
«o enigmã antropologicã».” (p. 174) 

C
riticul aare vvocaþie ººi pportretisticã, cum atestã paginile despre Mircea
Cãrtãrescu, fost coleg de liceu. Aceasta cu atât mai mult cu cât
cvasimajoritatea textelor se apropie de condiþia medalionului.

„Geamãnul temperat” are, desigur, o faþã dublã, una fiind bine ascunsã:
„În adolescenþã nu era creditat ca viitor scriitor de renume naþional nici mãcar
de cei apropiaþi. Puþini din cei care l-au cunoscut cu puþin în preajma vârstei de
20 de ani puteau bãnui la tânãrul slab, cu pãrul vâlvoi, ochi exoftalmici ºi mustaþa
iþitã, ca a unui nou Vlad Þepeº, ºuvoiul liric de nestãpânit aflat în fibra personali-
tãþii sale.” (p. 265)  Considerã cã „adevãratul sãu har literar” s-a dovedit dupã
1990, odatã cu publicarea volumului Levantul ºi a romanelor Travesti (1994), a
trilogiei Orbitor (Aripa stângã, 1996, Corpul, 2002, Aripa dreaptã, 2007), trilogie
care ar fi, în flota operei, cruciºãtorul, „flotã” care ar mai cuprinde „transatlantice,
veliere, dar ºi simple bãrci”, dacã nu ºi plute care-l duc spre nicãieri: „Mai nou,
scrie ºi cronicã politicã, domeniu în care este cu totul pe dinafarã.” (p. 268) 

Nimic mai contrastant între un Mircea Cãrtãrescu ºi un Radu Theodoru, însã
Marian Nencescu se vede îndrituit sã constate cã dicþionarele ºi istoriile literare
(de la Mircea Zaciu ºi Nicolae Manolescu la Marian Papahagi ºi Irina Petraº)
comit o nedreptate de evaluare, de vreme ce, prin contrast cu marii rãsfãþaþi
ai criticii, nici nu-l consemneazã, în pofida faptului cã titluri precum Vulturul,
Brazdã ºi paloº, România ca o pradã sunt opere de valoare, primul – chiar
„o capodoperã a genului”, al doilea „o explozie de culori” (Dumitru Micu), iar
a treia carte impresionând prin arguþie ºi prin situarea autorului de partea
direcþiei naþionale pe care adevãraþii intelectuali nu o pot oculta. (pp. 195-201)

În ansamblu, „cititorul de control” care este Marian Nencescu ne oferã o
imagine credibilã a literaturii ºi culturii româneºti, într-o stilisticã echilibratã,
supusã la obiect, în texte concentrate, menite sã þinã treazã curiozitatea cititorilor.
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La ppas pprin ssatul gglobal

L
umea pperºilor mmã ppasioneazã de decenii.
Ca peregrin itinerant, prin China, Egipt,
Siria, Cipru ºi Grecia, am avut ocazia sã iau

cunoºtinþã cu multe elemente ale civilizaþiei persane.
Lucru absolut normal, având în vedere cã, de-a
lungul mileniilor, Persia s-a aflat la intersecþia celor
mai mari civilizaþii ale omenirii. Aºa cã, în creuzetul
Orientului, cultura persanã a împrumutat de
la celelalte culturi ale antichitãþii, dar a ºi oferit
cu generozitate.

Chiar dacã mai ºtiam câte ceva despre aceastã
zonã vastã de civilizaþie, aria unde ea se plãmãdise
îmi rãmãsese necunoscutã. Aºa se face cã, în luna
mai 2015, am plecat cu un grup de turiºti
români pe urmele lui Darius cel Mare. Nu
era o vizitã protocolarã, de rãspuns, pentru
cã trecuse prea mult timp de la întâlnirea
Marelui Rege cu tracii de la Sud de Dunãre. 

Fiind un mare plimbãreþ, în cea mai
mare parte la comandã, prinsesem gustul
cãlãtoriilor. Constatasem cã acestea ne
îmbogãþesc sufleteºte, ne informeazã, dar
ne ºi formeazã, ne alimenteazã scrierile,
ne ºlefuiesc ºi gustul. Mai era ºi un îndemn
al ambasadorului iranian la Bucureºti, care
suna cam aºa: Pentru a înþelege o þarã
trebuie sã cunoºti istoria ºi cultura ei...
aceasta, însã, ascultând, citind ºi, în final,
vãzând. Cam acelaºi înþeles are ºi dictonul
persan: Parfumul se apreciazã dupã miros,
nu dupã vorbele celui care-l vinde. Aºa
cã, timp de douã sãptãmâni, am savurat,
la propriu ºi la figurat, acel parfum suav,
pe care perºii ºi þinuturile lor le degajã
de milenii. 

ªi aºa am ajuns în Republica Islamicã
Iran (Persia pânã în anul 1935), leagãn al
unei civilizaþii vechi de peste 2.500 de ani. Pãºeam
cu smerenie prin locuri care amintesc de cel mai
mare ºi mai longeviv imperiu din istoria omenirii, dar
ºi mai democrat, dupã aprecierea unor istorici, care
se revãrsa la un moment dat peste opt milioane de
kmp, înglobând 23 de naþiuni diferite, reprezentând
cam 44 la sutã din populaþia lumii.

M
oºtenitorul ccivilizaþiei cristalizate în timpul
vechilor imperii persane, în succesiunea
lor istoricã, este Iranul de astãzi, respectiv

Republica Islamicã Iran (din anul 1979). Având
o suprafaþã de 1.645.258 kmp, Iranul este de trei
ori mai mare decât Franþa. Astãzi, el este bogat nu
doar prin civilizaþia moºtenitã, pe care a pãstrat-o
cu evlavie ºi a diseminat-o cu dãrnicie în jurul sãu,
timp de milenii, ci ºi prin resursele sale materiale
ºi umane: este cel de al treilea mare producãtor de
petrol din lume, cu aproape 3,7 milioane de barili/zi,
dar ºi cu rezerve considerabile de gaze naturale,
care se pare cã ar depãºi 160 de miliarde de metri
cubi. Apoi, populaþia sa, de peste 70 de milioane de
locuitori, este probabil cea mai mare bogãþie a þãrii.
Ea nu este doar pãstrãtoarea unei civilizaþii strãlucite.
Ea este harnicã, educatã, disciplinatã, dedicatã
progresului continuu al þãrii. Acestea nu sunt vorbe
de complezenþã. Dupã ce vezi oraºele-grãdinã, acea
suprafaþã arabilã de numai 12,07%, lucratã pânã la
ultimul centimetru pãtrat, infrastructura excelentã,
grija pentru siturile arheologice, curãþenia generalã,
bogãþia pieþelor, te convingi cã întreaga þarã se
comportã ca o familie de albine, a cãror trudã
se vede pretutindeni. Mai este ºi acea ambiþie
de a se descurca cu forþele proprii, în condiþiile unui
embargou internaþional prelungit. Sunt lucruri pe care
turistul strãin nu le poate înþelege doar ascultând ºi
citind poveºti despre Iran, multe dintre ele rãuvoitoare
ºi manipulatoare. Ele pot fi înþelese numai la faþa
locului, cu condiþia sã le observi cu ochii, urechile
ºi inima deschise.

Spre regretul iranienilor, þara lor este perceputã
altfel decât este ea în realitate. Ascultându-i, le
înþelegi durerea, pornitã din faptul cã mulþi oameni
le judecã þara numai dupã ceea ce s-a întâmplat în
ultimii treizeci ºi ceva de ani (dupã Revoluþia Islamicã
din anul 1979). Aceºti judecãtori nu ºtiu nimic despre
mileniile anterioare de civilizaþie sau despre felul
cum iranienii au reuºit sã se pãstreze ei înºiºi, diferiþi
de cuceritorii lor, cu deosebire cei arabi. De aceea,

turistul strãin va auzi foarte des precizarea cã noi
nu suntem ca vecinii noºtri, sau cã noi suntem
iranieni ºi nu arabi. 

P
e mmine, ppersonal, mã bucurã reacþiile
pozitive ale acelor turiºti români care sunt
interesaþi doar de comorile Iranului, afirmând

cã pe timpul vizitei te poþi lipsi de licorile lui Bachus
ºi de imaginea peisajului feminin, specific lumii
moderne. Cu excepþia baticului pe capul femeilor
ºi obligativitatea acoperirii unor pãrþi ale corpului,
spun ei, totul este normal. În contactele cu strãinii,
cetãþeanul iranian cautã dialogul, este atent, cald

ºi prietenos. ªi cinstit, aº
adãuga eu. Întrucât nu mã
descurcam cu bancnotele
locale, îi puneam negustorului

teancul de bani în
mânã, iar el reþinea
suma care i se
cuvenea. Nu am
avut niciun moment
senzaþia cã am
fost înºelat.

Cred cã este cazul sã mã opresc aici cu
considerentele de ordin general. Eu am mers în
Iran nu doar la îndemnul ambasadorului iranian, ci
ºi stimulat de colecþia poveºtilor fascinante din O mie
ºi una de nopþi. Sigur, cititorul va spune cã istorioa-
rele respective sunt inspirate nu doar din folclorul
persan, ci ºi din cel din lumea arabã, din India,
Grecia, Turcia. Totul a pornit însã de la o bazã
persanã, de la cartea O mie de poveºti. Apoi,
ªeherezada a fost persanã, ca ºi regele Shahryar.

În cele douã sãptãmâni, noi am vãzut foarte
puþin din tezaurul cultural-istoric al þãrii vizitate ºi,
totuºi, despre Iranul de ieri ºi cel de astãzi ar putea
fi brodate mult mai multe povestiri decât cele ale
ªeherezadei. În articolul de faþã, voi încerca sã
jalonez, cu aproximaþie, traseul parcurs prin fostele
imperii, respectiv cel al lui Cirus, Darius, Xerxes
ºi al altor Regi ai Regilor.

G
azdele iiraniene au vrut ca noi sã ne
începem periplul într-un punct nodal al
istoriei ºi civilizaþiei acestei þãri. Am aterizat,

deci, în oraºul Shiraz, fost ºi el capitalã imperialã.
Astãzi, Shiraz este capitala Provinciei Fars, nume
pe care grecii antici l-au transformat în Pars, Persis,
deci Persia. De la Fars derivã ºi denumirea de
farsi a limbii persane. Deocamdatã, voi aminti doar
în treacãt cã ne aflam în oraºul monumentelor istorice
ºi al poeþilor, pentru care Shiraz era supranumit ºi
Atena Iranului; oraºul grãdinilor, cu trandafiri ºi livezi.
Celebrii trandafiri de Shiraz, cântaþi ºi de Eminescu
al nostru sau cei pe care îi primea, acolo, Martha
Bibescu de la un prinþ persan. Vom reveni în acest
oraº spre a ne bucura ochiul ºi sufletul de splendorile
pe care el le oferã ºi, nu în ultimul rând, pentru a-i
regãsi pe marii poeþi Hafez ºi Saadi, care ocupã un
loc central în raporturile culturale româno-iraniene.

Plecam din Shiraz cu gândul cã, de ceva vreme,
devenisem un prizonier al poveºtilor orientale.
Întâmplãtor sau nu, în momentul în care am pus
punct serialului Popas în China, mã gândesc sã
continui colaborarea cu revista de culturã Curtea

de la Argeº tot cu o tematicã
orientalã, care s-ar putea
numi Povestiri persane. 

Între timp am ajuns la
Persepolis (din limba greacã:
Perses-perºi, Polis-oraº), adicã
Oraºul Perºilor. Oraº care
ne oferã fabuloase povestiri
persane, pentru cã el este
considerat cel mai important obiectiv turistic al
Iranului, declarat de UNESCO, încã din anul 1979,
drept Moºtenire a Umanitãþii. Acolo, pe o platformã
de 120.000 de metri pãtraþi, printre ruinele palatelor
construite de Darius I ºi Xerxes, ne-a însoþit tot timpul
un soare generos, poate chiar prea generos. Dar
ce mai conta? Noi ne aflam pe locul unuia dintre cele
mai frumoase ºi celebre oraºe ale antichitãþii, oraº

al ceremoniilor, care etala bogãþia
ºi mãreþia Imperiului Persan. Este
oraºul care a strãlucit doar douã
secole, pentru cã Alexandru cel
Mare, din rãzbunare, l-a transformat
în cenuºã, în anul 330 î.Hr. Nu
l-a putut scãpa nici mãcar celebra
rugãciune a lui Darius cel Mare,
inscripþionatã în piatrã: Domnul sã
protejeze aceastã þarã de duºmani,
foamete ºi minciunã.

D
ar ssã ffacem uun ppopas
ºi în capitala de drept a
întemeietorului Imperiului

Persan, Cirus cel Mare, respectiv
în oraºul antic Pasargad, aºezat
la poalele Cerului (1.900 de metri
altitudine). Capitalã de imperiu,
dar ºi loc de veci pentru Cirus
cel Mare, al cãrui trup îmbãlsãmat
a fost depus într-un mormânt de
o simplitate nobiliarã, pe un pat
de aur, lângã o masã tot de aur, pe
care se aflau ofrande pentru defunct.
Din pãcate, soldaþii lui Alexandru

Macedon au ajuns acolo înaintea comandantului lor,
vandalizând mormântul. Au plãtit ei cu viaþa, însã
istoria fusese deja pãgubitã. La acest mormânt regal,
Alexandru cel Mare a fost impresionat de urmãtoarea
inscripþie a lui Cirus: O, omule, oricine vei fi tu, ori
de unde vei veni. Sunt Cirus, întemeietorul Imperiului
perºilor. Nu mã invidia pentru acest puþin pãmânt
care îmi acoperã trupul.

Popasul urmãtor a fost în oraºul Yazd, care
pare desprins direct din poveºtile ªeherezadei.
Acolo aveam sã aflãm o interesantã poveste
despre Zoroastru, fondatorul cultului monoteist al
zoroastrienilor, care aveau un Dumnezeu unic, pe
Ahura Mazda; este un cult divin purificator, în care
focul deþine locul central. Am vizitat ºi noi Templul
focului, unde flacãra sacrã arde, fãrã întrerupere,
de sute de ani. Oraºul Yazd, alãturi de toate celelalte
obiective de pe traseul nostru turistic, figureazã
ºi el pe listele UNESCO ale Patrimoniului Cultural
al Umanitãþii. În acest oraº vom reveni cu siguranþã,
însoþiþi însã de Mihai Eminescu, cel care ºi-a
demonstrat cunoºtinþele despre cultul zoroastrian
în nuvela Sãrmanul Dionis.

P
oveºti eextraordinare aveam sã aflãm
ºi la Isfahan, un veritabil oraº-grãdinã, cu
splendide palate regale, moschei ºi celebra

Piaþã a Imamului, a doua ca mãrime din lume, dupã
Piaþa Tienanmem din Beijing. Aici pãtrundem ºi în
urzeli ale perºilor ºi aflãm poveºti minunate despre
covoarele lor fermecate, devenite emblemã naþionalã
de peste 2.500 de ani. Ajunsã ºi pe aceste meleaguri,
Martha Bibescu consemna în jurnalul sãu cã: Isfahan
este în întregime albastru, mult mai albastru decât
mi-aº fi putut închipui. 

(Fig. 1: Mausoleul lui Avicenna din Hamadan,
Fig. 2: Poarta Azadi (Libertãþii) din Teheran,
Fig. 3: O familie de iranieni.)

(Continuare la pag. 14)
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La ccurtea eepigramei

D
upã pperioada dde
acumulãri, absorbind
esenþe autohtone ºi

influenþe culturale occidentale,
epigrama româneascã se
afirmã tot mai mult: e prezentã
frecvent în paginile revistelor
literare ºi în disputele
de tot felul. Aceasta

poate fi consideratã o nouã treaptã în evoluþia ei,
premergãtoare afirmãrii plenare, etapã în care-ºi
defineºte statutul, iar creatorii descoperã puterea
ei de pãtrundere în rândul cititorilor. E folositã ca
armã de atac ºi de apãrare. Practicarea ei duce
la perfecþionarea continuã, catrenele îºi cizeleazã
forma, sunt mai savuroase, câºtigã în spiritualitate;
e evident faptul cã epigrama presupune un încântãtor
joc al inteligenþei, ingeniozitatea dublând isteþimea,
generând acea „fentã” de idei nãscãtoare de poantã.
În mediile literare se foloseºte curent sintagma stil
epigramatic, chiar gen epigramatic (nu în sensul de
gen literar propriu-zis), pentru a sublinia stilul care
speculeazã contextul lingvistic, producând spirituale
întorsãturi ironice, satirice etc. Astfel, în Convorbiri
literare din 1869, Titu Maiorescu cerea gazetarilor
„stil neted, gramatical ºi ortografic” (cât de actualã
e ºi astãzi aceastã cerinþã!), iar despre Telegraful
din Sibiu, comenteazã în stil epigramatic: „Putem
asigura pe d. redactor al Telegrafului cã foaia în
cestiune apare în intervale de câte 15 zile, însã
nu la lunã, ci la soare, publicându-se dimineaþa”.

E perioada în care epigrama e difuzatã mai ales
în presã – cu predilecþie în cea de umor. În toate
provinciile româneºti apar reviste umoristice care
se situeazã tot timpul în strictã actualitate,
înregistrând noul ºi orice nuanþã din viaþa culturalã,
politicã, economicã a societãþii, menþinând viu
interesul cititorilor. Nimic nu scapã agerilor ºi
scormonitorilor condeieri cu spirit acid, prea puþin
discreþi; sunt mereu la pândã sã scoatã la ivealã
aspecte care sã ºocheze. Presa de umor constituie
un document interesant al istoriei noastre din secolul
XIX; ea marcheazã toate evenimentele din viaþa þãrii:
mersul domniilor, legile votate, viaþa parlamentarã,
succesiunea guvernelor, crizele politice, schisma
liberalã, simpatiile ºi antipatiile de tot felul, politica
externã etc. – un câmp vast de investigaþie ºi de
inspiraþie pentru cei cu chemare spre catrenul cu
poantã. În presa de umor întâlnim figurile de stil care
vor fi proprii epigramei, ca: repetiþia sub formã de
anaforã (repetiþia aceleiaºi unitãþi lexicale la începutul
unitãþii sintactice), antanaclaza (reprezentarea unui
cuvânt luat cu sensuri diferite datoritã contextelor),
antimetateza sau comutaþia (repetarea în ordine
inversã), climaxul (repetiþia în gradaþie), figurile
ambiguitãþii, aluzia, figuri ale ironiei (antifraza,
ironia, lauda în reproº, sarcasmul, mimeza), figuri
ale opoziþiei ºi contradicþiei (paradoxul, oximoronul,
antiteza etc.).

S
unt ffrecvente calambururiile pe seama
numelor de familie sau de botez. Glumele,
calificãrile umoristice, hipocoristicele circulã

în epocã de la o publicaþie la alta, din presã în
literaturã ºi din literaturã în presã. Grãdiºteanu devine
Gât-de-ºtreang (Daracul, 1869), Ion Brãtianu, în
Pãcalã, 1860, e Firfiric (subþire la trup ca moneda
austriacã), iar clovnul în trecere prin Bucureºti,
Berlicoco, devine Coco Birlic, „cu ochii boboºaþi”,
înaintea „bulbucaþilor ochi de broascã” din Eminescu;
Maiorescu devine Mulierescu, în urma procesului
în care e acuzat de imoralitate, apoi Titus Livius
Minorescu dupã ce publicã Beþia de cuvinte,
Hohenzollern e numit, în Calendarul Ghimpului,
Hopânþoler, Sigmaringen e rãstãlmãcit de Orãºanu
în Sîc-Mariþo. Ghedem pune întrebãri incomode
„Fratelui Scarlat” (noul domnitor e numit ªarlã sau
Scarlat), în Ghimpele din 1870, în legãturã cu banii
cheltuiþi cu bãtãuºii care vor fi folosiþi ºi în alegeri:
Frate Scarlate

Din ce þarã sunt luate
Acele patru mii
De mândri gãlbenaºi
Ce-ai dat la bãtãiaºi
Ce-ai dat la zavragii?

Ca nu cumva sã existe dubii în legãturã cu
destinatarul, în sãptãmâna care a urmat tipãreºte
o aºa-zisã rectificare:

Unii din cititori
Ne spun cã au crezut
Cã „Fratele Scarlat”
Din numãrul trecut
E cel de la Palat.
Ce oameni cobitori!
Nici gând noi n-am avut
Cã-n þara noastrã toatã
Nu s-ar afla decât
Un câine scurt de coadã…

E perioada când, în Ghimpele, debuteazã
Caragiale. Debutul acesta este descoperit de ªerban
Cioculescu care, în 1940, îi închinã un studiu salutat
cu admiraþie de N. Iorga. Cele peste 20 de materiale
în versuri ºi în prozã sunt semnate ILC, C, Car, Rac
sau Palicar. ª. Cioculescu distinge, în materialele
viitorului mare dramaturg, „acordurile sigure ale unui
instrument stãpân pe sine, care îºi câºtigã mãiestria
fãrã grabã”. În Ghimpele din mai 1874, Caragiale îºi

manifestã antipatia faþã de tânãrul poet Macedonski,
publicând o epigramã adresatã „Unui poetastru”
despre care aflãm, la republicarea ei, douã luni
mai târziu, cã e vorba de „Tânãrul Aamsky” (adicã
Macedonski – care avea 20 de ani, iar Caragiale,
22). Iatã catrenul:

– Tânãrul X… are darul
De-a scrie poezie.
– Dar carte ceva ºtie?
– A-nvãþat abecedarul!

A
ceastã eepigramã, împreunã cu douã cronici
literare (una de atac ºi alta de contraatac)
demonstreazã dispoziþia rãzboinicã a

tânãrului Caragiale. Pe el îl deranjau zgomotul
publicitar al lui Macedonski, aroganþa lui, narcisismul,
ifosele nobiliare, fronda lui turbulentã.

În presa de umor apare ºi semnãtura lui Ioan
Slavici, în Gura satului (1872), unde publicã anecdote
ºi nuvele umoristice.

Creaþia de umor se îmbogãþeºte, de asemenea,
cu cuplete în stilul de mai târziu al lui Tãnase,
precum ºi cu texte pentru „cafenelele cântânde”,
care deschid drumul teatrului de revistã.

Ca evenimente de rãsunet din presa de umor
din aceastã perioadã pot fi considerate publicarea
pamfletului versificat al lui N.T. Orãºanu „La câinele
meu de vânat” (Daracul, 1870) ºi a poeziei „La noi
e putred mãrul” a lui Hasdeu (1838-1907), semnatã
P.A. Calescu, poezie cu acrostihul LA CONVORBIRI
LITERARE, gãzduitã chiar de revista purtând acest
titlu (oferindu-i-se, apoi, spaþiu de onoare ºi în
Ghimpele), ºi a poeziei „Cucuvaia” (Ghimpele,
1871), care atrage cele mai drastice mãsuri împotriva
redactorilor revistei. De altfel, Hasdeu, acest
spirit enciclopedic, era un satiric care ataca
fãrã menajamente. Din 1863, când e transferat,
ca profesor, de la Iaºi la Bucureºti, îºi continuã
activitatea publicisticã, întemeind ziare ºi reviste
cu ecou în epocã, printre care ºi amintitele Aghiuþã
(1863-1864) ºi Satyrul (1866). Odatã cu aceste
reviste, Hasdeu ridicã pe o treaptã superioarã pagina
de umor. Practicã jocul de cuvinte, jonglând cu
ariile semantice. Astfel, într-un articol, apreciazã cã
interpreþii lirici sunt superlativi, comparativi, pozitivi.
În 1867, când a avut loc premiera piesei Rãzvan ºi
Vidra, Hasdeu se dovedeºte un adevãrat pamfletar:
Rãzvan lipeºte pe un stâlp din piaþã versuri împotriva
domniei ºi a boierilor, în stilul poeziei populare,
în care fiecare strofã poate fi socotitã o epigramã: 

Frunzã verde de negarã,
De când domneºte în þarã
Petru-vodã ºchiop ºi slut
De râs þara s-a fãcut!

Frunzã verde de negarã,
Vodã doarme în cãmarã,
Iar boierii, tot furând,
Îºi fac trebile pe rând!

Frunzã verde de negarã,
Norodul plânge ºi zbiarã,
Dar în cer ºi pe pãmânt
Nu-l aude nici un sfânt!

Frunzã verde de negarã,
Decât un domn de ocarã,
Iar boieri miºei ºi hoþi,
Mai bine la dracu toþi!

C
reaþia uumoristicã ee iimpulsionatã de
nemulþumire, de dorinþa de a critica o stare
de lucruri consideratã anormalã sau pur ºi

simplu impusã de putere. Conservatorii, care se
aflau la putere, n-au simþit nevoia unei publicaþii
de umor, conferind presei satirice calificativul de
„neruºinatã”. Dar îºi schimbã optica în vara lui
1876, când pãrãsesc scaunele puterii ºi când
Carp nu mai acordã guvernului liberal decât douã
sãptãmâni de viaþã, deºi acesta va dãinui 12 ani.
Desconsiderarea „inamicului” le întârzie reacþia,
care devine tardivã. Atunci apare Cucurigu (18 iulie
1876-5 iunie 1877) ºi replica lui serioasã, Timpul,
care abia în 1877 va deveni gazeta înnobilatã
literar de Eminescu, Slavici, apoi de Caragiale.

Rãzboiul stã sã izbucneascã. Se încheie cu
Rusia convenþia prin care se permite trecerea trupelor
pe teritoriul nostru. La 6/18 aprilie 1877, armata
românã e mobilizatã. La 12/24 aprilie, Rusia declarã
rãzboi Turciei. La 9 Mai, Kogãlniceanu declarã,
în Parlament, independenþa þãrii.

Tonul gazetelor e, în general, serios. Doar
Caragiale glumeºte în Claponul sãu minuscul. Plevna
cade dupã un lung asediu ºi grele sacrificii. Ruºii
împing armatele pânã aproape de Constantinopol.
Armistiþiul se încheie în ianuarie 1878. La Congresul
de la Berlin, care-ºi încheie lucrãrile pe 13 iulie,
delegaþia României – Mihail Kogãlniceanu ºi Ion
Brãtianu – „nu sunt primiþi sã participe, li se face
concesiunea de a fi «auziþi», nu însã ºi «ascultaþi».
României i se recunoaºte independenþa ºi se
restabileºte autoritatea sa asupra Dobrogei, vechi
pãmânt românesc. Recunoaºterea independenþei
se va face pe grupe de þãri ºi în trepte: imediat de
cãtre Rusia, Turcia ºi Austro-Ungaria ºi abia în 1880
de cãtre Germania ºi Anglia” [Cf. Constanþa Trifu,
Presa umoristicã de altãdatã, Bucureºti, 1974].
1881 este anul în care se proclamã regalitatea.

Trepte dde aafirmare. PPresa dde uumor
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU

Desen dde NNicolae ((Cucu) Ureche
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C
ãutând iinteligenþele ccosmice, suntem
nevoiþi sã începem, aºa cum am mai scris,
cu examinarea apariþiei, evoluþiei ºi

ºanselor vieþii pe Pãmânt. Evident, vorbim de viaþa
„carbonicã” pe care o cunoaºtem. Vom lãsa, aºadar,
la o parte, pentru moment, ipotetice tipuri de viaþã,
cum ar fi cea siliconicã, sau cea dezvoltatã în oceane
de amoniac în loc de apã, la temperaturi mult mai
mici decât cele pãmânteºti. Nu ne gândim nici
la propuneri exotice, cum ar fi cea a laureatului
Premiului Nobel pentru fizicã, Leon Lederman,
care specula, în anul 2000, cã forme de viaþã sau
de inteligenþã ar mai putea exista ºi în unele zone
speciale ale Universului, cum ar fi stelele neutronice,
miezurile extrem de dense ale unor foste stele.
În astfel de zone procesele se petrec de milioane
de ori mai repede decât în lumea biologicã. N-ar
fi de neconceput, spunea el, ca reacþiile din aceste
stele sã dea naºtere la structuri
complexe, dotate cu inteligenþã,
o inteligenþã cu care greu am putea
intra în legãturã, între altele, deoarece
într-o orã pãmânteascã la ei s-ar
scurge echivalentul a mii de ani de-ai
noºtri. O astfel de inteligenþã, odatã
apãrutã, ne-ar putea-o lua deci înainte
într-un timp foarte scurt.

La noi, se ºtie cã acum 4 miliarde
de ani suprafaþa Pãmântului începea
sã se solidifice; fierberea din miezul
planetei aducea la suprafaþã materia
incandescentã ºi înghiþea bucãþile de
scoarþã. Mai ºtim cã bombardamentul
meteoric s-a intensificat, într-un mod paradoxal,
în perioada cuprinsã între 4,1 ºi 3,8 miliarde
de ani în trecut. Dar unele fragmente de scoarþã
au supravieþuit totuºi, de atunci ºi pânã azi.

S
pecialiºtii ccred ccã pprimii ggermeni de viaþã
au apãrut acum 3,8 sau poate 4 miliarde
de ani. În Groenlanda de Vest, în roci

sedimentare vechi de 3,7 miliarde de ani, alterate
prin metamorfism, au fost gãsite depozite de grafit,
create probabil de fiinþe vii. Dar cele mai vechi semne
biologice nemijlocite sunt urmele de bacterii gãsite
în depozitele de gresie din Australia de Vest, vechi
de 3,48 miliarde de ani. Începând cu aceste date,
toate straturile geologice conþin deja urme de viaþã,
ceea ce permite reconstituirea evoluþiei biosferei
pe Pãmânt. ªtim, de pildã, cã animale ºi plante,
în sensul obiºnuit, nu au existat decât în ultima
ºeptime din istoria vieþii, restul de ºase ºeptimi
aparþinând doar microorganismelor.

Un cititor sceptic ar putea obiecta cã acestea
sunt speculaþii fãrã acoperire, odatã ce nimeni nu
a fost acolo sã vadã. Fãrã a intra în detalii, precizãm
cã existã la ora actualã mai multe metode, bine
calibrate, de datare a vârstei, pentru fiecare rocã ori

rãmãºiþã a unei vietãþi de odinioarã. Între aceste
metode, mai importante sunt succesiunea
sedimentelor ºi raportul dintre diferiþi izotopi,
þinând cont de timpii de înjumãtãþire a elementelor
radioactive. Acestora li se adaugã examinarea
transformãrilor care au loc în moleculele organice,
ca ºi alte tehnici. Unele metode sunt adecvate
epocilor foarte vechi, altele celor mai recente.
De regulã, estimãrile se fac prin mai multe metode
simultan, diferenþele fiind de cel mult câteva procente.
De asemenea, estimãrile fãcute independent, pentru
fosilele aceleiaºi specii, gãsite în diverse colþuri
ale lumii, concordã între ele.

O
problemã mmult mmai sspinoasã este însã
cum anume au apãrut fiinþele vii. Alexander
Oparin (în 1924) ºi J.B.S. Haldane (în

1929) au opinat cã viaþa pe Pãmânt s-a nãscut dintr-o
„supã primordialã”, formatã din molecule anorganice.

Condiþiile
care au
existat
odinioarã
pe Terra
(de pildã,
descãrcãri
electrice,
sau raze
ultraviolete,
deosebit de
puternice)
puteau
sintetiza,
din aceste

molecule, componente organice complexe.
În 1952, Stanley Miller, îndrumat de Harold Urey,
au încercat sã reproducã experimental acest proces,
la Universitatea din Chicago ºi apoi la Universitatea
Californiei din San Diego. S-au fabricat astfel 20
de tipuri de aminoacizi, dovedind cã se pot construi
cãrãmizi ale viului din componente anorganice.
Ulterior, s-au pus în evidenþã, cu aceleaºi instalaþii,
25 de aminoacizi, iar în 2009, Jeffrey L. Bada,
discipol al lui Miller, estima cã puteau exista chiar
ºi alþi 30-40 de aminoacizi, deºi într-o concentraþie
foarte redusã. Menþionãm cã viaþa pe Pãmânt
utilizeazã doar 20-22 de tipuri de aminoacizi.

Desigur, acest experiment aratã doar o cale
posibilã. O problemã, încã deschisã, este cum s-a
ajuns de la aceºti aminoacizi la molecule organice
complexe, la bacterii ºi la alte fiinþe vii. S-ar putea ca
primele bacterii sã se fi nãscut în adâncul Pãmântului
sau lângã izvoarele sulfuroase din abisurile oceanice.
Unii cred cã „matricea” pe care ele s-au creat
ar fi fost argila.

D
ar, aaºa ccum sscriam îîntr-uun aalt aarticol, ºi în
norii cosmici au fost identificaþi aminoacizi.
S-a afirmat chiar cã sinteza cãrãmizilor vieþii

putea sã înceapã ºi la numai
10-17 milioane de ani (un timp
extrem de scurt) dupã Big
Bang. Mai mult, fiinþe extrem
de primitive puteau sã se fi
nãscut chiar în norii de materie
organicã din spaþiul cosmic,
sau în atmosfera unor planete
altminteri improprii vieþii evoluate, iar de aici aceste
fiinþe primitive puteau ajunge ºi la noi.

Ideea aceasta, precum cã viaþa a fost „sãditã”
pe Pãmânt, adusã de altundeva din Univers,
a fost enunþatã încã de filosoful grec Anaximandru,
în secolul VI dinaintea erei creºtine. În secolul
XX, printre susþinãtorii acestei ipoteze, numitã de
ei „panspermie”, au fost chimistul Svante Arrhenius,
astronomii Fred Hoyle ºi Chandra Wickramasinghe,
biologul Francis Crick, ori chimistul Leslie Orgel.
Ei vorbeau de trei direcþii posibile: (1) venind de
undeva din Sistemul Solar, de pildã, prin meteoriþi
desprinºi de un impact puternic din Marte sau Venus,
(2) venind din afara Sistemului Solar, pe diverse
cãi naturale, sau (3) aduºi de cãtre vizitatori veniþi
din alte colþuri ale Cosmosului, fie prin contaminare
accidentalã cu microorganismele pe care le purtau
pe ei, fie voit („panspermie dirijatã”).

A
depþii ppanspermiei sunt convinºi cã forme
microscopice de viaþã sunt vehiculate
de meteoriþi, asteroizi ºi alte corpuri prin

întregul Univers. De pildã, un meteorit cãzut în
1969 lângã Murchison, statul Victoria, din Australia,
conþinea peste 90 de aminoacizi diferiþi, dintre care
19 dintre cei folosiþi de viaþa pãmânteanã. Cometele
ºi alte corpuri de gheaþã de la periferia Sistemului
Solar conþin ºi mari cantitãþi de compuºi complecºi
ai carbonului. Astfel de corpuri cãdeau ca o ploaie
pe Pãmânt în prima fazã a istoriei sale. Între altele,
aºa s-au format oceanele.

În spaþiul cosmic pot rezista chiar ºi bacteriile,
aºa cum au arãtat observaþii efectuate cu ajutorul
navetelor spaþiale. Experimente realizate în 1998
la Universitatea din Berkeley (California) au dovedit
cã molecula de ADN rezistã peste 35 de ani în vid,
la temperatura camerei, sugerând cã la temperaturile
din spaþiul cosmic ar putea rezista indefinit. S-a
afirmat, aºadar, cã Universul colcãie de forme
primitive de viaþã, care cãlãtoresc milioane de
ani prin spaþiu, „infectând” orice loc propice. Unii cred
chiar cã acest proces explicã ºi anumite epidemii
ciudate cu care ne confruntãm periodic. Prin urmare,
se pare cã, indiferent care ar fi originea sa, viaþa se
va manifesta, în orice loc din Univers, îndatã ce sunt
întrunite condiþiile pentru ca ea sã se poatã menþine
ºi rãspândi.  

(Va urma)

Naºterea vvieþii
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

G
hiimpele îºi îînceteazã aapariþia la 8 aprilie 1879. Îºi continuã activitatea
ºi apar alte reviste, cu titluri semnificative, precum Farfara, Puricele,
declarat urmaº al Bobârnacului, Perdaful, Calicul, Scaiul etc. Epigrama

se publicã în mod curent nu numai în revistele umoristice. În Literatorul, de
exemplu, în 1884, Al. Slãmniceanu semneazã o epigramã care ne aminteºte
de improvizaþiile din folclorul orãºenesc, organizatã pe opoziþia netã palat-bordei:

La palat se bencheteazã,
Prin bordeie se ofteazã,
La palat e rai ºi bine,
În bordei, numai suspine.

Biciul, nr. 16/1887, publicã urmãtoarea epigramã, în care apare motivul
„capului de bou” atât de speculat mai târziu: Timbrofilului G.

Am capul de bou cel mai rar –
Mi-ai spus tu în atâtea dãþi –
Te cred dupã vorba ta chiar,
Îl vãd ºi fãr’ sã mi-l arãþi.

N.T. Orãºanu, în Farfaraua din 1888, îl prezintã astfel pe Theodor Rosetti –
unul dintre fondatorii Junimii, premier al cabinetului:

Conu Toderiþã cu faþa blajinã,
Cu aerul candid, cu barba de þap,
Nalt cât o momâie, lung ca o prãjinã,
Dar moraliceºte cu nimic în cap.

(cam tot aºa îl prezintã ºi George Panu în Portrete ºi tipuri parlamentare, 1893).

D
espre aatmosfera în care au proliferat revistele de umor dupã 1880,
N. Iorga scrie urmãtoarele, în Istoria literaturii româneºti: „Deci faza
literaturii româneºti de pe la 1880 va fi reprezentatã prin individualitãþi

care se apropie sau se despart, dupã împrejurãri, între dânsele. N-au reuºit,
din nefericire, niciodatã sã stabileascã legãturi de prietenie netulburatã, ºi a fost
un moment chiar în care îºi râdeau unul de altul, moment foarte dureros pentru
toþi aceia care þineau nu numai unul la altul, ci la toþi împreunã. Reviste apãreau
chiar pentru ca unul sã loveascã în celãlalt, reviste umoristice, speciale
Bucureºtilor, foarte bune pentru cafenea, dar care nu au contribuit întru nimic –
cu individualitãþi ca a lui Anton Bacalbaºa, cel cu Moº Teacã, ºi cu caricaturi –
sã ridice prestigiul literaturii româneºti ºi sã contribuie la dezvoltarea scrisului
nostru naþional.”

Deºi denumirea epigramã circula de mult, ea nu era cunoscutã, încã, în toate
straturile sociale. O ºtire umoristicã despre aceastã noþiune apare în „Cocoºul,
ziar umoristic”, Bucureºti, 27 aprilie 1881:

„D-nul Tache Calenderul ducându-se în vizitã la d-nul Bilcescu, îi zise:
– Am prânzit cu un poet care mi-a încoronat prânzul printr-o epigramã

admirabilã.
D-nul Bilcescu, pe-atât de lacom pe cât e de nepriceput, cheamã repede

pe bucãtarul sãu:
– Ce fel dracu’ de bucãtar eºti, mãi, cã nu mi-ai fãcut niciodatã epigrame?”
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D
in ppuþinele iinformaþii
despre autor (nãscut
în 1941, în localitatea

Cuza-Vodã), ºtim cã Alexandru
Boiu a fost profesor de fizicã
la un liceu din Piteºti, având

un rol – pe care el însuºi ºi-l sublinia cu orgoliu – în
îndrumarea spre SF a unor tineri din localitate, între
care Bogdan Ficeac ºi Mircea Ioan. A contribuit
la apariþia ºi realizarea sumarelor din Biblioteca
Anticipaþia, suplimentul SF al revistei literare Argeº.
A fost ºi un popularizator de ºtiinþã, fãrã a atinge
renumele în domeniu al lui Victor Kernbach, Bogdan
Stugrean sau Catinca Muscan. Publicate în revista
Argeº, dar preluate ºi de ªtiinþã ºi tehnicã sau de
unele emisiuni radiofonice, articolele ºi le-a reunit
în volume apãrute în regie proprie (la Editura Litera),
precum Paradoxuri celebre, enigme ºi curiozitãþi
ale ºtiinþei (1981). Meditaþiile sale se bazeazã pe
cercetarea interdisciplinarã, aducând în atingere
mai multe domenii ale cunoaºterii. În asumata sarcinã
de popularizare a ºtiinþei îºi recunoaºte o „mentalitate
SF” de naturã subtilã ºi preexistentã, pe care va
încerca sã ºi-o exprime mai pe larg în volumul
Chei pentru Univers (1984). Cartea are ºi ambiþia
unor încercãri de teoretizare în domeniu.

Autorul e interesat în special de acele lucrãri de
SF care fac apel la achiziþii de ultima orã ale ºtiinþei
contemporane: SF-ul hard, secvenþã a genului –
destul de largã în fond – unde vocaþia de
popularizator a fizicianului vine firesc la întâlnire
cu speculaþia celui ce scrie texte de anticipaþie.
În consecinþã, numele de referinþã vor fi în special
clasicii: Jules Verne, Wells, K.E. Þiolkovski, Kurd
Lasswitz, sau anticipatori dublaþi la modul profesional
de oameni de ºtiinþã, precum astronomul Camille
Flammarion, paleontologul Ivan Efremov, biochimistul
Asimov, astrofizicanul Fred Hoyle, la noi Ovid S.
Crohmãlniceanu (îmbrãþiºat în special pentru calitatea
sa de inginer).

O bunã parte a interesului lui Alexandru Boiu se
îndreaptã spre analiza unor mituri clasice preluate ºi
exploatate de SF: mitul sumerianului Gyges transferat
omului invizibil „modern”, mitul lui Icar, transferat
ficþiunilor antigravitaþiei, mitul lui Ghilgameº, devenit
obsesie a nemuririi ºi pentru autorii de SF, mitul

Golemului praghez revalorificat ca mit al roboticii
contemporane ºi viitoare. Structural, contribuþiile
autorului sunt studii tematice ºi de problemã, înrudite
cu cele pe care le realizeazã Ion Hobana, dacã nu
punem la socotealã ºi unghiul specializat din care
se abordeazã materia lor. 

T
entat ssã vverifice lla ffiecare
pas ipotezele vehiculate
de povestiri SF descinse

din miturile amintite, Al. Boiu
„þine partea” cunoaºterii ºtiinþifice
validate, însã nu închide total
poarta spre fantezie, servindu-se
de exemple produse de însãºi
evoluþia ºtiinþelor moderne pe
traseul lor evolutiv. În acest regim
intrã, bunãoarã, tahionii, a cãror
ipotezã halucinantã ar face
posibilã miºcarea cu viteze
superioare vitezei luminii:

„Cu toate cã cel mai
practic lucru este o teorie bunã
(H. Helmholtz), constatãm cu
regret cã aceste ipotetice particule nu au fost
descoperite pânã acum. Dar descoperirile în ºtiinþã
vin uneori când nu te aºtepþi. Sã ne amintim cã ºi
ipoteza mezonilor (A. Proca, H. Yukawa – pr. Nobel,
fizicã, 1949) sau cea a neutrinului (W. Pauli, pr.
Nobel, fizicã, 1945) precum ºi anticiparea primei
antiparticule – pozitronul (P. Dirac, pr. Nobel,
fizicã, 1933) au fost privite cu scepticism sau
chiar «fluierate» la momentul respectiv.

Asemenea previziuni au intrat deja în domeniul
previziunilor ºtiinþifice certe.”

Autorul nu e, prin urmare, un contestatar al
suportului de speculaþie ºtiinþificã din genul SF.
Dimpotrivã, el confirmã prin ecuaþii proprii calculele
surprinzãtor de exacte pe care le oferise cândva
Jules Verne pentru viteza cu care trebuia lansat un
proiectil spre a ieºi din regimul atracþiei gravitaþionale
a Pãmântului. Gãseºte plauzibile ºi consideraþiile
lui Wells privitoare la inerþia cu care ºi-ar continua
drumul prin spaþiu lucrurile de pe suprafaþa
Pãmântului, în eventualitatea cã planeta s-ar opri
brusc din rotaþie, aºa cum se întâmplã într-una dintre

povestirile sale. Tratamentul miturilor cu uneltele
fizicianului scoate la luminã, însã, ºi fisuri în
raþionamentul wellsian. Ceea ce Maurice Renard
observase cândva la modul intuitiv, ºi anume: cã
omul invizibil ar fi fost complet orb din pricinã cã

ochiul lui, devenit permeabil la luminã,
ar fi încetat sã mai funcþioneze ca o
camerã obscurã, Boiu se simte chemat
sã dovedeascã prin calcule aplicate, uitând
pentru moment cã, oricât de corecte din
punct de vedere ºtiinþific, asemenea obiecþii
nu pot anula forþa de impact a unei convenþii
literare conduse impecabil. Dupã cum
nici soluþia de „invizibilizare” propusã pe
baza unui experiment fizic particular, unde
fenomenul ar putea fi simulat tot pe seama
slãbiciunilor ochiului omenesc, oricât de
bine susþinutã de legile refracþiei ºi scutitã
de „incompatibilitãþi sub aspectul ºtiinþific ºi
tehnic”, nu poate avea nicio valoare în lipsa
unui suport literar convingãtor. Iar speranþa
pe care ºi-o pune într-un nou Wells, care
sã smulgã o asemenea idee incubatã
în condiþii de laborator din sterilitatea ei

fundamentalã, rãmâne ºi ea improbabilã, câtã vreme
Wells existã deja, iar omul sãu invizibil de asemenea.

C
enzuratã ssavant ºi, totuºi, neproductiv,
anticipaþia nu riscã prea mult. Autorul, însã,
riscã sã se înfunde într-un demers marginal,

inventându-ºi în fond un nou pretext de popularizare
ºtiinþificã pe seama speculaþiilor literare, citate copios.
Mai grav este când pe platoul prezentat la festin se
amestecã, printre lucrãri valoroase, ºi scrieri mãrunte,
aparþinând unor autori ce nu s-au impus dincolo de
un perimetru cenaclier ºi de fanzinele unde ºi le-au
publicat. Dacã sub raportul argumentaþiei ºtiinþifice
articolele sunt corecte ºi au chiar o vioiciune care
le fereºte de stilul plicticos, în schimb, lipsa criteriului
estetic ºi amatorismul judecãþilor critice se fac
simþite îndatã ce se pãtrunde pe terenul literaturii.
Din pãcare, „cele douã culturi” (ºtiinþificã ºi umanistã)
nu pot fi împãcate prin tratarea ambelor domenii
numai cu instrumentele unuia dintre ele.

Când ppopularizatorul 
devine tteoretician

MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

O
rganizarea, îîn ppremierã îîn aacest aan,
cu concursul generos al CORA, ªos.
Alexandriei (Bucureºti, sectorul 5),

a Saloanelor Naþionale de arte decorative, graficã
ºi picturã ale Uniunii Artiºtilor Plastici (organizaþie
distinctã de U.A.P.R. – nota. red), a reprezentat,
cu siguranþã, un eveniment artistic greu de evaluat
ºi, mai ales, de plasat în contextul cultural
contemporan. Cum iniþiative de acest gen sunt relativ
rare la noi – târgul Art Safari, desfãºurat la început de
mai în spaþiul nonconformist al fostului garaj Ciclop,
stârnind, la rândul lui, ample rumori critice – în
contextul în care majoritatea instituþiilor comerciale
preferã sã-ºi orienteze clienþii cãtre alt tip de achiziþii
decât cele de artã, nu ne rãmâne decât sã apreciem
efortul organizatorilor, în speþã Departamentul
strategie, comunicare, parteneriat al U.A.P. cu
instituþiile statului ºi administraþia publicã localã,
condus de pictoriþa Ecaterina Mihai, de a aduce
în atenþia publicului eterogen, de la periferia capitalei,
un adevãrat regal artistic oferit cu generozitate
de o serie de artiºti plastici profesioniºti.

Faptul cã mulþi confraþi, inclusiv unii critici, îi
considerã pe artiºtii afiliaþi la U.A.P. drept neofiþi,
iar nu veritabili creatori înscriºi cu drepturi depline
în comunitatea ºi aºa rarefiatã, a artiºtilor plastici
contemporani, þine mai degrabã de firea noastrã,

tradiþional orgolioasã. Astfel, Saloanele Naþionale
ale U.A.P., cu toate stângãciile inerente începutului,
au creat un precedent demn de urmat, au trasat
o cale originalã de dialog cu publicul, nu neapãrat
cel monden, cât, cu siguranþã, cel vizat de toþi artiºtii
plastici, indiferent de afiliere, respectiv publicul
(potenþial) cumpãrãtor.

A
cum, ccând SSaloanele NNaþionale ale U.A.P.
ºi-au închis de mult uºile, când artiºtii,
retraºi în tihna propriului atelier sau

expuºi publicului în zarva taberelor de creaþie ori a
târgurilor de sezon, încearcã sã-ºi câºtige noi poziþii
profesionale, nu ne rãmâne decât sã recapitulãm
câteva dintre atuurile acestui fenomen plastic care
atrage tot mai mulþi adepþi. Primul ºi, desigur, cel
mai important câºtig profesional al acestor Saloane
Naþionale îl reprezintã lãrgirea ariei de selecþie
a creatorilor. Pentru întreaga comunitate artisticã
româneascã, nu doar pentru membrii U.A.P., este un
handicap faptul cã nu toþi artiºtii au acces nemijlocit la
arta cu virtuþi profesionale, cã multe localitãþi – ºi nu
doar dintre cele mici – nu dispun practic de o galerie
de artã, iar puþinele spaþii disponibile pentru acest
gen de manifestãri sunt acaparate de necruþãtoarea
economie de piaþã. În aceste condiþii, Saloanele
Naþionale ale U.A.P. reprezintã o breºã de care ar

trebui sã profite întreaga breaslã a creatorilor români,
ºi care ar merita încurajatã inclusiv de presa de profil.

Î
ntr-uun iinterval rrelativ sscurt au ieºit la ivealã
ºi s-au afirmat în spaþiul public nume noi de
creatori, din diverse zone artistice, aparþinând

de diverse ºcoli ºi curente, de la maeºtrii iconari
Vladimir Baciu, Alexandru Marinescu ºi, mai cu
deosebire, Ioana Stoilã, la graficienii Iulian Radu
ºi Mihai Cãtrunã – poate cel mai original „interpret”
contemporan al eminescianismului în arta
plasticã – la pictorii deja consacraþi Grigore Stan
(din Târgoviºte), Nelu Constantin, Carmen Coszoruº
ºi Liviu Florian Cioacã (toþi trei, membri ai Cenaclului
plastic I.D. Negulici, din Câmpulung Muscel) ºi, în
fine, bucureºtenii Ion Hultoanã ºi Ecaterina Mihai,
ca ºi mulþi alþii care nu mai au nevoie de prezentare.

Acest nou contingent artistic, promovat cu
consecvenþã de U.A.P. ºi care va fi întregit, nu
ne îndoim, cu alte ºi alte nume, pe cale de afirmare,
reprezintã, cu siguranþã resurecþia neofiþilor de
care are atâta nevoie societatea româneascã,
în ansamblul ei, nu doar în segmentul artistic.

ªi, cum oraºul Curtea de Argeº s-a dovedit mereu
o gazdã bunã pentru toþi artiºtii, indiferent de afiliere,
nu ne îndoim cã, pe viitor, mulþi dintre cei amintiþi
aici vor expune ºi în spaþiile atât de generos puse
la dispoziþie de autoritãþile locale.       

Ars llonga...

Saloanele UU.A.P. ssau rresurecþia nneofiþilor
MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU



Ars llonga...

��� Horia BBÃDESCU – scriitor, CCluj-NNapoca
��� Acad. AArto SSALOMAA –– FFinlanda
��� Cristian BBÃDILIÞÃ –– tteolog ººi sscriitor, FFranþa
��� Ilie CCIURESCU –– ppublicist, BBucureºti
��� Constanþa VVAIDA HALIÞÃ –– aarhitect, BBucureºti
��� Dragoº VVAIDA –– pprof. uuniv., BBucureºti
��� Cãlin GGEORGESCU –– BBucureºti ººi VViena
��� Simion ZZANFIR –– eeconomist, PPiteºti
��� Filofteia PPALLY –– iistoric, PPiteºti
��� Ioan GGODEA –– iistoric, mmuzeograf ((1943-22014)

���Marian NNENCESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Nicolae MMELINESCU –– ppublicist, BBucureºti
��� Paula RROMANESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Florian CCOPCEA –– sscriitor, TTurnu-SSeverin
��� Theodor CCODREANU –– sscriitor, HHuºi
��� Ion CC. ªªTEFAN –– sscriitor, BBucureºti
��� Ion PPÃTRAªCU –– ddiplomat, BBucureºti 
��� Elis RRÂPEANU –– sscriitor, BBucureºti
��� Dan DD. FFARCAª –– mmatematician ººi sscriitor,

Bucureºti 
���Mircea OOPRIÞÃ –– sscriitor, CCluj-NNapoca

Semneazã îîn aacest nnumãr

Currtea  de  la  Arrgeºº
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Ducu GGheorghiescu
Alexandru ((Ducu) 
Gheorghiescu

s-aa nnãscut lla 225 iianuarie
1974, lla CCurtea dde AArgeº.
Liceul „„Vlaicu-VVodã” CCurtea
de AArgeº ((1988-11992),
Facultatea dde CChimie
Industrialã aa PPolitehnicii
Bucureºtene ((1992-11997).

Repetate pparticipãri lla
expoziþii dde ffotografie îîn
România, FFranþa, MMarea
Britanie, LLuxemburg, SSUA, CCroaþia, SSpania,
Argentina, MMalta, CCanada, SSlovacia, DDanemarca,
Taiwan, NNorvegia, IIran, AAustralia, MMuntenegru,
Macedonia, IIndia, nnumeroase eexpoziþii ppersonale
în þþarã, ppremii îîn RRomânia, MMarea BBritanie, SSUA,
Norvegia, MMuntenegru. AArticole ººi ffotografii îîn
numeroase rreviste. MMembru aal AAsociaþiei AArtiºtilor
Fotografi ddin RRomânia, aal PPhotographic
Society oof AAmerica eetc.

Pasionat dde mmunte, mmuzicã, iistorie. 
Detalii lla wwww.photoducu.ro.

Într-oo ddedicaþie ppe uun aalbum aal ssãu,
pictorul MMihai BBandac sscria îîn 112 mmai
1999: „„D-llui AAlexandru GGheorghiescu,

inginer cchimist ººi mmai aales mmare iiubitor aal
munþilor, aacest ccatalog aal uunui aalt mmare
îndrãgostit dde ppãduri ººi ccreste, îîn ssemn dde
prietenie ººi oomagiu ppentru ppasiunea ssa eextraordinarã
ºi ppentru ttalentul ssau uunic dde aa vvedea mminunãþiile
din nnaturã ººi dde aa lle rreþine ppe ppeliculã, CCu ddrag,
Mihai BBandac.”

DDucu GGheorghiescu eeste uun ffotograf
profesionist ccu oo aardoare ppentru iimaginea
bine

fãcutã ccum rrar
mi-aa ffost ddat
sã vvãd. ((...)

Ducu nnu fface
instantanee.

Ducu fface
selecþie ººi pprin
ea ccreaþie: aadicã
un aact ddemiurgic,
deci sse jjoacã
puþin dde-aa
Dumnezeu.
Se ssuie ppe uun
munte, ssã zzicem

pe PPiatra CCaselor,
înþepeneºte ttrepiedul
în iiarba mmiþoasã ººi pprin
ocheanul ccamerei ((de
fotografiat) sscruteazã
universul dde lla ppicioarele
lui sspre iinfinit, lla sstânga,
la ddreapta, îîn ssus, îîn jjos. ((...)

Umbre, llumini, ppenumbre
pastelate, cculori mmolcome
învãluite îîn pplocade dde aaburi
pe vvãi ººi rrãsfãþ dde ssoare
dulceag ppe uumeri dde

muscele. TToate ttrec ppe ppe eecranul aaparatului îîntr-oo
defilare dde rrâmã îînceatã, aatentã ssã nnu ssarã vvreo vvale,
vreun pponor, ººi sse oopreºte ppe oo ssclipire ddiamantinã
de rrâu, aalãturi dde oo ººosea, aambele ººerpuind
printr-uun ppãtul dde aaºezãri. AAcoperiºuri rroºii. MMulte.
Ca oo aalesãturã ppe-oo ffotã rroºie dde ffatã mmare.

Transfocatorul mmicºoreazã ccâmpul aaducând
casele aaproape, ccotrobãind vvizual oogrãzile, ttindele,

curþile ooamenilor.                
E RRucãrul! 
Clic! ªªi ggata. OO aaltã

imagine sse aadaugã llângã
sutele îîngurgitate dde

memoria hhardului. AAcasã,
ecranul ccalculatorului îîn
care ccamera ddigitalã aa
înºirat ccazon ppuzderia
de iimagini sse uumple
de ttoamne mmirobolante
cromatic, dde pprimãveri

optimiste ccu vverde iiþit cclandestin ººi pprecoce ppe uun
cer rrece dde bbabã-ppoamã-aacrã. ªªi ttrecerea îîn rrevistã
a iimaginilor, llente cca nniºte îînchideri ººi ddeschideri
somnoroase dde ppleoape, sse oopreºte ddin nnou lla RRucãr. 

Roºii… TToate aacoperiºurile rroºii. MMulte! UUn RRucãr
întreg!

ªi, ddintr-oo ddatã, aapare rrevelaþia: roºul ºarpantelor
are aalt eefect. ÎÎºi sschimbã cconotaþia. SSemantica llui

se sschimbã îîn aiicii ttrãiiesc
oamenii, aici eeste oo
colectivitate uumanã. 

ªi, iiatã, aactul dde ccreaþie!
Sub ttrapezele rroºii aale
ºarpantelor îînclinate ccu
reverenþã îîn ffaþa ffiecãrui
punct ccardinal, vviaþa ppulseazã
în rritmul eei rrural. DDar rroºul
acela ffãcut, îîngrãmãdeala
aceea oordonatã, ddevine
Roºu dde aaºezzare. ((...)

Din ssuperba îînºiruire
pe ssimeza GGaleriei AArta,
de lla CCentrul CCultural PPristavu

[din CCâmpulung], aam ddescris ddoar oo llucrare ddintre
cele 330-440 dde fotografiiii-oopere dde aartã ale llui DDucu
Gheorghiescu.

(...) VViitoarele llui eexpoziþii nnu ttrebuie sscãpate
dacã nne ddorim uun aact ssuperior dde cculturã.

(Gelu PPaulian, ggrafician)

DDucu GGheorghiescu
e uun aartist ffotograf
de ttalie mmondialã.

(Nicolae BBadiu)

Fotografiile dde lla ppaginile 33, 44, 55, 66, 77, 88, 110, 115, 117, 118, 119, 221 ººi 222, dde
pe TTransfãgãrãºan ººi ddin aapropierea aacestuia, aaparþin ttot llui DDucu GGheorghiescu.


