
Horia Bãdescu: La judecata memoriei
Johan Galtung: Democraþie înseamnã participare
Dan D. Farcaº: Despre libertatea umanã
Terezia Filip: Realul – proteism, fertilitate 

ºi ispitiri poetice
Gheorghe Vlad: Constantin Brâncoveanu,

martirul ºi sfântul României
Florian Copcea: Transpuneri ale liricii 

eminesciene în limbile europene 
Anca-Diana Popescu: Acad. Alexandru Vulpe, 

arheolog ºi istoric
Florin Horvath: Câteva consideraþii 

despre Charta transmissionis
Maria Mona Vâlceanu: Doctorul fãrã 

arginþi: Vasile Voiculescu
Paula Romanescu: Don Quijote 

sau înþelepciunea morilor de vânt
Ion Pãtraºcu: Despre arta chinezã
Gabriela Cãluþiu Sonnenberg: Castells 

– castele în Spania
Mircea Opriþã: Monstrul, Lagua 

ºi „Priviri Adânci”

Pentru ccã aau îînceput ddeja
sã aaparã „„istorii aapocrife”
ale aacestei iiniþiative ((nu eexistã

istoriee, eexistã istorici, nu-ii aaºa?),
reamintesc ccititorului ((ºi pparticipanþilor
la îîntâlnirile aanuale aale rrevistei, uunde ss-aa
vorbit ddin pplin ddespre „„pod”) ccâteva ddate.

Revista nnoastrã aa pplecat lla ddrum
având eexplicit pprivirea îîndreptatã sspre
Basarabia, ccu uun mmembru aal ccolegiului
redacþional ffiind ddin CChiºinãu ((Svetlana
Cojocaru, ddirector aal IInstitutului dde
Matematicã ººi IInformaticã aal AAcademiei
de ªªtiinþe aa MMoldovei, AA.ª.M., uunul
dintre ccei mmai iimportanþi mmatematicieni-
informaticieni aai MMoldovei) ººi cchiar
de lla pprimul nnumãr cconþinând aarticole
semnate dde ooameni dde cculturã ddin
Chiºinãu ssau aarticole ddespre iistoria
ºi ccultura llocurilor dde ppeste PPrut.
Primii ccolaboratori cchiºinãuani aau ffost
academicienii MMihai CCimpoi ººi PPetru
Soltan, ccel dde-aal ddoilea aapãrând dde ffoarte
multe oori îîn ppaginile rrevistei. AApropierea
programaticã dde CChiºinãu aa ffost
consfinþitã ddrept uuna ddintre ccele „„zece
porunci” eenunþate îîn ttimpul ZZilei RRevistei,
10 aaugust 22013.

În aacord ccu aacest pprogram, îîn zzilele
de 112-114 ooctombrie 22011, oo ddelegaþie
formatã ddin ssubsemnatul, MMaria MMona
Vâlceanu, FFlorian CCopcea ººi DDan
D. FFarcaº ss-aa ddeplasat lla CChiºinãu,
unde aa aavut lloc oo llansare aa rrevistei,
în ccadrul TTârgului dde ccarte oorganizat
de BBiblioteca ªªtiinþificã CCentralã
„Andrei LLupan” aa AA.ª.M. AAu pparticipat
colaboratori ººi ccititori aai rrevistei, pprintre
care ººi „„cunoscutul sscriitor ººi lluptãtor
pentru rromânism NNicolae DDabija,
redactorul-ººef aal ccelebrului ssãptãmânal
cultural Liteeratura ººi AArta, ccare aa nnumit
întâlnirea ccelor ddouã ppublicaþii uun vveritabil
pod ddee rreevistee, replicã ppeste aani aa
podului ddee fflori de lla îînceputul aanilor
’90” ((vezi rrelatarea ddespre eeveniment, îîn
numãrul ddin nnoiembrie 22011 aal rrevistei).

Oformulare eextrem dde iinspiratã,
am ppreluat-oo. PPrintr-uun sschimb
de mmesaje ccu NN. DDabija, aam

dat cconsistenþã „„înfrãþirii”, cconsimþind cca,
în ffuncþie dde nnecesitãþi, ssã rreproducem

unii dde lla aalþii mmateriale,
evident, ccu iindicarea
sursei.

Iar llucrurile aau mmers
înainte, ssistematic-
programatic. PPrintre
cele 337 dde nnumere aale
revistei nnoastre, aapãrute
din ddecembrie 22010
pânã îîn ddecembrie
2013, nnu eexistã ddecât
douã îîn ccare ssã nnu
aparã mmãcar uun aarticol
legat dde BBasarabia!
Uneori, mmateriale ccu
acest ssubiect aau ffost
grupate îîn rrubrici ccare

chiar ss-aau iintitulat „„Podul dde rreviste”.
Numãrul ccolaboratorilor aa ccrescut

încontinuu –– ssunt ppeste ttreizeci lla oora
aceasta. AAcademicienilor MMihai CCimpoi
ºi PPetru SSoltan, aamintiþi mmai ddevreme,
li ss-aau aadãugat aacademicienii GGheorghe
Duca, NNicolae DDabija, CConstantin
Gaindric, MMitrofan CCiobanu, VValeriu
Matei, pprecum ººi VVladimir AAxionov, SSilviu
Andrieº-TTabac, IIon DDiordiev, DDionis LLica,
Ana-MMaria PPlãmãdealã, RRaia RRogac,
Nicolae MMãtcaº, VVasile BBahnaru,
Tudor RRusu, DDumitru PPãsat, VVictor
Dumbrãveanu, OOxana MMunteanu, IIon
Ungureanu, EEugen GGheorghiþã, RRodica
Iuncu, EElena RRoitburd, AAurelian SSilvestru,
Anton MMoraru, CClaudia SSlutu-GGrama,
Dumitru OOlãrescu, VVasile ªªoimaru,
Aurel BBantea, IIon DDaghi, AAnatol MMocanu
(cei dde ppe uurmã aau iilustrat nnumere
din rrevistã ccu ooperele llor) eetc. NNume
mari aale cculturii bbasarabene, aale cculturii
române. LLa îîntâlnirea ddin 110 aaugust 22013
(la ccare aau pparticipat ººi NN. DDabija ººi RRaia
Rogac), ttoþi aaceºtia aau pprimit DDiploma
„Podul dde rreviste” ddin ppartea rrevistei
noastre.

PPodul ccãpãtase ddeja ttrãinicie,
dar, lla îîntâlnirea ddin 110 aaugust,
s-aa hhotãrât uun ffel dde

instituþionalizare aa iideii, pprin oorganizarea
periodicã dde îîntâlniri îîntre ccolaboratori
ai rrevistelor Liteeratura ººi AArta ºi Curteea
dee lla AArggeeº, ppuse ttematic ssub ssemnul
a ddouã ddintre rrubricile rrevistei nnoastre:
„Istoria dde llângã nnoi” ººi „„Poezie ffãrã
frontiere”. PPrima îîntâlnire aa aavut lloc
la CCurtea dde AArgeº, îîn zzilele dde 118 ººi
19 ooctombrie 22013, ccând nne-aau vvizitat
Nicolae DDabija, aactriþa NNinela CCaranfil
ºi iistoricul VVlad DDarie. OO ffrumoasã ddare
de sseamã aasupra aacestei îîntâlniri oo
realizeazã NNicolae DDabija îîn eeditorialul
sãu ddin Liteeratura ººi AArta din 77 nnoiembrie
2013. ((Reportaje aamãnunþite dde lla ttoate
manifestãrile rrevistei aau aapãrut ººi îîn
ziarul llocal, Arggeeº EExprees, ddin CCurtea
de AArgeº.)

Un ppod ddeja ssolid, vvizibil, lla ccare
ulterior aau aaderat ººi aalte rreviste ddin
România ººi lla ccare eeste dde aaºteptat
sã sse aalãture ººi aalte ppublicaþii, dde
pe oo pparte ssau ccealaltã aa PPrutului.

Dea DDomnul cca, îîn ttimp, aacest ppod
de rreviste ssã ddevinã ppe aatât dde llat ppe ccât
este PPrutul dde llung, aascunzându-ii aapele
sub ffirescul ccomunicãrii îîntre ffraþi, ppânã
la a-ii llua rrostul dde nnefireascã ggraniþã
între ffraþi.
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NNu ccredem ssã aavem nnevoie dde-aa iinsista mmult
asupra iineficacitãþii îînvãþãmântului cce sse
dã îîn RRomânia. PPe llângã aaceea ccã ccopiii

nu îînvaþã aaproape nnimic, nnici mmãcar aa-ººi sscrie ccorect
limba llor mmaternã, sse mmai aadaogã ººi ddeplina llipsã
a ooricãrei iinfluenþe eeducative îîn ººcoalele nnoastre.
Cauza pprincipalã aa aacestui îîndoit rrãu ee ddesigur mmodul
viþios aal fformãrii ººi nnumirii ccorpului ddidactic. FFãrã
a ffi aavut oo uuniversitate bbunã, ss-aau fformat oo ssumã dde
licee ººi ggimnazii ccu pprofesori cculeºi ddupã îîntâmplare,
care nn-aaveau aa jjustifica aalte sstudii ddecât iiarãºi nnumai
cele lliceale. VVechii ººi bbunii pprofesori dde lliceu dde ssub
domnia llui ªªtirbei ººi aa llui GGrigorie GGhica ss-aau pprefãcut
de aatunci îîn pprofesori dde uuniversitate. TTot aastfel
s-aau îînfiinþat mmii dde ººcoale rrurale ffãr-aa ffi aavut ººcoale
normale bbune, îîncât, îîncepând dde lla ttalpa bbucoavnei
pânã îîn cculmea îînvãþãmântului, ttotul aa ffost ddeplasat
în mmodul ccel mmai ddemocratic. CCorpul ddidactic, ccompus
dupã pprincipiile llegii iinstrucþiei cchiar ddin ooameni ccare
îºi îînchipuiau aa ººti cceva ffãrã aa ººti nnimic, aa pprodus îîn
ºcoli oo ggeneraþie ccare aasemenea îîºi îînchipuieºte aa ººti
ceva ººi aare ppretenþii ººi eexigenþe cconformate aacestei
iluzii, ddar îîn ffond nn-aare nnici cculturã, nnici ccreºtere.
Dupã ssfânt ººi ttãmâia; ddupã uurmele uunui ccorp ddidactic
format îîn ccondiþii aatât dde vvicioase aau ttrebuit ssã rrezulte
o mmulþime dde rrele aaproape iincurabile: ssuperficialitatea
predãrii mmateriilor, iignorarea rrolului ppe ccare oobiectele
deosebite aau aa-ll eexercita aasupra fformãrii ccaracterului
ºi-aa iinteligenþei, îîncãrcarea pprogramelor ccu mmaterii
de pprisos, llipsa dde ccontrol îîn îîntrebuinþarea ccãrþilor
didactice, ccãci ccu ccât oo ccarte eera mmai rrãu sscrisã,
cu aatât eera mmai ssigurã dde-aa ffi aaprobatã dde
ministeriu ppentru iintroducerea îîn ººcoale ºº.a.m.d.

Expunând aaceste llucruri ccatã ssã sstabilim oo
rezervã. EExistã oo sserie îîntreagã dde pprofesori ccare
din ccapul llocului aau ttratat ººi iinstrucþia îîn ggenere
ºi ppredarea oobiectului llor îîn mmodul ccel
mai sserios. ÎÎn pparantezã aadãugãm
cã ttocmai aaceastã sserie dde bbãrbaþi
n-aa aavut aa sse bbucura dde îîncurajarea
ministeriului llor rrespectiv ººi ccã –– ddacã
existã îîntr-aadevãr uunele pprogrese
reale îîn iinstrucþie –– eele ss-aau rrealizat
abstracþie ffãcând dde lla aadministraþia
statului, ccare ss-aa mmãrginit aa bbãga bbeþe
în rroate ººi aa îîmpiedeca oorice llucru bbun,
a îîncuraja oorice ppornire rrea. ÎÎn ººcoalã
s-aa ppetrecut ccam cceva aanalog ccu cceea
ce sse-nntâmplã îîn jjustiþie. DDesigur
cã nnici aamovibilitatea, nnici pprotecþiile,
nici cconsideraþiile eelectorale, ccare
influenþeazã nnumirile îîn mmagistraturã,
nu ssunt dde nnaturã aa îîncuraja
independenþa dde ccaracter ººi ssoliditatea
corpului jjudecãtoresc. CCu ttoate
acestea, îînvãþãtura aatât dde ggeneralã
a ddreptului îîn ººcoli sstrãine aa ccreat uun
numãr aatât dde ssuficient dde jjuriºti îîncât
din aacesta ss-aar pputea aalege uun ccorp
stabil dde jjudecãtori bbuni.

Ceea cce aam vvoit ssã sse ººtie ee ccã,

în pprivirea iinstrucþiei dde lla nnoi, nnu ppoate ffi vvorba nnici
de uutilitarismul, nnici dde cclasicismul ddirecþiei eei –– ccãci
ea nn-aa ffost ppânã aacuma nnici uuna, nnici aalta, cci uun
amestec nnerumegat dde eelementele ccele mmai ddiverse,
cele mmai dde pprisos aadeseori. NNoi nnu aavem ddreptul
de-aa nne pplânge dde eexemplu dde rrelele uurmãri aale
învãþãrii llimbilor cclasice, ppentru ccã ppân-aacum nn-aavem
a îînregistra ooameni ccare ssã ffi îînvãþat vvreo llatineascã
acãtãrii îîn ººcoale; ttot aastfel nn-aavem ddreptul dde-aa nne
plânge nnici dde-oo ddirecþie pprea rrealistã, ccãci ººi ººtiinþele
exacte aau ffost ppredate, îîn ººcoalele ssecundare ccel
puþin, dde ooameni nnepreparaþi, ccare îîn pparte nnu pposed
nici mminimul dde ccunoºtinþe eexigibile.

Cu ttoate aacestea, ccestiunea ss-aa ppus. PPrea sse
învaþã llatineºte ººi sse nneglijeazã aalte oobiecte. EEi bbine,
de aacum nnu sse vva mmai îînvãþa llatineºte, ddar sse vvor
neglija ccu rrigoarea dde ppân-aacum ººi ccelelalte oobiecte.

Cum ccã ccestiunea ss-aa ppus ººi îîn aalte þþãri ffãrã
a sse rrezolva îîncã, ffiind eextrem dde ggrea, sse ººtie. NNoi,
cei mmai ssuperficiali ººi mmai ppuþin cculþi, ccoada EEuropei
cum ss-aar pprinde, nne-aam lluat-oo aasuprã-nne ss-oo hhotãrâm
definitiv lla BBucureºti, îîn aaplauzele EEuropei ffãrã
îndoialã.

Cestiunea îîn EEuropa ss-aa ppus aastfel. NNimeni
nu nneagã vvaloarea eeducativã aa uunor sstudii
clasice ffãcute ccu mmetod, cci îîntrebarea ee

dacã ffoloasele sstau îîn pproporþie ccu pputerea ººi ttimpul
cheltuit. DD.A. BBain, pprofesor dde llogicã lla UUniversitatea
scoþianã ddin AAberdeen, cconsacrã aacestei ccestiuni
o ccarte îîntreagã ººi oopune pprincipiul eeconomieei vvieeþeei
ca aargument pprincipal îîn ccontra ttuturor ffoloaselor cce
le ddau sstudiile cclasice. NNu ee vvorba ddeci dde vvaloarea
absolutã aa uunor aasemenea sstudii, ppe ccare nn-oo
contestã nnimenea, cci dde vvaloarea rrelativã, dde cceea cce
se ccheltuieºte ddin vviaþã ººi sse ccâºtigã îîn vviaþã pprin eele.

E uun ffel dde bbuget ppe
care-ll fface pprofesorul
englez sstudiilor
clasice ººi ggãseºte
cã îîn AAnglia, uunde
dezvoltarea vvieþii
materiale ee aatât
de mmare, ssistemul
vechi pprevaleazã,
fãrã aa ffi îîn rraport ccu
dezvoltarea aactualã
a ppoporului eenglez.
Cartea ssa vva
întâmpina ddesigur
o mmare oopoziþie ººi
vor ttrece aani mmulþi
pânã ssã sse ddecidã
cestiunea dde ccãtre
oameni ccu ttotul
speciali îîn mmaterie
de îînvãþãmânt.

La nnoi îînsã sse
va ddecide rrepede-
repede. ªªi dde ccãtre

cine? DDe ccãtre
Consiliul
General aal
Instrucþiei,
consiliu îîn
care ddouã
din ttrei ppãrþi aa
membrilor ssunt
cu ttotul sstrãini
învãþãmântului
pentru ccare
formeazã
programe.
Institutori dde
clase pprimare,
profesori dde mmuzicã ººi dde ppicturã, pprofesori dde lla
ºcoala dde aagriculturã, dde lla ccea dde mmeserii ººi dde
construcþie dde mmaºini, aaceºtia fformând oo mmajoritate
de eelemente ddisparate ccu ttotul, vvor aavea ssã ddecidã
marea ccestiune ddacã vvaloarea eeducativã llimbilor
clasice ee îîn pproporþie ccu ccheltuielile cce sse ffac ppentru
ele. ªªi ddesigur ccã, ccu sseriozitatea ccare ccaracterizeazã
generaþiile aactuale, llucrul sse vva ººi hhotãrî îîntr-oo ssingurã
searã ººi aaplica ccu ttoatã pprofunditatea.

Ne ppare rrãu ssã cconstatãm ccã ccu aatâta uuºurinþã
se ttrateazã vviitorul iintelectual aal uunui ppopor îîntreg! 

(Timpul, 4 sseptembrie 11880)

Oricât dde ddeosebiþi aar ffi ooamenii ddupã
clime ººi rrase, ddemagogia îîi fface ssã
semene cca ddouã ppicãturi dde aapã îîntreolaltã.

Îndealtmintrelea llesne dde-nnþeles. NNumai ppopoarele
care aau oo oorganizaþie nnaturalã ppot ssã sse
deosebeascã uunul dde aaltul. OOrganizaþia bbazatã
pe llegãturile ffireºti ddintre ddeosebitele cclase, ppe
muncã, ppe ccompensare ººi, aasupra ttuturora, ppe iiubire
ºi rrespect rreciproc, ffavorizeazã îînaintarea llinã ddar
sigurã aa mmeritului. MMeritul îînsã ffiind ttotdeauna cceva
individual, ccu aatât mmai ddeosebit ccu ccât ccaracterul ººi
mintea oomului îîn ccestiune ssunt mmai ddeosebite, rrezultã
de aaci ccã sspiritul nnaþional îînsuºi sse vva iimpregna
de bbogãþia ddistinselor sspirite iindividuale cce sse iivesc.
Pentru ddemagogie oorice mmerit, îîn ggenere oorice
superioritate, ee oo iinsultã ffãcutã pplatitudinii ººi îînapoierii
intelectuale ººi mmorale aa ddemagogilor; aastfel ddar
înlãturarea mmeritului, îîngroparea llui dde vviu, ee rregula
generalã dde ppurtare aa aalianþei pperpetue aa ttuturor ccelor
de rrând îîn ccontra ccelor cce rrãsar cc-uun ccap aasupra
platitudinii ggenerale. CCei dde rrând îînsã sse-aaseamãnã
în ttoate þþãrile, pprecum sseamãnã nnulã ccu nnulã. UUnde
domneºte ddemagogia oorice ccarne ccu oochi ppoate
deveni oom mmare, ppentru ccã nnu sse ccere nnimic dde lla
el. OO mmãrire ccam ttrecãtoare, nnu-ii vvorba, ccãci, llipsind
orice mmãsurãtoare, ffiecine sse ccrede aa aavea ddestulã
talie ººi ddestulã bbarbã cca ssã oocupe llocul cceluilalt, îînsã,
oricât ss-aar dduºmãni nnulitãþile ººi ccumularzii îîntre ssine,
în ccontra uunui ppericol ssunt ttotdeauna uuniþi –– îîn ccontra
învingerii mmeritului.

(Timpul, 17 sseptembrie 11880)

TTooaattee-ss vveecchhii ººii nnoouuãã ttooaattee......



E
lveþia. Iubesc
aceastã þarã,
aºa cum iubesc toate

locurile din toatã lumea în
care am locuit. Doi dintre

cei mai buni prieteni ai mei sunt germani elveþieni,
profesorii Peter Heintz ºi Roy Preiswerk. Aceasta
este singura democraþie din lume, doar cu o
miime din populaþia globului, dar cu 60% dintre
referendumurile naþionale din secolul al XX-lea,
cu mult dincolo de a fi doar o parlamentocraþie.
Am fost profesor vizitator în Institutul de
Sociologie din Zürich al lui Peter, în 1971-72,
ºi la Institutul de Studii Asupra Dezvoltãrii, IUED,
din Geneva, al lui Roy, în 1975-76. Schi din plin,
schi alpin, cu eleganþa unei cãmile. Cei trei
destrãbãlaþi fii ai mei alunecau la vale pe pârtia
neagrã în timp ce eu mã miºcam cu viteza unui
ºarpe pe pârtia albastrã. Ultima lor vorbã a fost
cã sperã sã mã vadã la prânz. Tipul acela de
copii pe care-i aduci pe lume, ba îi mai ºi creºti!...

Apoi, mi s-a oferit o slujbã la IUED de mai
mare duratã, 1977-82. Ne-am mutat peste
graniþã, în Franþa, la sfârºitul lui 1979, dar lucram
în Elveþia, participarea aici avea loc.

Îmi amintesc un foarte emoþionat organizator
al unei întâlniri în apropiere de Zürich, la care
eram invitat sã vorbesc, ceva despre dezarmare.
M-a sunat ºi m-a întrebat dacã nu aº putea sã-i
arãt manuscrisul, iar eu i-am spus adevãrul: nu
am niciodatã un manuscris, vorbesc totdeauna liber
ºi scriu dupã aceea. Dacã ceea ce voiau de la mine
era sã citesc un capitol dintr-o carte sau un articol
deja scris, atunci aº prefera sã-i trimit acea carte
sau acel articol în locul meu.

Dupã câtva timp, mi-a mãrturisit cã nu el este cel
care vrea sã vadã manuscrisul, ci poliþia. Desigur,
cunoºteam sistemul: nimic nu se poate spune pe
teritoriul elveþian dacã ar putea sã ridice vreun dubiu
privind neutralitatea Elveþiei – chiar dacã asta ar
însemna cã existã un soi de control intern în aceastã
þarã. Am fãcut ca subiectul sã ajungã în mass-media,
spunând cã nici mãcar în Uniunea Sovieticã nu

mi s-a întâmplat ca poliþia sã-mi controleze dinainte
prelegerea ºi, ca urmare, am primit scrisori anonime
de aºa fel cã, dacã nu aº fi iubit atât de mult Elveþia,
aº fi pãrãsit þara. Un parlamentar a fost de pãrere
cã ar fi trebuit sã mi se retragã permisiunea de a sta
în Elveþia. Dar bunii cetãþeni elveþieni au fost destul

de ºocaþi de caz. Nu-ºi cunoºteau legislaþia, dar mã
ºtiau pe mine ºi detectaserã cu acest prilej o fisurã
în propria democraþie. Mica mea campanie a avut
probabil un oarecare efect, pe care autoritãþile
îl vor nega, aºa cum fac ele de obicei.

D
ar ccea mmai iinteresantã a fost participarea
la dezbaterea asupra apãrãrii. Elveþia are
din 1973 o doctrinã militarã defensivã;

poartã rãzboiul acasã, cu arme defensive puternice,
dar nu cu arme ofensive, care ar putea fi
provocatoare. Împreunã cu Dietrich Fischer am pus
în dezbatere aceastã poziþie. Elveþia este destul de
ezitantã în asemenea situaþii. Elveþienii, în general,
nu vorbesc, ei acþioneazã, dar sunt adesea speriaþi
sã nu fie consideraþi ca fiind prea diferiþi de oricine
altcineva.

Iniþiativa noastrã nu a fost prea bine primitã
de miºcarea pentru pace din Elveþia, care lupta

împotriva oricãrei militarizãri a þãrii. Am fost chemat
sã-mi apãr poziþia, într-un lung weekend. La final,
ideile mele au fost oarecum acceptate: Toate þãrile
care au armatã suferã un anumit nivel de militarizare
– ceea ce nu se întâmplã în cele 30 de þãri fãrã
armatã. Dar aceastã patologie este relativ uºoarã
în Elveþia, ceva ca o gripã, ºi mult mai gravã, ca
un cancer, în þãrile de cealaltã parte a graniþei,
legate în alianþe care pot uºor sã ducã la catastrofe.
Ca sã nu mai vorbim de superputeri. 

Cã este ceva pozitiv de spus despre Elveþia
ºi al ei „Militär” era ceva nou ºi ºocant. Ne-am
despãrþit însã buni prieteni, promiþând o participare
activã în terapia ambelor boli.

Iar apoi s-a întâmplat ceva: Un grup de tineri
elveþieni, conduºi de Andreas Gross, care mai târziu
a ajuns un cunoscut parlamentar, a fost în stare sã
colecteze suficiente semnãturi pentru a organiza un
referendum în toamna lui 1989 privind nimic altceva
decât „abolirea armatei elveþiene”. Cei doi giganþi
literari, Max Frisch ºi Friedrich Dürrenmatt au fost de
partea lor. Miºcarea a produs chiar un „briceag militar
elveþian nemilitar” ºi a organizat o serie de mitinguri.
Era democraþie la nivelul cel mai bun. Dar numai
în una dintre þãrile lumii. Nicio altã þarã nu a avut
un referendum despre abolirea armatei.

C
ampania ss-aa îîncheiat îîn LLucerna. Am fost
invitat ca vorbitor principal ºi am vorbit
despre alternative constructive, cum ar fi

serviciu pentru dezvoltare pentru oricine ºi apãrare
nemilitarã. Armata credea cã are toatã populaþia
de partea ei. În realitate, 36% din total ºi peste 50%
dintre tineri au fost în favoarea abolirii. Generaþia
în vârstã a fost de partea armatei. (Când acest
referendum a fost repetat, în 2001, la mult timp
dupã Rãzboiul Rece, numai 22% au fost în
favoarea abolirii armatei.) Am sugerat serviciu
pentru dezvoltare pentru tânãra generaþie
ºi serviciu militar obligatoriu pentru cei în vârstã...
Odatã ºi odatã, o asemenea iniþiativã va avea
succes. Dar, mai întâi, alterativele trebuie
pregãtite mai bine.

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº
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Johhan GGALTUNG

B
ucuria dde aa ttrece
dintr-uun aan îîn aaltul
nu-ººi ppoate ggãsi

justficarea ddecât îîn ssatisfacþia
faptului ccã, iiatã, aai aavut ººansa
de aa ttrãi ppânã lla ccapãt aalte ttrei
sute ººaizeci ººi ccinci dde zzile,

care ppãreau, ccândva, lla aalt îînceput dde aan, aa ffi ddãruite
tuturor, ddar ccare, oo ººtii bbine, nn-aau ffost ppentru uunii.
Cum ººi îîn iinconºtienþa ffaptului ccã aale ttale ººi aale
nimãnui aaltuia aau ffost aacele ttrei ssute ººaizeci ººi
cinci dde zzile, ccare ss-aau ddus ffãrã aa sse mmai îîntoarce
vreodatã. AAcele ttrei ssute ººaizeci ººi ccinci dde zzile ccare
dintr-aale ttale sse sscad. AAcele ttrei ssute ººaizeci ººi ccinci
de zzile dde ccare þþi sse sscade vviaþa, ccum aar zzice ppoetul,
ºi sse aadaugã mmemoria.

Ai zzice ccã lle-aai ppierdut ddacã nn-aar ffi aacea
profuziune dde oorizonturi aale ffiinþei nnoastre, aacel
etern pprezent aal iinterioritãþii îîn ccare tte aafli ccel
de-aacum, ccel dde iieri ººi ccel mmâine. CCel ppe ccare
memoria îîl dduce ccu eea ddimpreunã ccu ttoate aale ssale.

Te aafli îîn pprezent ººi, ddintr-oodatã, dde-aajuns ssã
gãseºti îîn aadâncul mmemoriei uun ssunet, oo cculoare,
un ccrâmpei dde iimagine, ppentru cca ssunete, cculori,
miresme, iimagini ccare-aau ffost ccândva ssã tte iinvadeze;

pentru cca ssufletul ssã vvibreze, ddintr-oodatã, cca aatunci
ºi ttu ssã ººtii nnu ccã ee cca aatunci, cci ccã eeºti aatunci, ppentru
a tte aafla ddin nnou, ppentru oo cclipã, oo cclipã ddilatatã,
enormã, oo cclipã ccât uun ttimp, îîntr-oo rrealitate ccare
este nnefiind, ddimpreunã ccu, ººi îîn cclipa dde ffaþã. 

Ca ººi ccum ccineva aar aalunga pprezentul îîn aafara
lui îînsuºi, iinvadând „„spaþiul”, ddintr-oo ddatã ggolit
de ssine, ccu îînviatul ttrecut.
Trecându-nne nnoi îînºine ppe
dinaintea nnoastrã. DDar ccare
dintre nnoi ººi ppe ddinaintea
cãruia ddintre nnoi? ªªi ccare
din aaceastã iinfinitate dde
noi aai ffiecãrei cclipe vva ttrece
pe ddinaintea LLui lla JJudecata
de-aapoi? PPoate ccu ttoþii?!
Dar, ppânã aatunci, lla jjudecata
memoriei nnoastre, ccare
dintre aaceºtia ttoþi, ccei ffãrã
de nnumãr, ii-aar pputea jjudeca
pe cceilalþi, nnenumãraþii? CCum
ºi ddupã cce ccriterii ssã sstrãbaþi
prin iinfinitele, aamestecatele
oglinzi ccare-ººi rrãspund ffãrã
sã-ººi rrãspundã?  

Cum, ccând ssunt ddin cce îîn cce mmai mmulþi mmorþii
pe ccare-ii dducem ccu nnoi, ddecât vviii? CCând ssunt ttot mmai
multe uumbrele ccare sse ssprijinã dde ppropria-nne uumbrã.
Fãcând-oo ttot mmai ggrea, ttot mmai îînceatã, ttot mmai llungã.
Când ssunt ddin cce îîn cce mmai mmulþi nnoi-ccei-mmorþi ppe
care-ii dducem îîn nnoi-ccel-vviu ººi, vvai!, ccu mmult mmai mmulþi
decât nnoi-ccei-nne-nnãscuþi-îîncã.

Din cce îîn cce mmai mmulþi, ppânã îîn zziua îîn
care vvor ffi ccopleºitor dde mmulþi, oobligându-nne
ori, ppoate, nnoi îînºine ddorind-oo, ssã nne ttopim
nu îîn „„purpura aasfinþitului”, cci îîn ppropria
umbrã.

P
ânã aatunci ssã nne mmulþumim,
însã, ccu aacela ccare nne îîntâmpinã
în ddimineaþa ccea nnouã, ccare,

desigur, aa mmai ffost, aa mmai sstat, pproaspãtã
ºi îînrouratã dde ssperanþã, ddinaintea llui,
încadrând îîn rrama eei iinconºtienta iinocenþã
care nne-nnvaþã ssã nnumãrãm zzilele ddoar dde
la uun ccapãt aal ddrumului, ccu aacel noi care
mâine vva ffi uun aaltul, ttrudindu-sse ssã ººi-ll
reaminteascã ppe ccel dde aazi, ppentru aa pputea
spune ccã vviitorul nnu-ii ddecât ttrecutul ccare
nu ss-aa îîntâmplat îîncã! 

LLaa jjuuddeeccaattaa mmeemmoorriieeii
Horiia BBÃDESCU



Homo ssapiens

Curtea  de  la  Argeºº

Anul VV ��� Nr. 11 ((38) ��� Ianuarie 220144

F
ranþa. Fumul ieºea din
wigwam-ul uriaº din Noisy,
lângã Paris, unde un primar

prieten le-a permis sã-ºi ridice
corturile. Înãuntru erau ºefi indieni
nord-americani, minunat îmbrãcaþi,
cu pene strãlucitoare, pantaloni de
piele ºi toate celelalte. Era o conferinþã.
Erau parte a procesului de formare a
conºtiinþei ºi mobilizãrii dupã 500 de
ani de genocid paralizant orchestrat
de civilizaþiile occidentale. Cel puþin
25 de milioane de indigeni americani
au fost uciºi în sud, alte 10 milioane
în nord.

Gazda lor, gazdã ºi a mea, Norman
William, de asemenea cunoscut ca
the Man, Omul, era unul dintre cei
mai inteligenþi oameni pe care i-am
cunoscut în viaþa mea. Un indian
micmac din estul Canadei, cu ochii
intenºi ºi adânci, exprimându-se
perfect, gata de tipar, în francezã ºi
englezã. Omul alb îi vânase neamul,
dar el reuºise sã trãiascã suficient
de îndelung viaþa autenticã a „tribului”
sãu, în ciuda faptului cã tot timpul
se temeau sã nu fie exterminaþi. În
mod normal, copiii erau luaþi de lângã
pãrinþii lor „sãlbatici”, pentru a creºte
în rezervaþii, în condiþii controlate –
creºtinism, englezã/francezã, sporturi –
pentru a deveni civilizaþi. „Dezvoltaþi”
e probabil termenul pe care ar trebui
sã-l folosim azi. El a trãit ambele vieþi,
în paralel.

S
osise îîntr-uun PParis care, dupã
1968-1972, era pregãtit sã
înþeleagã douã mesaje: „Omul

trãind în înþelegere cu natura”, despre
care el ºtia foarte multe, ºi „necesitatea
de a asculta vocile celor oprimaþi”. Dar
oprimaþii care miºunau în jurul lui erau
probabil un pic cam diferiþi de ceea
ce el se aºteptase. Ei erau fiii ºi fiicele
elitei franceze, mulþi dintre ei având
pãrinþi cu diplome de la academiile
naþionale franceze de elitã, cum era
ENA (Ecole Nationale d’Administration).
Eficienþi, reci, ambiþioºi – ei îºi biciuiau
copiii prin intermediul acestei relicve,
bac-ul franþuzesc, examenul de
absolvire a liceului, acea uriaºã maºinã
de sortat care înlocuise ghilotina pe
care o folosiserã pentru a tãia capul
nobilimii. Bac-ul este folosit pentru
umplerea ºi ameþirea creierului.

I-am ascultat. I-am înþeles ºi
binecuvântat atunci pe taicã-meu
ºi pe maicã-mea. Dar statul
iacobin/napoleonian unitar are nevoie
de asemenea persoane, cu atât mai
mult un stat care, în plus, a fãcut
din secularism religia sa de stat.

Rupseserã legãturile cu pãrinþii
lor, se îmbrãcaserã foarte simplu ºi
deveniserã membri ai unei organizaþii
pentru agriculturã organicã în jurul
Parisului. Locuiau în apropierea
metropolei, ca niºte indieni micmac.
Existau beneficii solide în aceastã stare
de lucruri. Persoanelor din jurul Omului
li se luaserã copiii cu forþa. El nu a
luat cu forþa copiii din elita francezã,
ei singuri au venit la el ºi au trãit
experienþa cãldurii reciproce, ceea ce
familiile lor, competitive, stãpânite de
conflicte, nu puteau sã le ofere. Ei nu
mai adunau puncte, credite ºi diplome,
ci adunau rãdãcini ºi ierburi. Trãiau
pe baza unui meniu vegetarian simplu,
cu acea micã strãlucire roºie în piele,
pe care eu o pun în seama excesului

de caroten de la prea mulþii morcovi
consumaþi.

V
eneau lla cconferinþe cu mesaje
simple despre pacea cu
natura, cu ei înºiºi, cu cei din

jur, între oameni, între state. Într-una
din zile, Omul a venit spre mine ºi mi-a
cerut sã înfiinþez o universitate a pãcii.
Aveam iarna 1984-85 liberã, o jumãtate
de an, între Berlin ºi Princeton, ºi am
acceptat. Aceasta m-a dus la o ciocnire
cu un rector de la Sorbona ºi cu
monopolul universãþii sale. Salariul
meu consta în accesul liber la hrana
organicã (ºi la vin!) ºi un apartament

lângã Place d’Italie din Paris, într-un
zgârie-nori numit Turnul Tokio, în
apropierea unui centru comercial
numit Oslo! Nu mai trebuie adãugat
cã, împreunã cu Fumi, soþia mea,
aveam strania senzaþie de a fi acasã.
Iar copiii noºtri mergeau la ºcoli
franþuzeºti prin apropiere.

Cred cã aceasta a fost cea
mai ciudatã „miºcare” pe care am
întâlnit-o în toatã viaþa mea. Diferitã
de toate celelalte. Guvernul francez
se referea la ei ca la o „sectã” ºi
cred cã asta ºi erau – o miºcare
totalã ºi totalizatoare, iar ceea
ce este totalizator devine repede
totalitar. Ea dã membrilor ei siguranþã,
hranã materialã ºi spiritualã, poate ºi
un exces de identitate, dar un deficit
de libertate.

Pãrinþii se organizau însã. Ei îºi
doreau copiii acasã, mamele probabil
din dragoste, taþii mai mult din urã
pentru Om, cu excepþia acelora care
ajunseserã mai aproape de el ºi
fuseserã atraºi de personalitatea
sa. Ei organizau „rãpiri”, furiºându-se
din spate ºi anesteziindu-i cu eter pe
copii atunci când se aflau în excursii
în mijlocul naturii; îi duceau la Paris,
unde tinerii erau „de-instruiþi” de cãtre
psihologi specializaþi în aºa ceva.
Drept care fugeau apoi spre wigwamuri
cât de repede puteau. Era un ciudat
mod pãrintesc de a antrena
autodeterminarea copiilor.

M
i-aam ffãcut ddatoria faþã
de ei ºi faþã de Om, probabil
fãrã ca aceasta sã fie una

dintre istoriile de mare succes din viaþa
mea. Am fost consilier pentru triburi
de indieni ºi pentru þigani ºi, în acelaºi
timp, am fãcut ºi ceva cercetare la
Maison des Sciences de l’Homme,
invitat de mereu amabilul Clemens
Heller, studiind aspecte ale civilizaþiei
franceze.

În 1993 i-am întâlnit din nou,
în Finlanda, departe spre nordul lacului

Enare, pe o insulã din unul dintre miile
de lacuri. Fuseserã aruncaþi afarã din
Franþa. Ei nu numai cã trãiau în acord
cu un mesaj ecologic privind Omul în
Naturã – ei erau chiar acel mesaj. Dar,
câþiva ani mai târziu, totul s-a terminat,
s-a dizolvat, cu acuzaþii reciproce pe
care nu sunt în stare sã le înþeleg.
Iar Omul a gãsit un fel de refugiu
prin insulele Capului Verde.

Compar adesea nenumãratele
conferinþe ºi discursuri la „un nivel
foarte înalt”, cu persoanele din jurul
Omului, care, precum un alt prieten
bun, Rudolf Bahro, era convins cã
sistemului nostru nu i-a mai rãmas

prea mult timp. Ei
explorau alternative
pentru noi toþi. Nu
am îndoieli cu privire
la cine înþelege
lumea noastrã
mai bine, dar cred
cã sunt prea legat
de plãcerile unui
Imperiu Roman în
declin pentru a trece
– dupã declin ºi
cãdere – într-un Ev
Mediu, înainte de
vreme, ba chiar
începând de azi.
Dar, le sunt extrem
de recunoscãtor

cã am trãit o parte din viaþa lor ºi
cã încã mã simt plin de tãmâia ºi
de zgomotul intens de tobe ºi de dans
din corturile lor uriaºe.

F
ranþa eeste ddurã. În timpul
Rãzboiului Rece era mai uºor
sã porneºti o discuþie despre

apãrarea alternativã în Uniunea
Sovieticã decât în aceastã profund
militarizatã þarã – Marseilleza este un
bun exemplu. Faimoasa formulã a lui
Mitterrand cum cã „ei (sovieticii) au
rachetele, iar noi avem pacifiºtii” este
de douã ori neadevãratã. Vestul avea
mai multe rachete, ba chiar „cele mai
bune” rachete, iar dintre ele un numãr
semnificativ se aflau în Franþa. Ceea ce
Franþa nu avea era exact ceva apropiat
de prietenii pãcii – ºi nu-i mai avea de
pe vremea lui Victor Hugo, cu siguranþã
nu „revoluþionarul” Sartre (poate, în
oarecare mãsurã, Camus). Cercetarea
lor în privinþa securitãþii este bine
dezvoltatã ºi superconvenþionalã,
dar cercetãtori în domeniul pãcii practic

nu au niciunul. Protestul împotriva
scufundãrii, în Auckland, Noua
Zeelandã, a vasului „Rainbow Warrior”
al Green Peace (în plus, uciderea unui
fotograf danez) a dus la demonstraþii
cu nici mai mult nici mai puþin de 24 de
participanþi francezi (ºi unul norvegian).
Atunci când acei agenþi ucigaºi au
revenit acasã, ei au fost primiþi în
triumf. O culturã profund violentã.

D
ar, lla uun mmoment ddat, ceva
s-a întâmplat, dupã ce am
trãit în Bois Chatton, Pãdurea

Pisicii, lângã Geneva, pentru aproape
20 de ani. În Caen, Normandia, existã
un muzeu al celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial ºi, mai ales, al invaziei din
Normandia din 6 iunie 1944 – ziua D.
Un tânãr de 18 ani cãrase rãniþi ºi
decedaþi printre ruine, dupã ce aliaþii
bombardaserã oraºul. Acele amintiri
au ars în el ca un lemn umed, iar
atunci când a ajuns primarul oraºului
ºi politician (senator) de nivel naþional,
a reuºit sã înfiinþeze un muzeu
pentru a þine memoria treazã – cu o
remarcabil de bine realizatã prezentare
paralelã a invaziei din punctul de
vedere al aliaþilor ºi al germanilor
în acelaºi timp. Curând, muzeul a
devenit cel mai vizitat muzeu din afara
Parisului, cu mult peste o jumãtate
de milion de vizitatori anual.

Iar atunci au decis sã organizeze
ºi un „Sector B”, despre Rãzboiul
Rece, ºi un „Sector C”, despre pace!
Au privit de-a lungul globului ºi brusc
am devenit principalul consultant al
celui mai mare muzeu al pãcii din
lume. Mã simþeam ca un pictor cãruia
i s-a dat o bisericã s-o decoreze. Am
preluat sarcina cu entuziasm. Una
dintre primele mele propuneri a fost
sã avem un dialog cu vizitatorii asupra
a douã întrebãri de interes: Cum ar
fi putut fi evitat Al Doilea Rãzboi
Mondial? ºi Cum ar fi putut fi evitat
Rãzboiul Rece?

Orice bunã teorie a pãcii trebuie
sã fie în stare sã producã rãspunsuri
realiste, pacifiste, la asemenea
întrebãri.

Ghidul pentru vizitatori a devenit
un fel de introducere în studiile asupra
conflictului ºi pãcii, primele din Franþa.
Acest teren particular este minat
intelectual de foarte competenþii
intelectuali francezi, de aceea am
prevãzut oarecare rezistenþã.

Dar, sã menþionez ceva ce alþi
intelectuali vor ºti cum sã aprecieze.
Noi, intelectualii, suntem antrenaþi sã
þinem prelegeri ºi sã scriem articole, sã
þinem cursuri ºi sã scriem cãrþi. Într-un
muzeu, partea vizualã ºi auditivã este
mult mai importantã decât textele.
Trebuie sã existe, însã, ºi o teorie
subiacentã – de pildã, privind culturile
pãcii. Câte culturi ale pãcii existã?, s-a
întrebat. Dupã niºte cãutãri, folosind o
anumitã schemã de raþionament, am
zis cã ºase. Ceea ce ei au fãcut atunci
a fost sã eternizeze acest numãr, ºase,
în ciment, sub forma a ºase foarte
solide „chioºcuri”! Prea târziu sã spun,
„o, nu, îmi pare rãu, sunt ºapte!” Prea
târziu sã mai regret. Am vãzut cimentul
turnat în coloane. O priveliºte ºocantã.

(Fragmente din secþiunea
„Democracy is to participate: Abroad”,
a autobiografiei lui Johan Galtung,
On the Peace Path Through the World,
2000.)
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Î
mi aamintesc ce mult
m-a iritat, când am
auzit-o prima oarã, zicala

franþuzeascã: „Promettre c'est
noble, tenir c'est bourgeois”.
Cum adicã? Nobleþea omului
sã constea în încãlcarea

cuvântului dat? Mi-a trebuit, recunosc, un timp pânã
sã pãtrund un tâlc mai profund al acestor vorbe.
Trecând peste conotaþiile cinice ale zicalei, am
înþeles cã ea punea faþã în faþã douã niveluri ale
actelor umane. Pe de o parte, activitãþile rutiniere
(deterministe sau aleatoare, aºa cum am mai avut
ocazia sã comentez într-un alt articol), iar, pe
de altã parte, activitãþile voluntare, sau intenþionale,
cu caracter creator. Altfel spus, omului mediocru,
obedient, care respectã conºtiincios toate preceptele,
îi este contrapusã nobleþea creatorului, care are
curajul ºi dreptul sã rupã convenþiile: morale,
artistice, ºtiinþifice etc. 

Într-adevãr, autentica nobleþe a omului stã, în
primul rând, nu în respectarea oarbã (pe baza unui
model unic) a regulilor acceptate, ci în capacitatea
de a le putea depãºi ºi de a crea la nevoie (dintr-o
bazã obligatoriu pluralã) reguli noi. Omul poate
acþiona astfel doar graþie libertãþii sale, adicã a
liberului-arbitru de care dispune. Mulþi gânditori,
dar ºi tradiþia, considerã cã aceastã însuºire ne-a
fost conferitã din exterior, printr-un procedeu pe care
într-un articol anterior l-am numit „Deus ex machina”.
Dar tot acolo am pariat pe principiul emergenþei, deci
am argumentat cã este mult mai plauzibil ca liberul-
arbitru sã se nascã din sinergia agenþilor minþii,
structuraþi într-un „metaagent”, adãugând cã astfel
s-ar putea explica ºi alte fenomene voluntare:
gândirea, creaþia, conºtiinþa etc.

Filosofii din toate epocile n-au încetat sã se
întrebe care este definiþia libertãþii, în particular,
a libertãþii de a decide asupra acþiunii pe care
urmeazã s-o efectuezi, ºi dacã nu cumva ceea
ce s-a definit astfel nu este decât o simplã iluzie.
Am examinat, într-un alt articol, ºi aceastã dilemã.
La problemele fundamentale de mai sus se mai
adãuga de obicei una, de naturã eticã, a gradului
de libertate moralã la care poate aspira, în mod
rezonabil, orice om în mijlocul semenilor sãi. 

În ciuda acestor nedumeriri intelectuale, se
pare cã orice om poate deosebi starea de libertate
de cea de non-libertate prin „bun simþ”, fãrã a recurge
la definiþii academice. Mai mult, o atare distincþie pare
sã fie chiar ºi la îndemâna animalului care scapã
din cuºcã ori a sugarului care þipã atunci când
îi sunt împiedicate miºcãrile. 

E
xaminând mmai aatent cconceptul, vom observa
cã „libertate” este un cuvânt polisemantic,
având cel puþin trei accepþii, dupã nivelul

fenomenelor la care se aplicã. Cel mai simplu înþeles
este cel de posibilitate a efectuãrii unei varietãþi
cât mai mari de acþiuni, oarecum similar cu sensul
utilizat de fizicieni, atunci când vorbesc de gradele
de libertate ale unui corp sau sistem de corpuri.
Prin urmare, aceastã primã accepþie o putem numi
libertate mecanicã sau libertate „de ordinul întâi”.
Ea depinde de limitãri fizice (nu poate fi anulatã
gravitaþia, nu poþi rezista dincolo de anumite
temperaturi etc.), sau biologice (forþa musculaturii,
condiþii care asigurã supravieþuirea etc.), ori sociale
(norme morale, juridice, angajamente etc.). Sunt
limitãri pe care omul le poate modifica întrucâtva,
dar nu le poate elimina. 

Libertatea mecanicã este, desigur, doar o primã
aproximare în definirea libertãþii. Încã Aristotel
înþelegea prin libertate capacitatea omului de
a-ºi realiza fericirea. Altfel spus, degeaba dispune
un individ de un repertoriu vast de operaþii ºi acþiuni
dacã acestea nu-i sunt de folos în atingerea
scopurilor pe care le urmãreºte. Prin urmare,

libertatea autenticã de care se bucurã un om va
trebui sã-i asigure ºi posibilitatea atingerii stãrilor
dezirabile. 

În acest scop, pe lângã existenþa alternativelor,
individul în cauzã ar trebui sã dispunã, ca o a doua
condiþie, de valori ºi motivaþii pe care sã le ataºeze
acestor alternative. Nu se poate vorbi de libertate în
cazul unui agent (de pildã, un automat) care nu are
scopuri proprii, deci un criteriu pentru a stabili dacã
o acþiune îi este mai favorabilã decât alta. 

O a treia condiþie ar fi ca individul sã posede
ºi sã poatã folosi niºte mecanisme care sã-l ajute
sã aleagã cea mai bunã dintre variante. La cele
de mai sus, unii autori au simþit nevoia sã adauge
ºi o a patra condiþie – capacitatea agentului de
a-ºi alcãtui ºi modifica singur adevãrurile, teoriile,
reprezentãrile, metodele, modelele, pentru a fi sigur
cã acestea sunt adecvate atât propriilor scopuri
ºi posibilitãþi, cât ºi realitãþii înconjurãtoare. 

T
oate ccriteriile mmenþionate pânã în acest punct
formeazã laolaltã ceea ce am putea numi
o libertate „de ordinul al doilea”. Dar nici

aceasta nu acoperã înþelesul intuitiv al libertãþii
umane; între altele, libertatea astfel definitã poate
fi ºi atributul unui automat, de pildã, al unui calculator
electronic. Existã deja sisteme artificiale înzestrate
cu capacitatea de a sesiza stãrile mediului, automate
care au un set bogat de operaþii, au proprietatea
de autoinstruire, au un repertoriu de scopuri pe care
sã le urmãreascã, dar ºi algoritmi de optimizare (sau
„alegere raþionalã”), prin care se pot gãsi cele mai
bune cãi pentru atingerea acestor scopuri. Desigur,
scopurile automatelor sunt, de regulã, externe, deci
aparþin stãpânului sau creatorului lor, deºi principial
nu este exclusã existenþa unor automate cu scopuri
proprii. Înþelegem astfel cã libertatea de ordinul
al doilea este doar o libertate rutinierã sau una
a alegerii raþionale, care mai poate fi numitã
ºi libertate algoritmicã, în cazul automatelor. 

Dar omul posedã o libertate care-i asigurã,
în plus, ºi posibilitatea creaþiei ºi a deciziei
responsabile, nu doar efectuarea de activitãþi
rutiniere. Folosind expresia lui Jean-Paul Sartre, omul
este condamnat sã fie liber, adicã responsabil pentru
deciziile sale. Libertatea umanã autenticã trebuie,
deci, sã fie calitativ diferitã ºi de un nivel superior
celorlalte douã tipuri, deci sã fie o libertate de ordinul
al treilea. Doar cu primele douã niveluri nu putem
sã vorbim despre un liber-arbitru care sã asigure
capacitatea de a schimba „regulile jocului”, de
a surprinde, de a genera imprevizibilul, nu doar
în act, ci ºi în „repartiþia statisticã”. 

Libertatea de ordinul al treilea poate fi ilustratã
prin libertatea moralã, evocând cele trei morale
extreme, la care m-am referit în articolele precedente.
Conform moralei individualiste, nu existã atentat
mai mare la libertatea personalã decât „fericirea”
nivelatoare, procustizantã, a unor reþete universal
valabile, prescriind ce e bine ºi ce e rãu, în mod
egal pentru toatã lumea. Morala umanistã presupune
cã, dacã un om va înþelege frumuseþea umanã,

atunci el nu va resimþi ca o restrângere a libertãþii
sale sacrificiile fãcute pentru fericirea altora. Morala
autoritarã considerã cã „binele” ºi „rãul” sunt entitãþi
obiective, universale, deci este necesar ca oamenii,
spre folosul lor ºi al obºtii, sã fie deprinºi din fragedã
copilãrie cu reguli de convieþuire prin care sã caute
acelaºi bine ºi sã previnã ori sã combatã acelaºi rãu,
aºa cum prevãd normele, totul în vederea realizãrii
fericirii generale. Iar libertatea, din punctul de vedere
autoritar, nu este altceva decât „înþelegerea acestei
necesitãþi”.

U
n oom ccare uuzeazã rrar de libertatea
sa „de nivel trei”, fiind previzibil, va
fi considerat de semenii sãi drept

„de treabã” sau „dintr-o bucatã”. În acelaºi timp,
creatorul autentic, cel ce-ºi foloseºte din plin
libertatea decizionalã, va fi arareori iubit, deoarece
„iese din rând”, adicã stricã obiceiurile statornicite;

în competiþia subconºtientã cu el, creatorul este
imprevizibil, deci mã poate lua prin surprindere,
dovedindu-mi totodatã limitele cunoºtinþelor
ºi strategiilor mele. Dincolo însã de aceastã
primã opinie, individul rutinier, aparent agreabil
ºi predictibil, este, de regul,ã un monist, care
poate deveni un „competitiv” agresiv, dacã-l
scoþi din ale lui, în timp ce gânditorul sau artistul
creator va fi, obligatoriu, un pluralist, deschis
alternativelor, deci un potenþial cooperant
întru schimbare în bine. 

Fiind inerent creativ, omul este condamnat
la progres. În evoluþia vieþii ºi a societãþii
umane, în ciuda unor momente de stagnare
sau de cumpãnã, tendinþa generalã a fost
mereu cea a progresului. Prin progres
înþelegem înainte de toate creºterea neîncetatã

a arborelui cunoaºterii, într-un mod similar cu
creºterea arborelui vieþii. Putem urmãri aceste
procese prin evoluþia de la molecula înmagazinând
cunoaºtere pânã la om, de la necuvânt la cuvânt
ºi la intuiþia creatoare, de la colocvial la logicã ºi
matematicã, de la determinism ºi probabilism la
voluntar, de la þinutul neschimbãrii la þinutul sinelui,
de la instinct la frumos ºi la cunoaºterea artisticã
º.a.m.d. 

Regulile morale general acceptate au fost
întotdeauna contestate, mai pe faþã, mai pe ascuns,
de indivizi izolaþi, sau de grupuri minoritare de
indivizi. Acest proces de contestare trebuie sã-l
acceptãm ca firesc, generator de progres, oarecum
asemãnãtor cu mutaþiile din evoluþia biosferei. În
istorie, de multe ori, noile morale, germinate iniþial în
interiorul unor grupuscule, au reuºit sã convingã atât
de bine încât au dizlocat vechea moralã, devenind
majoritare. În spiritul pluralismului, înþelegem cã astfel
puteau fi asigurate evoluþia ºi adaptarea moralei
la eventualele schimbãri ale situaþiei externe.

D
ar aacest ppluralism are uneori ºi efecte
negative. În marginea unor societãþi cu
o moralã aºezatã ºi eficientã au existat,

dintotdeauna, nu doar indivizi, ci ºi grupuri, adesea
bine constituite, care cultivau principii cu totul diferite
în privinþa binelui ºi a rãului, principii alcãtuind o
moralã parazitarã. Ca exemple, e suficient sã ne
gândim doar la industria cerºitului sau la conducãtorii
auto care îi considerã „fraieri” pe cei ce respectã
regulile de circulaþie scrise ºi nescrise. Un criteriu
corect de apreciere a unei morale alternative este
dacã ea doreºte sau nu sã construiascã ceva util
întregii societãþi, contribuind la progresul general,
în primul rând prin cultivarea a ceea ce am numit
frumosul uman.

Putem conveni astfel, în final, cã autentica
libertate moralã umanã este cea care a gãsit
echilibrul dintre înþelegerea necesitãþii de a respecta
normele existente ºi dreptul demiurgic al omului
de a contesta, oricând, orice normã sau înþelegere
constituitã. 

Despre llibertatea uumanã 
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª
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Realul –– pproteism, ffertilitate 
ºi iispitiri ppoetice

TTeerreezziiaa FFIILLIIPP

T
ema llumii ffecunde este indiscutabil una
modernã, a privirii în real, pe de-o parte,
din perspectivã poeticã ineditã, dar ºi a

manifestãrii acestuia în neomodernitate, ca realitate
pluralã ºi plurivalentã, pe de altã parte. Aceasta
este constanta tematicã a universului imaginar
al lui Nichita Stãnescu sau una dintre liniile de forþã
ale operei sale poetice. Mai mult decât oricare dintre
contemporanii sãi lirici, români sau europeni, poetul
a intuit uimitorul proteism al realului ºi l-a exprimat
metaforic în diversitatea ºi multiplicitatea lui
deconcertantã. În spectacolul ce se iscã din relaþia de
interdependenþã între eu ºi lume, între individualitatea
ºi unicitatea eului, pe de-o parte, ºi pluralitatea
derutantã a lumii, pe de altã parte, se gãseºte
o inepuizabilã sursã de cunoaºtere ºi de inspiraþie,
pe care au definit-o în felul lor specific atât poezia
celei de-a doua jumãtãþi de secol XX, cât ºi ºtiinþele.  

Pe cât de dinamicã, pe atât de fertilã ºi
surprinzãtoare, aceastã relaþie – sau, dacã vrem,
ecuaþie existenþialã – relevã, în fond, interdependenþa
structuralã între unitate ºi multiplicitate, între eul
solitar, unul, ºi rostul sãu în þesãtura lumii, pluralã,
polimorfã, dar ºi polivalentã din punct de vedere
semantic. Din perspectiva fiecãreia dintre
componentele acestei ecuaþii eu-real, real-eu, relaþia
este bivalentã, flexibilã ºi proteicã. Ea relevã atât
multitudinea ºi diversitatea feþelor eului, în unicitatea
ºi solitudinea lui existenþialã, cât ºi unitatea ºi
omogenitatea lumii, în diversitatea ei spectacularã,
în raport cu unul, solitar ºi reverberativ reprezentat
de eu.

Principiul funcþionãrii acestei relaþii este cel al
interdeterminãrii reciproce ºi al reflexivitãþii unei
entitãþi în cealaltã, insinuând o dinamicã plurivalentã
extrem de fertilã ºi adesea imprevizibilã. Pe de-o
parte, se modeleazã ºi se reconfigureazã necontenit
þesãtura realulului, mundaneitatea înnoindu-se ºi
inserând individualitãþile cu valorile ºi valenþele lor
noi, iar, pe de altã parte, se afirmã ºi se manifestã
proteic individualitatea unului – eului – solitar. În
deambulaþia prin lume, în afirmarea individualitãþii
sale, eul se elibereazã treptat de propriile tipare
iniþiale, ca de niºte trupuri vechi, adoptând succesiv
altele noi. E modul poetic de-a exprima devenirea
identitãþii. El se remodeleazã necontenit, spectacular,
în timp ce realul se intensificã ori se destramã, se
fortificã ori se vulnerabilizeazã ºi altereazã, în funcþie
de modul în care individualitãþile participã la þesãtura
lui. Acest proteism e o inepuizabilã sursã de  poezie
la Nichita Stãnescu: „E un spectacol de neuitat
acela/ de-a ºti,/ de-a descoperi/ harta universului
în expansiune/ în timp ce-þi priveºti o fotografie
din copilãrie!// E un trup al tãu vechi,/ pe care
l-ai rãtãcit...” (Sunt un om viu). Pentru ºtiinþã
el poate fi, sau este, sursã de cunoaºtere.

L
umea, îîn vviziunea ppoetului nneomodern,
este un univers în expansiune cu tot cu eul
conþinut în ea, înscenând un permanent

spectacol în care individualitatea, sedusã, implicatã
sau interesatã mai mult sau mai puþin de pluralitatea
ºi de farmecul lumii, se insereazã în fenomenalitatea
ºi în diversitatea ei. Aceastã percepþie poeticã a
realitãþii fundamenteazã ceea ce pe bunã dreptate
este o veritabilã hermeneuticã a realului, iar, în cazul
lui Nichita Stãnescu, o întreþesere permanentã de
fiinþe ºi de obiecte, de individualitãþi, de atitudini ºi
relaþii multiple, o diversitate de fenomene reale care,
în multitudinea ei de forme, fãpturi ºi fiinþe, implicã
ºi eul, liric sau empiric – subiect reflexiv, actant
ori actor. Existã un mod, specific lui Nichita
Stãnescu, de-a privi, de-a cripta sau de-cripta
poetic substanþialitatea ºi formele realului, energiile,
tendinþele ºi tentaþiile din substanþa lumii. Inserþia
eului în acest spectacol genereazã creaþia ca pe
o þesãturã de impresii, de senzaþii, de idei ºi gânduri,
o lume imaginarã rezultatã din reverberaþia realului
în eu, a multiplicitãþii în unu ºi invers. Vorbim de-o
dublã valenþã a fiinþei lirice, implicând, pe de o parte,
o funcþie reflectorie ºi reflexivã a eului, de oglindã
a realului [1], sesizatã de critica literarã, dar
ºi „focar de energie afectivã” ori „spaþiu de rezonanþã”
[2], iar, pe de alta, de funcþia reverberativã a eului

în spaþiul lumii. 
Realul ce include eul ºi lumea, ca termeni

ai unei ecuaþii dinamice ºi imprevizibile, reprezintã
teritoriul unei necontenite ºi proteice schimbãri,
ce se manifestã implict ca sursã a propriei fertilitãþi
ºi febrilitãþi ºi, în acelaºi timp, a aventurii eului.
„E o fertilitate nemaipomenitã,/ în pãmânt, în pietre
ºi în schelãrii/ magnetic timpul clipitã cu clipitã,/
gândurile mi le înalþã/ ca pe niºte trupuri vii.” (Idem)
Eul activeazã în lumea care-l conþine ºi-i iscã
reveriile, ideile, gândurile, pe când lumea, la rându-i,
reverbereazã-n eu. În acest caz, eul reprezintã,
aºa cum afirmã Gaston Bachelard, nu o identitate
oarecare, ci „o fiinþã poetizantã” [3] care, în atingere
cu realul, stârneºte efectele lui proteice. Relaþia
aceasta între eul instituit ca subiect ºi realul privit ca
spaþiu spectacular al existenþei (ºi totodatã obiect al
cunoaºterii) primeºte în accepþiune poeticã nu doar
un curs inedit, ci ºi o interdependenþã de tip erotic,
devenind proteicã, dinamicã, vie. Intervenind în
substanþa lumii, cunoaºterea poeticã identificã
ºi stârneºte fertilitatea materiei, operând un fel
de des-trupare a ei, o abstragere din concret

în imagini sau în „gânduri”, care, în accepþie poeticã,
se înalþã „ca niºte trupuri vii”. Cu cât spectacolul lumii
e mai fertil, pânã ºi-n aspectele lui aparent inerte sau
irelevante („în pãmânt, în pietre ºi în schelãrii”), cu
atât eul prins în aventura cunoaºterii îl reproiecteazã
în tipare abstracte, imaginare, în „gânduri vii”,
cãci realul e punctul de pornire al oricãrei creaþii:
„magnetic timpul clipitã cu clipitã,/ gândurile mi
le înalþã/ ca pe niºte trupuri vii”. (Idem) Poezia
este, într-adevãr, o hermeticã întrupare a gândurilor
iscate la interferenþa eului cu realitatea.

E
aici oo pparadoxalã mmiºcare specificã
fenomenologiei poetice nichitiene:
materializarea gândului simultan cu

abstractizarea concretului. Materia se des-trup-eazã
ºi se abstractizeazã, pe când gândurile se în-trup-
eazã în imaginare edificii ale universului poetic. Harta
universului în expansiune presupune un neînchipuit
spectacol al devenirii – eului, pe de-o parte, care,
în devenirea sa, se elibereazã de propriile tipare,
trupuri vechi, adoptând altele noi, ºi a lumii, pe
de altã parte, care se modeleazã ºi reconfigureazã
încontinuu în noi tipare. Raportarea eului la real,
precum ºi orice incidenþã a acestuia în sau asupra
lumii este tocmai sursa acestei „des-trupãri” de sine,
un proces ce defineºte, în esenþã, inspiraþia poeticã
ori pe cea ºtiinþificã, cercetarea, creaþia de orice fel.
Acesta e modul particular al eului atins de vibraþiile
lumii, de-a redesena realul în abstract, oferind fiinþã
ideilor, pânã într-atât încât, în viziunea lui Nichita
Stãnescu, Ideea devine himericã, agresivã,
ameninþãtoare – precum Ideea cu gurã.

Imaginarul poetic nichitian nu este în acest caz
decât rezultatul unei hermeneutici imanente a realului
însuºi care activeazã dublu, operând o corporalizare
a gândului poetic iscat din/la incidenþa eului cu realul,
pe de-o parte, ºi o de-corporalizare a materiei care,
atinsã de reverie, de meditaþie ºi reflexia minþii, ori
de umbra fecundã a creatorului, se reinventeazã în
idee, gând, imagine, pe de altã parte. Astfel aventura
materiei, în spectaculozitatea ei, devine fertilã

în atingere cu fiinþa poeticã,
respectiv cu umbra sau cu
prezenþa în real a eului,
perturbatoare – o prezenþã
fecundã, poetizantã, creatoare.
Sau, privind lucrurile invers:
orice incidenþã a eului în real,
asupra lucrurilor, orice intersectare a sa cu
mundaneitatea, vãdeºte o uimitoare forþã proteicã,
ce iscã proiecte ºi lumi noi, cãci eul e acea fiinþã
poetizantã identificatã de Bachelard. El vede în
lucruri proteismul lor, devenirea: „E o fertilitate
nemaipomenitã/ în pãmânt ºi-n pietre ºi în schelãrii./
Umbra de mi-aº þine-o doar o clipã pironitã/ s-ar
ºi umple de ferigi, de bãlãrii!” (Idem, s.n.)

A
ceastã ffenomenalitate care vizeazã
interacþiunea eu-real echivaleazã cu o relaþie
de tip erotic. Ilustratã metaforic de Nichita

Stãnescu, ea confirmã o argumentaþie a lui Edgar
Papu din studiul despre principul feminin în poezia
lui Eminescu [4]. Reputatul exeget, vorbind despre
feminitatea în poezia lui Eminescu, reitera în studiul
sãu principiile masculin ºi feminin, aºa cum le
defineºte Aristotel, în accepþiunea cãruia masculinul
reprezintã principiul formei, iar femininul pe cel al
materiei informe. Pentru ca materia informã sã devinã
creaþie, sã se manifeste în forme, masculinul intervine
în substanþa realului inform ºi interfereazã astfel
cu principiul feminin, pentru a scoate materia din
amorfismul ei iniþial. Acesta este ºi sensul intervenþiei
poetice în mundaneitate ºi în materialitate, ori asupra
lumii, definit în versurile mai sus citate din Nichita
Stãnescu – adicã o interferare de tip masculin sau
o umbrire, în care, lumea atinsã astfel, poetic, devine
brusc fertilã ºi proteicã, generând debordant forme,
„ferigi ºi bãlãrii”, într-o uimitoare metamorfozare
poeticã. Acelaºi erotomorfism cvasiexplicit pe care
Edgar Papu îl atribuie viziunii poetice a lui M.
Eminescu acþioneazã ºi în imaginarul neomodern,
ludic ºi aparent bizar. Conform aceleiaºi ecuaþii
ori relaþii de tip erotic, activeazã asupra lumii
ºi eul poetic, cu umbra lui fertilizantã, din viziunea
lui Nichita Stãnescu [5].

Umbra, motiv ºi simbol poetic recurent, e
asemãnãtoare simþurilor, misterioasã, fertilizantã,
creativã. Ea delimiteazã, la incidenþa eului cu
lumea, un câmp ori o zonã de interferenþã, în care
se întâlnesc ºi se regãsesc, ca într-un spaþiu de
neutralizare a entitãþilor ºi a substanþei lor, subiectul
ºi obiectul cunoaºterii, eul ºi lucrurile sau eul ºi realul.
Umbra este, deci, o zonã de întâlnire, semn al
prezenþei eului sau al atingerii lui de materia informã
sau de substanþa mundanã prin câmpul pe care-l
genereazã în preajma sa. Pe de altã parte, umbra
este un strãvechi simbol mistic, care genereazã
ori precedã anumite schimbãri ºi înnoiri în lume.
Umbra, în accepþiunea poeticã a lui Nichita Stãnescu,
reprezintã un semn al prezenþei ºi al existenþei eului
în dimensiunea sa mundanã ºi materialã, incidentã
ori proiectatã în real, proptitã-n lucruri, sprijinitã
ori în atingere cu ele. Diferenþiat de real – „altceva
decât doi, altceva decât trei” (Idem) – eul reprezintã
în acest caz, acea fiinþã poetizantã sau principiul
masculin ce activeazã formele, fãcând realul sã se
releve, sã rodeascã sensuri la orice atingere a sa.
Umbra bãtând fertil ºi dinamic în real sau izbindu-se,
lovindu-se de lucruri, în atingere cu mundaneitatea,
ori sprijinindu-se de obiecte, e frecventã în poemele
din etapa primelor volume lirice: „Umbra lui
bãrbãteascã bãtând înclinatã,/ în largile pieþe
se-aratã/ cu o privire zvârlitã–nainte/ prin vãzduhul
amintirilor fierbinte./ Semn cãlãtor printre ere,/
de tinereþe ºi de putere.” (Cântec despre
adolescenþa lui Vasile Roaitã) 

Umbra e semn al unei puteri instaurative,
eminamente masculine, atunci când eul se avântã
temerar în investigarea ori în cucerirea lumii. Umbra
eului zvârlitã-nainte e ºi semnul perturbator al unui
real care urmeazã ori trebuie sã se schimbe. Umbra
eroului creºte ºi se proiecteazã-n coastele câmpului,
pe mãsurã ce eul se lanseazã ºi înainteazã-n
cavalcada existenþei: „Pintenul umbrei mi-l creºte/
în coastele câmpului” (O cãlãrire-n zori). 
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F
ãrã uurmã dde ttãgadã,
Constantin
Brâncoveanu a fost

una dintre cele mai importante
personalitãþi din istoria
românilor. El a condus Þara
Româneascã timp de 26 de

ani (1688-1714), obþinând rezultate remarcabile pe
plan economic, cultural, artistic, iar politica sa externã
a fost una de echilibru printre interesele divergente
ale imperiilor vecine. A încheiat tratate secrete atât
cu Austria, cât ºi cu þarul Rusiei, Petru I, prin care
spera sã obþinã independenþa þãrii. În momentul
în care s-a convins cã, de fapt, aceºtia îºi duceau
propria politicã de expansiune teritorialã, a dat
dovadã de înþelepciune, prevenind schimbarea
unui stãpân cu altul.

Pe plan intern a avut de fãcut faþã multor conflicte
cu marii boieri ai þãrii, în special cu cei din propria-i
familie, stolnicul Constantin Cantacuzino ºi spãtarul
Mihai Cantacuzino, care doreau sã-l înlãture din
domnie ºi sã-l înlocuiascã cu fiul stolnicului, ªtefan.
Conflictul îºi are originea în 1703, atunci când
Brâncoveanu a fost chemat la Poartã, fiind în pericol
sã piardã domnia ºi viaþa. Prin înþelepciunea vorbelor
sale ºi sutele de pungi cu aur date înalþilor demnitari
turci, a reuºit sã depãºeascã momentul, ba chiar
mai mult, a fost numit domn pe viaþã, oferindu-i-se
ºi domnia Moldovei, pe care, însã, a refuzat-o.

Acesta a fost momentul în care unchiul sãu,
stolnicul Cantacuzino, nemulþumit cã nepotul sãu a
scãpat cu bine, plin de invidie, gândindu-se cã turcii
se vor obiºnui cu sumele mari de bani obþinute de la
Brâncoveanu ºi cã faima lui va creºte, iar la bãtrâneþe
îl va lãsa succesor pe fiul sãu mai mare, a început
sã unelteascã pentru a-l îndepãrta din domnia þãrii
ca sã-l punã domn pe fiul sãu, ªtefan Cantacuzino.
Stolnicul nu concepea ca familia Cantacuzino
sã nu revinã la domnia þãrii, considerându-l
pe Brâncoveanu doar un domn trecãtor.

L
a îînceput, CC. BBrâncoveanu nn-aa bbãnuit politica
pe care o duceau rudele sale apropiate.
Când ºi-a dat seama cã vãrul sãu, Toma

Cantacuzino, pe care-l trimisese la Constantinopol
ca reprezentant al sãu, nu-ºi fãcea datoria, nu s-a
neliniºtit, pentru cã îl ºtia aventurier ºi nestatornic,
dar l-a înlocuit cu alt vãr, ªtefan Cantacuzino, fiul
lui Constantin Cantacuzino. Dar, curând, a constatat
cã acesta nu respecta instrucþiunile sale, ci executa
ordinele tatãlui sãu. Mai mult, prin oamenii sãi
de încredere, a aflat cã unchiul sãu ducea o
corespondenþã secretã cu cele trei imperii, cã era
înþeles cu fratele sãu, Mihai Cantacuzino, ºi era ajutat
de David Corbea, pe care-l acreditase pe lângã Petru
I. A fost nevoit sã-l schimbe pe ªtefan cu tatãl sãu,
stolnicul, dar acesta ºi-a continuat politica sa ocultã
ºi l-a rechemat ºi pe el în þarã. Mai mult, convins de
lipsa de loialitate a unchilor sãi, în 1707 îl înlocuieºte
pe spãtarul Mihai Cantacuzino cu vãrul sãu mai tânãr,
Toma Cantacuzino. Ca urmare, în 1707, Constantin
Cantacuzino, pentru a nu avea soarta fratelui sãu,
se retrage din viaþa activã, dar îºi continuã intrigile.

Cantacuzinii duceau o politicã rusofilã pe faþã,
atrãgând de partea lor ºi pe mitropolitul Antim
Ivireanul. În timpul Rãzboiului Ruso-Turc din 1711,
Toma Cantacuzino l-a trãdat pe domn, fugind cu
40 de boieri de încredere din tabãra de la Urlaþi, la
Iaºi, la þarul Petru I, punând în pericol nu numai pe
domnitorul C. Brâncoveanu, ci ºi þara, care ar fi putut

fi atacatã ºi jefuitã de turci ºi tãtari.
Acesta a fost un moment dificil ºi pentru

C. Brâncoveanu, care nu a ºtiut nimic de fuga lui
Toma Cantacuzino. Or, turcii îl puteau acuza în orice
moment de trãdare ºi îl puteau mazili din domnia
þãrii. Drept urmare, i-a acuzat de „hiclenie” pe boierii
Cantacuzini ºi a confiscat averile lui Toma
Cantacuzino.

Î
n aanii 11712-11713, Brâncoveanu a reluat
corespondenþa diplomaticã cu Rusia ºi Austria,
în mare secret, de teama turcilor. Dar

Cantacuzinii îºi continuã intrigile ºi-l pârãsc la
Constantinopol, acuzându-l de trãdarea intereselor
Porþii, cã a mutat capitala de la Bucureºti la
Târgoviºte, cã vrea sã fugã în Transilvania, unde
ºi-a cumpãrat case
ºi unde trimisese o
parte din avere etc.
Fiind poreclit „Altîn
Bei” (prinþul aurului),
în aceste împrejurãri,
turcii hotãrãsc sã-l
dea jos din domnia
þãrii ºi sã punã mâna
pe uriaºa sa avere.
Pe 24 martie 1714,
a sosit la Bucureºti
capugiul turc
Mustafa-aga, însoþit
de o gardã de 12
ieniceri, motivând
cã este în drum spre
Hotin. Capugiul era
o veche cunoºtinþã
a domnului, care i-a
acordat o audienþã a
doua zi. A fost primit
în sala Marelui Divan de domnitorul C. Brâncoveanu,
de faþã fiind mari boieri ai þãrii. Când a intrat turcul,
domnul a înaintat spre el ºi i-a spus turceºte:
„Aºazã-te, agã!”

S-a petrecut atunci un lucru surprinzãtor. Turcul
i-a aruncat pe umãr mãtasea neagrã care însemna
mazilirea ºi i-a spus cu glas aspru: „Porunca este
cã tu eºti mazil ºi trebuie sã pleci cu casa ta, cu fiii
ºi ginerii la Constantinopol. Te compãtimesc ºi îmi
pare rãu cã þi-am adus ºtiri atât de rele.” (1) 

Mustafa-aga a cerut boierilor, care nu au miºcat
un deget în apãrarea domnului lor, sã garanteze
pentru el, iar dacã vor refuza, þara va fi atacatã
de 12.000 de turci ºi tãtari care aºteptau la graniþã.
Domnul a cerut ajutorul boierilor, dar nimeni n-a
schiþat vreun gest. A urmat sigilarea visteriei, jefuirea
ºi confiscarea bunurilor familiei Brâncoveanu. Între
timp, boierii purtau convorbiri cu capugiul turc, cãruia
i-au promis sume uriaºe de bani pentru numirea
lui ªtefan Cantacuzino ca domn, lucru care s-a
ºi întâmplat. Convoiul cu care a plecat familia
domnitorului a fost înconjurat de turci ºi a fãcut
trei sãptãmâni pânã la Constantinopol.

În þarã, ªtefan Cantacuzino a confiscat tot ce
a mai gãsit în palatele de la Mogoºoaia, Potlogi,
în casele de la Braºov ºi le-a împãrþit cu imbrahanul
turc (2). Este inadmisibil ce s-a întâmplat atunci!
Cum a fost posibil ca populaþia Bucureºtiului, de
peste 50.000 de locuitori, nu a fãcut nimic, a dat
dovadã de o laºitate inexplicabilã, lãsând ca 12 turci
sã-l aresteze pe domn ºi familia sa, sã jefuiascã
averea acestuia, visteria statului ºi cãmara

domneascã?! A fost suficientã ameninþarea
capugiului turc cu cei 400 de ieniceri aflaþi la Giurgiu
ºi ameninþarea cu intervenþia turcilor ºi tãtarilor
pentru ca nimeni sã nu se opunã.

Ceea ce este ºi mai grav este fapta noului domn,
ªtefan Cantacuzino, care, sfãtuit de tatãl sãu ºi de
ambiþioasa sa soþie, Pãuna, a trimis noi pâre la
Constantinopol contra vãrului sãu, de teamã ca nu
cumva turcii sã-l ierte, cum se întâmplase în 1703.

La Constantinopol, Brâncoveanu ºi familia au
fost închiºi în vestita Edicule ºi supuºi la cele mai
groaznice chinuri ca sã mãrturiseascã unde era
ascunsã uriaºa avere. Turcii au mai încercat o
manevrã: i-au promis cã îi vor înapoia domnia lui sau
fiului sãu mai mare dacã va da sultanului 20.000 de
pungi cu aur, sumã ce însemna 10.000.000 lei aur.

Aflând acestea, ªtefan Cantacuzino a intrat
în panicã ºi a trimis la Constantinopol noi daruri
ºi noi pâre. Brâncoveanu a refuzat oferta,
spunând cã nu mai are alte sume de bani
nedeclarate, ºi atunci sultanul a ordonat
execuþia sa ºi a fiilor sãi.

D
uminicã, 115 aaugust 11714, ziua în care
domnul împlinea 60 de ani ºi ziua
onomasticã a soþiei sale, Maria, a

fost fixatã pentru execuþie. Cei 6 condamnaþi,
îmbrãcaþi în cãmãºi albe, cu lanþuri grele la mâini
ºi picioare, au fost aduºi în Piaþa Ialichiosc
(Chioºcul Mãrii) din apropierea palatului
sultanului. La execuþie asistau sultanul Ahmed
al II-lea, sângerosul vizir Oin Ali Paºa, înalþi
dregãtori ai Porþii, consulii puterilor europene
ºi o mulþime de peste 100.000 de oameni.

Cei ºase condamnaþi au fost urcaþi pe un
podium înalt pentru a fi vãzuþi din toate pãrþile,
aºezaþi în genunchi la câte un metru distanþã.
Li s-a permis sã-ºi scoatã bonetele de pe cap
ºi sã rosteascã o scurtã rugãciune. Primul a

fost executat vistiernicul Ionache Vãcãrescu, unchiul
doamnei Maria. Cãlãul, gol pânã la brâu, cu trupul
strãlucind strident în razele strãlucitoare ale soarelui,
ridicã sabia, loveºte puternic ºi capul se desprinde de
corp. Au cãzut apoi, rând pe rând, capetele bãieþilor
domnitorului, Constantin, ªtefan ºi Radu, sub privirile
îndurerate ale tatãlui. Când i-a venit rândul lui Matei,
fiul cel mic, de numai 17 ani, s-a petrecut un lucru
surprinzãtor. Copilul s-a aruncat în genunchi ºi a
cerut sultanului sã fie iertat, cãci acceptã sã treacã
la religia islamicã. S-a lãsat o tãcere adâncã, toþi
aºteptau sã vadã ce va hotãrî tatãl, dacã va fi de
acord, ºi astfel îºi va salva unicul fiu rãmas în viaþã.
În liniºtea de gheaþã ce se lãsase peste imensa
mulþime, ca un tunet a rãsunat vocea bãtrânului tatã
care a spus fiului sãu: „E mai bine sã mori de o mie
de ori în religia strãbunilor tãi decât sã mai trãieºti
câþiva ani în plus pe acest pãmânt blestemat”. (3)
Bãiatul a înþeles cã tatãl sãu nu este de acord sã
trãdeze religia înaintaºilor sãi ºi ºi-a aºezat capul
pe butucul cãlãului. A urmat apoi domnitorul, care
a avut pânã în ultimele clipe „liniºtea împãcãrii
cu sine” în faþa destinului.

(Fragment din cartea în pregãtire C. Brâncoveanu
– martirul ºi sfântul României.)
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Constantin BBrâncoveanu, mmartirul 
ºi ssfântul RRomâniei

GGhheeoorrgghhee VVLLAADD

U
mbra iiubitei proiectatã îîn llume, izbindu-se de ziduri, ori spãrgându-se
în cioburi colorate reprezintã tentaþia eroticã, ispita unei imagini ce
cautã sã se înfiripe odatã cu sentimentul iubirii: „Umbra ta bãtându-se

de ziduri/ iar se sparge-n cioburi colorate./ Oh, de-aceea m-ai zãrit în stradã/
adunând pierdutele-i pãtrate.// ªi-o s-o fac la loc în ceasul nopþii…” (Vitraliu)
Când vizeazã direct eul poetic, umbra e semn nu doar al prezenþei ºi al existenþei
sale, ci ºi al unei forþe proteice, de tip masculin, care însemineazã realul cu
sensuri, ºi al unui mod specific omenesc de a se afirma în lume, umbra este
nu doar perturbatoare ºi puternicã, ci ºi fertilã, iscând din sinea lor lucrurile,
sensurile din ele, creând astfel sau redimensionând cursul lumii.

Note
[1] Ion Pop, Nichita Stãnescu – spaþiul ºi mãºtile poeziei, Editura Albatros,

Bucureºti, 1980. Ion Pop remarca aceastã ipostaziere a eului ca oglindã a lumii

întregi, cf. p. 27.
[2] Idem, p. 24. 
[3] Gaston Bachelard, Poetica reveriei, Editura Paralela 45, Piteºti, 2005.

Traducere din limba francezã de Luminiþa Brãileanu. Prefaþã de Mircea Martin.
[4] Edgar Papu, Poezia lui Eminescu, Ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã, Editura

Junimea, Iaºi, 1979, cap. pp. 9-35. cit. p. 13. Fenomenalitatea artisticã ºi poeticã þine,
în opinia criticului, de o relaþie de tip erotic, de „moderna esteticã fenomenologicã,
dupã care realitatea neartisticã nu ar deveni artã decât printr-o prelucrare exercitatã
asupra ei de cãtre factorii clarificãrii ºi ai intensificãrii ºi izolãrii. [...] Cu alte cuvinte,
arta este produsul desãvârºit al formei.”

[5] Idem, p. 19. „Cel care sãvârºeºte escaladarea de la un plan la altul în vederea
atingerii ºi fecundãrii lor, este poetul”, susþine Edgar Papu, în aceeaºi idee cu fiinþa
poetizantã a lui Bachelard.
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Florrian CCOPCEA

Într-uun iinterviu acordat publicaþiei România
Liberã, sub genericul Denigratorii lui Eminescu,
academicianul Eugen Simion vorbeºte de

neºansa pe care a avut-o Eminescu, „romanticul
absolut” (Ion Negoiþescu), de a nu putea fi tãlmãcit
în toate limbile pãmântului, iar traducerile care
s-au fãcut, totuºi, „nu sunt prea reuºite”.

Considerat a fi cel mai strãlucit reprezentant al
romantismului românesc ºi un mare poet romantic
european, integrat seriei de scriitori care au marcat
profund curentul în discuþie – Byron, V. Hugo,
Shelley, Lamartine, Puºkin, Heine, Charles Cros
ºi alþii, Mihai Eminescu a intrat, în pofida
intraductibilitãþii operei sale, în atenþia
intelectualitãþii din întreaga lume. Poeziile
sale pot fi rostite în peste 60 de limbi,
iar numãrul celor care au fost sensibilizaþi
de discursul sãu liric a depãºit, potrivit
unui studiu, numãrul de 200.

La întrebãrile de ce nu a intrat
Eminescu în circuitul literar universal?
ºi cum trebuie judecatã valoarea poeticã
a lui Eminescu?, am putea aduce în
discuþie douã aspecte: pe de o parte,
vina o poartã intraductibilitatea
versurilor sale, iar, pe de altã parte,
antipropaganda culturalã care i s-a
fãcut ºi încã mai continuã la nivelul unor
speculaþii reducþioniste manipulatorii.
Ar fi o tragedie sã acceptãm teza cã
România fãrã Eminescu ar fi intrat mai
repede în spaþiul Uniunii Europene,
cum, din pãcate, partizanii
antieminescialismului au sugerat. De
aceea, nu ne vom lãsa atraºi în capcana
întinsã cinic de aceºtia ºi sã-l învinovãþim
pe Eminescu de „stagnarea” idealului
românilor de a integra propria noastrã
culturã în cea universalã. 

Receptarea poeziei eminesciene în timpul vieþii
poetului a fost destul de firavã. În 1883 îi este tradus
în limba germanã Fãt-Frumos din lacrimã, iar în 1885
în ungureºte.

Dupã cum vom vedea, vehiculul unei limbi, alta
decât cea românã, în care s-a exprimat ºi afirmat,
l-a proiectat pe Mihai Eminescu într-un circuit
internaþional, prilej cu care întregii lumi i s-a oferit
posibilitatea de a avea demonstraþia in extenso a
unui geniu, un pretext de netãgãduit când este vorba
de a pune sub semnul pragmaticului identitatea unui
popor a cãrui culturã este ameninþatã de ignoranþã
ºi superficialitate.

P
entru aa aavea uun „„tablou” al transpunerilor
operei sale în alte limbi, vom efectua o
incursiune exhaustivã în câteva dintre limbile

prin care a pãtruns în „lume printr-a stelelor ninsoare”
(Egipetul). Extrem de importantã în cunoaºterea
lui Eminescu în Italia, de pildã, este traducerea lui
Marco Antonio Canini. În culegerea Libro dell’amore
(Venezia, 1885, 1887, 1888, 1890) „astrul poeziei
române” (Carlo Tagliavini, Michele Eminescu,
în vol. Studi sulla Romania, 1925, pp. 281-337),
figureazã cu Sunt ani la mijloc…, Când însuºi
glasul… ºi Dorinþã. Publicul italian iubitor de poezie
are astfel prilejul de   a descoperi savoarea versului
eminescian evocativ. Despre fidelitatea cu care
Canini a transpus în italianã armonia vocalã
a lirismului poetului, nu încap comentarii. 

În 1906, Pier Emilio Bosi, în Nuova rassegna
di letterature moderne nr. 20, nu se sfieºte sã
recunoascã: „Versurile lui Eminescu, ca ºi ale tuturor
poeþilor cu formã subtilã perfectã, pierd mult în
traducere”. Cu toate acestea, îndrãzneºte, conºtient
de „sacrilegiul” pe care îl comite, sã tãlmãceascã
Singurãtate, ªi dacã ramuri, Venere ºi Madonã,
Veneþia.

Un alt nume de care se leagã destinul italian
al lui Mihai Eminescu este profesorul Romeo Lovera.
Cu toate cã îi consacrã 18 pagini, în care regãsim,

printre altele, Singurãtate, ªi dacã…, Venere ºi
Madonã, Epigonii, Mortua est!, nu reuºeºte sã-l
impunã publicului italian pe cel care „se naºte sub
o stea însinguratã, privindu-ºi suferinþa în tãcere”.

Cel care va infirma mãrturisirea lui Eminescu din
Geniu pustiu potrivit cãruia „Italia a uitat pe români”,
este, fãrã îndoialã, Carlo Tagliavini, cea dintâi „voce”
care prezintã italienilor, într-un studiu ºtiinþific –
Michele Eminescu, apãrut în revista lunarã L’Europa
Orientale publicatã sub auspiciile Institutului pentru
Europa Orientalã (anul III, numerele IX, X, XI, Roma,
1923, pp. 745-801), viaþa ºi opera poetului român.

În versiune italianã, la capitolul L’opera aflãm
comentate fragmente
din Geniu pustiu,
Luceafãrul, Sãrmanul
Dionis, Revedere, La
o artistã, Visuri trecute,
Amorul unei marmure,
Noaptea, Înger de
pazã, Egipetul, Floare
albastrã, Glossã,
Cãlin, Scrisoarea I,
La steaua etc.

Preocupat de
valoarea poeticã
a lui Mihai Eminescu
s-a dovedit a fi
ºi Ramiro Ortiz.
El publicã în 1927,
la Florenþa, volumul
Mihai Eminescu.
Poesie. Din cuprinsul
acestuia nu lipsesc
poeziile: O, rãmâi,
Colinde, colinde,
Doina, Freamãt de
codru, Scrisoarea IV.
În Introducerea la

acest volum (care l-a inspirat pe George Cãlinescu
în scrierea cãrþii Viaþa lui Eminescu), Ortiz
mãrturiseºte: „N-am intenþia sã fac o biografie
amãnunþitã cu toate faptele externe ale vieþii
lui Eminescu. Cu volumaºul acesta nu pot avea
nici mãcar pretenþia de a-mi împlini întru totul
promisiunea de a face cunoscut în Italia pe acest
poet scump inimii mele.” În finalul studiului sãu
descoperim aceastã caracterizare care îl poziþioneazã
pe Eminescu în rândul marilor titani ai lumii: „Poet
pesimist ºi adãpat la filosofia lui Schopenhauer, cu
influenþe sporadice de budism, el aparþine grupului
Leopardi, Musset, Vigny, Heine, Lenau, Petöfi,
deosebindu-se însã total de ei printr-o viziune proprie
a vieþii, printr-un proaspãt, adânc, intim simþ al naturii,
fiind cel mai sincer ºi mai autohton interpret al
peisajului românesc, prin entuziasmul sãu constant
pentru istoria, tradiþia ºi, mai presus de toate,
pentru poezia popularã româneascã, în sfârºit,
printr-o anume seninãtate în durere care-l face
sã priveascã de sus pasiunile umane”.

D
e aasemenea, ºi Gino Lupi, profesor filo-
român la Universitatea din Milano, atras
de „interpretul sufletului milenar al

neamului sãu”, expresie a „sufletului lumii, chinuit
de problemele eterne a cãror dezlegare e cãutatã
zadarnic”, îi consacrã studiul Mihai Eminescu,
publicat în 1943 în revista L’Europa Orientale.

În 1964, Mario Ruffini a tipãrit la Torino un volum
din lirica eroticã a poetului: Mihai Eminescu – Poesie
d’amore. Acesta apreciazã ca fiind minorã poezia de
dragoste, bineînþeles, în raport cu celebrele poeme
Strigoii, Rugãciunea unui dac, Glossã, Melancolie,
Cãlin, Luceafãrul, Scrisorile.

Fãrã îndoialã, „enigma Eminescu” avea sã fie
în întregime descifratã în limba italianã de Rosa
Del Conte, odatã cu apariþia cãrþii Mihai Eminescu
o dell’Assoluto (Modena, S.T.E.M., 1961), veritabilã
punte de legãturã între cultura româneascã ºi cea
italianã. În lecturile sale, fãcute din Elena, Mortua

est!, Împãrat ºi proletar,
Rugãciunea unui dac,
Luceafãrul, Mureºanu,
Memento mori, Venere
ºi Madonã, Înger ºi demon,
Cãlin, Strigoii, ca sã enumerãm doar câteva dintre
piesele asupra cãrora a efectuat strãlucite lecþii de
anatomie, Rosa Del Conte universalizeazã teme
poetice autohtonizate, cãrora Mihai Eminescu le-a dat
circulaþie universalã. Rosei Del Conte i se datoreazã
atât analiza ºi interpretarea în întregime a operei
eminesciene, cât ºi valorificarea în italianã a
versurilor poeziilor postume. Pentru exegetã,
Eminescu este un miracol. În Cuvânt înainte
la aceastã lucrare, Del Conte recunoaºte: „…nu
este puþin ceea ce datoreazã gândirii occidentale
cultura lui Eminescu, dar cuvântul liric în care se
transfigureazã lumea lui este scos din izvoarele
tradiþiei autohtone. Pânã ºi temele care par luate
cu împrumut din romantismul european – acea
problematicã filosofico-religioasã atât de bogatã
ºi de interesantã în chiar contradictorietatea sa – îºi
împlântã rãdãcina în humusul creºtinismului primitiv,
se încadreazã în climatul neoplatonic al Patristicii
rãsãritene. ªi dacã sufletul popoarelor se oglindeºte
în cuvântul poeþilor, Eminescu reflectã ºi în aceasta
istoria intelectualã a poporului sãu, depunând
mãrturie pentru ea.”

Nu este greu sã propunem aici realitatea cã prin
limba italianã poezia eminescianã s-a deschis lumii
întregi. Poate nu întâmplãtor poetul a considerat-o,
desigur, dupã limba românã, cea mai apropiatã
spiritului sãu. Printre manuscrisele sale se aflã
transcrise multe poezii în italianã, ceea ce dovedeºte
cã a fost marcat de rezonanþa liricã a textelor, ele
radiind o puternicã atracþie pentru cititori.

Cu acelaºi succes, poetul naþional a fost tradus
ºi de italieniºtii români. Cea mai recentã întreprindere
de acest fel este Din valurile vremii!/ Dall’ onde degli
evi, carte bilingvã realizatã de Geo Vasile, care
a selectat 48 de poeme antume ºi 22 de postume
din ediþia Perpessicius.

Î
n sspaþiul cculturii ggermane, Mihai Eminescu
a fost tradus ºi interpretat, între 1881–1920,
de Mite Kremnitz, Em. Grigorovitze, Edgar

von Herz, Maximilian W. Schroff, V. Teconþia.
Cel mai serios demers de pãtrundere a operei

eminesciene în sfera culturii germane a fost fãcut,
desigur, de Mite Kremnitz, cumnata lui Titu
Maiorescu. Traducerile sale sunt ºi azi destul de
apreciate. În lucrarea Amintiri fugare despre Mihai
Eminescu descoperim o parte dintre poeziile care
au fãcut senzaþie în întreaga Europã, limba germanã
fiind mult utilizatã în cercurile intelectualiste ale
vremii: Cãlin (File de poveste), Departe sunt de tine,
Melancolie, Pescãruºul, Strigoii, Atât de fragedã
ºi Te duci (ultimele douã fiindu-i dedicate).

Studiile de mai târziu ale unor istorici ºi critici,
cum ar fi Friedrich Lang (Eminescu als Dichter
und Denker), Ioan Scurtu (Mihail Eminescus, Leben
und Prosaschriften), Lazãr Gusho (Der verkannte
Eminescu und seine volkstümlich heimatliche
ideologie) ºi Alfred Noyer – Weidner (Die Einheit
der Manngfaltigkeit in Eminescus), informeazã
cu generozitate publicul german asupra poeziei
ºi prozei lui Eminescu.

Nu trebuie neglijate, în acelaºi context, nici
contribuþiile scrise pentru publicul german de Wilhelm
Rudow (1892), Georg Adam (1900), Johanna
M. Minckwitz (1900), Gh. Alexici (1906).

În manuscrisele lui Eminescu sunt descoperite
poezii scrise direct în limba lui Goethe, unele dintre
ele reprezentând creaþii originale din perioada
germanã a poetului român. Credem cã nu este aici
locul sã arãtãm ºi interesul lui Eminescu manifestat
pentru alte multe ºi diverse lucrãri de artã, poeticã,
filosofie ºi esteticã ale unor valoroºi oameni
de culturã germani.
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P
rezenþa llui EEminescu în literatura francezã
s-a fãcut prezentã prin traduceri de o mare
profunzime, acestea fiind, de fapt, rodul unei

temeinice cunoaºteri a operei poetului de cãtre cei
care au dorit sã introducã un fenomen complex ºi
ascendent, cum a fost considerat poetul, în cultura
lor proprie.

În 1963, Alain Guillermou, profesor la Sorbona,
publicã monografia La genèse intérieure des poésies
d’Eminescu. Cu acest prilej, cititorii francezi au ºansa
de a descoperi cele mai strãlucite creaþii poetice,
unele dintre acestea identificate în manuscrise, ale
poetului român. De remarcat acest pasaj: „Mais on
saisira mieux, le domaine de l’apport extérieur une
fois circonscrit, en quoi Eminescu apporte lui-même
une richesse originale et neuve au fonds, commun de
la litterature européenne”, de unde înþelegem aportul
poetului nepereche al limbii române la consolidarea
universului cultural european.

Chiar ºi în 1984 „Eminescu rãmâne pentru
francezi un necunoscut”, constatare fãcutã de
George Barthouil la Roma, în cadrul unui simpozion
internaþional. Se pare cã acest „statut” al lui
Eminescu se menþine ºi dupã apariþia cãrþii bilingve
a lui Jean-Luis Courriol, profesor de limba ºi literatura
românã la Universitatea Lyon III din Franþa – Mihai
Eminescu, poezii, prezentare ºi introducere (Ed.
Cartea Româneascã). În prefaþa lucrãrii, exegetul
precizeazã: „Oricât ar pãrea de ciudat (…) publicul
francez iubitor de poezie nu numai cã n-a prea auzit
de Eminescu, dar nici n-ar avea cum sã-i aprecieze
geniul poetic, deoarece nu i s-a pus (…) niciodatã
pânã acum la dispoziþie o versiune de referinþã
în franþuzeºte”.

În pofida „surzeniei selective” a francezilor, sau
poate cã tocmai de aceea, J.L. Courriol le propune
remarcabile perspective asupra modernitãþii poeziei
lui Eminescu, întreprindere „eminamente delicatã”,
care impune o imagine profund definitorie a celui
ce „nu a fost deloc strãin de literatura francezã”.

Traducerile, preciza Goethe în corespondenþa
purtatã cu Carlyle, rãmân, indiferent de ce spun
câþiva, una dintre cele mai importante ºi mai
interesate preocupãri în totalitatea activitãþilor umane.
Evident, ele joacã un rol preponderent în rãspândirea
ºi îmbogãþirea unei culturi. Traducãtorii, însã, se
confruntã cu dificultãþi enorme în ceea ce priveºte
transpunerea în limba lui Voltaire a lui Eminescu,
acestea constând în stilul sãu inimitabil. Trecerea
poeziei eminesciene din limba românã, de o armonie
complexã ºi o muzicalitate unicã, în limba francezã,
riscã sã altereze conþinutul ºi ritmul versului.

Cercetarea atentã a Caietelor eminesciene
ne determinã sã nu acceptãm supoziþia cã poetul
a avut doar o instrucþie germanã. În multe texte
el traduce pasaje întregi din presa francezã ºi din
lucrãrile cãrturarilor J.J. Rousseau, Musset, Hugo,
Pierre-Simion Ballanche, Montalembert, Molière,
Balzac etc.

În Timpul din 8 mai 1880, gazetarul-poet
îºi exprimã pe un ton glacial pesimismul faþã
de influenþa unor cãrþi franceze asupra culturii
române, acestea neputând îmbogãþi, ci doar corupe
literatura naþionalã.

Aceeaºi poziþie sã o fi manifestat ºi contemporanii
sãi în ceea ce-l priveºte? Este posibil. Dar la fel
de adevãrat este ºi faptul cã tãlmãcitorii cu greu au
pãtruns sensurile de adâncime, cu efecte ºi subtilitãþi
poetice absolute ale universului eminescian.

J.L. Courriol, prin tãlmãcirile realizate (printre
acestea – Glossã, Doina, Odã, Strigoii, Scrisorile
ºi Luceafãrul), reuºeºte sã impunã francezilor, fãrã
sã diminueze discursul liric, estetica ºi epica poeziilor,
un Eminescu genial, altul decât cel pe care li-l
propusese poetul francez J.B. Hétrat.

A
naliza ffãcutã, sub acest unghi, reprezintã
pentru noi un excelent pretext de a comenta,
exclusiv, ediþiile în englezã ale poeziilor lui

Eminescu. Pe bunã dreptate, vehiculul limbii engleze
îl înscrie pe Eminescu într-o cuprinzãtoare arie de
circulaþie în lume. Dar Eminescu nu a fost tradus
suficient în englezã, iar din cele aproape zece ediþii
existente, mai mult de jumãtate sunt strãdania unor
cunoscãtori ai poeziei eminesciene din România.

Primul contact al anglo-saxonilor cu arhetipurile
din universurile imaginative ale lui Eminescu s-au
produs în 1930, când Estelle Sylvia Pankhurst
îndrãzneºte sã încropeascã un volum din zece
poeme. Volumul, apãrut la Editura Kegan Paul

în condiþii grafice de þinutã, a beneficiat de un cuvânt
introductiv semnat de Nicolae Iorga ºi de o scrisoare
(datatã 12 septembrie 1929) adresatã traducãtoarei
de G.B. Shaw. Acesta, cum mãrturisea, a fost
impresionat mai ales de Împãrat ºi proletar ºi Strigoii,
poemele amintindu-i de litografiile lui Delacroix care
au ilustrat Faust. Prin traducerea lui E.S. Pankhurst
versurile eminesciene nu ºi-au pierdut din savoare,
temele ideatice pãstrându-ºi intacte sonoritãþile.
O punere în paralel a versurilor în românã ºi englezã
ne convinge de talentul acesteia de „interpretare”,
cât mai aproape de original.

Un alt admirator al marelui poet român, „cugetãtor
al timpului sãu, încã modern ºi astãzi”, este Ray
Mac Gregor-Hastie. În 1972 el publicã 18 versiuni în
volumul editat sub egida UNESCO – The Last
Romantic: Mihai Eminescu, „fãrã a pierde sensul,
sunetul ºi sentimentul poeziei”. Despre munca
lui de a fi cât mai aproape posibil de ritmul versiunii
originale, Ray Mac Gregor-Hastie a precizat: „Mai
presus de orice, am încercat sã fiu fidel stilului
omului, ca ºi stilului poetului”.

Unul dintre cei mai consecvenþi traducãtori
în englezã ai lui Eminescu, a fost tânãrul Corneliu
M. Popescu. El a transpus 70 de poezii care ºi-au
pãstrat „starea de graþie” pe care le-a dat-o autorul
lor. Se pare cã acestea sunt cele mai reuºite,
meritorii, traduceri în limba „divinului brit”
a lui Eminescu.

Nu trebuie sã trecem cu vederea nici numele altor
cunoscãtori ai limbii engleze, pasionaþi de poezia
eminescianã: Andrei Bantaº, Dimitrie Cuclin, Leon
Leviþchi, Brenda Walker, Petre Grimm, Ge Baoquan
ºi Dieter Fuhrmann.

Revelatoare pentru creaþia „luceafãrului românilor”
sunt aceste însemnãri ale lui Jeno Platthy, director
executiv al Federation of Internaþional Poetry
Associations, fãcute în revista New Muses:
„Eminescu a fost cel mai mare poet liric al României
ºi deþine încã acest titlu, dupã aproape 100 de ani de
la moartea sa (…). Poeziile sale nu au încetat de a fi
iarãºi ºi iarãºi traduse în principalele limbi ale globului
ºi, pe bunã dreptate, Eminescu îºi câºtigã cititorii…”

U
n iinteres ddeosebit pentru lirica marelui
poet român îl manifestã ºi ruºii. În 1881,
filologul rus Fiodor Korº (1843-1915)

traduce în revista Gândirea rusã sonetul eminescian
Oricâte stele. De remarcat fidelitatea cu care
cunoscutul tãlmãcitor redã livrescul ºi exaltãrile
nebãnuite întâlnite în faþa morþii ale lui Eminescu.
De asemenea, ziarul Viaþa nouã din Tighina publicã
în 1920 poezia Glossã în traducerea lui G. Avakian.

Universul poetic propriu lui Eminescu avea sã fie
recreat însã de Vasilii Laºcov în Antologia poeziei
româneºti, apãrutã în 1928. Acesta transpune
capodoperele lirice ªi dacã…, Cu mâne zilele-þi
adaogi…, O, rãmâi…, De ce nu-mi vii…, Din noapte
ºi Sunt ani la mijloc. Prin demersul sãu, basarabeanul
V. Laºcov infirmã teza cã poeziile lui Eminescu sunt
intraductibile, cã nu ar putea fi, pãstrându-ºi farmecul,
forma, ritmul ºi rima, transferate în limba rusã. 

Iubitorul de poezie rus a avut privilegiul de a intra
în contact cu opera poeticã a lui Eminescu ºi în 1950,
când la Moscova apare volumul Poezii, care cuprinde
peste cincizeci de poezii (antume ºi postume),
printre acestea numãrându-se: La steaua, Veneþia,
O, mamã…, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Pe lângã
plopii fãrã soþ, Dintre sute de catarge. Versurile
ce au alcãtuit cartea au fost traduse de poeþii
Leonid Martânov, Emilia Aleksandrova ºi N. Aseev,
de scriitorii Iuri Kojevnikov (care semneazã ºi un
studiu introductiv), V. Levik, Gr. Perov, M. Zenkevici,
I. Mirimski º.a.

Important pentru receptarea poeziei lui Eminescu
prin intermediul traducerii în limba rusã mai sunt
apariþiile la Moscova a Antologiei poeziei româneºti
(1958) ºi Liricã (1968).

Spre deosebire de toþi aceºtia, poeta Anna
Ahmatova ºi David Samoilov, prin traducerea
poeziilor Venere ºi Madonã ºi, respectiv, Luceafãrul,
reuºesc sã transfere în ruseºte rezonanþa, discursul
emotiv ºi mesajul ideatic ale originalelor.

Dialogul intercultural româno-rus, prin Eminescu,
a cunoscut dimensiuni impresionante dupã publicarea
cãrþii Opere alese, în 1980, la Chiºinãu, alcãtuitã de
C. Popovici ºi Ion Pavelciuc, unde au fost incluse
peste o sutã de poezii ºi câteva proze (Geniu pustiu,
Cezara, Sãrmanul Dionis, Fãt-Frumos din lacrimã).

Eminescologii sunt de pãrere cã faþã de

„plãsmuirile” anterioare, acestea sunt cele mai
„artistice”, care pãstreazã în substanþa lor sugestia
subtextului, încãrcãtura imagisticã.

P
oeziile llui EEminescu au fost sporadic
transpuse ºi în limba sârbã, acest lucru
datorându-se intraductibilitãþii bogatelor

expresii, „doldora de idei ºi simboluri, ecuaþii mitice,
mitologice ºi filosofice” (Sima Petrovici, O bunã
transpunere a Luceafãrului ºi Scrisorilor lui Eminescu
în limba sârbã, revista Lumina, nr. 2-3, Panciova,
2001, pp. 32-36). Prima tãlmãcire a poeziilor
eminesciene în limba lui Vuk Karodzic, a fost fãcutã
de romanticul poet Jóvan Jó din Vanovc Zmaj, însã,
dupã o versiune germanã, probabil cea alcãtuitã de
Mite Kremnitz. Grupaje din versurile luceafãrului
poeziei româneºti au apãrut sporadic în revistele
literare sârbe – Kniijeveni jivot din Timiºoara,
Kniijevne novine, Kniijevnost ºi Savremenik din
Belgrad. În anul 1979, la Ed. Prosveta avea sã vadã
lumina tiparului ºi o antologie – Pesnistvo evropskog
romantisma/ Poezia romantismului european, multe
dintre poeziile antologate fiind transpuse în limba
sârbã, printre alþii, de Vasko Popa, Ljubomir Simovici,
Aurel Gavrilov, Ivan V. Lalici ºi Adam Puslojici.

O altã încercare aparþine lui Mate Maras, care,
în 1989, a versificat Luceafãrul în sârbocroatã în
colecþia revistei de culturã Lumina. ªi cunoscutul
prof. univ. Radu Flora (Mihaj Eminesku: Ka Zvezdi,
izabrane pesme, Gradska Biblioteka, Zarko
Zrenjanin) s-a încumetat sã plãsmuiascã poeziile
lui M. Eminescu în sârbeºte.

Cea mai izbutitã ºi de excepþie traducere a lui
Eminescu aparþine, desigur, poeþilor Ileana Ursu ºi
Milan Nenadici. La Editura Libertatea din Panciova   ,
în anul 2000, aveau sã aparã bilingv Luceafãrul ºi
Scrisorile. Este pentru prima oarã când cititorul sârb
este iniþiat în universul liric al „poetului genial al
culturii ºi limbii române, mai mult, un poet unic ºi
genial universal” (Sima Petrovici). Cei doi traducãtori
au reuºit sã pãstreze în limba sârbã nealterate forma,
cadenþa ºi mesajul liric al acestor douã capodopere
eminesciene. 

Ileana Ursu ºi Milan Nenadici ºi-au dovedit
iscusinþa, mai ales, în traducerea unor poezii greu
de transpus în limba sârbã. Pentru ei, poezia lui
Mihai Eminescu, devenit vocea autenticã a umanitãþii,
înseamnã risipire de etern, sensul lumii, mister ºi
evidenþã. Traducerea poemului Rugãciunea unui dac
(Molitva iednog daceanina), foarte greu de transferat
în limba sârbã, a constituit piatra de încercare a
talentului lor. În textul acestuia au cãutat, dincolo
de melodicitate, dincolo de formele de construcþie,
„discursul transfrastic”, adicã puntea de legãturã
dintre cuvânt ºi frazã.

Faþã de „experienþele” anterioare prin care s-a
încercat introducerea în cultura sârbã a unui mare
poet al literaturii universale, demersul celor doi
traducãtori a fost o reuºitã, el bucurându-se de
un interes deosebit din partea „consumatorului”
de poezie din Serbia.

V
olumul Opere aalese/ IIzabrana ddela, apãrut
în anul 2000 la Ed. Elion din Bucureºti, la
150 de ani de la naºterea poetului „care a

încercat sã dea sens ºi finalitate timpului ºi spaþiului
istoric pentru neamul sãu”, cum scrie în prefaþã
Zoe Dumitrescu-Buºulenga, include echivalenþele,
tulburãtor de credibile, în limba sârbã ale celor doi
valoroºi poeþi din Novi Sad. Ceea ce este deosebit
de important, în afara poeziilor mai sunt prezentate
bilingv (punctul de pornire al acestei întreprinderi
fiind ediþia criticã Perpessicius), o parte dintre proze
(Cezara, Archaeus, Aur, mãrire ºi amor,
Contrapaginã ºi Borta vântului) o selecþie de cugetãri
ºi un grupaj de articole publicistice – Tendenþe de
cucerire, Românii Peninsulei Balcanice, Pe arborul
tãcerii, Alexandru III, Între legendele noastre, Discuþia
cestiunii dunãrene ºi Demagogii sunt aceiaºi. Editorii,
în Notã asupra ediþiei, precizeazã cã au cãutat sã
publice unele poezii necesare unei mai cuprinzãtoare
viziuni asupra liricii marelui poet, cât ºi a prozei ºi
publicisticii sale, tipãrite în premierã în versiunea
sârbã.

Se impune precizarea: Eminescu a fost tradus în
întreaga lume, dar, din cauza absenþei unei strategii
culturale româneºti pentru promovarea poeziei sale,
rãmâne „cel mai mare poet naþional european
necunoscut” (Adrian G. Sahlean, Eminescu – Eternal
Longing, Impossible Love, SUA).
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P
entru pprimul aarticol pe care îl scriem, avem
la dispoziþie o viaþã. Pentru cel de-al doilea,
o lunã sau mai mult. Pentru cel de-al treilea:

Doamne, dar cum a trecut timpul! Din faþa urmãtorului
doar internetul ne mai poate salva.

Este un sentiment nou ºi nu prea comod acela
cã trebuie sã pui ceva pe hârtie. Imediat dupã acest
imperativ urmeazã un ecran negru, ca la filme.
Despre ce, unde oare se aflã tema care sã spunã
ceva? Am o colecþie de pixuri ºi hârtiuþe de folosinþã
postumã ºi încã sunt tentat sã uit în buzunar aceste
mici obiecte atunci când pãrãsesc un hotel. Dar
nu este, vai, vina pixului sau a carneþelului care
nu lucreazã singure când ideea se volatilizeazã,
dacã totuºi a mijit ceva.

În soþietatea noastrã, de bunã seamã fãrã prea
multe prinþipuri ºi renumeratã de la buget, vãd cã
ºtiinþei ºi omului de ºtiinþã li se rezervã un loc din
ce în ce mai mic, o strapontinã acolo, într-un trenuleþ,
eventual în orãºelul ce se doreºte a fi ridicat în
parcul Plumbuita, poate chiar nu prea departe de
mãnãstirea unde l-am ascultat pentru prima oarã
pe pãrintele Sofian. De ce este aºa? În expunerea
de motive privind descentralizarea ni s-a indicat
raþiunea supremã a acþiunii: plouã cu atribuþii ºi
resurse, acolo de unde vin voturi, pentru cei care
scot oamenii la vot. Votul este floarea rarã cãutatã. 

Or ºtiinþa nu prea aduce voturi sau, chiar mai
rãu, are pretenþii. De ani buni încoace, chiar ºi
matematica, de când cu informatica ºi procesarea la
distanþã, pare sã-ºi pãrãseascã modestia tradiþionalã.
Ca sã afli ce poate ar fi în stare sã ne spunã omul
de ºtiinþã este nevoie de ceva timp ºi rãbdare. Noi
suntem însã dependenþi de o alergare în care nici nu
ne mai aducem aminte ce am vrut la plecare. În ciuda
a ceea ce declarãm adesea, în sufletul nostru se
aºazã bine neîncrederea, scepticismul, agnosticismul.
Dovezi? – Ce dacã preºedintele Academiei a venit,
cu un curaj intelectual de elogiat, sã prezinte poziþia
instituþiei în fruntea cãreia stã, cã nu este bunã
exploatarea propusã la Roºia Montanã! Nu a venit
nimeni dupã dânsul mãcar sã aducã obiecþii.

ªtiinþa însã îºi joacã rolul nu numai în domeniile
în care opereazã, ci ºi în legãturile induse cu alte
sectoare ale culturii, chiar dincolo de propriul
domeniu – exemple: muzica, arhitectura, mediul.
Statutul ºtiinþei ca parte a culturii nu se mãrgineºte
la articolele ºi cãrþile pe care omul de ºtiinþã le scrie,
fie cã este vorba de subiectele pur tehnice, fie cã
îºi fac locul reflecþii, eventual eseuri de filosofie sau
de altceva, cu o vocaþie mai amplã. Tot aºa dupã
cum cultura însãºi nu se reduce la poezii, romane,
muzicã, creaþii plastice sau altele, ci se hrãneºte
ºi se ilustreazã mult dincolo de toate acestea.

L
a nnoi aa eexistat uun îînceput remarcabil în
gândirea ºi mobilizarea atenþiei relative
la legãturile între exerciþiul ºtiinþific ºi actul

de culturã, într-un sens mai general. Avem nu puþine
exemple de dat care prefigureazã o tradiþie în acest
sens interdisciplinar. 

A existat un Seminar în care Octav Onicescu,
Gr.C. Moisil, ªtefan Þiþeica ºi Dan Barbilian au
prezentat lucrãri privind problemele determinismului.

Culegerea de articole [1] este unul dintre primele
exemple de la noi de lucrare de fizicã matematicã
în opticã pluridisciplinarã, îmbinând consideraþiile
matematice orientate cãtre algebrã cu cele de fizicã
teoreticã ºi de filosofie. O continuare a studiului
ar fi oportunã, cel puþin partea matematicã invitând
la actualizãri ºi remake, în direcþia vastei sinteze
datorate lui A. Dvurecenskij ºi S. Pulmannová [6],
trecând însã prin studiul aprofundat al structurilor
de ordine datorat algebristului român Mihail Benado,
care meritã sã fie redescoperit.  

Continuându-ºi studiile din liceu, Lucian Blaga
a scris despre experimentul ºi spiritul matematic,

sugerându-ne cã, într-o anumitã mãsurã, ºtiinþele
ar putea fi înþelese via categorii preluate din filosofia
stilului [4], [5], [9]. În acest sens, cunoaºterea
lucifericã vs. cunoaºterea paradisiacã din teoria
cunoaºterii dupã Blaga ar putea fi stiluri în cunoaºtere
ºi stilurile însele ar fi paravane de protecþie în dosul
cãrora ni se ascunde ºi ni se descoperã Marele
Anonim.

Teoria Marelui Anonim a fost viu criticatã de
pãrintele Dumitru Stãniloaie în cartea Poziþia
Domnului Blaga faþã de Creºtinism ºi Ortodoxie
(1942, Paideia). Dupã 50 de ani, marele teolog
ne dã un eseu de filosofia culturii, Reflexii despre
spiritualitatea poporului român. Reluând referirile
la Blaga, acad. Stãniloaie ne considerã nici unilateral
raþionaliºti, ca latinii din Occident, nici unilateral
mistici. Dupã dânsul, noi „unim luciditatea raþionalã
a latinitãþii personaliste, cu sentimentul de tainã,
prezentã în toate” (ziarul Lumina din 1 octombrie
2010). Cât de adevãratã ºi bine exprimatã, cât de
dureroasã de trãit în Istorie ºi cât de puþin înþeleasã
aceastã complexitate româneascã. ªi dacã este
adevãrat ce s-a spus, cã adicã Istoria este mai întâi
de toate Geografie, uitaþi-vã pe hartã ºi întrebaþi-vã
de ce ne gãsim atât de greu locul ca popor
ºi ca indivizi. 

D
an BBarbilian-IIon BBarbu este, poate,
primul matematician care scrie pagini
semnificative, interesante ºi astãzi, de

filosofia ºi istoria matematicii; exemple, conferinþa
emoþionantã despre Carl Friedrich Gauss, articolul
despre David Hilbert ºi eseul de o rarã frumuseþe
despre Evariste Galois, descoperit de acad. Solomon
Marcus ºi comunicat lui Dinu Pillat [3], [7]. Paginile de
prozã la care mã refer nu sunt scrieri ocazionale sau
de popularizare, ele incluzând reflecþii matematice
originale, totul – istorie, evocare ºi cugetarea omului
de profesie – într-un eseu autentic de filosofia culturii
având ca temã centralã matematica – parte a culturii. 

Articolul acad. Eugen Simion despre aceste
pagini ar trebui continuat. Semnalez cã am gãsit

în biblioteca profesorului Dan
Barbilian textul manuscris [2]
asupra cãruia aº dori sã revin.

Gr.C. Moisil a scris de
multe ori despre modul în
care trebuie sã înþelegem matematica. Articolul
Despre falsa împãrþire a matematicilor în matematici
pure ºi matematici aplicate îºi transmite mesajul chiar
prin titlu. Era o epocã în care politica exercita presiuni
privind orientarea cercetãrilor, cãrora li se cerea sã
aibã aplicaþii pânã la deformare ºi absurd. Contribuþia
acad. Gr.C. Moisil în cultivarea vocaþiei culturale
a ºtiinþei este însã atât de importantã încât reclamã
o tratare separatã.

Fãrã dezvoltarea potrivitã, tot pentru exemplificare,
semnalez textul lui Dan Barbilian Formaþia
matematicã [3]. Dan Barbilian identificã un umanism
clasic ºi un umanism matematic, gãsind, pentru cel
din urmã, o anume modestie de spirit ºi supunerea la
obiect, ca trãsãturi distinctive [3, p. 222]. Mai departe,
adaugã veracitatea drept caracteristicã a formaþiunii
matematice. Nu trebuie sã fim atât de siguri în
aceastã separare. De altfel, însuºi autorul ne
sugereazã cã existã un fond comun atunci când
foloseºte termenul umanism în ambele cazuri.
Trãsãturile umanismului matematic ar putea însã
conveni ºi umanismului în accepþia clasicã. Astãzi,
când asistãm la atâtea confuzii ºi denaturalizãri
în conceperea operei ºi în receptarea acesteia,
supunerea la obiect devine tocmai îndemnul salutar
de a nu depãºi anumite limite ale naturalului,
în forþarea situaþiilor, persoanelor, ideilor ºi
interpretãrilor, pentru ca acestea sã ne reprezinte
[10]. O anumitã rigoare ar fi o componentã binevenitã
în orice act de culturã, în diferite moduri de lucru
ºi forme de exprimare. (În amintirile sale despre
I.L. Caragiale, Cincinat Pavelescu citeazã o întrebare
a maestrului. „Cât ai lucrat tu la poezia asta? 2, 3,
4, 5 ore, sã zicem 6. Dar eu lucrez de 48 de ceasuri
fãrã sã mã miºc de la birou.” Cele 48 de ceasuri la
birou sunt ale unui poet sau ale unui matematician,
care nu gãseºte înlãnþuirea demonstraþiei? Mai târziu,
Cincinat îl întâlneºte pe Caragiale, care îi spune:
„Numai francezii din veacul lui Ludovic al XIV-lea
ºtiu sã scrie. Câtã precizie, ce eleganþã ºi cât natural
în fiecare rând!... Scrisul, mã bãieþi, e meseria cea
mai grea din lume. Numai la noi se improvizeazã toþi
scriitori ºi miniºtri. În orice frazã trebuie sã gãseºti
numai cuvântul care trebuie. ªi cuvântul acela
e numai unul singur.”)
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N
-aam vvrut ssã ffiu aarheolog. Terminasem,
în 1954, Facultatea de Istorie, luând licenþa
pe tema „Ideile politice la primii stoici”.

Conducãtor mi-a fost profesorul Dionisie Pippidi.
Pippidi a fost modelul pe care aº fi dorit sã-l urmez
în cariera mea. Fãcusem serioase progrese în
limbile clasice – latinã ºi greacã. Desigur, audiasem
cursurile de preistorie ale profesorului Ion Nestor
ºi fusesem impresionat de inteligenþa lui, de vastele
lui cunoºtinþe, nu numai în domeniul strict al
arheologiei, ci ºi în cunoaºterea societãþii primitive,
al comportamentului omului primitiv reflectat în
descoperirile arheologice. Sincer sã fiu, aceste
aspecte nu m-au atras pe atunci. (...) Dar s-a
ivit atunci, în 1955, în viaþa mea o întâmplare,
aº numi-o norocoasã, care mi-a oferit ºansa de
a face o sãpãturã arheologicã de control în ceea
ce se va dovedi a fi una dintre cele mai mari ºi mai
bogate necropole din sud-estul Europei din prima
epocã a fierului: la Ferigile, com. Costeºti, jud.
Vâlcea. Sunt mãrturisirile arheologului ºi istoricului
Alexandru Vulpe, cuprinse în discursul de recepþie
rostit cu prilejul primirii sale ca membru titular
în Academia Românã. 

Alexandru Vulpe s-a nãscut la 16 iunie 1931 în
Bucureºti. Pãrinþii sãi, Ecaterina Dunãreanu-Vulpe
ºi Radu Vulpe, au fost printre cei mai apreciaþi elevi
ai savantului Vasile Pârvan. Crescând într-un
asemenea mediu, drumul tânãrului Alexandru Vulpe
se va îndrepta, firesc, cãtre studiul antichitãþii. În anii
de studenþie este atras de istoria, filosofia ºi literatura
greacã, însã, curând dupã încheierea studiilor
universitare, preocupãrile sale ºtiinþifice se vor
îndrepta cãtre arheologia pre- ºi protoistoricã.
Experienþa solidã cãpãtatã pe ºantierele arheologice
de la Poiana, Poieneºti ºi Popeºti, alãturi de pãrinþii
sãi, sau pe ºantierul de la Sãrata Monteoru, sub
îndrumarea profesorului Ion Nestor, la care se
adaugã înzestrarea intelectualã aparte a tânãrului
absolvent, a avut un rol hotãrâtor în decizia pe care
conducerea Institutului de Arheologie din Bucureºti
a luat-o la acel moment, aceea de a-i încredinþa
rãspunderea ducerii la bun sfârºit a sãpãturilor

de la Ferigile. Cercetarea bogatelor morminte
de la Ferigile, desfãºuratã pe durata mai multor ani,
a constituit obiectul tezei sale de doctorat, prezentatã
în 1968 la Universitatea din Bucureºti.

În decursul celor ºase decenii de activitate
ºtiinþificã, Alexandru Vulpe a urcat toate treptele
profesionale, de la colaborator extern al Institutului
de Arheologie din Bucureºti la cercetãtor principal I.
Totuºi, acordarea meritatelor onoruri pentru valoroasa
sa activitate ºtiinþificã a venit, pe plan intern, cu
oarecare întârziere. În anul 1990 a devenit ºeful
Secþiei de arheologie preistoricã din cadrul Institutului
de Arheologie din Bucureºti, iar din 1999 este director
al acestei instituþii. Începând cu 1990 susþine la
Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti
cursuri de Preistorie, Istoriografie greacã ºi Izvoare
literare privind protoistoria Daciei. În 1996 a fost ales
membru corespondent al Academiei Române, iar în
2009 a devenit membru titular. În acelaºi an a primit
ºi conducerea Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie
a Academiei Române. A fost decorat în anul 2000
cu înalta distincþie Steaua României în grad de
comandor. În anul 2006 Universitatea de Vest din
Timiºoara îi acordã titlul de Doctor honoris causa,
iar Institutul de Arheologie din Iaºi îl proclamã
membru de onoare al sãu.

C
ercetãrile dde tteren ale arheologului
Alexandru Vulpe au adus rezultate
remarcabile pentru preistoria ºi protoistoria

spaþiului nord-dunãrean. A condus ºantiere
importante precum cele de la Tigveni (Argeº), Cepari
(Argeº), Rudeni (Argeº), Popeºti (Giurgiu), Susani
(Timiº), Costiºa (Neamþ), Rotbav (Braºov), valorificate
prin rapoarte de sãpãturã ºi studii apãrute în reviste
de specialitate din þarã sau strãinãtate. Foarte
apreciate sunt lucrãrile sale referitoare la începuturile
metalurgiei aramei ºi bronzului la Dunãrea de Jos,
periodizarea ºi datarea absolutã a epocii bronzului
ºi a primei epoci a fierului, relaþiile comunitãþilor din
spaþiul nostru cu cele din zona egeo-anatolianã în
epoca bronzului ºi prima epocã a fierului, conþinutul,
rãspândirea ºi datarea descoperirilor de tip Costiºa,

Basarabi ºi Ferigile. Volumele
despre topoarele de metal din
eneolitic ºi epoca bronzului
(1970; 1975), despre spadele,
pumnalele ºi cuþitele de luptã
hallstattiene (1990), toate
trei publicate în cadrul
prestigioasei serii
Prähistorische Bronzefunde, reprezintã preþioase
instrumente de lucru pentru preistoricieni. Bun
cunoscãtor al limbilor clasice, ºi-a îndreptat atenþia
ºi asupra studiului surselor literare antice, îndeosebi
asupra celor care aduceau informaþii cu privire la
istoria veche a þinuturilor din zona Dunãrii de Jos;
câteva exemple în acest sens sunt scrierile sale
legate de presupusa „invazie” sciticã din sec. VII-V
î.Hr. sau despre primele atestãri ale geþilor
ºi dacilor.

O
pera ººtiinþificã a arheologului ºi istoricului
Alexandru Vulpe a primit recunoaºterea
internaþionalã cu mult timp în urmã. În 1976

devine membru corespondent al Institutul Arheologic
German ºi membru în Consiliul Permanent al Uniunii
Internaþionale de ªtiinþe Pre- ºi Protoistorice (UISPP).
Este invitat sã publice în binecunoscute reviste de
specialitate din strãinãtate, sã participe la importante
congrese ºi conferinþe internaþionale, sã susþinã
prelegeri la renumite universitãþi germane, precum
ºi un curs, de un semestru, la Universitatea din
Saarbrücken (1982). 

Personalitate strãlucitã a culturii româneºti,
un adevãrat erudit, profesorul Alexandru Vulpe
impresioneazã prin pasiunea ºi uºurinþa cu care
discutã diversele subiecte ale pre- ºi protoistoriei
sau operele literare ºi filosofice ale scriitorilor antici,
prin elocvenþa disertaþiilor sale, întotdeauna logice
ºi argumentate, prin rafinamentul prezenþei sale.
Gãsesc acest prilej foarte potrivit pentru a-i mulþumi
pentru încrederea pe care mi-a arãtat-o, pentru
conversaþiile deosebit de folositoare mie
ºi plãcute avute de-a lungul anilor.

Acad. AAlexandru VVulpe

Alexandru VVulpe, aarheolog ººi iistoric
AAnnccaa-DDiiaannaa PPOOPPEESSCCUU

AAlleexxaannddrruu VVuullppee, iistoric ººi
arheolog, ss-aa nnãscut lla 116 iiunie 11931,  îîn
Bucureºti. EEste mmembru ccorespondent  aal
Academiei RRomâne ddin 223 ffebruarie 11996
ºi mmembru ttitular ddin 77 iiulie 22009;
preºedinte aal SSecþiei dde ªªtiinþe IIstorice
ºi AArheologie ((din 22009).

Studii lliceale ººi uuniversitare
(Facultatea dde IIstorie) lla BBucureºti.
În 11968 ººi-aa ssusþinut tteza dde ddoctorat
Necropola hhallstattianã dde lla FFerigile.
Monografie aarheologicã. Cercetãtor ((din
1965) ººi ddirector ((din 11999) aal IInstitutului
de AArheologie „„V. PPârvan” aal AAcademiei
Române; ddin 11990, pprofesor aasociat, iiar
din 11994, pprofesor ttitular lla FFacultatea
de IIstorie aa UUniversitãþii ddin BBucureºti,
unde ppredã ccursuri ººi sseminarii sspeciale
în ddomeniile ppre- ººi pprotoistoriei. AA þþinut

prelegeri lla BBerlin, FFrankfurt, GGiessen, HHeidelberg, KKiel, MMarburg, MMünster,
Saarbrücken eetc. AA ddesfãºurat ººi ddesfãºoarã oo bbogatã aactivitate aarheologicã
de tteren, îîn ccalitate dde cconducãtor aal ººantierelor dde lla FFerigile, CCostiºa, BBrad,
Tigveni, SSusani, RRotbav, CCepari, PPopeºti, NNãeni ººi RRudeni, rrezultatele ccercetãrilor
sale rregãsindu-sse îîn nnumeroase llucrãri, sstudii, aarticole, rrapoarte, ccomunicãri,
publicate îîn þþarã ººi îîn sstrãinãtate, ssingur ssau îîn ccolaborare, îîn ccare pprezintã tteme
privind îînceputul ººi ddezvoltarea mmetalurgiei aaramei ººi bbronzului, aa oorfevrãriei
antice îîn RRomânia ººi þþãrile îînvecinate, cculturile eepocii bbronzului îîn RRomânia, iistoria
ºi ccivilizaþia pprimei eepoci aa ffierului, ccu ddeosebire aa cculturilor BBasarabi ººi FFerigile-
Bârseºti ººi rraporturile ccu iilirii, ssciþii ººi ttracii ssudici, iistoria ººi ccivilizaþia ccelei dde-aa
doua eepoci aa ffierului, ccu aaccent ppe ccetatea ggeticã dde lla PPopeºti eetc.: Cu pprivire
la pperiodizarea eepocii bbronzului îîn MMoldova (1961); Traci ººi iiliri lla ssfârºitul pprimei
epoci aa ffierului îîn OOltenia (1962); Ptolemy aand tthe AAncient GGeography oof MMoldavia
(1964); Les pphases dde lla ccivilisation dde TTei (1964); Die MMittlere HHallstattzeit iin

Rumäänien (1965); Cercetãri aarheologice ººi iinterpretãri iistorice pprivind ssec. VVII–V
î.e.n. îîn sspaþiul ccarpato-ddunãrean (1970); Äxte uund BBeile iin RRumäänien (2 vvol.,
München, 11970,1975), llucrare ddistinsã ccu PPremiul „„V. PPârvan” aal AAcademiei
Române; Începuturile mmetalurgiei aaramei îîn sspaþiul ccarpato-ddunãrean (1973);
Bols àà rrelief dde PPopeºti (1976); Problèmes aactuels dde lla pprotohistoire tthrace
(1976); Der HHügel vvon SSusani (1977); Puncte dde vvedere pprivind iistoria DDaciei
preromane (1979); Zur EEntstehung dder GGeto-DDakischen ZZivilisation. DDie BBasarabi-
Kultur (1986); Limita dde vvest aa SSciþiei lla HHerodot (1986); Despre uunele aaspecte
ale sspiritualitãþii ddacice (1986); Geto-ddacii îîn iistoria mmilitarã aa llumii aantice (1987);
Dacia îînainte dde DDromichete (1988); Die KKurzschwerter, DDolche uund SStreitmesser
der HHallstattzeit iin RRumäänien (München, 11990); Der SShatz vvon PPerºinari (1995);
Spaþiul eegeo-aanatolian ººi EEuropa ssud-eesticã îîn llumina uunei rrevizuiri aa ccronologiei
epocii bbronzului (1997) ºº.a. SS-aa nnumãrat pprintre aautorii Dicþionarului dde iistorie
veche aa RRomâniei (1978) ººi ccoordonatorii ººi aautorii vvol. II ddin ttratatul Istoria
românilor (2001; eed. III, 22010). ÎÎn uultimul ddeceniu aa ppublicat oo sserie dde sstudii
privind iizvoarele lliterare aantice rreferitoare lla iistoria vveche aa RRomâniei: En MMarge
de PPs.Scymnus 7766–770 (1997); Geto–Dacii? (1998); Zu TTrogus PProl XXXXII.
Ein aarchääologisches BBeitrag (1999, 22007); Din nnou ddespre ggeografia aanticã aa
Moldovei lla vvest dde PPrut (2000); Autour dde lla ffondation ddu RRoyaume OOdryse
(2000); Cimerienii. UUn eetnonim ccu mmultiple îînþelesuri (2002); Herodot IIV, 994:
Gebeleizis? (2003); Cum ssã-ll îînþelegem ppe HHerodot (2003); Problema ssciticã
în RRomânia (2003); Die AAgathyrsen. EEine zzusammenfassende DDarstellung
(2004); Migraþii. OO ttemã aarheologicã ººi iistoricã. MModelul EEst–Vest (2006);
Zu dden GGrabsitten dder äälteren HHallstattzeit iin RRumäänien (2008); Herodot
ºi rreligia ggeþilor (2009); Sunt ccimerienii ppopor nnomad? PPe mmarginea uunei ccãrþi
recent aapãrute (2010); Necropola dde lla HHinova, MMehedinþi (2010) ºº.a. MMembru
corespondent aal IInstitutului AArheologic GGerman ººi mmembru îîn CComitetul EExecutiv
al UUniunii IInternaþionale dde ªªtiinþe PPre- ººi PProtoistorice ddin ccadrul UUNESCO ((1991,
membru dde oonoare ddin 22001). DDoctor HHonoris CCausa aal UUniversitãþii dde VVest ddin
Timiºoara ((2007). AA ffost ddistins ccu OOrdinul nnaþional „„Steaua RRomâniei” îîn ggrad
de CComandor ((2000).

(Dupã DDorina NN. RRusu, Dicþionarul mmembrilor AAcademiei RRomâne. 11866–2010,
Ed. aa III-aa, rrevãzutã ººi aadãugitã, EEditura EEnciclopedicã, BBucureºti, 22010.) 
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C
onºtient ccã pprin aaceastã pprezentare nu voi
izbuti decât sã întredeschid o posibilã nouã
fereastrã spre tãrâmul lumii templierilor,

vã propun sã poposim câteva minute în preajma atât
de controversatului document cunoscut sub numele
de CHARTA TRANSMISSIONIS.

Foarte pe scurt, reamintesc faptele, aºa cum
sunt ele cunoscute de majoritatea
membrilor Ordinului.

Înaintea supliciului din 1313, Jacques
de Molay, întemniþat încã, a hotãrât ca, în
pofida prigoanei declanºate de tandemul
rege–papalitate, Ordinul sã-ºi continue
existenþa în secret. Pentru aceasta,
el a încredinþat întreaga sa autoritate
lui Johannes Marcus Larmenius,
desemnându-l succesor în înalta
demnitate de Mare Maestru.

Peste ani, Larmenius însuºi, ajuns la
o vârstã înaintatã, gãseºte soluþia pentru
a se confirma ideea de continuitate a
Ordinului, redactând aceastã CHARTA
TRANSMISSIONIS, prin care îi transferã
întreaga autoritate lui Theobaldus, prior
al Alexandriei.

Scris pe douã coloane ºi jumãtate ºi
ornamentat cu migalã în stilul vremii, pe
suport de pergament, documentul (Fig. 1,
la pagina alãturatã) a fost vãzut de nobilii
cavaleri români care se aflau într-o vizitã
în Anglia, expus la British Museum.

Convins cã deja mulþi dintre cititori
cunosc scrierea templierã, în care
este redactat documentul, mânat de
curiozitate, am încercat sã identific cheia
de citire a textului, decriptând alfabetul
folosit într-o manierã uºor diferitã de cea
propusã de cãtre ilustrul frate reverend
Fred J.W. Crowe.

Aºa cum se poate vedea, documentul
are dispusã în partea de sus–central
îngemãnarea realizatã în stilul epocii,
între crucea maltezã ºi cea
templierã (simbolul vechi).

Urmãrind în sensul acelor
de ceasornic ºi parcurgând
etape de câte patru semne,
în trepte, dinspre conturul crucii
malteze ºi invers, rezultã suita
de litere–semne ºi cifre–semne
din Figura 2 (grupa 1: A, B, C,
D; grupa 2: E, F, G, H; grupa 3:
I/J, K, L, M; grupa 4: N; grupa 5:
O, P, Q, R; grupa 6: S, T, U, V;
grupa 7: X, Y, W, Z; grupa 8:
1, 2, 3, 4; grupa 9: 5, 6, 7, 8;
grupa 10: 9; grupa 11: 0).

D
esigur, cchiar ddacã
ºtiam cã textul a fost
deja decriptat cu

destulã vreme înainte, aceeaºi
omeneascã pornire m-a
îndemnat sã încerc a translitera din semn templier
în text latin trei pasaje.

Primul vizeazã chiar începutul documentului ºi,
mãrit corespunzãtor, aratã ca în Figura 3. Urmãrind
semnele, putem împreunã sã deducem textul de sub
imagine „...Ego frater Johannes Marcus Larmenius
Hierosolomitanus”.

Dacã pentru prima încercare n-am întâlnit mari
greutãþi, pentru celelalte douã texte m-am izbit
de greutatea dictatã de vechimea documentului
ºi, pe de altã parte, de calitatea fotografiei, singura
pe care o aveam la îndemânã. Ca urmare, în cele
douã texte alese ca fiind primele dupã consemnarea
lui Larmenius, am preferat sã las loc gol în locul

semnelor ce n-au putut fi identificate cu precizie.
Grupajul rezultat astfel (Fig. 4) menþioneazã

cele douã consemnãri ale primilor doi Mari Maeºtri
care i-au succedat lui Larmenius, anume Theobaldus
la 1324 ºi Arnaldus de Bracques la 1340.

Putem deduce însemnãtatea acestui document,
de vreme ce consemneazã prin aceastã procedurã

de semne
templiere
mãrturia
întregului
ºir de Mari
Maeºtri ai
Ordinului,
pânã la
Bernard
Raymond
Fabre
Cordoal

de Albi, care a preluat înalta demnitate
la 4 noiembrie 1804.

ª
tiind ccã oomenirea a gestionat dintotdeauna
o continuã pendulare între credinþã ºi
îndoialã, reamintesc cã nici acest document

nu a scãpat de sub lupa neîncrederii unor tendenþioºi
vânãtori de cusururi, gata a demola orice sub haina
unui pragmatism contrafãcut.

În acest sens, obiecþiile critice aduse de J.G. Fidel
în History of Freemasonry din 1866 ºi reluate în
istoria lui R.F. Gould, vol. I, pag. 498, mã obligã
a vã prezenta în sintezã suita de argumente pledând
contra autenticitãþii documentului ºi, lângã ea,

în completare la analiza
reverendului Fred Crowe,
modestele mele observaþii.

1. Fidel susþine cã „latina
folositã în document nu este
cea din sec. XIV”.

Faþã de acest argument ne permitem sã opunem
concluzia lui Sir George Warner, custode al Secþiei
de Manuscrise de la British Museum, un veritabil
expert în materie, care sunã astfel: „Limba latinã
în care a fost redactat documentul este cu certitudine
din secolul XIV”.

2. În al doilea argument, Fidel afirmã cã „Statutele
Templierilor sunt tratate cu superficialitate, fiindcã
niciun Mare Maestru nu are dreptul sã îºi desemneze
un succesor”.

La acest argument opunem însuºi textul
documentului, în care Larmenius se exprimã
astfel: „Aºadar, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi cu
consimþãmântul deplin al Adunãrii Supreme a
Cavalerilor, am conferit ºi decretez prin prezentul
înscris cã-i transmit pe viaþã Eminentului Comandant
ºi preaiubit Frate al meu Theobaldus din Alexandria,
demnitatea de Maestru al Ordinului Templului...”

3. Susþine Fidel cã „era inutilã emiterea unui
asemenea act în condiþiile în care existau convente”.

Ei bine, în chiar invocarea de mai sus, se certificã
foarte clar faptul cã desemnarea s-a dat în Adunarea
Supremã a Cavalerilor ºi mai apoi se precizeazã

scopul: „sã fie aceasta mãrturia
pãstrãrii continuitãþii demnitãþii
de Mare Maestru, a ºirului
neîntrerupt de succesori
ºi de integritate a Statutelor”.

Prin urmare, tocmai pentru
cã exista riscul ca adunãrile
Cavalerilor sã nu se poatã þine
statutar, Charta precizeazã
în continuare cã „demnitatea
de Mare Maestru sã nu
fie transferatã decât cu
consimþãmântul Adunãrii
Generale a Templului, iar
când acest lucru va avea loc,
zic ca succesorul sã fie ales
prin votul cavalerilor...”

Aºadar, tocmai pentru a
preveni dispariþia sau neglijarea
redactãrii unor documente în
condiþiile vitrege de prigoanã,
Marele Maestru ales avea

obligaþia a consemna evenimentul în acest
document-mãrturie.

4. Susþine Fidel cã „instalarea a patru vicari
era inutilã”, întrucât, nici în momente de maximã
înflorire, Ordinul nu prevedea decât doi asistenþi
pentru Marele Maestru...”

Credem cã situaþia de confuzie în care cu
siguranþã a lucrat Ordinul o vreme, ca ºi risipirea
cavalerilor într-un areal larg, fãrã a fi la vedere, pot
explica aceastã nevoie ca, tocmai pentru a ocroti
identitatea cavalerilor, sã se renunþe la cei doi
asistenþi laici ºi sã se recurgã la desemnarea
a patru vicari, care „sã menþinã proeminenþã
ºi autoritate” în reaºezarea activitãþii.

5. La acest argument, Fidel invocã faptul
cã „anatema împotriva gradelor scoþiene a fost
pronunþatã abia la 1782, întrucât abia la Conventul
de la Wiesbaden s-au exclus templierii din lojile
masonice”.

Rãspundem doar trimiþând din nou la textul lui
Larmenius care sunã foarte clar: „...pronunþ ºi ordon
ca Templierii scoþieni care au dezertat din Ordinul
nostru sã fie loviþi de anatemã”. Este limpede cã nu
face nicio referire la vreun grad scoþian, dintre cele
apãrute dupã 1700, ci la cavaleri în carne ºi oase,
membri ai Ordinului încã la 1314. 

Câteva cconsideraþii ddespre
Charta ttrannsmmissioonnis

CCaavv.. MMaarree CCrruuccee FFlloorriinn HHOORRVVAATTHH

Fig. 22

Fig. 33

Fig. 44
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6. În sfârºit, Fidel acuzã faptul cã maniera în care
se succedã numele Marilor Maeºtri este incorectã:
„în cazul anului de instalare a marelui maestru
Everard de Bar, în loc de 1149 este consemnat
anul 1152, iar la Philip de Naples în loc de 1116
este consemnat anul 1169”.

Aproape cã n-ar trebui luat în seamã acest
argument, de vreme ce este ºtiut cã în Chartã ºirul
Marilor Maeºtri semnatari începe cu 1324,
nemaipomenindu-se despre niciun alt Mare Maestru
anterior.

F
aþã dde aargumentele oferite cu toatã
autoritatea sa de specialistul Sir George
Warner, custode al Secþiei de Manuscrise de

la faimosul British Museum, anume cã înscrisul
CHARTA TRANSMISSIONIS este un document
autentic, încercãm sã alipim, cu slabele noastre
puteri, argumentele desprinse din propria interpretare.

Documentul în cauzã, dincolo de vechimea
atestatã a pergamentului, ca provenind din perioada
1300-1400, are în alcãtuirea sa elementele decorative
specifice epocii invocate ºi, peste toate, o suitã
de simboluri pe care vã propun sã le interpretãm
dupã cum urmeazã:

a) Litera de cap (început) a documentului (E),
având ca simbol templier triunghiul cu
vârful în jos, este înscrisã, dupã
obiceiul epocii ºi în specificul
documentelor redactate ca atare, într-o
încadraturã de tip blazon, despãrþit pe
verticalã în douã registre distincte
(Fig. 3):

– Registrul din stânga motiveazã
legãtura ca formulã terminalã cu
vrejul–coloanã a viþei de vie, pãstrând
caracterele de genezã (frunza
de vie) în arabescurile interioare
ºi decoraþiunea externã acestui
perimetru. Aceastã porþiune de blazon
este ocrotitã în partea superioarã de
figura stilizatã a dragonului înaripat,
amintind ca simbol de fiara înaripatã
din suita celor patru încercãri de pe
muntele Horeb la care Iisus a fost
supus – corespondent imagistic pentru
biruinþa repurtatã asupra FRICII.
Motivãm cã nu întâmplãtoare este
folosirea acestui simbol, de vreme
ce, împotriva prigoanei ºi a abstinenþei
cu care Inchiziþia a ameninþat cavalerii
ordinului, Larmenius cuteazã sã
editeze documentul, înfruntând
consecinþele ce-ar fi putut plana ca atare asupra
celor ce dovedeau cã, deºi scos în afara legii
prin Bulã papalã, Ordinul continuã sã existe.

– Registrul din dreapta gãzduieºte în chiar
intimitatea literei de cap (E) imaginea unui cavaler
al cãrui scut are înscrisã crucea Ordinului Templier.
Litera ca atare e ocrotitã de imaginea stilizatã
a cãluþului de mare, simbol echivalent al calului
terestru pentru perimetrul din care creºtinii ºi-au
revendicat semnul sacru al peºtelui (alfa = începutul),
ca echivalent al perioadei de început, în care

prigoana împotriva creºtinilor este un fapt
care nu trebuie nicidecum demonstrat. Prin urmare,
cavalerii scoºi în afara legii ºi urmãriþi de Inchiziþie
sunt cei care cuteazã sã editeze acest document
la puþinã vreme dupã arderea pe rug a lui Jaques
de Molay, continuând sã apere ideea creºtinismului.

b) Elementul de susþinere a acestei duble
încadraturi tip blazon este vrejul viþei de vie, având
pe mijloc verticala inelelor (Fig. 5), sugerând
continuitatea simbolicã, ce urcã din rãdãcina având

ca bulb–sãmânþã chiar
reprezentarea multhulitului
Baphomet.

D
incolo dde eesenþa
întru oobârºie
decriptatã

ca îngemãnare a celor 4 animale care simbolizau
cele 4 vicii învinse de Iisus pe muntele Horeb, din
aceastã îngemãnare rezultã, dupã Agabus
Decapolitul, chipul lui Baphomet. Viþa de vie rodeºte
din capul lui Baphomet ºi, ca simbol încriptat în logos,
el se citeºte de cãtre iniþiaþi invers, TEMOHPAB, ceea
ce în traducere înseamnã: (TEM-O-H-P-AB) Templi
Omnium Hominum Pacis Abbas (= Pãrintele
Templului, pace universalã = a oamenilor). Prin
urmare, simbolul Baphomet ca rãdãcinã are cele
douã direcþii de încriptare graficã, atât ca imagine,

cât ºi ca scriere, generând pe verticalã vrejul (viþa
de vie) ca simbol al vinului de împãrtãºanie, motiv
comun al Euharistiei în credinþa creºtinã apãratã cu
preþul vieþii de atâtea ori de cãtre cavalerii templieri
(vezi ºi romanul nostru Un templier la Sarmizegetusa,
pp. 163-164).

c) Filonul din dreapta, a cãrui verticalã se
alcãtuieºte pe acelaºi motiv al viþei de vie, susþine
cupola celor 6 deschideri (ferestre) ale anului vãzute
din faþã, lãsând în spaþiu sã se înþeleagã rotundul

celor 12 deschideri (= luni) ale anului
calendaristic, simbol al constructorilor cãlugãri
ce sugereazã în plan vizual sonorizarea
cuvântului ABRAXAS, cuvânt regãsit
pe toate vechile sigilii templiere.

Decriptat în cheie numerologicã, cuvântul
sugereazã: A = 1,B = 2, R = 100, A = 1,
X = 60, A = 1, S = 200, însumat = 365, adicã
zilele anului, ce stau sub semnul vãzului
ezoteric, al vãzului pe care iniþiatul templier
l-a dobândit în timp (Fig. 6), sugerând
faptul cã adevãrata sa conºtiinþã rãmâne
treazã, de veghe, pe tot parcursul anului.

Aceastã veghe îºi are originea (= rãdãcina)
în simbolul strãvechi al capului de felinã,
cea ai cãrei ochi pot destrãma tenebrele

nopþii (Fig. 7).
Ea aminteºte totodatã

de pielea de panterã
pe care Marele Preot
al Egiptului o îmbrãca
o datã pe an peste
veºmintele sacerdotale,
recunoscând astfel în ea,
simbolic, patroana vãzului
ezoteric, simbol regãsit
pe structura multora
dintre marile catedrale.

De fapt, capul felinei
ºi ºnurul cu care se
încingeau sacerdoþii
confereau statutul de
castã a celor ce erau
a doua oarã nãscuþi
(= iniþiaþii).

Cele douã planuri
de bazã, cu rol de obârºie (= început), ale celor
douã marginalii ce au fost destinate sã marcheze
spaþiul scris destinat consemnãrii Marilor Maeºtri
ai Ordinului, constituie ºi simbolul celor douã planuri
de pregãtire, cele douã cãi prin care cavalerii
îºi întãreau credinþa ºi spiritul (= biruinþa viciilor),
pe de o parte, ºi cunoaºterea gãzduitã de perimetrul
ezoteric, pe de alta. 

A
ceste ssimboluri, puse în contextul epocii
de mare primejdie în care ochiul Inchiziþiei
nu ierta nimic, ne fac sã credem cu tãrie

cã documentul este autentic, elaborat într-o vreme
în care nu se putea învinge prigoana decât prin
matricea tainei. Un document elaborat la 1700-1800,
aºa cum susþin scepticii, n-ar fi avut nevoie de
întreaga suitã de precauþii simbolice, realizate,
dupã cum se vede, cu foarte multã migalã.

Din îînvãþãturi...

Dee aacceeeeaa,, ffiiuull mmeeuu,, ddeeººtteeaappttãã-ttee ººii iiaa aammiinnttee ººii nnuu-þþii
ddaa cciinnsstteeaa ttaa bbooiieerriilloorr ttããii,, ccããccii ttuu îîii ppuuii ppee ddâânnººiiii
bbooiieerrii,, ººii nnuu eeii ttee ppuunn ppee ttiinnee ddoommnn,, ccii ppee ttiinnee ttee-aa

ppuuss DDuummnneezzeeuu,, ccaa ssãã ffiiii uunnssuull lluuii,, dduuppãã ccuumm aa zziiss ººii pprroorrooccuull::
„„PPuunnee,, DDooaammnnee,, lleeggiiuuiittoorr ppeessttee eellee,, ccaa ssãã îînnþþeelleeaaggãã nneeaammuurriillee
ccãã ssuunntt ooaammeennii!!”” AAººaa ººii ppee ttiinnee ttee-aa aalleess DDuummnneezzeeuu,, ccaa ssãã ttee
ccuunnooaassccãã ttooþþii ccãã ttuu eeººttii aalleess ddee DDuummnneezzeeuu ssãã llee ffiiii lloorr ssttããppâânn
ººii ppããssttoorr bbuunn,, ccaa ssãã ppaaººttii ttuurrmmaa lluuii HHrriissttooss ffããrrãã ppããrrttiinniirree..
DDee aacceeeeaa ººii ttuu,, ddaaccãã eeººttii vvrreeddnniicc,, îînnccãã rrâânndduuiieeººttee-þþii ttuurrmmaa,,
ccaa ssãã nnuu ffiiee uunniiii ggrraaººii,, iiaarr aallþþiiii ssãã mmooaarrãã ddee ffooaammee,, ccii ssãã mmããssoorrii
ttuuttuurroorr llaa ffeell,, ffiieeccããrruuiiaa dduuppãã lluuccrruull ssããuu ººii ffiieeccããrruuiiaa dduuppãã ccuumm
îîii eessttee sslluujjbbaa,, aaººaa ssãã-ii ffiiee ººii dduullcceeaaþþaa..

IIaarr vveenniittuull ttããuu,, ccee þþii ssee ccuuvviinnee ssãã-ll iieeii ddiinn ttooaattãã þþaarraa,, ssãã vviinnãã
îînnttrreegg îînn mmâânnaa ttaa,, ssãã nnuu ccuummvvaa ssãã-ll îîmmppaarrþþii bbooiieerriilloorr ttããii,, ssaauu
rruuddeelloorr ttaallee,, ssaauu uunnoorr sslluuggii ddee-aallee ttaallee,, ccaarree þþii-aauu sslluujjiitt,, ccii ttoottuull
ssãã vviinnãã ccuu bbuunnãã ssooccootteeaallãã îînn mmâânnaa ttaa.. DDeeccii ccuuii vveeii ddaa ddiinn

mmââiinniillee ttaallee ssãã ssee ººttiiee ººii ssãã-þþii ddeeaa mmuullþþããmmiittãã ººii ssãã ttee ccuunnooaassccãã
ccãã ttuu eeººttii uunnssuull lluuii DDuummnneezzeeuu ººii ddoommnn ddeepplliinn.. CCããccii cceell ccee vvaa
ffii ddoommnn ttrreebbuuiiee ssãã aaiibbãã mmuullttãã mmiinnttee,, ccaa ssãã ccuunnooaassccãã mmiinntteeaa
ddoommnnuulluuii mmiinntteeaa sslluuggiilloorr ssaallee,, iiaarr nnuu ssãã ccuunnooaassccãã mmiinntteeaa
sslluuggiilloorr mmiinntteeaa ddoommnnuulluuii.. CCããccii,, ddaaccãã vvããdd sslluuggiillee mmuullttãã mmiinnttee
llaa ddoommnn,, aattuunnccii eellee îîii sslluujjeesscc ppee ddrreeppttaattee ººii-ii ffaacc mmuullttãã cciinnssttee,,
iiaarr ddaaccãã îîll aaffllãã ssllaabb ddee mmiinnttee,, aattuunnccii eellee îîll þþiinn ddoommnn nnuummaaii ccuu
nnuummeellee.. PPeennttrruu ccãã sslluuggiillee,, ccuumm îîll vvããdd ppee ddoommnn,, aaººaa-ii ººii sslluujjeesscc,,
dduuppãã ccuumm ee ººii ddrreepptt;; sslluuggaa,, ccuumm vveeddee ppee ddoommnnuull ssããuu,, aaººaa
îîii ººii sslluujjeeººttee.. CCããccii,, ddaaccãã ddoommnnuull eessttee ssããrraacc ccuu mmiinntteeaa,, sslluuggiillee
ppeennttrruu ccee ssãã-ll sslluujjeeaassccãã dduuppãã ddrreeppttaattee ssaauu ssãã-ll cciinnsstteeaassccãã,, ddaaccãã
ddoommnnuull aacceellaa nn-aarree mmiinnttee,, ccaa ssãã llee pprriicceeaappãã ººii sslluujjbbaa,, ººii cciinnsstteeaa,,
ccââttãã sslluujjbbãã ffaacc ººii mmuunnccãã ppeennttrruu eell,, iiaarr eell nnuu ccuunnooaaººttee sslluujjbbaa
ººii mmuunnccaa lloorr?? DDee aacceeeeaa,, ccâânndd nnuu ccuunnooaaººttee ddoommnnuull sslluujjbbaa
ººii mmuunnccaa sslluuggiilloorr ssaallee,, aacceellaa ccee ddoommnn eessttee,, ssaauu sslluuggiillee
lluuii ccuumm îîii vvoorr mmaaii sslluujjii ssaauu îîll vvoorr mmaaii cciinnssttii?? 

Fig. 66

Fig. 77

Fig. 55



– Vorbiþi-ne,
vã rog, despre educaþia
dumneavoastrã matematicã
ºi despre începuturile
carierei ºtiinþifice. 

– Educaþia mea
matematicã a cunoscut mai multe perioade, fiecare
cu specificul ei. La vremea gimnaziului (1940-1947)
în Iaºi ºi Predeal, am avut privilegiul sã am doi
distinºi profesori, amândoi cu studii ºi posturi la
Universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti. Primul dintre
ei, pe nume Constantin Menciu, a fost pentru multã
vreme asistent ºi conferenþiar la Universitatea din Iaºi
ºi era un pedagog realmente talentat. Atunci când un
coleg al meu i-a vizitat mormântul, paznicul cimitirului
i-a spus cã era cel mai vizitat mormânt (de cãtre foºtii
lui studenþi). Al doilea profesor, Nicolae Donciu, avea,
de asemenea, experienþã de profesor universitar, ca
asistent al unuia dintre cei mai mari matematicieni
români, Dimitrie Pompeiu. Ei m-au încurajat ºi ajutat
sã particip la activitãþile Gazetei Matematice, inclusiv
la competiþiile anuale organizate de aceasta. În 1946

am luat premiul al cincilea, iar în 1947 premiul întâi.
Profesorii ºi interesul meu crescut pentru matematicã
m-au convins cã acestei discipline trebuie sã-i dedic
cariera. Iar în toamna lui 1947 am devenit student
în matematicã la Universitatea din Iaºi. Din 1947
pânã în 1977 am fost student, preparator, asistent,
lector, conferenþiar, profesor, decan ºi prorector la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi. Am avut profesori
foarte buni, cu doctorate ºi stagii postdoctorale
în România, Italia ºi Germania. Cursurile urmate
au acoperit o arie largã a matematicii, la nivelul
atins de aceasta pânã la cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial: algebrã abstractã, analizã realã, geometrie
diferenþialã, mecanicã, analizã complexã, teoria
numerelor, teoria probabilitãþilor ºi altele. Un curs de
grupuri topologice urmat în ultimul an m-a determinat
sã-mi scriu teza de licenþã în acest domeniu. Primele
rezultate publicabile le-am obþinut în 1950, ca parte
a acestei teze. Mi-am început, deci, activitatea
de cercetare acum mai bine de 60 de ani. Dar,
în 1953, pentru cã mã simþeam izolat în aceastã
zonã de cercetare, mi-am schimbat domeniul,
trecând la ecuaþii diferenþiale. Dupã 63 de ani de
viaþã universitarã, sunt încã implicat în activitatea
de cercetare, bucurându-mã în continuare de acest
mod de viaþã. Convingerea mea este cã mediul
academic constituie partea cea mai bunã
a acestei lumi complexe.

Bineînþeles, atunci când am terminat facultatea,

inclusiv doctoratul, luat în timp ce predam ºi fãceam
ºi cercetare, nu am considerat educaþia mea ca
terminatã. Am avut multe ocazii sã progresez ca
om de ºtiinþã, prin participarea la seminare, conferinþe,
simpozioane. În particular, am luat parte la seminarul
organizat de A. Halanay la Institutul de Matematicã
al Academiei Române, la Bucureºti, iar din 1957
am organizat eu însumi, ajutat de colegii de la Iaºi,
seminarul nostru de teoria calitativã a ecuaþiilor
diferenþiale. În 1961 am participat la Congresul
Uniunii Internaþionale a ªtiinþelor Mecanice, organizat
de academicianul Iurii Mitroploskii, la Kiev, iar
cu aceastã ocazie
am întâlnit pentru
prima datã mai
mulþi matematicieni
vestiþi, din mai
multe þãri: Solomon
Lefschetz venea
de la Institutul RIAS
pe care-l crease
la Baltimore,

V.V. Nemytskii venea de la Moscova, Jack Hale tot
de la RIAS, L. Cesari de la Universitatea Purdue.
A fost un eveniment memorabil pentru mine, ºansa
de a întâlni pentru prima datã în viaþã savanþi de
frunte ce aparþineau „universitãþii mele invizibile”.

– Ecuaþiile diferenþiale, domeniul dumneavoastrã
de cercetare, sunt puternic reprezentate la
Universitatea din Iaºi. Ne puteþi spune câteva cuvinte
despre istoria ºcolii matematice ieºene, starea de
azi ºi, eventual, sã speculaþi asupra viitorului ei? 

– Domeniul ecuaþiilor diferenþiale este foarte
vast, cu ramificaþii cultivate din plin de comunitatea
matematicã. El începe, pe baze solide, cu Isaac
Newton, care a subliniat importanþa lor în mecanicã
ºi astronomie, explicând cu ajutorul ecuaþiilor
diferenþiale cum ºi de ce se miºcã planetele
în jurul Soarelui. Astãzi, ecuaþiile diferenþiale apar
în numeroase locuri, jucând un rol important în
înþelegerea evoluþiei fenomenelor din naturã ºi
societate. Desigur, am în minte ºi numeroasele
domenii surori ºi domenii de aplicare, drept care
mi se pare cã vechiul adagiu „Mundum regunt
numeri” ar trebui înlocuit cu „Mundum regunt
aequationes”. Normal, alte clase de ecuaþii, cum
ar fi cele integrale, integro-diferenþiale, funcþionale,
cu diferenþe, au rolul lor în rezolvarea de probleme
din ºtiinþã, inginerie, biologie, economie etc.
În ceea ce priveºte începuturile ecuaþiilor diferenþiale
la Universitatea din Iaºi, unde acest domeniu

a demarat dupã rãzboi, pot menþiona mai multe
nume care au fost legate de acest proces: A Myller
a investigat probleme din mecanicã cu ajutorul
ecuaþiilor integro-diferenþiale; C. Popovici, care a
studiat astronomia în Franþa, a fost preocupat de
ecuaþii funcþionale, rezultatele sale fiind citate într-o
carte a lui J. Peres; mai mulþi profesori de mecanicã,
precum V. Vâlcovici, Al. Sanielevici ºi I. Plãcinteanu,
de asemenea au abordat probleme care i-au condus
spre ecuaþii diferenþiale; G. Bratu (1881-1941),
care s-a mutat la Universitatea din Cluj în anii 1920,
este cunoscut pentru ceea ce se numeºte acum

„ecuaþia Bratu”. În perioada 1930-1945,
D. Mangeron, cu doctorat sub conducerea
lui M. Picone, a fost activ în aceastã arie,
la fel ca A. Haimovici, care a aplicat ecuaþii
diferenþiale în biologie, în colaborare
cu cercetãtori în medicinã.

Perioada de dupã 1950, când numãrul
profesorilor a crescut considerabil, atât la
universitate, cât ºi la politehnica ieºeanã,
la fel ca numãrul cercetãtorilor din recent
creatul Institut de Matematicã „O. Mayer”
al Filialei Iaºi a Academiei Române, este
caracterizatã de formarea a numeroase
grupuri ºi ºcoli de cercetare. În afara
grupurilor tradiþionale dedicate geometriei,
acum sub conducerea lui Radu Miron, care
continuã activitatea lui A. Myller, O. Mayer,
M. Haimovici, Ilie Popa ºi a altora în
geometria diferenþialã, existã un al doilea
grup, sub conducerea lui Viorel Barbu,
constând din mai mulþi specialiºti în ecuaþii
funcþionale, teoria controlului ºi ramuri
înrudite. Acest grup îi include pe I. Vrabie,

Aurel Rãºcanu, Gh. Moroºanu (acum la Universitatea
Central Europeanã de la Budapesta), Cãtãlin Popa,
S. Anita, C. Zãlinescu, O. Cârjã etc. Alte grupuri,
sau seminare, cum s-a obiºnuit sã fie numite,
lucreazã în algebrã, mecanicã, analizã matematicã,
cercetãri operaþionale. Dupã deschiderea spre
Europa de Vest din ultimii 20 de ani, multe persoane,
profesori sau cercetãtori, au avut numeroase ocazii
de a vizita universitãþi ºi centre de cercetare
din întreaga Europã, progresând considerabil
în activitatea lor. De altfel, mulþi dintre ei lucreazã
în Vest, la Paris, Oxford, în SUA ºi Canada.

– De ce este nevoie pentru ca o ºcoalã sau o
tradiþie în matematicã sã se formeze ºi sã dureze? 

– Cred cã am avut noroc sã urmez ºi apoi sã
fiu membru al unei ºcoli matematice care de curând
ºi-a sãrbãtorit centenarul, anume Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaºi, unde, în 1910, un tânãr profesor
a fost primit în Catedra de Geometrie. Evident,
îl am în vedere pe fondatorul ºcolii matematice
din Iaºi, profesorul Al. Myller, cel care în 1906 îºi
susþinea teza de doctorat la Universitatea Georgia
Augusta din Goettingen. El a petrecut trei ani acolo
(1903-1906) ºi i-a avut ca proferori pe David Hilbert
(care i-a fost ºi supervizor de tezã), Felix Klein,
Hermann Minkowski ºi Karl Schwarzschild. Myller
a fost 37 de ani profesor la Iaºi ºi întreaga lui carierã
a fost ghidatã de ceea ce a vãzut la Goettingen,
având în acelaºi timp în minte condiþiile locale.
Mai întâi, el a organizat biblioteca matematicã
(ea nu exista atunci când a ajuns el la Iaºi). Myller
a profitat de faptul cã unul dintre profesorii sãi de
la Universitatea din Bucureºti, cu care-ºi susþinuse
licenþa, era secretar de stat la Educaþie. A obþinut
de la acesta un ajutor financiar considerabil ºi a
pornit sã doteze biblioteca, ajunsã azi la aproape
o sutã de mii de volume, cãrþi ºi reviste. Aceastã
bibliotecã, purtând acum numele lui, a fost un
loc de pregãtire pentru cinci sau ºase generaþii
de matematicieni, împrãºtiaþi acum în peste 10 þãri.

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº
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Dialoguri eesenþiale

Constantin CCorduneanu s-aa nnãscut lla
26 iiulie 11928, lla IIaºi, uunde aa aabsolvit FFacultatea
de MMatematicã îîn 11951 ººi aa oobþinut ttitlul dde ddoctor
în 11956. AA uurcat ttoate ttreptele iierarhiei ddidactice,
de lla ppreparator lla pprofesor ((1949-11977), lla
Universitatea „„Al.I. CCuza”, ddar aa ppredat ººi lla IInstitutul
Politehnic „„Gh. AAsachi” ddin IIaºi ººi lla IInstitutul
Pedagogic ddin SSuceava. ÎÎn 11978 ss-aa sstabilit îîn SSUA,
unde aa llucrat cca pprofesor ttitular lla UUniversitatea
Statului TTexas ddin AArlington-DDallas. SS-aa ppensionat
în 11996, ddevenind „„Emeritus PProfessor”. AA pparticipat
la ppeste 1100 dde cconferinþe iinternaþionale, aa vvizitat
numeroase uuniversitãþi ddin ttoatã llumea. LLa 11 mmartie
1974 aa ffost aales mmembru ccorespondent aal AAcademiei
Române. AA îînfiinþat ººi ccondus rrevista Libeertas
Matheematica. Membru aal ccomitetului dde cconducere
(1982-11995) ººi ppreºedinte ((1995-11998) aal AAcademiei
Româno-AAmericane dde AArte ººi ªªtiinþe.

A ppublicat ppeste 2200 dde llucrãri ((cãrþi ººi aarticole),
privind tteoria gglobalã aa ssistemelor ddiferenþiale, tteoria
admisibilitãþii ººi aaplicaþii lla ssisteme ddiferenþiale,
integrale ssau ccu ooperatori VVolterra ggenerali, tteoria
stabilitãþii ssistemelor, tteoria mmiºcãrilor ooscilante

ºi aa uundelor.
Dintre mmonografiile
publicate: Funcþii
aproapee-ppeeriodicee
(1961, vversiuni
englezeºti îîn 11968
ºi 11989), Principlees
of DDiffeereential aand
IInteeggral EEqquations
(1971, 11977,
cu ttraducere îîn
limba rromânã îîn
1973 ººi 11977), IInteeggral EEqquations aand SStability oof
Feeeedback SSysteems (1973), Functional EEqquations wwith
Causal OOpeerators (2002), Almost PPeeriodic OOscillations
and WWavees (2009). MMembru aal mmai mmultor ccolective
editoriale ººi ssocietãþi aacademice. DDoctor HHonoris
Causa aal uuniversitãþilor ddin CConstanþa, BBraºov,
Iaºi ººi SSuceava.

Prima pparte aa aacestui iinterviu aa ffost rrealizatã
la îînceput dde sseptembrie 22010, lla BBaia MMare,
în ttimpul ccelei dde aa ººaptea eediþii aa CConferinþei
Internaþionale dde MMatematicã AAplicatã ((ICAM7).

DDeesspprree mmaatteemmaattiiccãã,, mmaatteemmaattiicciieennii
ººii „„uunniivveerrssiittããþþiillee lloorr iinnvviizziibbiillee””

Vasiille BBERINDE



A
poi, aa uurmat iintroducerea dde ccursuri
avansate, care pe vremea aceea se
numeau cursuri la alegere. Colegii lui Myller

de la universitate predau acele cursuri avansate
pe bazã de voluntariat, pentru tineri interesaþi de
perfecþionarea cunoºtinþelor lor matematice. Myller
a fost „primus inter pares” în a preda asemenea
cursuri, fãrã platã, dar inspirându-i pe tinerii
ascultãtori sã se dedice matematicii ºi ajutându-i
sã avanseze în ierarhia universitarã. Astãzi,
asemenea cursuri sunt predate în mod regulat
la multe universitãþi din Europa ºi SUA, dar acum
un secol aºa ceva nu era prea obiºnuit. În al treilea
rând, Myller a trebuit sã lupte împotriva pãrerii cã
disciplinele fãrã laboratoare nu au nevoie de asistenþi
sau altfel de personal auxiliar. Dupã zece ani de
insistenþe, el a obþinut primul sãu asistent, O. Mayer,
care mai târziu a ajuns colegul sãu de universitate
ºi în Academia Românã.

Folosesc aceastã ocazie pentru a spune cã
aceste trei cerinþe pentru ca un grup de cercetãtori
sã devinã o ºcoalã, în sensul larg, universitar, sunt
valide ºi astãzi. Bineînþeles, trebuie sã þinem seama
de progresele din ultimul secol în privinþa
posibilitãþilor de informare, cum ar fi
mijloacele electronice, inclusiv internetul,
precum ºi de faptul acceptat azi cã orice
unitate academicã trebuie sã conþinã
tineri, capabili sã continue activitãþile
demarate de profesorii lor. La urmã,
dar nu lipsitã de importanþã, trebuie
menþionatã posibilitatea de a cãlãtori,
care permite cercetãtorilor sã comunice
chiar mai eficient decât prin intermediul
internetului. Nu aº putea încheia mai bine
rãspunsul meu decât spunând cã spiritul
de echipã trebuie sã domneascã în orice
grup de cercetare, dacã el doreºte sã
ajungã o ºcoalã. Noi, oamenii de ºtiinþã, suntem
în continuã competiþie unii cu alþii. Dar aceastã
competiþie nu trebuie sã se transforme într-o
opoziþie contradictorie, care în cele din urmã
sã ducã la dizolvarea grupului. Atunci, în cel
mai bun caz, o ºcoalã mare ar putea genera
mai multe ºcoli mai mici.

– Cum aþi reuºit sã vã pãstraþi interesul pentru
activitatea de cercetare matematicã în timp ce eraþi
puternic implicat în activitãþi administrative (rector
la Suceava, prorector la Iaºi etc.)? 

– În ultimii 60 de ani am fost implicat în cercetare
ºi publicare de lucrãri, dar numai 14 ani am avut
funcþii administrative. Pentru câþiva ani am condus
ceea ce în Europa se numeºte o „catedrã”, cu un
profil matematic general sau aplicativ. Am fost decan
pentru patru ani, dar profesorii erau mai ales de
matematicã ºi doar câþiva de informaticã. Poziþia de
prorector avea în subordine cercetarea ºi programele
doctorale. Asta e, probabil, explicaþia faptului cã
nu am simþit o presiune prea mare în a-mi îndeplini
sarcinile. Iar perioada dedicatã administraþiei
reprezintã mai puþin de un sfert din viaþa mea activã.
Cred cã un lider, într-o instituþie academicã, trebuie
sã cunoascã diversele aspecte ale activitãþilor în care
colegii sãi sunt angajaþi. În SUA, existã o percepþie
diferitã a acestui rol, preºedintele unei universitãþi
este persoana care reprezintã instituþia în faþa
oamenilor ºi guvernului (a consiliului de
conducere/Board of Trustees, în cazul ºcolilor
private), în timp ce „provost-ul” (un fel de prorector)
are de a face cu oamenii din interiorul ºcolii.
Nu cred cã existã un rãspuns simplu la aceastã
întrebare. Rezultatul depinde foarte mult de
persoanele implicate.

– Cum vedeþi clasica dicotomie dintre matematica
„purã” ºi cea „aplicatã”, cu accent pe domeniul
dumneavoastrã de interes? 

– E adevãrat, în majoritatea ramurilor ºtiinþei
existã ceea ce numiþi o „dicotomie” între pur ºi
aplicat. Matematica nu face excepþie ºi cred cã
analiza numericã, teoria controlului, matematicile
financiare, pentru a numi numai câteva domenii,
sunt considerate matematicã aplicatã. În acelaºi
timp, logica matematicã, teoria numerelor

ºi domeniile clasice ale matematicii (geometria,
analiza, algebra –  Les structures fondamentales de
l'Analyse, cum ar spune Bourbaki), sunt considerate
ca fiind matematicã purã. ªtim, ºi sunt multe
exemple, cã nu poate exista o separare strictã între
„aplicat” ºi „pur”. De exemplu, logica matematicã
a fost aplicatã în informaticã, domeniu pe care unii
sunt tentaþi s-o numeascã „inginerie matematicã”.
Partea din mecanicã numitã cinematicã nu poate
fi conceputã fãrã geometrie. Trebuie menþionat cã
aplicaþiile diferitelor teorii, deci ale matematicii pure,
în alte ramuri ale ºtiinþei au generat noi concepte ºi
chiar teorii, care s-au adãugat celor tradiþionale. Ne
putem gândi la algoritmi ºi logica matematicã sau la
teoria sistemelor. Ceea ce se numeºte azi dinamica
populaþiilor a generat un nou capitol al ecuaþiilor
diferenþiale. Se vorbeºte despre algebra linearã
numericã, apãrutã recent.

Aº încheia rãspunsul meu cu un exemplu pe
care l-am gãsit cu mult timp în urmã, citind despre
discuþiile în aceastã privinþã de la Societatea de
Matematicã din Moscova. Unul dintre participanþi
ºi-a exprimat pãrerea cã matematicienii sovietici sunt
cu precãdere implicaþi în cercetãri abstracte, evitând

aplicarea ºtiinþei în practicã. Cunoscutul matematician
I.G. Petrovskii a intervenit în discuþie, spunând cam
aºa: „dacã am fi implicaþi mai ales în aplicaþii, curând
nu am mai avea ce aplica”. La vremea aceea, a fost
un act de curaj. În ceea ce mã priveºte, aº putea
spune cã am fãcut matematicã „purã” atunci când
am investigat „inegalitãþi calitative” într-o lucrare din
Journal of Differential Equations ºi cã am fãcut
matematicã „aplicatã” atunci când am aplicat aceste
inegalitãþi în stabilitatea miºcãrii. Cred cã aceastã
situaþie este întâlnitã în cazul multor autori,
exceptându-i pe „puriºti”. Sunt convins cã atât
matematica „purã” cât ºi cea „aplicatã” vor continua
sã se îmbogãþeascã una pe cealaltã, dezvoltându-se
cu succes laolaltã. 

– Aþi folosit mai devreme termenul de „universitate
invizibilã”. Puteþi elabora puþin asupra acestui
concept? 

– Desigur. Din câte ºtiu, acest termen a fost folosit
pentru prima datã prin anii 1960 de profesorul de
Solla Price de la Universitatea Columbia, New York.
El era preocupat de organizarea cercetãrii ºtiinþifice
în noile condiþii create de dezvoltarea rapidã a
învãþãmântului ºi cercetãrii dupã rãzboi. A scris
un studiu, care a apãrut la Yale University Press
sub titlul Little Science, Big Science. Am citit acest
studiu prin anii 1970, când am gãsit din întâmplare
o traducere româneascã a lui. Potrivit lui de Solla
Price, prin universitatea invizibilã trebuie sã înþelegem
un grup de cercetãtori, indiferent de locul de muncã
ºi þara unde lucreazã, care fac cercetare în acelaºi
domeniu de specialitate. Pentru a da un exemplu,
legat de tema discuþiei noastre, aº spune cã exista
o universitate invizibilã pe vremea când am început
sã mã ocup de ecuaþii diferenþiale ºi subiecte înrudite,
la mijlocul anilor ’50. Bineînþeles, o structurã de acest
fel trebuie sã fie susþinutã de un numãr de „stâlpi”,
iar eu am fost suficient de norocos sã intru în contact
cu mai mulþi dintre ei ºi sã le citesc cãrþile, ceea
ce m-a ajutat în carierã. (...)

– Vã consideraþi mai mult un cercetãtor sau
un profesor? 

– Dupã ce m-am pensionat, în 1996, de la
Universitatea Texas din Arlington, aº putea spune
cã sunt numai cercetãtor. Nu mai am de predat,

activitate cu care m-am ocupat 47 de ani. Singurele
ocazii când mai „predau” sunt cele când prezint
rezultatele cercetãtilor mele la conferinþe, sau, mai
rar, unor studenþi reali sau altor persoane interesate
în genul de lucruri care mã preocupã. Înainte de
pensionare, îmi împãrþeam timpul, aproape egal,
între profesorat ºi cercetare. Dacã în profilul instituþiei
unde eºti angajat se aflã ºi cercetarea ºi activitatea
la catedrã, atunci trebuie sã le faci pe amândouã.
Formulat mai dramatic, eºti subiectul sloganului
„Publici sau pieri” (în englezã, „Publish or perish”).
În timpul  primilor patru ani de lucru la universitate,
a trebuit sã învãþ cum sã-mi fac cercetarea, pentru
a obþine titlul de doctor ºi pentru a-mi pãstra postul
la facultate. Desigur, mi-am continuat cercetarea,
participând la seminare ºi la diferite evenimente care
m-au ajutat sã progresez. Interesul pentru a progresa
în domeniul tãu trebuie sã rãmânã viu pentru tot
restul carierei. În afara seminarelor ºi conferinþelor
din România, am petrecut douã luni la Florenþa,
Italia, în Grupul de Analizã Funcþionalã ºi aplicaþii,
al profesorilor G. Sansone ºi R. Conti. Apoi, în timp
ce vizitam Universitatea Rhode Island, am avut
posibilitatea rarã de a urma, la Universitatea Brown

din Providence, un curs (semestrul de
varã, 1968) al lui S. Lefschetz, care
venea sãptãmânal de la Princeton.
Cursul era despre istoria geometriei
algebrice, dar Lefschetz vorbea despre
modul în care viaþa sa a fost modelatã
de matematicã, care au fost cele mai
relevante descoperiri în acest domeniu
ºi multe altele. Era un deliciu sã-l asculþi
pe Lefschetz ºi sã ai posibilitatea sã
discuþi cu el, punându-i întrebãri la care
rãspundea cu largi paranteze ºi cu
referinþe pertinente (adesea ºi cu umor).
În final, aº dori sã menþionez cã de-a
lungul carierei mele, iar acest lucru

continuã ºi dupã pensionare, am scris cu mare
plãcere ºase monografii matematice, mai ales cursuri
pentru studenþi ºi pentru avansaþi, care au fost bine
primite de colegi ºi de studenþi. Scriind asemenea
cãrþi, trebuie sã combini priceperile de cercetare
ºi de profesor, de aceea spun cã am fãcut simultan
ambele aceste activitãþi. Închei prin a menþiona
cã ºtiu foarte puþine persoane care au fãcut numai
cercetare toatã cariera, dar cunosc un mare numãr
de persoane care au avut numai sarcini de predare
(ºi au folosit cursuri scrise de alte persoane). 

– Care este pãrerea dumneavoastrã privind
mãsura în care exodul creierelor afecteazã
matematica din þãrile Europei de Est ºi, în particular,
România?

– Cred cã acest fenomen, la nivelul pe care-l
constatãm azi, este nou. ªi în secolul trecut avem
multe cazuri de savanþi americani care ºi-au început
cariera în Europa. Exemple precum John von
Neumann, N. Minorsky, A. Ostrovski sunt doar
câteva. Ei au emigrat pur ºi simplu, ca parte a unor
grupuri mai largi, din estul Europei spre America sau
spre Europa de Vest. În prezent, numãrul celor care
îºi pãrãsesc þãrile de origine ºi se stabilesc în þãri
mai avansate tehnologic este, însã, semnificativ
mai mare. Un fost student al meu, pe vremea când
era prorector la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi,
mi-a spus cã absolvenþii de informaticã au deja
posturi asigurate în þãri precum SUA, Canada,
Germania, Franþa ºi altele chiar înainte de a-ºi
fi obþinut diplomele. În matematicã nu este la fel
de dramatic, dar mulþi tineri absolvenþi, uneori ºi
persoane specializate, fac acelaºi lucru. În facultatea
mea, la ora asta suntem cinci în aceastã situaþie,
din România, Bulgaria ºi Rusia. Aº zice cã
matematica este mai internaþionalizatã, mai
globalizatã dacã vreþi, decât multe alte domenii
de cercetare ºi învãþãmânt. Cred cã ne îndreptãm
spre procesul de uniformizare a populaþiei întregului
Pãmânt. Studenþii de la universitatea din Texas
vin din multe þãri, de pe toate continentele. Cred
cã acest fenomen de transplant ºtiinþific va continua
multã vreme, cu diferite grade de intensitate în
cele douã direcþii, depinzând de diferitele modificãri
din lume. Iar aceste modificãri sunt foarte dificil
de prevãzut în acest moment.
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Cãrþi ººi aautori

E
vident, aacest ttitlu
anunþã câteva
consideraþii despre

Vasile Voiculescu, un mare
scriitor român al perioadei
interbelice ºi al primilor ani

de comunism, pe care i-a plãtit cu sângele temniþei,
pornit din lumea satului ºi ajungând sã fie preþuit
într-o prietenie literarã exemplarã de prinþesa
Nadejda ªtirbey ºi, mai ales, de Regina Maria, între
medicii care au vegheat la cãpãtâiul micului prinþ
Mircea. Sunt remarcabile afirmaþiile lui Wim Lamfers
în studiul Om, medic, poet ºi prozator din numãrul
11 (36), noiembrie 2013, al revistei Curtea de la
Argeº: Medicul poet publicã între cele douã rãzboaie
în reviste literare de prestigiu, precum Gândirea
ºi Ramuri. ªtiind cã „sãmânþa nemuririi, iubite,
e cuvântul” ºi cã „scrisul e o nuntã”, scrie poezii
erotice ºi poezii mistice, viaþa ºi credinþa
fiind pentru el un singur lucru, de nedespãrþit.
Senzualitatea ºi îngerii sunt totodatã prezenþi
în poemele celui care cu Dostoievski ºtie cã
„nu este mântuire decât prin frumuseþe”.

Câþi îngeri de mãtase ai de pazã?
Când zboarã-n lãturi fragedul lor stol,
Ies sâni ºi braþe, razã dupa razã,
Din visteria trupului, domol.
Pornind de la aceste afirmaþii, ne-am gândit

sã le completãm cu aprecieri asupra poetului Vasile
Voiculescu ºi asupra operei sale prezentate în douã
lucrãri de datã mai recentã, monografia Viaþa lui
V. Voiculescu de Florentin Popescu (Editura Vestala,
Bucureºti, 2008) ºi Studii de literaturã românã
de Maria Vâlceanu, Gabriela Georgescu
(Editura Zodia Fecioarei, Piteºti, 2005).
În monografia citatã (pag. 291), Florentin
Popescu realizeazã portretul doctorului fãrã
arginþi utilizând un alt portret, cel pe care
însuºi Vasile Voiculescu i-l schiþa lui Lev
Tolstoi:

„În urmã cu ani, în Conferinþa Culturã ºi Civilizaþie,
scriitorul fãcea un portret extrem de sugestiv lui
Tolstoi, cel din ultimii ani de viaþã. Citit acum, i se
potriveºte în mare mãsurã ºi autorului sãu, la fel
trãindu-ºi ultima parte a vieþii într-o sãrãcie ºi tristeþe
aidoma celor prin care a trecut ºi marele romancier
rus. Acest mare om, scria autorul Sonetelor, în cel
mai desãvârºit sens un prinþ al cuvântului, un prinþ
al spiritului, trãia ca ºi cel mai sãrac mojic, retras
într-un sat dosnic, în mijlocul þãranilor, de care
nu se deosebea cu nimic, umbla în caftan grosolan,
cu cizme de iuft, nu purta ceas, nu întrebuinþa
automobilul, nici trãsura, nu avea electricitate, nici
confort, mânca uºor, mâncãruri gãtite de mâna lui,
cu un cuvânt, ducea o viaþã necivilizatã, lipsitã de
toate înlesnirile moderne. În schimb, ce viaþã bogatã
lãuntric, ce avuþii sufleteºti dãruia în ficare an lumii,
ce înãlþime moralã, ce putere de sacrificiu ºi de
exemplu, ce mângâiere oropsiþilor, ce speranþã
flãmânzilor de mai bine!”

S
peranþã fflãmânzilor ººi ooropsiþilor dãruia
ºi Vasile Voiculescu; „scene, episoade
banale din viaþa cotidianã de atunci

ne apar azi încãrcate de semnificaþii: medicul îngrijea
bolnavii fãrã sã accepte recunoºtinþa în bunuri
materiale ori bani, adesea lãsând la capul suferinzilor
medicamentele plãtite din propriul salariu. Etica
sa de profesionist se va forma acum ºi aºa.
Ea va rãmâne neschimbatã, cu trecerea anilor,
pânã la încheierea carierei.“ (Florentin Popescu)

Din cel de al doilea studiu citat, vom selecta
câteva aprecieri critice asupra volumului Ultimele
sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere
imaginarã de Vasile Voiculescu, volum apãrut
postum, în 1964, reprezentând culmea concentrãrii

geniului poetic, „una dintre marile zile festive ale
lirismului nostru contemporan” (Perpessicius),
„o doctrinã a iubirii” (Vladimir Streinu), unde „cuvintele
se supun în întregime ideii, culoarea lor scade,
reliefurile îºi pierd din agresiunea formelor, poezia
se abstractizeazã” (Eugen Simion). Volumul cuprinde
90 de sonete, numerotate în continuarea celor
154 rãmase de la Shakespeare, dar cu o structurã
tematicã ºi cu o realizare artisticã proprie ºi unicã
în contextul literaturii noastre. Poate numai Eminescu
mai închisese în vers atâta patetism ºi atâta durere
a iubirii neîmplinite. Sonetele reprezintã o poveste
de dragoste în care intrã Timpul, momentele anului
– poemele sunt datate cu ziua din calendar, începând
de la primul (Nu-mi cerceta obârºia..., CLV, duminicã,
5 decembrie
1954) ºi pânã
la sonetul 90
(Stric oare
faimei tale...,
datat duminicã
ºi luni, 20/21
iulie 1958).
Este, aºadar,
o poveste de
dragoste care
se întinde pe
patru ani, cu
strãluciri ºi
fericiri celeste ºi
cu suferinþe
enorme, cãci
întotdeauna

existã un echilibru,
cu cât te înalþã mai

sus fericirea, cu atât se încrânceneazã suferinþa sã
te sfâºie. Dar, pe când omul de rând poate fi copleºit
de aceastã suferinþã, tocmai din aceste esenþe artistul
extrage elixirul nemuririi: Hai, inima sfâºie-mi,
mi-o faci nemuritoare, fiindcã  pentru mag, pãmântul
n-are margini, nici cerurile prag.

S
imilitudinea IIubiree –– LLuminã venitã din harul
dumnezeiesc (lumina dintâi) o întâlnim
ºi în lirica lui Lucian Blaga ºi chiar

mai înainte, la Eminescu (pe-al meu propriu
rug mã topesc în flãcãri):

Alãturi de lumina creatã-n empireu,
Iubirea fu o nouã luminã pentru lume;(...)
În inima mea arde acest lãuntric soare
Din haosul vieþii mi te-ai dezvãluit
Pe tine, frumuseþe atotcotropitoare.
Vast cosmos, ce-n orbita-þi m-ai prins, biet satelit;
ªi-n juru-þi, cu alaiul de aºtri mã avânt,
Pe muzica din sfere, de-a pururi sã te cânt.
Iubirea este vãzutã ca un foc ceresc, iar fulgerul

iubirii izbeºte pânã la incandescenþã sufletele
ºi trupurile celor îndrãgostiþi:

Larg fulgerul iubirii izbi în amândoi,
De-atunci mã zbat ºi suflu, vãpaia sã-i sporesc,
Sã ardem împreunã de-acelaºi foc ceresc.
Dominatoare este frumuseþea, în orice vers

se scaldã splendoarea sa, prin iubire, îmbrãþiºarea
trupurilor, consideratã pãcat, se transformã în virtute,
nãvod, trup de sãruturi, patimi sub zãvor, urgie
închisã aratã o tentativã repetatã de unicizare
prin iubire, dar ºi o mare singurãtate a neîmplinirii.
Universul se populeazã cu temple, stâlpi puternici,
coloanele îngheaþã, lucrurile sunt atrase, ca anticele
obiecte de fier de la corãbii, de un magnetism
cosmic. Tonul care însoþeºte acest demers este grav,
de un tragism stãpânit cu superioritatea geniului:

Þi-am fãurit o ’naltã ºi grea demiurgie,

Un univers de patimi adânc pus sub zãvor, 
Aicea orice vorbã închide o urgie
ªi fiece silabã e un ciclon de dor. 
Motivul eminescian al ochilor iubitei, izvor de

suferinþã (piarã ochii tulburãtori din cale-mi) devine
la Voiculescu: ªi ochilor tãi, aºtri tulburãtori de cale/
opun intensu-mi geniu, în care se topesc.

Un Argus cu o mie de inimi, poetul cunoaºte
disperarea provocatã de un sentiment mai puternic
decât se poate îndura omeneºte: Cãci te iubesc
cu urã, întreg ºi numai eu/ nu te împart cu nimeni,
nici chiar cu Dumnezeu – iar marile otrãvuri cu care
s-a deprins, dispreþul ºi trãdarea, îi sunt trebuitoare.
Din aceastã zbatere care trece în artã rãmân laurii
veciei neofiliþi pe tâmple, deoarece În inimã ascunsã
stã slova nemuririi/ ªi-o scriu cu diamantul caratelor
iubirii. Chiar trãdarea, durerea celui pãrãsit, poate
fi înnobilatã ºi transformatã în artã: Sã stoarcem
nemuririi ºi artei lacrimi cât/ Sã stea podoabã lumii
hidoasa ei trãdare.

Un alt sonet ne trimite cãtre perechea primordialã,
animus ºi anima, formând o unitate de nedesfãcut:
Tãiat în jumãtate ºi-n pulberea zdrobirii,/ Cum am
sã port eu singur poverile iubirii?

T
recerea pprieteniei îîn iiubire, povestea
aceasta de dragoste fãrã de seamãn
este tema unui alt sonet:

Pe noi prietenia nu ne mai încãpu...
Prea mult crescu ºi grabnic nãvalnica simþire.
Atunci ne strãmutarãm pornirile-n iubire
ªi-o dragoste înaltã ºi-adâncã începu.
Pasiunea atinge apogeul în sonetul datat vineri,

11 martie 1955, pe care îl reproducem în întregime,
pentru frumuseþea sa desãvârºitã:

Spun unii de-un ostrov vrãjit, pe mãri, departe...
Corãbiile-n preajmã-i se nãruiesc în valuri.
Orice metal din ele se smulge, se desparte,
Sar cuiele ºi-aleargã sã se înfigã-n maluri.
Oh, nu e basm… Cu mine s-a petrecut la fel:
Tot ce-mi încheie firea ºi cârma drept o þine,
Orgoliosul geniu, voinþa de oþel
M-au pãrãsit nãuce ºi s-au lipit de tine.
Dar dragostea îndatã le luã la toate locul,
Cu lanþuri fermecate mã ferecã ºi leagã.
Zvârl ancora la þãrmul unde-mi aflai norocul,
Vreau sã rãmân aicea viaþa mea întreagã.
ªi ca sã nu mai vinã din lume nici un rãu,
Oceanele Iubirii revãrs în jurul tãu...
Fiinþa iubitã este primitã fastuos, regeºte, prin

iubire ºi prin artã chiar haina de curtezanã poate
fi schimbatã în mantie de reginã:

Dar vino cum te afli, în haina ta de crime:
Þi-am pregãtit o alta din strãluciri de nimb;
Veºmânt slãvit, mai trainic ca globul pãmântesc,
E mantia-mi de visuri în care te-nvelesc.
Pentru aceastã iubire, Ca Lazãr la auzul

duioaselor porunci,/ Tot m-aº scula din moarte ca sã
alerg la tine. Artistul îºi cântã suferinþa, dar nu înfrânt,
umilit, ci renãscând glorios din propriul sãu rug, ca
pasãrea Phoenix. Scrise cu majuscule, apar ºi aici
marile simboluri, Timp, Dragoste, Destin. Poetul
însuºi ne dã definiþia acestora în sonete în care
a pus Iubirea lângã Eternitate ºi în acelaºi timp
portretul îndrãgostitului în crepuscul devine simbolic
pentru anii ce vor urma scrierii acestor versuri:

Sunt psalmii mei de tainã, o rugã necurmatã,
În ei am pus Iubirea lângã Eternitate,
Sã lupte cu vrãjmaºul Destin îngemãnate:
M-au pãrãsit ºi ele trãdând cu tine-odatã.
...Grãbitã cãrunteþea mã-mbracã-n promoroacã,
Amarnice vântoase de gânduri ºi nesomn,
Smuls unul câte unul, de vise mã dezghioacã...
Pe râpile uitãrii, însingurat, mã-ntomn.
Îndurã-te, coboarã ºi vino de mã vezi
Pân’ nu s-aºtern pe mine solemnele zãpezi.

DDooccttoorruull ffããrrãã aarrggiinnþþii
MMariia MMona VVÂLCEANU

Ca sã-þi încerce multa-þi bunãtate
O, þara mea mâncatã de jivine,  
Pe drumurile-þi albe-n triste sate, 
Cu traista Sa de cerºetor în spate 
Azi iar colindã Dumnezeu prin tine.
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C
artea ddoamnei AAurora LLiiceanu Cuvinte
încruciºate, apãrutã la Polirom, Iaºi, 2012,
în seria de autor, este interesantã prin

conþinutul sãu caleidoscopic, prin diversitatea
tematicã, printr-o îmbinare reuºitã între literaturã
ºi sociologie, între naraþiune ºi moralitate,
cu un evident filon educativ.

Dintre volumele publicate de autoare în aceastã
colecþie mai amintim: Rãnile memoriei. Nucºoara
ºi rezistenþa din munþi, Prin perdea, Rendez-vous
cu lumea, Patru femei, patru poveºti, La taifas ºi
Viaþa nu-i croitã dupã calapod, astfel încât putem
afirma cã Aurora Liiceanu este deja o autoare
preferatã, avându-ºi cititorii sãi permanenþi, mai
ales printre tineri ºi persoane de vârstã mijlocie,
de preferinþã cu studii superioare, care vãd în astfel
de povestiri nu doar o lecturã plãcutã, ci ºi un prilej
de filosofare asupra diverselor situaþii din tainele
vieþii, de unde pot extrage, anticipativ, unele
învãþãminte practice.

Poate cã în aceasta constã ºi farmecul
aparte al prozelor scrise de Aurora Liiceanu,
doctor în psihologie, cercetãtoare socialã ºi
profesoarã de psihologie la universitãþi din
Bucureºti, din Franþa ºi Canada – anume
cã nu-ºi uitã niciodatã structura formaþiei

în specialitate, reuºind sã elaboreze texte la graniþa
dintre literaturã ºi psihologie.

De exemplu, în prima naraþiune, „Despre
întâmplãri”, sunt prezentate câteva vieþi paralele
sau tangenþiale, prin asemãnare sau contrast, cu un
amãnunt specific, apropiindu-le sau îndepãrtându-le,
idee continuatã ºi în a doua lecturã, „Julian ºi Jules  –
vieþi paralele în timpi diferiþi”, bazându-se pe douã
afirmaþii iniþiale, cea a lui Paul Valery, cã „Trecutul
trãieºte din întâmplãri ce se petrec dacã trãim
împreunã sau în preajma altor oameni” – ºi din
Henry Miller, cã „Adevãrata viaþã începe când suntem
singuri, faþã-n faþã cu eul nostru necunoscut.” (p. 9).

Textul „Iubire ºi promisiune deºartã” ne prezintã
retrospectiv iubirile diferite ale aceleiaºi persoane, o
doctoriþã grecoaicã, Eleni, prietenã bunã a autoarei,
care devine un fel de observator, în planul al doilea,
trãgând din fiecare episod de dragoste trãit de

prietena ei concluzii
diferite, anume cã
îndrãgostita se adapteazã
dupã persoana pe care
o iubeºte, idee la care
cititorul devine pãrtaº.

Ineditul unor astfel de
naraþiuni constã în aceea

cã autoarea dialogheazã
cu cititorii ºi le cere pãrerea,
le sugereazã unele concluzii
practice de viaþã.

L
a ffel mmi ss-aa ppãrut ººi
lectura „Frãmântãrile
unei prinþese frigide”,

de data aceasta axându-se pe o caracteristicã
a prinþesei Marie Léon Bonaparte, pe care ea,
studiind-o alãturi ºi cu sprijinul lui Freud, devine una
dintre cele mai cunoscute psihanaliste din Franþa.

Seria de povestiri finale, „Bulgãrele de aur”,
„Rãzbunarea pãguboasã”, „Mobilier identic, relaþii
diferite” ºi altele devin tablouri semnificative de viaþã
contemporanã, sugerând diversitatea preocupãrilor
omeneºti ºi a soluþiilor erotice cãutate.

Aurora Liiceanu ne înfãþiºeazã multe evenimente
de viaþã în puþine cuvinte, folosind un stil alert de
narare, îºi respectã cititorii, oferindu-le ocazia sã
desprindã propriile lor concluzii. Este vorba de
o naraþiune la hotarul dintre literaturã ºi sociologie,
într-un limbaj sincer, care o deosebeºte de
majoritatea prozatorilor români contemporani.
Iatã cum a gãsit o cale simplã, prin care
ne elibereazã nu doar mintea, ci ºi inimile.

ÎÎnnttrree lliitteerraattuurrãã ººii ppssiihhoollooggiiee
Ion CC. ªªTEFAN

D
ar aamarnicele vvântoase cutreierau
Bucureºtiul acelor ani, iar poetul
se aºtepta sã fie arestat, nu pentru

o vinã anume, ci mai degrabã pentru refuzul
de a intra în noile jocuri, pãstrând nealteratã
gândirea ºi crezul sãu. În monografia citatã
se aduc mãrturiile fiului, Radu Voiculescu:
ªi, atunci, poetul se ocupã febril de
încheierea operei – e un fel de a spune
„încheiere”, pentru cã mai avea multe de
scris – grãbind ºi dactilografierea în câteva copii, pe care le-a împãrþit.
Un set l-am primit eu, altul Apostol Apostolide. Iar fiica scriitorului, Gabriela
Defour Voiculescu, adaugã: Având presentimentul despãrþirii, ºi-a finalizat ciclul
sonetelor cu acel memorabil „rãmas bun” cãtre marele Will.

De fapt, aceste întâlniri cu prietenii, prin diverse locuri din Bucureºti
sau în gruparea Rugul Aprins de la Mãnãstirea Antim, constituiau un fel
de rezistenþã mocnitã a intelectualilor care înþelegeau sã fie uniþi în pãstrarea
idealului lor ºi a iubirii pentru o patrie cu chipul din ce în ce mai desfigurat.
Participantã la aceste întruniri, Cornelia Pillat, în memoriile sale, mãrturiseºte:
Într-un rând, Vasile Voiculescu mi-a spus cã suntem asemenea personajelor
lui Edgar Allan Poe din nuvela Masca morþii roºii. La fel ca în poveste, el ne
strângea în jurul operei sale (este vorba de întrunirile în care scriitorul îºi citea
povestirile), dupã cum Prospero este primul ucis de ciuma care a pãtruns prin
uºile ferecate. Tot astfel, Vasile Voiculescu ne izola înlãuntrul operei sale ºi
evadam împreunã din cotidian. El a fost primul arestat, urmat de Dinu, Barbu
Slãtineanu, Vladimir Streinu, Sandu Lãzãrescu, de Nini Radian ºi prietenul
acestuia, Dinu Ranetti, care a cãzut ca musca în lapte la una din lecturile
de duminicã seara din casa doctorului.

Gabriela Defour Voiculescu adaugã: Securiºtii au nãvãlit în casa din
dr Staicovici în ziua de 3 august 1958. Eu nu mai stãteam acolo, rãmãseserã
tata, surorile lui mai mari ºi fratele meu, Ionicã. Au intrat în casã ºi au fãcut
percheziþie: au cãutat peste tot, au rãsturnat totul... Cãtre dimineaþa zilei
urmãtoare, agenþii au sigilat biroul tatei ºi au plecat. L-au luat cu ei ºi pe tata,
fãrã pulover, fãrã nicio hainã mai groasã. Dupã câteva zile, au venit cu niºte
camioane ºi au încãrcat tot: cãrþi, tablouri, icoane ºi mobilele din bibliotecã.

Acuzat de atitudine duºmãnoasã împotriva noului regim popular, poetul este
incriminat mai ales din cauza conþinutului religios al poemelor sale. Dintre poeziile
aflate în dosarul penal al acuzatului Vasile Voiculescu, în studiul sãu, Florentin
Popescu reþine Noul arhitect, Neagra labã ºi, mai ales, Cerºetorul. Dupã ce
schiþeazã în doar câteva trãsãturi portretul þãrii (Cunosc demult o blândã þarã
veche/ Se-nvecina cu basmul ºi balada/ Avea mai gingaº sufletul ca nada,/
Iar inima mai purã ca zãpada/ ªi milostivã fãrã de pereche), poetul imagineazã
întruparea lui Dumnezeu într-un cerºetor ce colindã satele pentru a încerca
bunãtatea oamenilor (Ca sã-þi încerce multa-þi bunãtate/ O, þara mea mâncatã
de jivine,/ Pe drumurile-þi albe-n triste sate,/ Cu traista sa de cerºetor în spate/
Azi iar colindã Dumnezeu prin tine).

Dar jivinele care mâncau blânda þarã de poveste nu puteau ierta îndrãzneala
celui nesupus ºi negrele vântoase l-au aruncat pe vajnicul doctor, cãruia nu-i
stãtea în fire turnãtoria, în temniþã, iar minunatele sonete au devenit material de
lungi ore de anchetã, în care condamnatul mãrturiseºte acelaºi lucru: eu am citit
în cadrul acestor întruniri din sonetele ce le scrisesem ºi poeziile mistice scrise

de mine... Vorbind despre procesul care s-a judecat în 8 noiembrie 1958 de
cãtre Tribunalul militar al regiunii a II-a militare, Radu Voiculescu menþioneazã:
În ziua procesului, deºi instanþa menþioneazã cã a avut loc o ºedinþã publicã,
toate dezbaterile s-au judecat cu uºile închise. Am aflat mai târziu, de la alþi
inculpaþi, cã în ultimul cuvânt dat condamnatului, tata a spus cã îl aruncã în
întuneric pentru totdeauna ºi a cerut, în conformitate cu legea, sã nu se confiºte

ºi unealta condamnatului.
Fiind scriitor, a considerat
cãrþile ºi manuscrisele
unealta lui. Cine însã sã
asculte de glasul unui
„duºman al poporului”?

V
asile VVoiculescu
a pprimit ccinci aani
temniþã grea ºi

cinci ani degradare civilã
ºi confiscarea totalã a averii
personale. Iar averea
personalã era o uriaºã
bibliotecã, ce a fost

devastatã în vreme ce poetul medic ispãºea primele opt luni de singurãtate izolat
în celula lui, trãind spaima de necunoscut. Dar echilibrul sãu lãuntric este acelaºi.
Iatã ce mãrturisiri ale altor deþinuþi aduce Florentin Popescu în laborioasa sa
monografie: În vagonul ticsit de trupuri, abia dacã am putut gãsi un loc pe jos.
Acolo, printre deþinuþii care veneau de la Bucureºti, m-a impresionat figura de
Crist a unui om mai vârstnic... stãtea pe banchetã ºi, vãzându-mã atât de chinuit,
mi-a oferit locul lui... aveam sã aflu mai târziu cã omul acela, plin de blândeþe
ºi bunãtate, era marele scriitor Vasile Voiculescu. Dar închisoarea de la Aiud
mãcina trupurile celor întemniþaþi din cauza cruntului regim de detenþie, creat
pentru exterminarea „vinovaþilor” fãrã vinã, încât o altã mãrturisire selectatã de
Florentin Popescu ni-l aratã astfel pe scriitor: Sã fi fost pe la începutul lunii
decembrie 1959 când uºa celulei fu datã în lãturi ºi înãuntru îºi fãcurã apariþia doi
deþinuþi de drept comun, purtând pe targã o fãpturã firavã, care aducea, prin liniile
ascuþite ale pomeþilor, mai degrabã cu un sfânt decupat din icoanele neasemuite
ale pictorilor bizantini. Era aºa de slab cã puteai sã vezi printr-însul ºi-l urmãream
uluit cum încerca sã-ºi strângã zeghea pe el, cu rãmãºiþa unui efort parcã
nepãmântean. Era frig, tare frig în celulã ºi parcã rãceala îþi intra în oase când
vedeai þurþurii de gheaþã care atârnau ca niºte ciorchini pe sub obloanele þintuite
ale fiecãrei celule. Pãrintele Apostu se fãcuse ºi mai mic lângã mine ºi abia reuºi
sã silabiseascã: „Este poetul Vasile Voiculescu, sã-i facem repede rost de un pat,
dacã se poate, la loc mai ferit, cã e prãpãdit de bolnav”.

În asemenea stare, scriitorul n-a supravieþuit decât puþin timp eliberãrii
din 1962. Solemnele zãpezi i-au acoperit mormântul iarnã de iarnã vreme
de o jumãtate de secol, dar opera sa este mereu actualã, în conºtiinþa culturalã
româneascã, aºa cum însuºi prevãzuse:

Scãpat din jugul cãrnii, afarã din destine,
Vãd cum desãvârºirea-mi însãmânþase huma...
Doar dupã noaptea morþii, târziu, abia acuma
Începe dimineaþa eternitãþii-n mine...
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D
e ccâte ssecole
tot mmacinã ttimpul
povestea acelui

ciudat cavaler, pe numele
sãu Don Quijote, rãtãcitor

prin landul raþiunii unei lumi de-a pururi iraþionale!
Cât se mai ºtie despre insolitul personaj turnat în

magma cuvântului de Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616) astãzi, când lectura cãrþilor nu face
decât sã genereze maliþioase zâmbete acelora pentru
care „cea mai de folos zãbavã” nu-i decât un hilar
anacronism într-un vârtej de patimi cu golul logodite!

ªi totuºi, pânã ºi ne-cititorii (cititori
poate în stele cãzãtoare ce nu vor
ºti nimic din tainica luminã din cerul
gândului) au auzit de lungile umbre
albastre ale morilor de vânt ce
macinã nimicul, de niºte mult prea
adânci oglinzi care rãsfrâng ºi
chipuri-mãºti ºi zboruri-cãdere
ºi þipãtul-tãcere, când, mai mereu
înfrânt, omul rãmâne zeu etern
ºi pieritor.

O întreagã lume de umbre îºi aflã
ilustrare în geniala nebunie a acestui
personaj care nu-i decât mãsura iubirii pe pãmânt.

Cel mai adesea, literatura ºi artele se inspirã
de la un model uman real spre a reda în felul lor
o nouã alcãtuire poveºtii care nu-i decât acel ceva
„ca o viaþã de om”. Don Quijote, ingeniosul hidalgo
de la Mancha creat de Cervantes, creeazã la rândul
lui un tip uman cãruia, pentru simplificare, i se
spune donquijotesc ºi care înglobeazã în el candoare
ºi temeritate, mãreþie caricaturalã ºi curaj întru
împlinirea unor acte care n-au servit niciodatã la
nimic cu adevãrat, dar fãrã de care viaþa n-ar fi decât
un anost ºir de zile care duc spre singura certitudine
asupra cãreia „trestia gânditoare” nu are nicio
fãrâmã de îndoialã – moartea.

Eroul donquijotesc este generos fãrã limitã,
iubirea îi este zeitate, onoarea – mãsurã a sufletului,
gloria – steaua de neatins spre care se înalþã iar ºi
iar, Sisif modern, Sisif etern, Sisif condamnat de nu
se mai ºtie care zei sã poarte spre vârful muntelui de
luminã, nu stânca, ci trupul însuºi, Icar cu grele aripi
de miere, drept ofrandã iubirii care miºcã-n ceruri
ºi stele-oglinzi ºi sori rotitori ºi mori de vânt întru
separarea luminii de întuneric din zãrile de dincolo
de zãri.

S
e ccuvine ssã mmenþionãm câteva coordonate
biobibliografice ale autorului, ca nu cumva
sã se creadã cã Don Quijote este cel care

l-a creat pe Cervantes, deºi, uneori, îndoiala, ca
o rãsfrângere a tãiºului de gând, mai stãruie sã
ne tulbure sufletul care vede în legea lui: Dar dacã,
totuºi?...

Ei, da! ªi totuºi, istoriile literare ale lumii,
dicþionarele – cataloage mereu actualizate ale
Bibliotecii din Alexandria ajunsã în fãrâme de pulberi
pânã la noi, pânã la cei ce vor veni dupã noi în vastul
deºert din lumea celor care mai cuvântã, istoria cu
ale ei istorii despre bãtãlii mereu pierdute în urale de
victorii din care nu învãþãm niciodatã nimic ºi totul se
ia de la-nceput, teatrul, muzica, pictura, dansul, totul
stã mãrturie cum cã, da! Cervantes a existat! S-a
nãscut la Alcala de Henares, la 29 septembrie 1547,
într-o familie blagoslovitã cu mulþi copii a unui modest
chirurg, Rodrigo de Cervantes, ºi a soþiei sale, Doña
Leonor de Cortinas. Se mai spune c-ar fi urmat niºte
studii întârziate la Salamanca prin anii ’80 ai veacului
al XVI-lea, dupã ce luase ceva lecþii de ºtiinþe
umaniste de la magistrul Juan Lopez de Hoyos
ºi îºi încercase talentul într-ale scrisului compunând
rondeluri, elegii, sonete, epitafuri (mai cu seamã
epitafuri, pentru cã, pe atunci, ca dintotdeauna,
se mai înclina sub tãiºul coasei de fum ºi câte-un
cap încoronat pentru care, musai! lacrimile trebuiau
turnate în cânt de jale, un fel de doinã mai „etranjerã”
de pe la noi, cei care, neavând prea multe capete
încoronate de jelit, am prins a plânge-n vers-cânt
câte-un fecior pierit în luptã – dreaptã mereu

ºi strâmbã deopotrivã, pe vreun haiduc, ori crai, ori
crãiºor, pe vreun fãrã de nume domniºor din neam
de Gheorghe, Iancu sau Ion…

Prin toamna anului 1568 se stingea regina Isabele
de Valois, cea de a treia soþie a lui Filip al II-lea.
Cervantes a scris atunci o „copla”, o elegie ºi un
epitaf – trei „jelanii” pentru cea de a treia soaþã
a regelui. Va fi fost recompensat cu câþiva firfirici.
Gloria scriitorului nu-ºi sunase încã din trâmbiþe
venirea. Un an mai târziu, poetul Cervantes era
la Roma, întregind „armata” personalului de servicu
pe lângã viitorul cardinal Acquaviva, experienþã care-i

va servi mai târziu la
scrierea unor opere
cu aluzie la Italia.

În 1570 se
înroleazã ca soldat
în armata pontificalã
ºi participã la
expediþia maritimã
contra turcilor, sub
comanda generalului
Marc Antonio Colona,
sub ale cãrui ordine
se aflau trupele

ºi galerele spaniole de la Andrea Doria. Istoria
consemneazã în dreptul expediþiei cu pricina: Eºec.

În 1571, în Bãtãlia de la Lepante, soldatul Miguel
de Cervantes primeºte în piept douã focuri de
archebuzã
(cãrora le-a
rezistat eroic) ºi
un altul în braþul
stâng, care-i va
fi retezat. Aflãm
acestea din
Prologul le cea
de a doua parte
din romanul Don
Quijote precum
ºi din ciclul de
povestiri Nuvele
exemplare, dintre
care Captiv:
Cãlãtorie
în Parnas.

Î
n pprimãvara aanului 11572, infirm deja, dar
tot bun de luptã(!), îl aflãm în regimentul
lui Don Lope de Figueroa, modelul eroului

din Alcadele din Zalameea de Lope de Vega.
Bãtãlii, bãtãlii, bãtãlii – mori de vânt mãcinãtoare

de vieþi! 
Între 1575-1580, Cervantes este prizonier în

Alger. Nu singur: împreunã cu fratele sãu mai mic,
Rodrigo. Evocarea acelor ani o va face în comediile
(da, comedii! captivitãþii se cuvine sã-i opui hohotul
de râs spre a o face suportabilã): Galateea, Persilès,
Epistolã lui Mateo Vasquez (secretarul lui Filip al
II-lea), Viaþa în Alger, Închisorile în Alger, Topografia
Algerului, Raport, Numamta.

În anii ’80 numai la Madrid i se joacã peste 20 de
comedii. Viaþa îi joacã ºi scriitorului o comedie dintre
cele mai savuroase: i se naºte fiica naturalã Isabel,
care va deveni mai târziu un fel de zburdalnicã
Dulcinee asemenea mamei sale, iubeaþa Caterina
de Salazar y Palacios, cu care Cervantes – cavaler
cu un înalt simþ al onoarei – se va cãsãtori (ne)fericit.

Ajuns om la casa lui, tatã de familie, vreme de
vreo zece ani s-a ocupat cu descurcarea (încurcarea)
iþelor financiar contabile pentru comercianþii de
cereale, ulei de mãsline ºi Invincibila Armada,
pentru care procura hranã ºi echipament. Dezastru.
„Invincibila” este învinsã.

În 1598 moare Filip al II-lea. Cervantes scrie un
celebru epitaf pentru mormântul celui dus. În 1600,
în Bãtãlia de la Dune, moare fratele sãu Rodrigo.
Ce epitaf va fi scris atunci poetul, nu se ºtie. Istoria
nu se ocupã de oamenii simpli… 

Se spune însã cã Miguel de Cervantes a fost
încarcerat la Sevilla pentru oarece „greºeli de calcul”
în actele contabile de care se ocupa. (Pe vremea

aceea „se suporta” detenþia pentru greºeli de calcul!)
Avea 57 de ani când, în 1604, la 26 septembrie,

solicita ºi obþinea privilegiul de a-ºi publica romanul
Ingeniosul Don Quijote de la Mancha, partea I. ªapte
ediþii aveau sã urmeze în acelaºi an. Sã fie de mirare
cã în zilele noastre aceastã bijuterie literarã este
opera cu cel mai mare numãr de ediþii din lumea
întreagã, cu cea mai mare notorietate literarã
zãmislitoare de erou – oglindã fidelã ºi mereu
schimbãtoare în reflectarea chipului unei lumi
nebune, nebune, nebune, în care omul se oferã
de bunãvoie – grãunte fragil – pietrei ºi vântului
în marea nebunie a morilor de pulbere ºi noapte,
dupã o scurtã ardere-n iubire, dupã o rãtãcire
fãrã sens prin landul iraþionalei raþiuni omeneºti.

C
ea dde aa ddoua pparte aa rromanului întârzia
sã aparã. Gloria scriitorului depãºise
graniþele limbii spaniole. Prin 1614, un

editor din Tarragona publicã un Don Quijote apocrif
cunoscut astãzi sub titlul Quijote de la Avellaneda.

La 30 martie 1615 lui Cervantes i se acordã
privilegiul (tot un fel de cenzurã din vremi ºtiute nouã
funcþiona ºi pe atunci sub ochiul vigilent veghetor
al suavei Inchiziþii…) de a-ºi publica Partea a II-a
a Don Quijote-lui sãu. Dedicaþia autorului este,
ca ºi la Partea I a romanului, o plecãciune cãtre
marele sãu protector, Contele de Lemos, pe atunci
vicerege de Napole.

Abia în anul 1617 cele douã pãrþi ale romanului
apar împreunã, la o editurã din Barcelona.

Din 23 aprilie 1616 (ca sã nu-l lase pe
Shakespeare sã facã singur drumul de dincolo
de marea trecere!), autorul lui Don Quijote plecase
sã moarã puþin. Eroul sãu este fãrã de moarte.

Cine n-a vãzut la 23 aprilie 2005 pe scena
Teatrului Naþional din Bucureºti spectacolul în
care Dan Puric, acest inclasabil creator de artã,
împrumuta chipul lui Don Quijote, spre a ne pune
în faþã imaginea lumii noastre îmbãtrânite-n rele,
lume ce se buluceºte ca o turmã de bezmetice
necuvântãtoare spre gura nesãtulã a
monstrului–coºmar din somnul raþiunii, nu va înþelege
imensa bogãþie de sensuri din jocul inteligenþei
logodit cu raþiunea inimii. Dar raþiunea-raþiune ce chip
are? Unul de mãscãrici, desigur, un Sancho Panza
care conjugã în felul sãu comandamentul din primum
vivere, ignorând de la înãlþimea mãgarului care-i este
piedestal mergãtor orice deinde cu filosofãrile lui cu
tot. Marele om de teatru, creatorul nepereche Dan
Puric foloseºte un „limbaj” care nu-i altceva decât
tãcere adânc grãitoare, aleasã (culeasã) dintr-un
vacarm asurzitor de tãlmãciri sonore înveºmântate-n
muzici, spre a ne îngãdui nouã, spectatorilor, sã
auzim liniºtea când „se izbesc de geam razele de
lunã” cum ar fi zis poetul din Lancrãm – „sat de
lacrimi fãrã leac”, sã recunoaºtem Iubirea–Dulcinee
când cu degete de rãcoare ea ne abate pânã ºi
umbra gândurilor grele înscrise-n ridurile frunþii.

Câtã bogãþie în jocul acestui Stradivarius al
scenei româneºti, în care lumea, rotundã precum
perfecþiunea lacrimii, se aliniazã miºcãrii sferelor
din universul tot mai fãrã cer al realitãþii, amestecând
în infinitul din noi ceva care nu mai vrea sã semene
cu zborul, ci cu minunea mersului pe apã.

D
on QQuijote rrãmâne în creaþia lui Cervantes
ceea ce (pãstrând proporþiile) este Dansul
Sãbiilor din Suita Gayaneh de Aram

Haciaturian raportat la întreaga sa muzicã (despre
care însuºi autorul spunea: „Copilul acesta rãsfãþat
a anulat tot restul muzicii mele”). ªi de-ar fi aºa,
dacã Don Quijote ar fi tot ce a scris Cervantes,
ce-ar schimba aceasta?

Miguel de Cervantes Saavedra rãmâne, în primul
rând, creatorul de geniu, acel Pygmalion cu semn
schimbat cãruia eroul sãu Don Quijote, Galatee
masculinã, i-a dat viaþã, nemurindu-l.

E mult prea mare numãrul studiilor dedicate
lui Cervantes ºi infinit acela al operelor artistice
inspirate din povestea cavalerului de la Mancha.

Don QQuijote 
sau îînþelepciunea mmorilor dde vvânt

PPaauullaa RROOMMAANNEESSCCUU
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Cãrþi ººi aautori

A
º mmai aaminti ddoar ddouã ppuncte de vedere
exprimate de doi gentilomi, ambasadori ai
Franþei, veniþi în Spania din timpul lui Filip

al III-lea (mai exact, din timpul lui Cervantes ºi Lope
de Vega!) sã punã la cale oarece chestiuni politice
deghizate în alianþe matrimoniale între cele douã
regate. 

Sãtui de ode ºi epode, de vin de Malaga ºi
saltimbanci cu sau fãrã ranguri nobiliare, aceºtia
(ambasadorii adicã) ºi-au exprimat dorinþa de a-l
cunoaºte pe autorul lui Don Quijote. Jenaþi foarte,
curtenii, lighioane pomãdate, dedulciþi la fastul Curþii,
i-au „deconseiat” pe oaspeþi, strâmbând din nasul lor
subþire ºi spunând cã acesta nu e decât un bãtrânel
ramolit, mutilat de rãzboi, un hidalgo scãpãtat.

– Cum, s-a mirat unul dintre oaspeþii regatului,
pe un astfel de om Spania nu s-a învrednicit sã-l
îmbogãþeascã? Nu i s-a acordat o rentã viagerã
din casa de bani publici?

Iar celãlalt francez, fin diplomat: 
– Dacã lipsurile îl ajutã sã scrie aºa cum scrie,

facã Bunul Dumnezeu Preamilostivul sã nu afle
nicicând ce-i bogãþia, ca, prin opera lui de om sãrac,
sã-mbogãþeascã lumea cu frumuseþe!

Aviz bogaþilor din vremea noastrã: Sã nu-i lãsaþi
pe adevãraþii creatori sã se îmbogãþeascã, fiindcã,
fãrã suferinþã, cântul lor n-ar fi decât o lãlãialã sãlcie,
dansul lor – o scãlâmbãialã de marionete cu sfori
ºubrezite de prea îndelungã uzurã, arta – o gelatinã
imitând marmura cu Pygmalioni de mucava ºi
Galatee – steluþe de doi bani în perpetuã cãdere.

Cervantes aparþine Renaºterii, dar este reversul
lumii renascentiste. Aparþine ºi clasicismului, fiind
foarte la locul lui în acest imperiu al perfecþiunii.
Aparþine pânã ºi „ismelor” toate din veacul al XX-lea
în care literatura pare o formã derizorie a delirului;
a intrat pe poarta mare în Mileniul al Treilea ºi,
generos, ne îngãduie sã mai fim ºi noi pe-aici, mãcar
pânã apucãm sã-i citim capodopera… Ar trebui sã fii
nebun sã te prefaci cã nu ºtii cã Don Quijote existã.
Altfel degeaba gândul cã „În orice nebunie se
ascunde/ ªi-un strop de-nþelepciune uneori,/
Dar unde-ºi þine înþelepciunea, unde/ Marea-i
de nebunie – câmp cu flori?”

V
astã ppanoramã aa mmoravurilor ccavalereºti,
Don Quijote rãmâne, cum avea s-o declare
autorul însuºi „O invectivã contra romanelor

cavalereºti, o parodie a lor, un mozaic halucinant
de poeme eroi-comice”, o imitaþie, în cel mai nobil
sens al cuvântului, a lui Ariosto, a poeþilor bucolici.

Personajelor create de el „li se conferã atâta
clarviziune încât ele nu se mai mulþumesc doar
sã acþioneze, ci se ºi analizeazã acþionând,

se ºi judecã. La Cervantes nu-i om care sã-ºi fi
pierdut umbra, nici gândire omeneascã fãrã judecatã”
(Paul Hasard).

Cel mai bine o spune tot Cervantes, în Prolog:
„Cititorule fãrã griji, ai sã mã crezi cu siguranþã fãrã
sã-mi pretinzi sã jur, dacã-þi voi spune cã aº dori
ca aceastã carte – copil al gândului meu, sã fie
cea mai elegantã ºi cea mai plinã de miez din
câte se pot închipui; numai cã, vai!, n-am putut
sã mã opun legilor naturii care cer ca fiecare fiinþã
omeneascã sã nu poatã da naºtere decât unei
alteia care sã-i semene...”

A
devãr ggrãit-aai, mmeºtere hhidalgo! Îþi seamãnã
leit acest „copil al gândului tãu”, ba, mai
mult, el se aseamãnã cu lumea cea

niciodatã pieritoare! Dar cât de puternic în tragismul
lui sentimentul acela de om care se naºte, suferã ºi
moare, da, mai cu seamã moare!, sentiment pe care
fiecare dintre noi îl purtãm în suflet ca pe o ranã
de nevindecat.

Ce alta este poemul din musicalul L’Homme
de la Mancha – La Quete, pe care Jacques Brel,
acel Don Quijote al cântecului francez din a doua
jumãtate a secolului al XX-lea, îl face una cu
„l’impossible rêve”: „Sã porþi în suflet dor de ducã,/
Vis de neîmplinit sã creºti,/ Unde nu-s drumuri sã
porneºti/ Când dor de viaþã te usucã,// Sã iubeºti
neînfrânt ºi învins,/ Sã încerci fãrã armurã ºi scut,/
sã atingi steaua de neatins.” (…) 

Sã nu uitãm (cum am putea?) cã orice om
are-o Dulcinee cât inima mai ºtie-a bate. 

„Dar dacã tu eºti dintre-acelea/ ce vor sã þinã
luna-n palmã,/ nu uita: luna de-o atingi/ se face
pulbere, se sfarmã.../ Nu, nu existã Dulcineea,/
existã doar dorul de ea;/ blestem acelui ce confundã/

verbul a fi cu a avea.../ Sperarea-i este disperare/
amarã, cenuºie, tristã:/ Nu, Dulcineea nu existã!”

Dar dacã, totuºi?
În literatura românã, pentru cã se cuvine sã

amintim de ea atunci când ne raportãm la un model
de dimensiune planetarã, un Marin Sorescu a creat
ciclul de poeme Tinereþea lui Don Quijote (1968),
dar ºi poemul rãzleþ „Don Quijote ºi Sancho Panza”
(1965), în care „cavalerul” îºi prezintã „scutierul”:

„E Sancho Panza nobil scutier,/ Preabunul
ºi-ncercatul meu curier.../ Atent m-ajutã sã
mã-mbrac,/ Întâi c-o platoºã de-oþel,/ Apoi cu una
de bumbac,/  Sã par pe dinafarã slab ºi moale/
ªi sã induc morile în eroare./ Mã sui apoi pe-o
Rosinantã,/ De iureº drumul meu se face pantã/
ªi, ca pe-o lance cu-ascuþiº fierbinte,/ Azvârl cu
mine înainte./ Odatã m-am înfipt cu capu-n soare/
ªi, agãþându-mi gravitaþia de picioare,/ Pãmântul
m-a întors din nou la sine;/ Chiar când greºesc/
Pãmântul nu se leapãdã de mine.”

Câtã filosofie în scrisul românului nostru, câtã
tristeþe jucãuºã în acel „Pãmântul nu se leapãdã
de mine”, de noi cei mai mereu cu capu-n nori, noi
„cei cãrora ne e dor de optimismul inimii de vatã
a pãpuºilor–jucãrii, noi, cei adulþi, ajunºi prea mari,
pentru care nu mai existã nimeni mai mare ca
noi cât sã ne-alinte”.

D
on QQuijote eeste uun perpetuum mmobile, ceva
care încearcã sã ne spunã pe înþelesul
nostru un lucru simplu ºi tocmai de aceea

de neînþeles: „Cã între idealurile oamenilor ºi
realizarea lor va exista întotdeauna o diferenþã de
nivel mai mare decât cea mai înaltã cascadã, dar cã
se poate folosi raþional aceastã cãdere de speranþe.”
Tot Sorescu a spus-o, aºa-i!, dar ºtiþi voi ceva mai
clar exprimat pentru a defini un suflet donquijotesc?
Un suflet al cãrui chip ne pare cunoscut cã prea
seamãnã cu al nostru? Doar înveliºul altul…

Poezia lui Marin Sorescu cel din Tinereþea
lui Don Quijote are ceva ce seamãnã cu o solarã
nebunie, „ca o bucatã de destin de esenþã tare”,
cu care i se dã omului în moalele capului lovitura
de graþie.

Don Quijote continuã sã trãiascã în fiecare dintre
noi, chiar când bucata noastrã de destin de esenþã
tare ne pãleºte cu graþie…

ªi, atâta timp cât Don Quijote va fi cu noi, suntem
la adãpost. Da, ºtim, el nu este decât un personaj
creat de un autor genial la o vârstã la care marea
majoritate a muritorilor nu mai are nimic de spus
(dacã ar fi avut vreodatã).

Nu, Don Quijote nu l-a creat pe Cervantes! 
Dar dacã, totuºi?...

Lacrima AAnei

IIoonn RRooººiioorruu s-aa  nnãscut lla
14 aaugust 11944, îîn ssatul GGrunj, jjudeþul
Buzãu. DDin 11995, eeste mmembru aal
Uniunii SScriitorilor ddin RRomânia, FFiliala

Dobrogea ººi, ddin 22010, aal AAsociaþiei SScriitorilor dde LLimba RRomânã ddin QQuebec.
A aabsolvit, îîn 11972, FFacultatea dde FFilologie ddin ccadrul UUniversitãþii BBucureºti ººi,
în aacelaºi aan, aa ffost rrepartizat cca pprofesor dde ffrancezã ººi llatinã lla LLiceul TTeoretic
„Ioan CCotovu” ddin ooraºul HHârºova. AA ddebutat ccu ppoezie îîn aanul 11976, îîn rrevista
Tomis, ººi dde aatunci aa ccolaborat, eexprimându-sse îîn mmai ttoate ggenurile, lla
majoritatea rrevistelor dde cculturã ddin þþarã. DDebutul eeditorial ss-aa pprodus îîn 11988
cu pplacheta dde vversuri La þþãrmul ggrânelor, cãreia ii-aau uurmat aalte vvolume dde
poezie (Pur, CCasa dde lla þþarã, RRecviem ppentru ssecolul mmeu, IIncantaþii dde mmãtase,
Mir(easmã)) dde nnard, LLacrimi ttriunghiulare, PPantumierul, vol II ººi III, 101

schaltiniene, CClopotul ddin DDojoji); pprozã sscurtã ((Luceafãrul dde zziuã, PPaznicul dde
vânãtoare) ººi rroman ((Îngeri iindeciºi, ÞÞine-mmã dde vvorbã ssã nnu mmor), ccriticã lliterarã
(Cronicar lla PPontul EEuxin, CCronici oospitaliere, vol II ººi III), sstudii mmonografice
dedicate uunor aautori ccontemporani ((Marius TTupan îîntre uutopie ººi pparabolã, ªªerban
Codrin ssau mmeditaþia uunui ppoet ooccidental îîntr-oo ggrãdinã ZZen, AArthur PPorumboiu
sau sscrisul cca ppavãzã îîmpotriva mmorþii); ttraduceri ddin lliteratura uuniversalã (Vilanele
ºi ppantumuri, SSipetul dde ssantal dde CCharles CCros, CCele mmai ffrumoase ppoezii dde
Emile VVerhaeren, PPoeme nnipone, EEtonnements/ SSub ssemnul mmirãrii, antologie
bilingvã dde ppoeme ppentru ccopii eetc.). AA oobþinut nnumeroase ppremii ssi ddistincþii,
printre ccare ccele aale FFilialei DDobrogea aa UUniunii SScriitorilor ddin RRomânia ppentru
volumele dde ppoezie ººi pprozã sscurtã, cca ººi ppentru ppopularizarea lla nnivel nnaþional
a lliteraturii ººi cculturii ddobrogene, ppremii ppentru ttraducere eetc. 

Poemele aalãturate ssunt iinedite.

LLaa cceeaass ddee ttrraaiinniiccãã iiuubbiirree

Uitat dde DDumnezeu ppe tturlã, ddestinul, AAnã, þþi-ll aasum:
Si ttu ees mmea bbasilica, ttua ffons cclara eego ssum!

Jertfindu-tte dde bbunã vvoie ººi ttu ll-aai aasumat ppe-aal mmeu:
Înaintând ppe ddrum sstihinic ll-aai îînfruntat ppe DDumnezeu!

ªtii, aapa ddin ffântâna ccare dde-aacum aalãturi îîþi vva ssta
În vveci dde vveci vva ffi ssfinþitã dde ccerul ddin pprivirea tta!

Pesemne, CCel-dde-SSus ppe tturlã dde mm-aa uuitat aa zzis cc-aaºa,
La cceas dde ttrainicã iiubire, mmã vvei zzidi îîn ssoarta tta!

AAnnaa

Urcat ppe ººubredele zziduri dde mmãnãstire-nn ggând îîþi sstrig
Sã nnu tte mmai aavânþi pprin zzloatã, ssã nnu tte mmai aavânþi pprin ffrig!

Prin ddioptrii dde llacrimi aarse sscrutez ffântânile ddin ddor
ªi lle iimplor ssã tte rreþinã ddin ccale ccu hhipnoza llor!

Sã ccalci ppe ppropriile-þþi uurme ccând ttrece lluna ppeste ggrui,
Sã tte aabsoarbã-uun llup ttotemic îîn ffosforul ddin oochii llui!

De-aatâta pparadox mmanolic oorice ffiresc ee nnefiresc:
Cu ccât nnu-mmi vvii, ccu-aatât mmai ttare îîn ttextul llumii tte zzidesc! 
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La ppas pprin ssatul gglobal

S
uzhou. Pentru acest
oraº-emblemã al
civilizaþiei chineze, am

avut la dispoziþie o singurã zi.
Din pãcate! ªi, totuºi, impresiile
sunt copleºitoare. Dacã despre

Shanghai chinezii spun cu mândrie cã reprezintã
viitorul Chinei, Suzhou, în schimb, este pentru ei o
împletire armonioasã a trecutului cu prezentul. Este
oraºul care, în multe privinþe, se confundã cu însãºi
istoria acestei þãri. Urbea a apãrut ºi s-a dezvoltat
în mãnoasa vale a Fluviului Yangtze, care, alãturi
de delta Fluviului Galben, este unul dintre bazinele
principale ale civilizaþiei chineze.

La fel ca oraºul Hangzhou, Suzhou era numit
ºi el Paradisul terestru al Chinei. ªi, aceasta, pe
bunã dreptate, pentru cã el a adus contribuþii
incontestabile la unele componente majore ale
culturii chineze, dupã cum vom vedea în cele ce
urmeazã. Sã reþinem, pentru început, cã Suzhou se
mândreºte astãzi cu 487 de relicve culturale, aflate
sub protecþie municipalã, provincialã sau centralã.

Din cele mai vechi timpuri, Suzhou era cunoscut
drept oraºul celor 500 de grãdini clasice, care
au servit drept inspiraþie nu doar pentru Shanghai
ºi Hangzhou, dar ºi pentru palatele imperiale din
Beijing. Astãzi nu se mai vorbeºte de acel numãr
impresionant, nici mãcar de cele 200 de grãdini,
cu care Suzhou se mândrea prin secolul al XVIII-lea,
când era cel mai bogat oraº al Chinei, ci doar de 60.
Este uimitor faptul cã nouã dintre acestea se
regãsesc în Catalogul UNESCO al Patrimoniului
Cultural Universal; cele mai celebre patru pãstreazã
încã parfumul dinastiilor Song, Yuan, Ming ºi Qing.

Datoritã minunatelor sale canale, oraºul se
bucurã ºi de renumele de Veneþia Chinei, sau
Veneþia Orientului. Grãdinile clasice, care definesc
pânã la urmã oraºul Suzhou, nu sunt simple locuri
sau parcuri cu pomi ºi flori. Ele reprezintã adevãrate
microcosmosuri, ceea ce impune un alt nume de
faimã pentru oraº ºi anume acela de raiul grãdinilor
clasice din China. De prin secolul VI î.Hr., aceste
grãdini sunt un ansamblu armonios de heleºteie,
insuliþe, poduri, dealuri, stânci, crânguri de bambus,
flori, temple, pagode, pavilioane. De aceea, fiecare
grãdinã de aici este descrisã drept un poem
sau roman, cu un farmec nebãnuit, ceva ce
te va cufunda în lumea artei ºi filosofiei chineze.
Vizitatorul poate observa cum parcurile sunt
concepute în stil pictural, iar fiecare colþiºor
se constituie într-un detaliu al tabloului. Aceasta
le face sã semene cu niºte vaste pânze sau rulouri,
semnate de celebri maeºtri chinezi ai penelului. 

Un singur exemplu: Grãdina Administratorului
umil a fost prima care a apãrut în Catalogul
UNESCO, menþionat mai înainte. Avea tot dreptul,
ea fiind consideratã mama tuturor grãdinilor de sub
soare, cea care întruneºte toate elementele definitorii
pentru o picturã tridimensionalã, sau acel poem tãcut,
despre care aminteam mai sus. Nici nu putea fi altfel,
dacã ne gândim cã acestã grãdinã a aparþinut iniþial
unui poet faimos din dinastia Tang. 

Î
n ggrãdinile ddin SSuzhou, vizitatorul nu trebuie
sã se jeneze sã priveascã prin ferestrele ºi
uºile edificiilor întâlnite în cale, pentru cã numai

aºa va descoperi o altã faþetã a acelui poem tãcut,
respectiv, mobilierul clasic chinez, parte componentã
a filosofiei privind armonia dintre om, mobilã,
arhitecturã ºi naturã. În istoria acestui mobilier, oraºul
Suzhou s-a impus cu un stil propriu, numit stilul Ming.
Este unul elegant, unic ca formã, decoraþiuni ºi,
desigur, mãiestrie. El se deosebea de stilul minunat
al Shanghaiului, sau stilul îndrãzneþ al Guangzhoului
– ambele influenþate de contactele cu lumea
occidentalã – precum ºi de stilul grandios al
Beijingului, impus de atelierele curþilor imperiale.

Ceea ce vedem în Suzhou ne îndeamnã sã facem
o scurtã incursiune în istoria acestei arte tradiþionale,
ascultând însã de îndemnul localnicilor: lasã-i mobilei
timp ºi spaþiu pentru a-ºi etala întreaga frumuseþe

ºi a-þi spune propria poveste. Povestea începe
cândva prin neolitic, atunci când apãrea primul
pat, numit platformã de dormit, care era, se înþelege,
din piatrã. Au urmat, apoi, etapele bronzului, fierului,
ceramicii ºi, în fine, a lemnului. Fiecare epocã
istoricã, cu regatele sau imperiile sale, a adus
contribuþii marcante la arta mobilierului. Nivelul
cel mai înalt s-a atins, desigur, la curþile imperiale,
aceastã artã fiind raportatã la nivelul de bogãþie,
pretenþii ºi, de ce nu?, la gradul de cosmopolitism.
Este legatã ºi ea, ca oricare altã componentã a
culturii chineze, de credinþe, tradiþii ºi stil de viaþã.

M
obila aa iimpus ººi
încã mmai iimpune
în societatea

chinezã o ierarhizare strictã,
legatã de un anumit sistem
ritualic ancestral. Este
încã prezentã influenþa
de necontestat a normelor
tradiþionale, ale unei lumi
armonioase, moºtenite
de la marele filosof antic
Confucius. Sunt norme care
derivã din cele cinci tipuri
de relaþii, identificate de
Confucius: relaþii între tatã ºi
fiu, între soþ ºi soþie, monarh
– miniºtri, vârstnici – tineri,
între prieteni. La el, ordinea
moralã suna astfel: lasã-l pe rege sã fie rege,
pe ministru sã fie ministru, tatãl sã fie tatã, iar fiul
sã fie fiu.                     

Aºa se face cã mobila reprezenta o stratificare
strictã a vechii societãþi chineze. Dacã luãm ca
exemplu doar mobilierul din lemn, vom constata
cã nu oricine avea acces la orice esenþã a acestuia.
Curþile imperiale aveau privilegiul de a-ºi rezerva
esenþele tari, nobile, precum lemnul Zitan (mai
valoros decât aurul), Tek-ul, considerat regele
lemnului, sau lemnul de trandafir, chiparos, camfor
etc. Ierarhizarea pornea de la familia imperialã,
impusã prin esenþa de lemn folositã, forma
mobilierului ºi decoraþiunile acestuia. Împãratul,
împãrãteasa, concubina principalã, miniºtrii, nobilii se
distingeau ºi dupã mobilierul din interiorul palatului ºi,
în bunã parte, cel de la domiciliu. Mobila era cea care
deschidea ferestre spre lumi diferite, dupã cum spun
chinezii. Lumea împãratului era practic inaccesibilã,
pentru cã el se considera Fiul Cerului. Tronul lui,
aºezat în mijlocul Sãlii Tronului, era lãcuit cu aur ºi
decorat cu un dragon, ca simbol al puterii imperiale.
Împãrãteasa avea propriul simbol, pasãrea Phoenix,
care-i decora ºi tronul.

Culoarea mobilei se încadra ºi ea în acelaºi
concept al armoniei. Astfel, mobila mai simplã era
doar ceruitã sau lãcuitã. Lacul avea ºi el propriile
poveºti. Cel roºu, preferat în dinastia Ming,
reprezenta aspiraþia spre noroc ºi prosperitate.
Cel negru crea o atmosferã misterioasã ºi distinsã,
culoare dominantã în Dinastia Qing. Decoraþiunile
progreseazã în timp, acoperind pânã la 80% din
suprafaþa unei mobile, cu desene tot mai sofisticate,
sau având intarsii cu aur, argint, jad, agate,
chihlimbar, sidef sau email. Cea mai complicatã,

cea mai deosebitã decoraþiune este, evident, gravura
în lac. Zeci sau sute de straturi de lac sunt aplicate
succesiv, pânã se formeazã un strat gros de 15-25
de milimetri. Numai aceastã operaþiune dureazã între
douã ºi ºase luni, dupã care urmeazã migãloasa artã
a gravatului.

Î
n CChina eeste îîn ffirea llucrurilor ca orice detaliu
de formã sau dimensiune, dar, mai ales, de
decoraþiune, sã aibã o anume simbolisticã,

care, în bunã parte, descinde din mitologia bogatã
a acestui popor. Astfel, dragonul, care ocupa locul
trei în Panteonul chinez, dupã Cer ºi Pãmânt, era
considerat animalul cel mai norocos, devenind simbol
al puterii imperiale. În ierarhia celestã, urma pasãrea
Phoenix, reginã a tuturor pãsãrilor ºi simbol al
împãrãtesei. Unicornul simboliza bunãstarea ºi
aducea pruncii (barza noastrã!); broasca, cocorul,
cãprioara, pinul ºi cireºul semnificau longevitatea;
elefantul prevestea o recoltã bunã; bujorul – bogãþie
ºi onoare; lotusul – puritate ºi liniºte; bambusul –
familie cu bãieþi. Peste toate acestea, vechii chinezi
îi situau pe cei patru gentlemeni, cu caractere
deosebite: floarea de prun, orhideea, crizantema
ºi bambusul.

Despre mobilierul clasic chinez ar fi multe de
spus, însã mã limitez la aceastã scurtã diagonalã, în
dorinþa de a vã face cunoºtinþã ºi cu un alt domeniu

de referinþã, o altã emblemã, de
peste 2.000 de ani, a oraºului
Suzhou. Mã gândesc la arta
brodatului, care face parte din
ceea ce se cheamã Moºtenire
culturalã intangibilã a Chinei.
Este ºtiut cã broderia, folositã
în scop decorativ ºi de cult, era
practicatã de toate popoarele
antice, de la perºi la babilonieni,
de la egipteni la fenicieni. În
China, broderia ajunsese un fel
de însemn al puterii ºi opulenþei,
chiar o glorificare a sacrului.

În Suzhou, brodatul este
strâns legat de istoria industriei
textile a mãtãsii. Aici, mãtasea nu
era doar o simplã îndeletnicire, ci
chiar o pasiune, întrucât fiecare

familie creºtea viermi de mãtase, asigurându-ºi
astfel pânza ºi firele de mãtase necesare acestei
îndeletniciri. Este o artã femininã prin definiþie. De
amintit cã, în dinastiile Tang ºi Song, brodatul fãcea
parte din educaþia fetelor, devenind un fel de certificat
de calitate pentru aspirantele la mãritiº.

A
rtiºtii ddin SSuzhou au atins culmi nebãnuite
de mãiestrie. Ei foloseau peste 40 de
metode distincte de brodat ºi nu mai puþin

de o mie de tipuri de fire de mãtase. Eu, personal,
nu vãd cum un fir de mãtase, de grosimea unui fir
de pãr, poate fi despicat în 2, 4, 12 sau chiar 48,
în raport de cerinþele modelului. În egalã mãsurã,
nu îmi închipui cum un artizan chinez poate distinge,
cu ochiul liber, 40 de nuanþe de negru. Apoi, sã
ne gândim cã, încã din Evul Mediu, este realizatã
broderia pe ambele feþe, chiar cu modele diferite.
Vizitând, însã, o expoziþie de broderie, gãsim pe
deplin îndreptãþitã aprecierea conform cãreia broderia
de Suzhou este cea mai desãvârºitã artã manualã
din lume. Fiind strâns legatã de caligrafie ºi de arta
penelului, broderia localã mai este numitã ºi picturã
cu acul sau picturã cu firul.

Despre Suzhou de ieri ºi de astãzi s-ar putea scrie
tomuri întregi, ºi chiar se scriu. Aici, eu nu pot decât
sã menþionez, în treacãt, bogãþia operelor de artã
sub formã de sculpturi în jad sau lemn de trandafir,
brocarturi, sau sã amintesc despre primele forme
ale operei chineze: cântec cu acompaniament ºi pãrþi
vorbite în dialect local, formã muzicalã cunoscutã
sub numele de Kungu.

ªi, pentru a încheia într-o notã româno-chinezã,
precizez ºi faptul cã oraºul Suzhou este înfrãþit
cu Tulcea noastrã. 

DDeesspprree aarrttaa cchhiinneezzãã
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A
spune  „„castel“ ººi „„Spania“, implicã reflexul
automat al completãrii cu sintagma „de
nisip“, aºa cum cuvântul „piele“ ne trimite

cu gândul la Cordoba, la fel cum vestitul „cuþit“,
înfipt parcã în memoria colectivã, dãinuie destinic,
condamnat la a proveni veºnic din Toledo. Aidoma
cliºeelor despre corida ºi flamenco, ºi-n cazul
castelelor vehiculãm o expresie-automatism,
prescurtare care în adevãr ne simplificã imaginea,
dar strâmteazã panorama, parazitând tabloul general
pe care ni-l oferã Spania modernã, complexã ºi
superbã. Rostit în urechea unui catalan, cuvântul
„castellers” provoacã însã cu totul altã asociaþie,
trezind emoþie, mândrie ºi entuziasm. Nu are
nimic în comun un castell catalan cu vremelnicia
construcþiilor din pleava plajelor Mediteranei. În
oraºele Cataloniei, „castelele” sunt piramide din
corpuri umane, care se înalþã de sãrbãtori prin pieþele
centrale, sfidând în echilibru precar legile naturii.
Adevãrate turnuri vii, uimitoare edificii care taie
respiraþia miilor de gurã-cascã, sculptate parcã
în sensibila materie a cãrnii vii, asezonate cu
ingrediente precum tenacitate, voinþã, încredere,
curaj.

„Sunt harnici ºi încrezãtori, nu contemplativi.
Dacã se-ntâmplã sã contemple cerul într-o
pauzã de lucru, îl privesc ca pe un loc de odihnã
binemeritatã dupã munca prestatã pãmântului ºi
nu obiºnuiesc sã-ºi punã întrebãri despre stele.
Pietatea lor este seninã ºi optimistã: cred în
acel ceva bun care strãluceºte cu claritate atât
pe pãmânt cât ºi în cer ºi îl iubesc pe mãsura
bunãstãrii intime pe care le-o oferã.” Aºa îi
portretiza pe catalani scriitorul Juan Maragall
la 1904 în eseul Alma catalana. Pasajul descrie
perfect modul în care catalanii se definesc ca
punte între sol ºi vãzduh ºi – de ce nu? – ca
turn sau castel.

Ca printr-o minune, piramida care încheia
pe vremuri numerele de dans cu bastoane ºi
spade de prin provinciile nordului, Leon, Castilia
ºi Aragon, a supravieþuit propriului ei pretext.
De mult nu se mai practicã ritualicele balls
de bastons catalane, dar, în schimb, au luat
un avânt miraculos întrecerile în arta de
a construi turnuri de oameni cât mai înalte.

Participanþii se caþãrã unii pe umerii celorlalþi,
compunând un turn din ce în ce mai înalt, care
strãpunge, semeþ, cerul. Dupã unii, avem de-a face
cu o acþiune inspiratã din creºterea plantelor, un
ritual al fertilitãþii, omagiu adus zeitãþilor recoltei sau
spiritului veºnic al pãmântului. Alþii sunt de pãrere
cã e un mod tipic catalan de a introduce în spaþiul
eminamente relaxant al ocaziilor festive un element
cu totul diferit, anume concurenþa ºi ambiþia, trãsãturi
fãrã de care poporul lor nici cã se poate imagina.

D
eºi oobiceiul dde aa îînãlþa ccastele umane se
întâlneºte ºi prin unele localitãþi din Italia,
Maroc ºi India, capitala incontestabilã a

acestui obicei bizar ºi periculos rãmâne orãºelul
catalan Valls. An de an, cu ocazia sãrbãtorilor
locale dedicate Sfântului Ioan, cele douã cete rivale
(colles în limba catalanã) deschid oficial, aici, sezonul
„cãþãrãrilor”. Confruntarea are loc pânã la sfârºitul
lunii octombrie, de Sfânta Ursula. Un astfel de „club”
are uneori nu mai puþin de ºase sute de membri!
Majoritatea participanþilor pun umãrul, la propriu,
consolidând baza piramidei, fundamentul care poartã
numele de „pinya”. Marea de oameni se topeºte într-o
bazã imobilã, om lângã om, mãrginitã de „pionii”
care împing din lateral masa compactatã, ca niºte
adevãraþi contraforþi de catedrale. Urmeazã douã
cercuri solide, aºa numitele „manille”, peste care se
construieºte trunchiul propriu-zis, „el tronc”. Între bazã
ºi vârf e dispus „el pom de dalt”, cupola întruchipatã
de regulã din copii. Deasupra ei se dispune „anxenta”
(în catalanã enxaneta, termen derivat din veleta, care
înseamnã giruetã), adicã puºtiul din vârf. De obicei,
nu are mai mult de cinci-ºase aniºori.

Vestimentaþia simplã ºi practicã, compusã din
pantaloni albi, cãmaºã în culorile echipei, brâu ºi

batistã roºie cu buline albe, este aceeaºi de trei
sute de ani. Cel mai important accesoriu rãmâne însã
brâul, care serveºte atât stabilizãrii zonei lombare, cât
ºi ca suport pentru mâinile ºi picioarele „alpiniºtilor”
desculþi. De maximã importanþã sunt persoanele din
inelele intermediare, fiecare formate din una pânã
la patru persoane (bãrbaþi, femei, adolescenþi). ªi nu,
nu e nimeni gimnast profesionist! Sunt cu toþii vecini
sau rude, cu constituþii fizice din cele mai diverse.
Cu toate astea, fiecare îºi are rolul sãu ºi toþi sunt
indispensabili. Nu se fac discriminãri de sex sau
vârstã.

Recordul pe înãlþime, de zece etaje, e imposibil de
depãºit. În schimb, se dezvoltã tot mai mult obiceiul
de a imprima miºcare construcþiilor, aºa cã mai nou
se practicã deplasarea pe strãzi. În Tarragona existã
echipe de castellers (mai scunde) care s-au
specializat în a urca ºi coborî treptele catedralei!!

Piramidele se clasificã dupã numãrul de etaje ºi
cel al persoanelor care compun un nivel. Existã un
tabel oficial – Tabla de Puntuaciones Unificada 2010
– pe baza cãruia se noteazã ºi puncteazã castelele
umane în funcþie de nivelul lor de dificultate. Un „trei
de ºapte” este deci un castell cu ºapte etaje, fiecare
dintre inele fiind compus din trei persoane. Se
zvoneºte cã pe la 1870 s-ar fi atins recordul incredibil

al unui castel de „patru cu
unsprezece” ºi al unui „turn
de ºapte”. Legendã?

C
um ffuncþia
de ssusþinere
e completatã ºi de cea de amortizare

a eventualelor cãzãturi, la fel ca în orice ierarhie
socialã, „posturile” inferioare sunt ºi cele mai riscante.
Sporadicele accidente, soldate cu prãbuºirea
edificiului, provoacã victime ºi ruperi  de oase
– în special clavicule – cu precãdere în rândul
susþinãtorilor de la bazã. Potrivit unei statistici din
anul 2005, circa 96% din castelleri nu au cãzut
niciodatã. În general, rata accidentãrilor se situeazã
în jur de 3%. Doar trei cazuri s-au soldat pânã acum
cu moartea unor castellers. Nu mai departe decât
în august 2013, un bãrbat de 40 de ani a suferit
o fractura cervicalã superioarã în urma unei astfel
de nefericite surpãri.

O datã la zece ani, cu ocazia decenalelor, pe
data de 2 februarie a fiecãrui an care se terminã
în 1 (de exemplu, 2001, 2011 etc.), orãºelul Valls
se transformã într-o adevãratã Mecca pentru toate
cetele de „castelani” din Regiunea Catalonia.
În astfel de ocazii, piaþeta centralã Plaça del Blat
aratã ca un cazan clocotitor, capitalã incontestabilã
a „castelanilor”, care se-ntrec în a scruta cerul
de la egal la egal, ochi în ochi.

Începutã în anul 1791, tradiþia încã tânãrã a
acestor întâlniri a dus multã vreme o existenþã de
niºã, rezumându-se strict la graniþele localitãþii Valls.
Abia la începutul secolului al XIX-lea, obiceiul de a
înãlþa turnuri, coloane ºi piramide umane a luat avânt
ºi s-a rãspândit în învecinatele regiuni Penedes ºi
Tarragona. Odatã cu dispariþia dictatorului Franco,
care nu încurajase defel adunãrile publice neoficiale,
fenomenul a înregistrat un adevãrat boom ºi s-a
extins rapid din zona ruralã înspre marile oraºe,
culminând cu capitala Barcelona.

Începând cu luna noiembrie
2010, tradiþia construirii de
turnuri umane a fost inclusã
oficial de cãtre UNESCO în
patrimoniul cultural al omenirii.
La ora actualã castells au
devenit un simbol al identitãþii
catalane, cu importanþã cel puþin egalã celei acordate
dansului lor naþional sardana (o variantã de horã).

Interesant este faptul cã atât sardana, cât ºi
castells au la bazã acelaºi ideal al autodepãºirii
individuale ºi colective, solidaritãþii ºi integrãrii tuturor
membrilor comunitãþii într-o matrice culturalã unitarã.
Nu este o întâmplare cã tocmai catalanii au adoptat
aceste forme de folclor cu pronunþat caracter de grup,
cãci poporul lor dârz este vestit pentru atenþia pe
care o acordã forþei ºi curajului, dublate de
seriozitate ºi echilibru. Força, Equilibri, Valor i Seny
(forþã, echilibru, curaj ºi responsabilitate) este deviza
castellerilor, rezumând calitãþile de care trebuie
sã dea dovadã fiecare membru. Ideea centralã
a doctrinei catalane este, de altfel, aceea cã numai
împreunã se poate rãzbi pânã la cele mai înalte þeluri.

E
xprimat pprin ccuvintele ppoetului Juan
Maragall, catalanii, popor situat la intersecþia
dintre Pirinei ºi Mediteranã, împrumutã de

la ambele forme de relief, deopotrivã, uscãciunea rocii
ºi claritatea mãrii. „Pãmântul catalan este dur, dar

recompenseazã; astfel, fiii
sãi învaþã sã-l prelucreze
din nevoie ºi sunt stimulaþi
cu recompense; sunt
obiºnuiþi cu triumful ºi cu
truda. Munca lor e veselã;
lucreazã cântând, iar
muncind ºi cântând
coboarã la marea care-i
atrage cu promisiunea
unor noi victorii ºi cu
ecoul cântecelor ei. Astfel,
catalanii sunt deopotrivã
duri ºi expansivi, pentru
cã iubesc pãmântul ºi
marea ºi sunt capabili
sã înmulþeascã produsele
pãmântului. Nu ºtiu nici

sã slujeascã, nici sã comande, pentru cã, graþie
triumfului muncii directe, se simt egali; fiecare se
simte liber, considerându-i liberi ºi pe ceilalþi, mândru
de libertatea sa. Atât de încântaþi sunt de libertatea
lor, încât le repugnã ideea de a o ceda, de a renunþa
la o parte din ea în favoarea unei organizãri sociale
superioare. Fiindu-ºi suficienþi, nu simt nevoia ei.
Sunt cu atât mai sociabili, cu cât se simt mai puþin
încorsetaþi de regulile convieþuirii. În fiecare catalan
zace un anarhist.”

Superb, emoþionant ºi, în acelaºi timp, surprinzãtor
de dur, aproape grosolan transpare acest portret
literar al catalanilor, scãpat de sub condeiul unuia
dintre poeþii lor cei mai iubiþi, pãrintele poeziei
catalane moderne. Nici nu era altfel de aºteptat,
din moment ce autorul însuºi a fost plãmãdit
din acelaºi aluat contradictoriu! Dar continuarea
portretului este parcã ºi mai inspiratã:

„Le place sã pãtrundã sensul pânã la punctul
la care înþeleg totul exact, dar tot ce e de neînþeles
îi tulburã: nu sunt ambiþioºi în a cuprinde absolutul.
Obiºnuiesc sã râdã de tot ce nu pricep.” ªi continuã:
„Catalanul îºi simte inima, dar nu-i percepe greutatea.
Din acest motiv, îl intereseazã mai mult istoria decât
filosofia ºi-ºi iubeºte mai mult limba decât istoria.
Dintre arte, gustã cu precãdere muzica ºi teatrul,
pentru cã sunt directe, nu-ncape ambiguitate în ele.”
Aºadar, pe cine sã mai mire cã se simt atraºi de
spectacolul acrobatic ºi riscant al castelletelor, acea
mixturã de dans ºi acrobaþie, acompaniatã de muzica
vivace a instrumentelor de suflat, însufleþite parcã?
Acompaniamentul muzical tradiþional, piesa Toc
de Castells, interpretatã la fluier sau oboi, subliniazã
dramatismul evenimentului, punctând sonor fiecare
etapã a procesului de „înãlþare la cer”.

Castells - ccastele îîn SSpania
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A
utor ccultivat dde CColecþia
„Povestiri ªªtiinþifico-
Fantastice” între anii

1962-1968, Grigore Davidescu
a dispãrut însã cu totul în pragul
erupþiei cenacliere pe care
avea s-o cunoascã anticipaþia
româneascã pe cale de a se

organiza ca miºcare de tineri creatori. Cu prima sa
povestire, Monstrul, a participat la cel de-al doilea
concurs naþional de SF, organizat de ªtiinþã ºi tehnicã
în consens cu revista sovieticã Tehnika molodioji,
obþinând în 1962 una dintre menþiuni. Subintitulatã
„Iscodire paleoastronauticã”, lucrarea se înscrie în
curentul lansat la noi de Victor Kernbach ºi Mihu
Dragomir, pe seama ideilor lui Mates Agrest ºi a
altor autori interesaþi sã facã din paleoastronauticã
o disciplinã credibilã ºi incitantã. Lucrarea cautã
în mitologie un subiect interpretabil ca vizitã a
extratereºtrilor din timpuri strãvechi ºi se opreºte
la epoca legendarã a regelui cretan Minos. Astfel,
Minotaurul n-ar fi decât o astronautã eºuatã pe
Terra, agreabilã în tiparele rasei sale cosmice,
monstruoasã din punctul de vedere al criteriilor
estetice umane, cu atât mai mult cu cât, din pricina
diferenþelor de presiune atmosfericã, e nevoitã sã
rãmânã permanent în costumul sãu spaþial, cu antene
luate de privitorii din Antichitatea greceascã drept
coarne taurine. Autorul antreneazã în versiunea
sa de legendã rãstãlmãcitã ºi alþi actori ai mitului
originar: Dedal construieºte labirintul la indicaþiile
strãinei, în jurul camerei presurizate unde
paleoastronauta încearcã sã supravieþuiascã
dupã eºuarea navei sale lângã insula Creta; Tezeu
este un tânãr adus de la Atena ca sclav la zidirea
construcþiei labirintice, simpatizat de „Monstru”,
dar confundat de tradiþia popularã cu victimele
presupuselor pofte canibalice ale aceluia; Ariadna
e o fetiºcanã exaltatã, cãreia i se încredinþeazã
sarcina de a rãpune creatura prin secþionarea
tuburilor instalaþiei de presurizare a aerului.
E pomenit, bineînþeles, ºi zborul simbolic al cuplului
mitic Dedal ºi Icar, fãcut posibil printr-un dispozitiv
tehnic extraterestru, care ar fi reapãrut ulterior la
curtea regelui hebreu Solomon. Din pãcate, autorul
rateazã ºansa de a produce o rescriere amuzantã a
mitului Labirintului, preferând o tratare convenþionalã,
stricatã ºi mai mult de explicaþiile superflue din final.

G
rigore DDavidescu imagineazã subiecte
incitante pe care le trivializeazã prin
conjuncturile convenþionale în care le pune.

Fantastica întâlnire cu Priviri Adânci (1963) prezintã
un caz de premoniþie combinat cu diverse manifestãri
telepatice ºi miraculos vindecãtoare, realizate de un
extraterestru care, asemeni naratorului ºi soþiei sale,
francezi trecuþi în tabãra gherilei viet-cong, participã
cu mult elan ideologic la rãzboiul din junglele
Indochinei. Alteori, anticipaþia se rezumã la convenþii

tehniciste scãldate într-un sentimentalism pãgubos.
Femeia-cibernetician din povestirea Ochii Stelei
construieºte ochi artificiali prin care soþul ei, doctorul
Dinu, sã poatã percepe iarãºi lumea, interzisã de
boala care i-a distrus progresiv simþurile. Happy-end-
ul este nelipsit, ca ºi în schiþa Îndârjire (1965), unde
bãtrânul personaj descris ca o „relicvã” a medicinii din
alt secol – mai puþin robotizat, deci mai „uman” – ºi
pus sã gãseascã în chip fericit leacul pentru boala-
problemã a unui astronaut revenit din misiune, se va
dovedi în final chiar tatãl celui salvat de la o moarte
„asistatã” senin de tehnica medicalã ultrasofisticatã.

Într-o povestire mai lungã ºi mai dinamicã, Lagua
(1968), se revine la decorul junglei, de astã datã

cea din þinutul misterios al Amazonului. Reapar,
mai cizelate, ºi notele de sentimentalitate cu
care autorul obiºnuia sã-ºi însoþeascã aventurile
imaginare, întrucât
Laguatlahran, femeia
descoperitã în condiþia
de prizonierã a unui trib
de canibali negroizi, atrage
ca un magnet interesul
povestitorului, abia
dezmeticit de pe urma
unui atac cu desfãºurare
confuzã.

„Dar de fatã nu mã
sãturam privind-o. Era
nespus de frumoasã. Pãrul
unduios ºi unsuros, scurt
tãiat, bãtând în roº, îi
reliefa un ten mat ºi palid, abia niþel arãmiu, ce-i
lumina trãsãturile delicate. Sub o frunte înaltã, acum
abia încreþitã de o dungã de contrarietate, ochii
cãprui-verzui priveau semeþ. Iar buzele proaspete
i se þuguiaserã mai mult mofturos decât dispreþuitor.
Avea cel mai drept dintre nasurile coroiate. Avea
cea mai delicatã bãrbie, picant subliniatã de o
gropiþã. ªi avea un mic cui de lemn lustruit petrecut
printr-o despicãturã în urechea stângã, al cãrei
lob atârna din aceastã cauzã mai alungit.

Iar din înãltuþul ei trup, modelat ca o marmurã
de mâna unui Fidias, doar o cingãtoare îngustã de
piele ºi o brãþarã din þãndãri lustruite îi ascundeau
câte puþin, respectiv din ºolduri ºi de deasupra
gleznei drepte.”

E
vadaþi ddin ssãlaºul mmaricohilor, cei doi
vor strãbate jungla protejaþi de „vrãjile”
stranii ale acelei veritabile prezenþe

de bandã desenatã, spre fortãreaþa fratelui sãu
Atlah ºi a familiei lor hãrþuite  de triburi indiene.
Particularitãþile inconfundabile ale numelor, ca ºi
atributele somatice puse în evidenþã de personaje
pregãtesc introducerea motivului Atlantidei, cei doi
dovedindu-se, în povestire, descendenþi pe linie
geneticã din legendara populaþie a continentului
dispãrut. Nu lipseºte nici motivul imortalitãþii cultivate
ritualic, dar într-o surprinzãtoare cheie comicã:
strãmoºii încã vii ai tandemului Lagua-Atlah îºi
plãtesc supravieþuirea printr-o neîntreruptã micºorare
corporalã, încât cei mai longevivi dintre ei pot fi
închiºi într-un butoiaº purtat de strã-strãnepoata lor
în braþe pe parcursul unui întreg carusel de aventuri
amerindiene. Existã ºi o explicaþie „ºtiinþificã” pentru
acþiunea elixirului misterios:

„Procesul de îmbãtrânire celularã, inerent înaintãrii
în vârstã, le era înlocuit prin eliminarea materialului
celular degenerat. Celulele erau ajutate sã arunce
«peste bord» lestul lor alterat ºi… «intrau la apã»…
Se micºorau ca sã se pãstreze tinere la infinit.

Aceasta putea sã explice o scãdere progresivã
a taliei. Poate cã vreo ºchioapã în primul secol. […]
Sã presupun oare cã trupul lor îºi micºoreazã
volumul cu vreo 10 la sutã pe veac?... Dacã talia
lor iniþialã le va fi fost de aproape doi metri (putem
fi generoºi, cãci apoi tot vor scãdea în înãlþime!),

dupã primul secol ei n-ar mai fi
mãsurat decât 1,80; iar cãtre un
mileniu (!) doar 77 de centimetri.
Dupã asemenea socotealã,
«Pruncul» trebuia sã dateze de
peste o mie cinci sute de ani…”

Î
n Laggua, Grigore
Davidescu creeazã avant
la date un fel de Indiana

Jones de tip balcanic, care,
dupã sufocantele lui aventuri prin
junglã ºi prin piramidele în trepte
rãmase de la atlanþi, are umorul

de a-ºi aduce achiziþia amoroasã la Bucureºti, spre
a o transforma, precum Pygmalion, dintr-o agramatã
inteligentã într-o doamnã civilizatã.

„– Lagua, am întrebat-o într-o zi, cum se numeºte
planta din care voi aþi extras elixirul vieþii?

Ea mã privi dintr-o parte, îºi þuguie uºor buzele
ºi îmi rãspunse candid:

– Sunt consternatã, dragul meu, cã nu-þi pot
satisface o legitimã curiozitate ºtiinþificã. Dar ºtii prea
bine cã, în ceea ce priveºte farmacologia, am rãmas
o agramatã…

Nu-mi rãmânea decât ca, o datã pe an,
cântãrindu-mã, sã-mi mãsor ºi înãlþimea… Poate
peste vreun veac sã devin cu o ºchioapã mai
scund…”
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A
desea sse ffac cconfuzii între catalanism
ºi naþionalism catalan. Primul este un curent
de gândire nãscut în secolul al XIX, sub

spirit renascentist, orientat spre valorificarea tradiþiilor
istorice ºi recuperarea unicitãþii limbii ºi obiceiurilor
catalane. Al doilea este o miºcare politicã angajatã,
uneori cu tendinþe extremiste. Cu alte cuvinte, toþi
naþionaliºtii catalani sunt catalaniºti, dar nu toþi
catalaniºtii sunt ºi naþionaliºti. În fapt, majoritatea
covârºitoare a populaþiei adoptã o poziþie
împãciuitoare, privindu-se ca parte integrantã
a Spaniei mari.

Revenind la spectaculoasele reprezentaþii
cu castele umane, fireºte cã ele n-ar fi posibile
dacã nu le-ar preceda o lungã serie de antrenamente
ºi repetiþii tenace, ocazii în care fiecare participant
deþine un post unic, clar definit. Totul este conceput
sistematic, ca-ntr-o schemã organizatoricã de
întreprindere, cu fiºã tehnicã pentru fiecare angajat.
La „munca de jos” se cere forþã ºi rezistenþã, în timp

ce pentru „managementul mijlociu” se cautã calitãþile
de bun coechipier ºi mediator. Pentru vârf, fireºte,
sunt indispensabile flexibilitatea, rapiditatea reacþiilor
ºi echilibrul interior, pe lângã greutatea redusã.
Fragedul vlãstar de la nivel înalt, care astãzi poartã
caschetã regulamentarã de protecþie, pune moþ
piramidei, desprinzând pentru câteva secunde unul
dintre braþe ºi sprijinind cealaltã mânã lejer în ºold,
într-un gest înrudit cu îmbrãþiºarea cerului prin aripile
unei pãsãri imaginare. Interpretat ca simbol al lucrului
cel mai preþios, pe care comunitatea îl susþine
ºi-l aratã cu mândrie, „supravieþuitorul” sublimeazã
speranþa ºi promisiunea în viitor.

L
a ffel dde aanevoioasã ca înãlþarea este
ºi desfacerea piramidei, când o fracþiune
de secundã de neatenþie poate provoca

un accident cu efecte devastatoare. Existã ºi variante
inversate de înãlþare, când se începe cu vârful ºi
se ridicã inel dupã inel de la sol. În astfel de cazuri,

efortul aproape supraomenesc al celor care ridicã
într-o încleºtare inelele succesive duce cu gândul
la truda ºi martiriul purtãtorilor de „tronos” din timpul
procesiunilor de Paºte de prin oraºele Andaluziei.

De parcã n-ar fi destul de riscant spectacolul
în sine, unele echipe de colles obiºnuiesc sã paseze
din mânã-n mânã o canã de vin, din care bea
fiecare în timp ce susþine edificiul cu braþul celãlalt.
„Combustibilul” ar fi pasãmite numai bun sã-i scape
de inhibiþii în momentul dezlegãrii finale.

Concluzia ºi totodatã esenþa sufletului catalan
rãmâne aceeaºi, dupã cum bine zicea Juan Maragall:
„Catalanul, sub toate aspectele e un tip direct, care
iubeºte francheþea. Este rapid în reacþiile afective,
dar nu le exagereazã: nici trãdãtor, nici martir.
Dragostea sa cea mai durabilã este cea pentru
libertate. A învãþat de la mare ºi de la piscurile
munþilor.

Esenþa sufletului catalan: libertatea.”
(Benissa, Octombrie 2013)

MMoonnssttrruull,, LLaagguuaa ººii „„PPrriivviirrii AAddâânnccii””
MMiircea OOPRIÞÃ



P
ictorul IIon
Hultoanã
s-a nãscut

în anul 1939, la Þepu,
Galaþi. Este absolvent
al ªcolii Militare
de Radiolocaþie
din Braºov ºi
al Facultãþii de
Electronicã,
Universitatea
Politehnicã Bucureºti.
Urmeazã cursurile
ªcolii de Artã
Bucureºti la clasa
pofesorului
Nicolae Iorga.

Cei peste 50 de ani de activitate artisticã s-au concretizat în peste 150 de
expoziþii personale (Bucureºti, Constanþa, Mangalia, Chiºinãu etc.) ºi peste 300
de participãri la expoziþii de grup (Bucureºti, Tulcea, Câmpulung-Muscel, Popovo-
Bulgaria, Constanþa, Lereºti-Argeº, Piteºti, Curtea de Argeº etc.), saloane
naþionale ºi saloane internaþionale de artã (Bucureºti, Timiºoara, Sibiu, Alba Iulia,
Slatina). Este laureat al mai multor concursuri naþionale ºi internaþionale de
picturã, a primit mai multe
diplome, medalii ºi plachete.
Este inclus în Enciclopedia
artiºtilor români contemporani,
vol. VI ºi VII.

Are lucrãri în colecþii din
þarã (Bucureºti, Constanþa,
Galaþi, Cluj, Timiºoara, Sibiu,
Tecuci, Deva, Hunedoara,
Slobozia, Panciu, Braºov,
Sinaia º.a.) precum ºi în Italia,
Germania, Franþa, Spania,
Belgia, Olanda, Suedia,
Liban, SUA, Canada, Turcia,
Australia, Singapore, Austria.

M
i-ee ddrag ssã ffac
lucruri ffrumoase,
sã nu merg pe cãrãri bãtãtorite ºi întotdeauna am mers la risc. Un

subiect pentru un tablou, o faptã bunã zilnicã, un gest, totul m-am strãduit sã fac
cu sufletul ºi cu mintea. Mi-am dorit sã pornesc la drum, figurat vorbind, ºi sã fac
ceva mai deosebit. Nu accept sã merg în urma cuiva. Dacã þi-ai propus sã faci
ceva cu adevãrat important, atunci trebuie sã faci cu toatã puterea minþii ºi a
cugetului. O picturã de valoare nu poate fi realizatã dacã nu e fãcutã cu multã
mãiestrie profesionalã ºi cu multã dragoste. E foarte greu sã combini 20 de culori
ºi sã nu iasã un kitsch, aici foarte uºor aluneci pe o pantã greºitã, trebuie sã simþi
culorile, sã le mânuieºti
cu pricepere ºi atunci cu
ele poþi crea adevãrate
minuni... Sunt fericit cã
Dumnezeu mi-a oferit
aceastã bucurie de a
picta, de a vedea mai
altfel lumea din jurul
meu. (...)

Consider cã cel mai
important e dragostea
de ceea ce face omul.
Probabil am o intuiþie
care nu „doarme”
niciodatã, dar mai e
ceva... eu îmi imaginez

situaþia – ceea ce fac eu i-ar plãcea
altcuiva? Mã vãd în locul celui care
va admira lucrarea. Sunt autocritic.

(Fragmente dintr-un interviu de
Gutiera Prodan, apãrut în revista Viaþa
ta, din Chiºinãu, www.viatata.md.)

P
endulând îîntre eexactitatea ººi
rigoarea uunui ddomeniu, cum
este cel al militãriei, ºi emoþia

pe care þi-o poate genera surâsul unei
femei frumoase, explozia ºi frumuseþea
coloristicã a florilor, ale fructelor sau
peisajelor, artistul Ion Hultoanã îºi
propune o existenþã în paralel cu cea
cotidianã, în care ne dezvãluie tainele
nesfârºite ale imagisticului, prefigurat
în maniere clasic-moderniste, pe bucãþi
de pânzã, într-un joc, perpetuu ºi sublim, al imortalizãrii.

Departe de zgomotul, adesea inutil, al cotidianului, Ion Hultoanã creeazã
imagini spectaculoase, asociate cu calitatea sa de netãgãduit, aceea de rafinat
colorist. Arta, în general, este menitã sã descopere sau re-descopere, în realitãþile
imediate nouã, aspecte necunoscute, sau „invizibilul”, cum l-a numit adesea Paul
Klee. Prin calitãþile sale, artistul Ion Hultoanã se asociazã acelora care au ºtiut,

cu mãiestrie
compoziþionalã în
asociere cu fascinaþia
ºi jocul cromatic, sã
exprime acel „invizibil”,
situat în ceea ce
defineºte spaþiul cel
mai la îndemâna
noastrã: natura însãºi. 

(...) Acest univers
[al luminii], magnific
prin misterul din care
transpare, îl abordeazã
într-o infinitate
de variante
compoziþionale,

îmbibate cu parfumul cromatic, care ne transferã, indubitabil, spre lãuntrul poeziei.
Se prefigureazã astfel teritorii senine,
într-o unitate armonioasã, cu puternice
focare de influenþã impresionistã. Tainele
picturii lui Ion Hultoanã se aflã în primul
rând în culoare, transparentã sau blând-
strãlucitoare, în tente îmblânzite de tonuri
rafinate sau de împletirea libertãþilor, date
de spontaneitatea tuºelor, ale tehnicii
cuþitului sau al amprentei groase de
pensulã. Însã lumina pare sã fie subiectul
prim în lucrãrile lui Ion Hultoanã. Lumina
care învãluie totul ºi care pare sã-i
absoarbã personajele, copacii, florile,
peisajele de deltã, nudurile feminine,
dizolvându-le într-o miºcare a esteticului,
peste care planeazã meditaþia, fericirea,
strãlucirea ºi calmul, jocul mirific al naturii
înseºi.

(Fragmente din articolul „Un spaþiu
al candorii peisagistice”, de Viorica
Romaºcu, www.bestmagazin.ro.)
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