
Horia Bãdescu: Orânduielile lumii
Johan Galtung: Cuba: O piesã în trei acte
Dan D. Farcaº: Vor stãpâni roboþii lumea?
Gheorghe Sãsãrman: Cunoaºtere ºi credinþã
Cristian Bãdiliþã: Ioan Casian. 

Teme din Convorbiri duhovniceºti
Gen. Ion Cerãceanu: Repere istorice ale armei 

comunicaþii ºi informaticã
Marian Nencescu: Istoria literaturii dacoromane, 

actul de naºtere al literaturii române
Ion Pãtraºcu: Mihail Diaconescu, 

un glas de pe Argeº
Dumitru Pãsat: Dimensiuni filosofice 

cantemirene
Ioan Mânãscurtã: Cartea care 

ne deºteaptã
Paula Romanescu: Mesalina
Octavian D. Curpaº: O definiþie 

narativã a vieþii ca scenã
Gabriela Cãluþiu Sonnenberg: 

Semana Santa
Mircea Opriþã: Superlativul poluãrii

AAm ppus mmai ddevreme ssemnul
exclamãrii ppentru aa îîntãri
afirmaþia ººi, mmãrturisesc,

pentru aa-ii pprovoca ppe ccei ccare ssusþin
cã nnu ee aaºa... PPentru ccã aaud mmereu
cum ccã „„în vviaþã nnu ee cca îîn mmatematicã,
unu pplus uunu nnu ffac ttotdeauna ddoi”
(cu vvariante mmergând ppânã lla ppoziþia
talibanã: „„nu ffac niciodatã doi”).

Luciditate ssau ddoar ssofisme,
diversiuni, mmetafore, ssuprapunerea
conºtientã ssau nnu aa pplanurilor, aalint
de „„rafinat” ccare vvrea ssã ssublinieze ggrija
lui/ei dde aa ssepara „„spiritul dde ffineþe” dde
cel „„geometric”, eel/ea vvieþuind, ddesigur,
învãluit dde pprimul? AAdesea, ººi uun
mod dde aa cclama iinapetenþa ppentru
matematicã, ppentru ººtiinþele „„grele”
în ggeneral, ppoate ººi oo rreacþie îîntârziatã
(ºi ssuperficialã) lla sstructuralismul dde
acum ccâteva ddecenii. IIar ddin ttonul mmeu
transpare iiritarea mmatematicianului ––
dar ee vvoie, ppentru ccã nne aaflãm îîn
numãrul ppe lluna aaprilie aal rrevistei...

Nichita SStãnescu nne-oo sspune
ritos, îîncã ddin pprimul vvers aal ppoemului
„Matematica ppoeticã”, ddedicat llui
Solomon MMarcus, îîn rreplicã lla ccartea
acestuia Poeetica mmateematicã (Editura
Academiei RRSR, BBucureºti, 11970): „„Unu
ºi ccu uunu nnu ffac ddoi”. ªªi ccontinuã: „„Unu
ºi ccu uunu ffac ttrei/ ssau ppatru, ssau ccinci...”
Are ddreptate ppoetul, ppentru ccã eel aadunã
„unu ttare ººi ccu uunu mmoale”, ººtiind, ttotuºi,
cã „„2 ttare nnu ee ttotuna ccu 22 mmoale,/ 22
lung nnu ee ttotuna ccu 22 sscurt”. AAdunã aadicã
mere ccu ppere, ppunând îîn ddiscuþie oo rregulã
pe ccare oo îînvaþã ººcolarii mmici ttot aatunci
când îînvaþã aadunarea. ((Putem aaduna
ºi „„mere” ccu „„pere”, ddar nnu cca aatare,
ci cconsiderându-lle ººi ppe uunele ººi ppe
celelalte „„fructe”, „„obiecte”, „„entitãþi”,
ridicându-nne aadicã lla uun nnivel ssemantic
la ccare ddiferenþele sse ººterg ººi ooperaþia
aritmeticã ddevine pposibilã.)

Rãmânând lla NNichita SStãnescu,
mai ggãsim lla eel ººi oo „„Altã mmatematicã”,
poem îîn ccare sscade... ccorãbii ddin nnori ººi
tramvaie ddin ccai, îîmparte mmunþi lla ccapre
ºi vverze lla ssteaguri, îînmulþeºte pplãpumi
cu iiepuri, aadunã cconopidã ccu oouã... PPãi
cum ssã mmai ffuncþioneze aaritmetica aaºa
cum ººi-oo iimagina PPitagora, iinvocat
de aaltfel îîn „„Matematica ppoeticã”, ddacã
se  ffolosesc aasemenea „„numere”?!...

PPe sscurt: 11 ++ 11
= 22 oori dde ccâte
ori 11 ººi 22 ssunt

cifre, ddeci ssemnele
+ ººi == aau îînþelesul ddin
aritmeticã. Punctum,
ar zzice EEminescu.
Orice uutilizare ddiferitã
este ileeggalã – ssofism,
diversiune, mmetaforã,
amestec dde llumi ((ar
formula DDan DD. FFarcaº
la rrubrica llui) eetc., eetc.

Iar ffaptul ccã ppunerea
alãturi ((evit ssã sspun
adunarea) ppoate dduce

la cceva ccare îînseamnã altceeva (de oobicei,
înseamnã mmai mmult) ddecât „„suma” eeste
cunoscut ((în mmatematicã ººi îîn aafara eei).
Apare aaici, dde eexemplu, aaºa-nnumitul eefeect
dee ssisteem (cam aacelaºi llucru ccu principiul
eemeerggeenþeei): uun ssistem eeste mmai mmult
(în oorice ccaz, altceeva) ddecât ssuma
pãrþilor ssale ((cu mmenþiunea ccã aaici
„sumã” îînseamnã aalãturare, ccolaborare,
relaþionare, mmulte aaltele, ddar ddeloc oo
adunare cca îîn aaritmeticã). OObservaþia
apare ppeste ttot, dde lla ccelulã, ccare ee
altceva ddecât mmulþimea cchimicalelor
din eea, lla uun cceas, ccare ee mmai mmult ddecât
ansamblul rrotiþelor llui, lla oorganizaþii
din ssocietate, iinstituþii eetc. UUn eexemplu
anecdotic, ppe ccare ll-aam aauzit ppe vvremea
când eeram aanalist-pprogramator, cca
ilustrare aa eefectului dde ssistem, aa pputerii
organizãrii-ccoordonãrii: îîntr-oo lluptã uunu lla
unu, uun ssoldat aal llui NNapoleon eeste îînvins
de uun mmameluc eegiptean, ppentru ccã ccel
de-aal ddoilea ee mmai vvoinic, aare ssabia mmai
grea eetc.; ccinci ssoldaþi ffrancezi lluptã dde
la eegal lla eegal ccu ccinci mmameluci, ddar
zece ssoldaþi îînving ffãrã pprobleme zzece
mameluci, ppentru ccã ssunt mmai bbine
instruiþi, ccolaboreazã mmai eeficient eetc.
Unu pplus uunu nnu ffac, aaºadar, ddeloc ddoi...

LLa ffel, uun vvers pplus uun vvers ppot
face uun ddistih, uun ppoem, oo
epigramã ((dar ffac ddouã veersuri,

dacã nnumãrãm veersuri), bba cchiar ººi ccu
cuvintele ee lla ffel: „„floare lla uureche” ppoate
însemna ttocmai aasta, oo ffloare lla uureche,
dar ppoate îînsemna ººi ccu ttotul aaltceva.
Un ddicþionar îîntreg dde eexpresii nne sstã lla
dispoziþie –– ccaz pparticular, dde aaltfel, aal
observaþiei ccã „„semantica nnu ee ttotdeauna
aditivã”, ffapt ccunoscut ººi îîn iinformaticã.
(Deja AAristotel oobserva îîn Meetafizica sa
cã oo ssilabã eeste mmai mmult ddecât ssuma
fonemelor ssale.)

Am zzãbovit pprintre ccuvinte, ppentru
cã aaici mm-aa aatras ppoetul, ddar pputem aafla
„alte mmatematici” îîn ooricare aaltã aartã, cchiar
mai lla îîndemânã îîn mmuzicã ººi ppicturã.

Revin lla ffinalul ppoemului „„Matematica
poeticã”: „„Matematica ss-oo ffi sscriind ccu
cifre,/ ddar ppoezia nnu sse sscrie ccu ccuvinte./
Cucurigu!” GGreºeºte ppoetul: ppoezia sse
scrie ccu ccuvinte ((de aacord –– ººi ccu
necuvinte) ccu mmult mmai mmult ddecât sse
scrie mmatematica ccu ccifre. PPe
matematicieni nnu-ii ppreocupã 11 ++ 11, cci a
+ b, iiar ddacã a ºi b noteazã ddouã vversuri
ºi c o sstrofã-ddistih, pputem sscrie a ++ bb == cc
fãrã aa mmai pputea ffi ccontraziºi. CCucurigu!
(De ffapt, ffãrã „„cucurigu”: „„versul” ããsta
mi sse ppare ººi pprea zzgomotos ººi iinutil...)
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DDiscuþiunea aactualã aasupra rreformelor cce
ar ffi dde iintrodus îîn ººcolile nnoastre ssecundare
a eemanat dde lla nnecesitatea, cce ddevine ttot

mai ssimþitã lla nnoi, dde aa nne ccrea oo cclasã dde mmijloc,
având ttehnici, iindustriaºi, mmeseriaºi, ccomercianþi
ºi aagricultori bbuni. AAºa ccred ccã ttrebuie ssã îînþelegem
cu ttoþii ffraza cce oo îîntâlnim îîn ttoate ddiscuþiunile dde
aceastã nnaturã, dde-aa dda oo ddirecþiune mmai ppracticã
instrucþiunii eetc. DDivergenþa ccea ffoarte îînsemnatã
de oopiniuni îîn pprivinþa mmijloacelor pprin ccare aam pputea
ajunge lla sscopul ppropus îînsã pprobeazã, ccu ttoate
asigurãrile ccontrarie, ccã ccestiunea nnu ss-aa sstudiat
cu ddestulã pprofunditate mmai îîntâi îîn þþarã lla nnoi ººi aapoi
în aalte sstate, ccare ssunt mmai pprogresate îîn aaceastã
privinþã. ÎÎmprumutând ffraze ddin ddiscursurile uunor
profesori ccare ccred ccã aacum ppot fface mmici mmodificãri
în pprograma ººcolilor ssecundare, aapropiindu-lle mmai
mult uunele dde aaltele, ccredem ccã ººi nnouã nne vvor pprinde
bine aacele rreforme. DDacã uunii ddintre ffranceji ccred
cã ppot sscoate llimba llatinã ddin cclasa II ººi III dde lliceu,
având oo lliteraturã pproprie ffoarte îînsemnatã ººi oo llimbã
formatã, nnoi, ccare nnu aavem îîncã nnici uuna nnici aalta,
voim ssã mmergem ººi mmai ddeparte, ffãrã ssã ccãutãm lla
starea nnoastrã aactualã. AAr ffi ttimpul ssã îîncetãm oodatã
cu mmania, ccea ffoarte ccomodã aaltfel, ddar ccare sse
rãzbunã îîn mmod ccumplit, dde-aa iintroduce sschimbãri
ºi rreforme ccare ppot ffi bbune ppentru aalþii, ddar ppentru
noi, nnesosind ttimpul llor, ddevin ddezastruoase. DDe
aceea ººi ccestiunea aactualã, îîn pprivinþa iinstrucþiunii
secundare lla nnoi, mmã vvoi ssili aa oo ttrata ddupã sstarea
noastrã aactualã, llãsând lla oo pparte ccestiunea ooportunã
poate ppentru aalte sstate, ddar nneoportunã ppentru nnoi,
de-aa ddiscuta aasupra uunor rreforme, aaltfel nneesenþiale,
ce aar ffi dde iintrodus îîn ººcoalele ssecundare; vvoi îînlocui
ºi pparola, îîmprumutatã iiarãºi dde lla aalþii, „„de-aa dda
o ddirecþiune mmai ppotrivitã ººcoalelor ssecundare”, ppe
care nnoi îîncã nnu lle aavem nnici îîn nnumãr aaproximativ
suficient, pprin pparola „„trebuie ssã aavem ººcoli
pentru ttoate cclasele ssocietãþii”.

În iinstrucþiune nnu îîncap ccompromisele.
Avem llicee lliterare ccare ppregãtesc ppentru
universitate, sspre aa nne dda cclasa aaceea ccare
este cclasa cconducãtoare îîn ssocietate ººi ccare
dã ttonul îîn pprivinþa ggustului ººi mmoravurilor;
trebuie îînsã ssã aavem ººi ººcoli ccare ssã ddea
cultura ccuvenitã aaºa-nnumitei cclase dde mmijloc.
Necesitatea dde aastfel dde ººcoli lla nnoi aa
devenit ddestul dde ssimþitã. NN-aavem ddecât
sã ccãutãm pprin ooraºele ººi oorãºelele nnoastre
ºi vvom ggãsi oo mmulþime dde ttineri ccare aau
studiat ccâte ppatru cclase pprimare ttãbãriþi pprin
primãrii, pprefecturi, ttribunale ººi ppoliþii, cca
copiºti ººi ssubcopiºti ccu lleafã ººi ffãrã lleafã,
oameni ffãrã nniciun vviior ººi ccare ttoþi vvor
deveni îîn ccele ddin uurmã aadevãraþi pproletari.
Aceºti ttineri ssunt ffii dde þþãrani mmai ccu ddare
de mmânã, dde ccomercianþi ººi pproprietari
mici ccare nnu-ii ppot ttrimite îîn aalte ppãrþi ppentru
continuarea sstudiilor. ªªcoalele nnoastre pprimare, ccare
în aadevãr aau mmare nnecesitate dde oo rreformã rradicalã,
precum vvoi aarãta îîn aalt aarticol, îîn lloc ssã ddea eelevilor
o eeducaþiune ººi iinstrucþiune ccare ssã nnu-ii îînstrãineze
de oocupaþiunite ppãrinþilor llor, nnu îîngrijesc ddeloc dde

aceasta. DDupã ssistema dde lla nnoi, eelevii ppierd ccu ttotul
în ººcoala pprimarã ººi ppuþinul ssimþ ppractic ººi iiubirea
pentru oocupaþiunea ppãrinþilor ccare lle-aa aadus ccu ssine
din ccasa ppãrinteascã; mmai vvãzând ººi pposibilitatea dde
a ddeveni jjudecãtori ººi ppreºedinþi dde ttribunal ccu ppatru
clase pprimare, nnici ccã sse mmai ggândesc lla aaltceva
decât dde aa ddeveni ffuncþionari. CCu cchipul aacesta
vedem ppe ffiecare zzi ddispãrând ccomercianþii rromâni
din ttârgurile ººi ttârguºoarele nnoastre ººi îînlocuirea
lor pprin sstrãini; vvedem aarendaºi ººi mmici pproprietari
sãrãcind ddin ccauza iignoranþei ººi ccreºterii ggreºite aa
copiilor llor. CCare aar ffi aacum ccea mmai ppotrivitã ººcoalã,
negreºit ssecundarã, ppentru ttoþi aaceºtia, aadicã aatât
pentru ccomercianþi ccât ººi ppentru pproprietari ººi þþãrani,
care ssã lle ddea ccultura ttrebuincioasã? EEu ccred
cã ººcoala rrealã.

IIdeea dde aa ccrea ººcoli ssecundare ddupã ttrebuinþele
locale eeste ccu ttotul ggreºitã; ccãci ssã nnu sse ppiardã
din vvedere ccã ººi ººcoala rrealã ddã oo cculturã

generalã, nnumai ppotrivitã ppentru cclasa dde mmijloc; ddacã
programa llor aar ffi uuna ppentru aagricultor, aalta ppentru
neguþãtor ººi aalta ppentru iindustriaº nn-aar mmai ffi ººcoli
secundare, cci sspeciale; nnici îîn FFranþa pprin ccuvântul
special ((eenseeiggneemeent sspécial) nnu sse îînþeleg ººcoli
dupã ttrebuinþele llocale ((...), cci pprin „„special” sse îînþeleg
numai ººcoli ssecundare ppentru iinstitute sspeciale. ÎÎn
genere, eexistã cchiar ttendinþa dde aa mmai aapropia ººi ccele
douã ººcoli ssecundare eexistânde, aadicã lliceul ººi ººcoala
realã, uuna dde aalta; dde aaceea sse ººi îînvaþã ttot aaºa
de bbine llimba llatinã îîn ººcoala rrealã dde oordinea II-ii cca
ºi îîn lliceu, ººi vviceversa îîn lliceu ss-aau rridicat ººtiinþele
naturale lla oo ttreaptã ccu llimbile ººi mmatematicile. SSe
crede ppericulos aa aavea îîn ssocietate ddouã cclase ccu
idei ddeosebite ººi ccare ssã jjudece ttrebuinþele ssocietãþii
din ppuncte dde vvedere ccu ttotul ddiferite. CCe aar ffi îînsã
dacã ttoate ººcoalele rreale ssecundare aar ddiferi ddupã
localitate! AAceasta eeste, îîn sscurt, oo iimposibilitate,
îndatã cce zzicem instrucþiunee sseecundarã.

Revenind lla oobiect, ee uuºor aa nne cconvinge ccã,
dacã aam aavea ccel ppuþin îîn ccapitalele dde jjudeþe
câte uun ggimnaziu rreal, eelevii ddin ooraº ººi jjudeþ ccu mmai
puþinã ddare dde mmânã aar pputea aabsolvi ccursul iinferior
de ggimnaziu rreal ppânã lla aal 115 ssau 116 aan. ÎÎn aaceste

ºcoli, ppe llângã
înzestrarea ccu
cunoºtinþele
necesare, ss-aar
deºtepta îîn eelevi
gustul ººi ssimþul
pentru
ocupaþiunile
pãrinþilor llor,
având
convingerea
totodatã ccã eei
pot llucra mmai ccu
succes îîn ssfera ppãrinþilor, pposedând ccunoºtinþe
îndestulãtoare; aastfel aam pputea cconserva mmai îîntâi
ceea cce aavem ddin cclasa dde mmijloc ººi ttotodatã oo aam
pune ppe ccalea pprogresului. ÎÎn sscurt ttimp aam pputea
avea aapoi oo ggeneraþiune aactivã, ccu ssimþ ººi ppricepere
pentru oocupaþiunile cclasei dde mmijloc ººi, bbazaþi ppe
aceastã ggeneraþiune, aam pputea ppropãºi lla ttimp
ºi lla fformarea dde iindustrii.

O ddezvoltare nnaturalã ººi ssistematicã îîn
instrucþiunea nnoastrã îîncã nne iimpune aacum îînfiinþarea
de ººcoli rreale cca uunele ccare ppregãtesc tterenul ppentru
ºcolile sspeciale. AAr ffi aa rrãmâne cconsecvenþi îîn
greºelile nnoastre ddacã aam îîncepe mmai îîntâi ccu
înfiinþarea dde ººcoli sspeciale; aam îînfiinþat ddouã
universitãþi ffãrã ssã aavem ººcoli pprimare ººi ssecundare
care ssã ppoatã aalimenta mmãcar uuna.

ÎÎn ffine, ººcolile rreale vvor ppregãti ppentru ººcolile
de aarte ffrumoase. DDeºi dd-nnul DDamé ppune ppictura
ºi eestetica îîntre sstudiile dde llux, aastãzi îînsã nnu

mai eexistã îîndoialã ccã aartele ssunt uun pputernic mmijloc
de cculturã. PPunându-nne ppe tterenul ppractic ccu
d. DDamé, iiarãºi vvom ggãsi ccã ffãrã ccultivarea aartelor
toate îîncercãrile nnoastre dde aa aavea iindustrii vvor ffi
zadarnice. CCa ssã nne cconvingem ppe ddeplin ddespre
aceasta nn-aavem ddecât ssã pprivim lla sstarea FFranciei.
Astãzi, ccând ttoate nnaþiunile cculte ssuferã dde oo ccrizã
economicã dde aatâþi aani, eeste ssingurã FFranþa ccare
relativ sse aaflã ddestul dde bbine îîn pprivinþã eeconomicã.
Bãrbaþi ccompetenþi ccare ss-aau oocupat ccu eexplicarea
acestui ffenomen ss-aau cconvins ccã eel nnu ee nnici
rezultatul ccaracterului ffrancez, nnici aal îîmprejurãrilor
locale, cci eeste rrezultatul eeducaþiunii ppoporului ffrancez,
în ddecurs dde ssecole, îîn ddirecþiunea dde aa ii sse ddezvolta
gustul eestetic pprin ccultivarea aartelor. ((...) ÎÎn aadevãr,
dacã ccelelalte nnaþiuni vvoiesc ssã rrãmâie îîn vveci
tributare ffrancejilor ssau ddacã ffrancejii vvoiesc ssã
ajungã îîn iindustrie uunde ssuntem nnoi, nn-aau ddecât
sã aadopte rreforma dd-nnului DDamé ººi ssã cconsidere
clasicitatea vveche, eestetica ººi ppictura cca llux.
Din nnenorocire, aaºa sse ccam cconsiderã lla nnoi aartele,
voind ppoate ssã ffim ppractici, îîntr-uun mmod ffoarte
nepractic aam ppierdut ººi mmicile îînceputuri dde
industrie cce lle aaveam.

În ffine, ddin aaceste cconsiderente nnu ccred ccã eeste
bine aa ccãdea ddintr-uun eextrem îîntr-aaltul ººi ssã aajungem,
de lla iideea dde aa ppreface ttoate lliceele îîn llicee rreale,
la iideea dde aa aamâna lla kkalende îînfiinþarea
de ggimnazii rreale cca aatare.   

(Timpul, 225 sseptembrie 11880)

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

Chiºinãu, LLiceul RReal



CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº

Anul VV ��� Nr. 44 ((41) ���Aprilie 22014 33

Homo ssapiens

PPe nnoptiera mmea sse
odihneºte, dde oo bbucatã
de vvreme, oo ccarte rrarã!

O ccarte ccãreia ii-aaº pputea zzice,
fãrã eezitare, ccu aacea eexpresie
franþuzeascã nnespus dde pplãcutã
mie, „„un llivre dde cchevet”. OO iiau

în mmânã, ddin ccând îîn ccând, cca ssã-mmi ttulbure sspiritul
cu ccâteva ppagini, ccitite ssau rrecitite. OO aaºez lla lloc
pânã lla vviitoarea llecturã, lla ccãpãtâiul ppatului, uunde
stã ccuminte ººi nnevinovatã, eei ddar ccum aaltfel aar pputea
sta mmoartea lla ccãpãtâiul ppatului ddecât ccuminte ººi
nevinovatã, ttãcutã, aaºa ccum sstã eea dde lla îînceputul
începutului llumii, ffiindcã cce ssã vvorbeascã eea ccu
sinele eei ccare îîn ttoate ccele sse aaflã? CCe ssã vvorbeascã
ea, Moarteea nnoastrã cceea ddee ttoatee zzileelee, ccum aam
uitat ssã vvã sspun ccã sse ccheamã oopul ccu ppricina,
cu nnoi aaceºtia ddin ttoate zzilele ppe ccare DDumnezeu
i lle-aa lluat eei cca ssã nni lle ddea nnouã? CCu ccine, aadicã,
ar aavea eea cceva dde vvorbit, sspãimoºii dde nnoi, ssau
cine ss-oo iinterpeleze, ssã-ii sscormonescã pprin
buzunare ººi bboccele, ssã oo rrãsfeþe ccu ttandre
poeme, ccu îîntâmplãri ddespre vvieþuirea-ii, ccãci ººi
ea aare oo vvieþuire, ccu zziceri îînþelepte, aale llui ssau
ale aaltora ccare ss-aau nnevoit ssã-ii ppipãie îînchipuirea,
dacã nnu pprietenul DDumitru AAugustin DDoman,
autorul aacestei ccãrþi „„de ppotolit” mmoartea. 

Cartea aaceasta, ccare aa ttrecut uuºure pprin
leºia ccanoanelor ººi ccanonadelor lliterare, ccu ssfiala
atâtor aaltor sscrieri ccu mmiez, ccartea aasta pplinã dde
sfâºietoare ttandreþi ffaþã dde ggâdele nnostru –– nnimic
de mmirare, ffiindcã aavem aatâtea mmãrturii ddespre
tandra llegãturã ccare sse iinstaleazã îîntre ccãlãu
ºi vvictimã –– ggâdele aacesta aal ttuturor, ooameni
ºi pplante ººi ppietre ººi ffiare, ggrãunte dde ppulbere ººi
galaxii, ccu ttoþii eegali îîn mmoartea nnoastrã, ccartea
aceasta ccare pprobeazã îîncã oo ddatã aadevãrul
lui LLeopardi: „„a rreprezenta mmoartea îînseamnã
a rreda oomului, mmãcar ppentru oo cclipã, vviaþa ppe ccare
a ppierdut-oo”, ccartea aaceasta mm-aa rredat,
fãrã ssã vvrea ººi ffãrã ssã vvreau, llumii
copilãriei, îîn ccelãlalt vveac ººi mmileniu,
în ccare iinexistenþa IIT-uului nne oobliga
la ddesuetul nnãrav aal llecturii. CCartea
aceasta mmi-aa rreadus îîn mmemorie
fermecãtorul, ffascinantul, ffabulosul
univers ppe ccare-ll ddescopeream
într-oo eediþie ddintre ccele ddouã rrãzboaie
a ccunoscutei cculegeri aa llui PPetre
Ispirescu, Basmeelee rromânilor.

DDesigur, ppoate ppãrea
paradoxalã llegãtura ddintre
cartea llui DDAD ººi vvârsta aaceea

auroralã, îîn ccare mmoartea nnu aavea
pentru mmine aalt îînþeles ddecât aacela aal
unui eeveniment bbanal, cca aatâtea aaltele,
în eexistenþa ssatului îîn ccare aam vvenit ppe llume.
ªi ttotuºi... ªªi ttotuºi, cceva ttrebuie ssã sse ffi îîntemeiat
înãuntrul cconºtiinþei ssau iinconºtientului mmeu dde vvreme
ce, ddintre ttoate mminunatele îîntâmplãri aale iimaginarului
fantast aal rromânilor, mmemoria aa ppãstrat, aatât dde vvie îîn
întâmplãrile eei, ppovestea ccare sse cchema „„Finul mmorþii”.
Poate ccã nnu sse cchema eea îîntocmai, ffiindcã ss-aa sscurs
destulã vvreme dde aatunci, îînsã ddespre aacest ppersonaj
straniu eera vvorba. DDespre aacest ppersonaj vvreau
sã vvã ppovestesc, ccu aamintirile dde aatunci ººi
cu vvorbele dde aacum. 

Un ppersonaj nnãscut, ddesigur, ddin nnãstruºnica
viziune aa uunui nneam ccare lla ssupãrare aameninþã ccerul
cu ssãgeþi, bbagã mmoartea îîn llada dde zzestre aa ffiului
de îîmpãrat oori îîn tturbinca llui IIvan ººi-oo llasã ssã
se sscovârgeascã, ggata-ggata ssã mmoarã dde ffoame,
altoieºte ddracii ccu pparul, ccare, cce mmai, „„dã ccu ppuºca-nn
Dumnezeu”, vvorba cconului LLeonida. FFiindcã nnumai
dintr-oo aasemenea rrelaþie „„familiarã” ccu ttranscendenþa,
despre ccare aam mmai vvorbit îîn aalte ccircumstanþe,
se pputea iisca iideea uunui ggospodar, nnu nnumai dde
a pporni ppe îîntortocheatele ccãi aale ttãrâmurilor îîn ccare
hãlãduieºte jjupâneasa mmoarte, nnu nnumai dde aa ssta
în ppoveºti ccu ddânsa, pprecum pprietenul DDAD, cci dde
a oo aalege ººi îîndupleca aa ffi, ii-aauzi ccolea nnãzdrãvãnie!,
nãnaºa ppruncului ttocmai vvenit ppe llume. PPoate vva
fi ffost îîn mmintea llui nnãdejdea uunei ooarecari pprotecþii.

Dacã nnu ppentru eel, ccumãtrul mmorþii, mmãcar ppentru
fiul llui, ppentru ffinul aacesteia. CCine ººtie cce vva ffi ffost
în ccugetul oomului, cce ssocoteli, ddespre ccare ppovestea
nimic nnu sspune, îîºi vva ffi ffãcut?

Însã jjupâneasa nnu nnumai ccã aa aacceptat, ddar ººi-aa
ºi lluat rrolul îîn sserios. ªªi-aa îînvãþat ffinul, ll-aa ººcolit ccu
osârdie, aa ffãcut ddin eel oom îînvãþat. NNumai ccã, aaici
începe ggenialul pparadox aal ppoveºtii, cce ll-aa îînvãþat
moartea ppe ffinul eei? CCare ssunt iierburile dde lleac, ccare
ºi ppentru cce ssuferinþe, ccum sse oobþin ddin eele eelixirurile
vindecãtoare, ccum sse ffolosesc eele, ccând, uunde
ºi lla cce vvreme, aadicã nnumai llucruri ccare sse-aaºazã
obstacol îîn ccalea llucrãrii ddumisale. DDe mmirare llucru
cum îîl îînvaþã eea ssã ddea rrãgaz ººi ssprijin vvieþii
ºi ssã-ii sstea îîmpotrivã! CCe ffel dde
învãþat aa ffãcut nnãºica ddin ffinul
ei? DDoctor, ddoctor dde sseamã!
Adicã ttocmai… CCiudat mmai vvede
neamul aacesta aaºezãrile llumii

ºi aafacerile jjupânesei ccu ccoasa!
Cã ddespre ccum lle vvede eea… aaici
lucrurile sstau aaltfel, ccum vvom aafla
mai îîncolo. 

DDeodatã, îînsã, ddumneaei ii-aa sspus ffinului
ºi ttaina ccea mmare, lleacul lleacurilor: ddacã
nimic nnu mmai ppoate ffi dde aajutor bbolnavului,

dacã ttotul ppare ppierdut, aatunci ddoctorul ssã-ll îîntoarcã
pe aacesta ccu ppicioarele ppe ppernã ººi ccu ccapul aacolo
unde-ii ººedeau ppicioarele. SSã îîntoarcã oordinea
lucrurilor, ccum aar vveni ººi ccum mmã bbate ppe mmine
gândul, ssã ppunã ssfârºitul îîn llocul îînceputului ººi
începutul îîn llocul ssfârºitului, ssã-nncurce rrãul ººi ssã-ii
dea vvieþii oo ccale nnouã! LLeac aabsolut, îîmpotriva ccãruia
nici mmãcar eea, mmoartea, nnu mmai aare nnicio pputere.
„Însã nnumai ººi nnumai aatunci ssã tte ffoloseºti dde eel,
i-aa zzis nnaºa mmoarte, ccând nnu mm-ããi vvedea ppe mmine
la ccãpãtâiul bbolnavului. FFiindcã aaltminterea vva ffi rrãu!”
ªi aaºa aa ffãcut ddoctorul ccel mmare ººi mmare aa aajuns.
Pânã îîn zziua îîn ccare ss-aa îîmbolnãvit dde mmoarte ––
Doamne, cce zzicere ttulburãtoare, ssã tte îîmbolnãveºti…
de mmoarte, ccum tte îîmbolnãveºti dde ttoate ccele!! –– ffiica
împãratului, ccea ffrumoasã ccoz ººi ppromisã, ddimpreunã
cu jjumãtate ddin îîmpãrãþie, aaceluia ccare oo vva sscoate
din nnecaz. ªªi ººi-aau îîncercat pputerile ººtiinþei ººi hharurilor
doctorii ccurþii ººi vvrãjitorii ººi ttãmãduitorii ddin ccele ppatru

vînturi. ZZadarnic! ÎÎntr-uun ttârziu ll-aau cchemat ººi ppe
doctorul ccel mmare. ªªi ddoctorul aa vvãzut ccã lla ccãpãtâiul
fetei ººedea nnaºa mmoarte. ªªi nnaºa ii-aa ffãcut ssemn
cã nnu. ÎÎnsã ffata eera ffrumoasã ccoz ººi jjumãtate dde
împãrãþie nnu ee dde iici-ccolea! AAºa ccã aa sscãpat ffata
de lla mmoarte ººi ss-aa aales ccu bbeneficiul ppromisiunilor.

Dupã ccare ss-aa ddus ssã sse rroage nnaºei, îîn
genunchi, dde iiertare. „„Bine, aa zzis aaceasta, dde ddata
asta tte iiert! FFiindcã eeºti ffinul mmeu.” IIatã, ppânã ººi
moartea ppoate uuita ººi iierta cce ee aatins dde oorbirea
amorului. CCã ddoar aaici ddespre aasta ee vvorba,
chestiunea ccu îîmpãrãþia ffiind ddoar uun bbeneficiu
colateral, ccum aam sspune nnoi, aastãzi. „„Însã, þþine mminte
cã nnu mmai eexistã oo aaltã ddatã!” ªªi nn-aa mmai ffost oo aaltã

datã ppânã ccând nnu ss-aa îîmbolnãvit
împãratul îînsuºi ººi lla ccãpãtâiul llui
nu ss-aa aaºezat rrãbdãtoarea mmoarte.
ªi ddoctorul ccel mmare aa sstat îîn
cumpãnã. ÎÎnsã aatât ss-aa rrugat dde
el ffrumoasa ººi iiubitoarea-ii nnevastã,
atâtea llacrimi aa vvãrsat, îîncât
doctorul, dde ddragul eei ººi ccu ggândul,
poate, lla ccealaltã jjumãtate dde
împãrãþie, ss-aa ffãcut ccã nnu-ººi vvede
naºa ººi ººi-aa vvindecat aaugustul
socru.

PPânã-aaici ttoate bbune
ºi ffrumoase, nnumai ccã
moartea nnu vvorbise-nn

dodii. ªªi-aacu nnu ss-aa mmai ddus eel
la nnaºa ssã-ººi ppunã þþãrânã-nn ccap,
ci aa vvenit nnaºa lla ddânsul. „„Ce-aai
fãcut, ffinule?” „„Ce ssã ffac, nnãºicã,
negânditul ººi nnejudecatul dde mmine ––
s-aa jjeluit aacesta, ccu oochii-nn oochii
morþii –– ccã nnefãcuta dde mminte
proastã ººi dde ddrag dde nnevastã

am ffãcut-oo. IIartã-mmã, ccã aaltul
în vviaþa mmea nn-ooi mmai fface!”
„Aºa zzici?”, aa îîntrebat mmoartea
uitându-sse ººi eea llung lla eel.
(Cã ddoar „„moartea eeste ooglinda
care nne rreflectã, oodatã ººi ppentru
totdeauna, eexteriorul ººi
interiorul, ee jjudecãtorul ssuprem”,
dupã sspusele îînþeleptului DDAD.)
„Atuncea hhai ccu mmine ssã-þþi
arãt cceva!” ªªi ll-aa ddus ccu eea
în îînalturi, îîn vvãile ccerului ººi-nn
valea eei uunde „„suflã vvântul aatât
de ffin ccã nnu sse mmiºcã mmãcar
un ffir dde ppraf dde ppe ccãrþi, dde ppe
morþi, dde ppe ccasele ppietrificate”
(aici vvorbeºte iiarãºi DDAD) ººi
unde eera oo ppuzderie dde
lumânãri: ccare aabia aaprinse,
care ppe lla uun ssfert, ccare ppe
jumãtate, ccare aaproape ssã-ººi
termine fflãcãruia. „„Da’ cce-ss

astea, nnãnaºã?”, aa îîntrebat uuimit
doctorul ccel mmare. „„Apoi cce ssã ffie, ffinule? IIacã vvieþile
oamenilor!” „„ªi-aa mmea ccare ee?”, ººopti, ppierit, ffinul.
„Asta!”, rrãspunse mmoartea aarãtându-ii uun ccãpeþel ggata
sã sse sstingã. „„Vai dde mmine ººi dde mmine, nnenorocitul!
Vai dde mmine, nnaºã, nnu mmã llãsa! FFã cceva, rrogu-tte!
Aprinde oo llumânare nnouã ppentru ffinul ddumitale!”
„Bine!”, zzise mmoartea ººi-ll pprivi iiar aadânc, aadânc.
ªi lluând oo llumânare nnouã sse ffãcu aa oo aaprinde
ºi ddãdu ddrumul ccãpeþelului ccare sse sstinse.
ªi ppe ddatã ffinul mmorþii îîºi ddãdu dduhul. 

FFiindcã nnici mmoartea nnu ppoate sschimba
cursul ººi oorânduielile llumii. CCum nnici oomului
nu-ii eeste îîngãduit aa sse ppune îîmpotriva llor.

Nici mmãcar ddacã tte-aa nnãºit mmoartea. IIar dde aaici îînainte
liber ee ffiecare ssã jjudece ººi ssã ppreþãluiascã. SSã jjudece
lãcomia ººi pprostia oomului ssau ddreptatea oori ccinismul
morþii. EEu uunul nnu mmã îîncumet ss-oo ffac nnici aacum,
cum nn-aam ffãcut-oo nnici aatunci, îîn ccopilãrie. AAtâta
doar mmã ttrudesc ssã nnu uuit ccã vviaþã ffãrã dde mmoartea
ei nnu eexistã! DDar nnici mmoarte ffãrã dde vviaþa eei.

OOrrâânndduuiieelliillee lluummiiii
Horiia BBÃDESCU

Regele CCarol III, lla BBãlþi, 11934

Þãrãnci ddin BBasarabia

Þãran ddin BBudeºti

Regina-MMamã EElena ººi RRegele MMihai, 
la 11 nnoiembrie 11942, lla CChiºinãu



Actul II. Pe aeroportul din Miami se agitau,
insistente, în jur de douãzeci de femei cubaneze.
Eram în drum spre prima mea misiune UNESCO în
Chile, în 1962, dar am folosit ocazia pentru a vizita
Havana, unul dintre puþinii pasageri ai unuia dintre
ultimele zboruri Pan American.

Toate aveau mici sticluþe sau cutii cu
medicamente: – Vã rog, fiþi bun, luaþi ºi asta!
Duceþi-o tatãlui meu, are mare nevoie! Adresa
este scrisã pe cutie. Pentru soþul meu!

Le-am luat pe toate ºi am promis sã fac
tot ce-mi stã în putinþã; asemenea lucruri
se întâmplã adesea în lumea noastrã dificilã.
Am acceptat posibilitatea ca unele recipiente
sã nu conþinã neapãrat medicamente, dar nu
am verificat, pentru a putea sã joc mai natural
rolul naivului ºi inocentului dacã apãrea vreo
problemã la trecerea prin vamã.

Nu a apãrut nicio problemã ºi, dupã ce
m-am cazat la un hotel dubios de pe Malecón,
am mers la Ambasada Norvegianã de dupã
colþ ºi am întrebat ºoferul dacã mã poate ajuta.
Putea. Era danez. A urmat un drum destul de
întortochiat prin Havana revoluþionarã, în timpul
unei seri lungi care s-a prelungit în noapte –
ºi probabil am salvat câteva vieþi cu aceastã
ocazie. La un moment dat, pe neaºteptate,
ºoferul m-a întrebat: – Sunteþi interesat sã
întâlniþi pe cineva din opoziþie, anti Castro?

Am aprobat dând din cap ºi atunci au urmat
instrucþiunile: Mâine la ora 10, pe Malecón, în
afara hotelului. Maºina va fi neagrã. ªoferul va
fi un tânãr cu cãmaºã roºie. Iatã parola. Plecaþi cu
maºina. Veþi întâlni o tânãrã cu rochie verde, parola
e aceeaºi. O luaþi cu voi. Ceva mai târziu vor
fi mai multe persoane în maºinã.

Cu adevãrat aveau sã fie mai multe persoane
în maºinã, vreo zece în total, în una dintre acele
enorme limuzine, model 1957, cu aripi în spate, cum
încã se mai vedeau pe strãzile Havanei. Am schimbat
politeþuri, am mers pânã în centrul oraºului ºi aici
m-au întrebat: – Profesore Galtung, dumneavoastrã
cunoaºteþi Cuba, sunteþi un expert în conflicte,
care este pãrerea dumneavoastrã privind tiranocidul?
Voci ridicate, gesturi largi, consens.

Am rãspuns: – Interesantã temã. Dar nu credeþi
cã am putea merge mai întâi mai în afara oraºului?
Cred cã ar fi mai uºor de discutat.

T
otul pputea ddeveni oo ccatastrofã. Am mers
spre est, de-a lungul coastei, ºi apoi am
luat-o la dreapta, urcând. Era o cafenea

acolo, La mejor croqueta de Cuba, unde am parcat.
Aproape în acelaºi timp a mai parcat o maºinã, lângã
noi, Milicia era scris pe ea, iar un poliþist a coborât.
Cubanezii au devenit foarte tãcuþi. Niciun gest.
Nu ºtiu de unde mi-a venit ideea, dar m-am gândit
deodatã cã, probabil, ar fi bine sã mã comport ca un
expert sovietic. Drept care am spus ceva în ruseºte,
despre o plimbare în afara oraºului cu bunii mei
prieteni. Rusa ofiþerului era chiar mai dubioasã decât
a mea, nu ºtia probabil decât un singur cuvânt. Dar
acel cuvânt, pe de altã parte, era esenþial în acea
situaþie ºi a sunat ca o muzicã frumoasã: OK!
Haraºo! Nu dorea sã aibã probleme cu noii stãpâni.

Liniºtea din maºinã din timpul acestei întâmplãri
era elocventã. Dar când poliþia s-a îndepãrtat,
cu siguranþã s-au liniºtit:

– Aºa e acum. Poliþia e peste tot, totdeauna
suspicioasã! Cã acea suspiciune nu era complet
nefondatã în cazul lor particular nu era de menþionat.
Pe agenda lor era altceva:

– Castro a înlocuit o dictaturã cu alta ºi a pus
mâna pe toatã puterea.

– Castro a trãdat revoluþia ºi pe studenþii care
l-au sprijinit.

– Nivelul de trai se duce în jos, gemul bulgãresc
ºi untul chinezesc sunt aproape singurele lucruri
pe care le mai putem cumpãra, iar aici s-a trãit destul
de bine în primii ani.

– Sã scãpãm de el, ºtim cum putem face acest
lucru!

Se aºteptau sã aibã oarecare aprobare din partea
mea, aceºti studenþi tineri, albi cu toþii, din clasa

de mijloc în mod evident. Dar nu au primit sprijinul
pe care-l doreau. Le-am spus:

– Nu voi, ci Castro are sprijinul poporului,
sprijinul celor de culoare, uriaºa clasã de jos creatã
de sclavagism, colonialism ºi capitalism, sprijinul
femeilor. Þelul lui general, „satisfacerea nevoilor
de bazã pentru fiecare”, are sprijinul întregului popor.

– Castro e numai un episod din lupta îndelungatã
pentru eliberare.

– Ucideþi-l ºi vezi da drumul unui enorm val
de violenþã.

– Sunt mulþi
oameni în spatele
lui Castro care
pot prelua
conducerea.

– Mai bine
lucraþi pentru
o economie care
sã se autosusþinã
în aceastã þarã
bogatã ºi pentru
mai mult dialog.

Erau
dezamãgiþi.

Aceasta era a
treia vizitã a mea
în Cuba. Încã din
1960 vãzusem
progrese
impresionante
în sãnãtate ºi

educaþie. În 1961 am observat cum statul partidului
unic îºi întãrea strânsoarea, dupã ce Statele Unite
au dat agresivului lor boicot împotriva Cubei nuanþe
noi, prin rezoluþia de la Punta del Este a Organizaþiei
Statelor Americane
din iunie 1961 ºi dupã
invazia din Golful
Porcilor. 

A
m ccombinat
vizita îîn CCuba
cu un drum

la Puerto Rico, pentru
a privi mai de aproape
U.S. Peace Corps.
Când am revenit la
Miami, Departamentul
de Stat era la aeroport.
N-aº putea sã am
o micã discuþie cu
ei în Washington?

Erau doi gentlemeni
de la „Biroul Cubanez”. Aveau informaþii cã
contrarevoluþia era foarte aproape. Fuseserã
la fel de insensibili la mizeria maselor din Cuba
prerevoluþionarã precum aveau acum excelente
antene spre dorinþele claselor de mijloc de a avea
bunuri de consum mult peste „nevoile de bazã”. Pe
scurt, erau reprezentanþii nivelului intelectual ºi politic
normal al Departamentului de Stat, ascunzându-se
sub cruciada pentru democraþie ºi drepturile omului.
Democraþia lor, drepturile lor ale omului.

Dar, într-o anume privinþã, cei doi gentlemeni
aveau dreptate. Pentru clasa de mijloc albã sau mai
albã, muntele bunurilor de consum domina orizontul
vieþii lor atât de puternic cã Mahomed era dispus
sã meargã, sã zboare, sã foloseascã barca sau
sã înoate pânã acolo unde muntele era cel mai
accesibil, la Miami. În acelaºi punct au rãmas
ºi azi. Ei lucreazã în numele democraþiei, în sensul
alegerilor care pot fi dominate de cei care au bani.
Democraþia lor asta este. Un dolar, un vot. Aºa
cum e adesea cazul în SUA.

Poate cã era o legãturã între tinerii din maºina
din Havana ºi Departamentul de Stat. Dar tiranocidul
se sprijinea pe o presupunere falsã: Sã scãpãm de
Numãrul Unu ºi totul se va dezintegra. Sigur, existã ºi
situaþii de genul acesta. Dar condiþia este ca Numãrul
Unu sã aibã ceva mistic, ceva divin, peste toþi ceilalþi.
Într-un asemenea caz, tiranocidul are un dublu efect:
Priviþi, puterile divine nu l-au apãrat ºi, deoarece
el a fost Cel Ales, nu are succesori. Persoanele din

spatele lui 20 iulie 1944 din
Germania lui Hitler probabil
sperau ceva de tipul acesta.
ªi s-ar fi putut sã funcþioneze
dacã providenþa nu l-ar
fi apãrat pe Hitler prin
intermediul masivei mese
de stejar, dupã cum a
spus însuºi Hitler. Puternica lui dedicare spre moarte
ºi distrugere avea sã mai dureze încã nouã luni.

Unul dintre ei a întrerupt o lungã pauzã în cãldura
ca de serã din limuzinã. Se adunau nori de furtunã
peste Golf. Crabi uriaºi ieºeau din apã ºi se târau
pe uscat. Cel care vorbea era ceva mai în vârstã
decât ceilalþi ºi s-a aplecat spre mine:

– Mai e ceva ce nu v-am spus. Ceva foarte serios,
ameninþând întreaga lume. Uniunea Sovieticã a adus
rachete nucleare în þara noastrã. ªtim asta, avem
oameni cu periscoape care supravegheazã tot ce
se întâmplã acolo (a arãtat un punct pe hartã). Avem
oamenii noºtri care se gândesc la asta. Cuba riscã
sã devinã un câmp de luptã nuclear! Dumneavoastrã
nu credeþi în tiranocid, dar trebuie sã credeþi în asta.
Ajutaþi-ne. Plecaþi în câteva zile, spuneþi tuturor
despre asta!

Am clãtinat din cap. Doream sã mã gândesc.
Împotriva tezei desfãºurãrii nucleare, la numai
„90 de mile depãrtare”, era o provocare, o abatere
de la un fel de echilibru stabilit de superputeri. Dar,
ºi în favoarea tezei desfãºurãrii: Statele Unite au
fãcut exact acelaºi lucru în Turcia. Uniunea Sovieticã
ar putea dori paritate. Dacã Havana sau Moscova
a fost prima care a avut iniþiativa ºi a provocat prima
era de mai scãzut interes.

C
oncluzia mmea a fost
cã ei aveau probabil
dreptate. Ne-am

despãrþit prieteni. Nu am fost
în stare sã-i conving. Dar ei
m-au convins pe mine, asupra
unui aspect. Am trecut din
nou prin vãmi fãrã probleme.
Prima persoanã pe care am
întâlnit-o pe Aeroportul din
Miami a fost ambasadorul
Norvegiei, care aducea noi
cilindri pentru instalaþia de
aer condiþionat a ambasadei
sale, care îºi etala cu mândrie
cea mai largã fereastrã din
întreaga Reprezentanþã
Norvegianã din Havana.

Prima lui reacþie a fost: – Nu sunt fermecãtori,
sã creadã în asemenea lucruri?... Dar imediat ochii
lui au devenit mai fermi ºi am putut parcã citi cum
telegramele prindeau contur în mintea lui. Ce a ieºit
de aici nu am nicio idee. Am avut ºi alte întâlniri,
nu în þãri NATO, nu în þãri WTO, ci în þãri libere,
ºi am arãtat paralela cu Turcia pe cât de bine am
putut. Quid pro quo-ul este un nivel destul de scãzut
al rezolvãrii conflictelor, dar uneori este singurul
lucru care se poate face.

Criza a explodat în a doua jumãtate a lui
octombrie 1962. Mass-media ºi þãrile cliente pariau
pe mitul cã voinþa de fier a tânãrului Jack Kennedy
a fost ceea ce l-a determinat pe Nikita Hrusciov sã
întoarcã vapoarele din drum. Numai persoanele fãrã
tact au menþionat Turcia, o þarã amplasatã „în lumea
liberã”. Dar concluzia întregului teribil scandal a fost
exact un quid pro quo – tu le retragi pe ale tale,
eu le retrag pe ale mele, totul bine ascuns de
ochii publicului, astfel încât Dumnezeu ºi Satana
sã nu arate ca fiind unul egalul celuilalt.

Actele II ºi III sunt spuse repede. Din diverse
motive, ele se desfãºoarã amândouã la Stockholm.

Actul III. Era spre finalul anilor 1960. Participam
la o dezbatere TV în Suedia. Când am revenit
la hotel, am gãsit un mesaj, care-mi cerea sã sun
la un numãr din Stockholm, un numãr necunoscut,
cu niciun nume alãturi. Am sunat.

(Continuare la pag. 20)
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C
ultura ppopularã (în
tandem cu literatura
SF) a asociat

în permanenþã evoluþia
echipamentelor de calcul
ºi a roboþilor cu teama ca nu
cumva aceastã nouã categorie,
tot mai performantã, de

creaturi inteligente sã revendice, la un moment dat,
întâietatea în conducerea trebilor pãmânteºti, dând
la o parte nevolnica specie umanã.

Maºinãriile ameninþã de mult, încã de la inventarea
motoarelor cu abur ºi a rãzboiului mecanic de þesut,
pe cei ce-ºi câºtigã pâinea cu activitãþi rutiniere,
dar e pentru prima oarã cã maºina ameninþã însuºi
primatul nostru pe Terra. Fãrã îndoialã, roboþii
vor mai acapara multe locuri de muncã în viitorul
apropiat, dar – putem liniºti cititorul – ameninþarea
cu înlãturarea oamenilor este neverosimilã; cel puþin
într-o perspectivã previzibilã. Aceastã afirmaþie poate
fi susþinutã cu ajutorul conceptelor ºi principiilor din
seria de articole pe care am prezentat-o în Curtea
de la Argeº ºi pentru care comparaþia om-calculator
a constituit o sursã fertilã de sugestii în înþelegerea
unicitãþii omenescului autentic. 

Un prim argument în acest sens este cã, în timp
ce toate fiinþele vii au motive ºi scopuri proprii (între
care se gãsesc ºi unele þintind teritorialitatea sau
dominarea), acestea lipsesc cu desãvârºire la roboþi
(respectiv, la calculatoarele care stau în spatele
lor). Deci, maºinile superrapide ºi superinteligente
nu dispun ºi nu au cum sã dispunã (cel puþin
deocamdatã) de niciun fel de ambiþii proprii, ºi
cu atât mai puþin de cea a preluãrii conducerii lumii.
Or, niciun agent nu acþioneazã în direcþia unei
„stãri scop” dacã aceastã stare nu existã pentru el. 

Orice fiinþã vie se miºcã, din „proprie iniþiativã”, din
primul moment al existenþei sale, urmãrind permanent
diverse obiective. Prin opoziþie, un automat, sau un
robot, oricât ar fi de complicat, este – aºa cum ne
învaþã cibernetica – doar o „cutie” care la anumite
„semnale de intrare” (inputs) produce, conform unei
„funcþii de transfer” de naturã logico-matematicã,
niºte „rãspunsuri” (outputs). Calculatoarele actuale,
în particular, roboþii autonomi nu pot avea iniþiativã,
lucrând doar când un om îi pune sã lucreze. Un
automat poate primi, de pildã, un program, graþie
cãruia sã livreze (uneori prin ºiruri lungi de date)
rãspunsuri la problemele prezentate la „intrare”.
Dar, când „semnalele de intrare” sau programul vor
ajunge la sfârºit, robotul se va opri ºi va sta oprit
pânã va primi un alt „input”. E drept, dacã un robot
e rãu programat, sau dacã se defecteazã, poate
chiar sã producã distrugeri, dar nu face asta urmãrind
scopuri proprii, ci, cel mult, pe cele ale stãpânilor
sau programatorilor sãi.

N
e pputem rreaminti ºi celelalte diferenþe
esenþiale dintre calculatoarele ºi automatele
actuale (incluzând roboþii) ºi mintea umanã.

În timp ce modelele agenþilor minþii se situeazã pe trei
paliere, necuvinte, metaforã ºi logicã, echipamentele
automate efectueazã (în plus, liniar ºi nu global)
doar operaþii logice ºi matematice, situate exclusiv
pe palierul al treilea al cunoaºterii, chiar dacã
programele maºinii încearcã sã mimeze uneori
ºi celelalte paliere. Calculatorul este, deci, un
instrument unilateral ºi – în acelaºi timp – un
instrument cu vocaþie de „procustizare” (ºi încã
unul care posedã cea mai mare putere ºi vitezã
de procustizare...). Pentru calculator cuvintele sunt
simple „date” care se prelucreazã conform unor
algoritmi, date care nu posedã nici sens, nici
valoare în spatele lor, iar necuvintele, ca entitãþi
care jaloneazã experienþa de viaþã, sunt fie complet
absente, fie înlocuite cu reducþii abstracte. 

Roboþii ºi calculatoarele actuale efectueazã,
aºadar, fãrã busola valorilor, doar operaþii
secvenþiale, logice ºi matematice, asupra unor
elemente aflate exclusiv pe palierul logic, nefiind
capabile sã reproducã sinergia dintre marele

numãr de instrumente (diverse ºi motivate) ale
minþii umane. Un echipament automat, oricât ar fi de
complex ºi de rapid, rãmâne un agent unic ºi primitiv,
neavând nici mãcar þeluri proprii, în timp ce mintea
omeneascã nu doar cã este un agent plural, ci chiar
un „metaagent”, compus din foarte mulþi agenþi,
structuraþi prin competiþie, cooperare ºi conducere
ierarhicã; modelele acestor agenþi sunt situate pe
toate cele trei paliere: nonverbal, colocvial, logic
ºi, cel puþin în mare parte, posedã valori (motivaþii)
proprii. Noua calitate a voluntarului, a creaþiei,
deciziei, gândirii, intuiþiei etc., prin care omul este
superior oricãrui animal, dar ºi oricãrui automat,
apare tocmai prin efectul sinergic al acestui pluralism
eterogen intern al tuturor agenþilor minþii.

Înþelegem din cele de mai sus cã un robot sau
automat nu va putea
egala performanþele
gândirii umane, nu va
fi capabil de creaþie,
de luarea unor decizii
responsabile. Lipsiþi
de pluralism intern ºi
de busola valorilor ºi
a scopurilor, roboþii nu
pot lua nicio iniþiativã
ºi cu atât mai puþin sã
revendice conducerea
trebilor lumii. La
calculatoarele actuale

nu putem vorbi nici de conºtienþã, ori de identitate
de sine, iar în lipsa motivaþiilor proprii, nu putem vorbi
nici de intenþii, voinþã, moralã ºi, cu atât mai puþin, de
responsabilitate. Prin urmare, calculatoarele ºi roboþii
cu care lucrãm azi sunt, cel mult, un soi de „zombi”
electronici, funciarmente lipsiþi de conºtiinþã. 

D
ar vvor rrãmâne ooare vveºnic aastfel? Dacã
actualele calculatoare, tip „Turing – von
Neumann”, funcþionând pe baza unor

programe înmagazinate în memorie etc., nu sunt
capabile sã reproducã performanþele minþii umane
(cu excepþiile de rigoare), în ciuda vitezelor
extraordinare cu care lucreazã, avem oare voie
sã decretãm cã ele nu vor fi capabile de aceasta
niciodatã, într-un viitor oricât de îndepãrtat? 

Dacã unor ingineri li s-ar cere sã construiascã
o maºinã de gândit, aceºtia ar alcãtui-o simplu,
eficient, în maniera calculatoarelor electronice gigant,
excluzând toate funcþiile inutile, toate conflictele
posibile între componente, ºi... ar eºua în tentativa
lor, deoarece o astfel de maºinã n-ar fi în stare
sã gândeascã! (Ceva asemãnãtor s-a ºi întâmplat
în Japonia, în anii optzeci ai secolului trecut, cu
aºa-numita „generaþie a cincea” de calculatoare.) 

„Maºina de gândit” din creierul uman a fost
„construitã” de naturã, prin patru miliarde de ani
de perfecþionare neîncetatã a unor structuri capabile
sã instituie, înainte de toate, surpriza, caracterul
imprevizibil în competiþia cu alte fiinþe vii. Pentru
ca roboþii din viitor sã poatã produce fenomene
voluntare, în particular, sã aibã iniþiative ºi, poate,
conºtiinþã, singura soluþie pe care o vãd la ora
actualã este aceea ca „mintea” robotului sã capete
ºi ea structura unui metaagent.

Anumiþi specialiºti în inteligenþã artificialã

au început sã accepte ideea cã drumul spre
automatizarea unor mecanisme ale gândirii trece
prin luarea în considerare a unei pluralitãþi de agenþi,
fiecare cu adevãrurile sale. Marvin Minsky a fost,
probabil, prima personalitate recunoscutã care, în
anii optzeci ai secolului trecut, a susþinut cã în mintea
unui om existã o „societate de minþi”, fiecare cu
specializarea sa proprie. Fãrã sã vorbeascã direct de
tipurile de relaþii dintre acestea, el admitea existenþa
lor în mod implicit. Este un început promiþãtor,
dar continuarea se lasã cam de mult aºteptatã. 

Un astfel de „metaagent” n-ar trebui sã fie fabricat,
în mod obligatoriu, cu ºuruburi ºi piuliþe. Specialiºtii
lucreazã la ora actualã la realizarea unor variante de
realitate virtualã informatizatã pe care sã nu le putem
deosebi de lumea în care trãim (ca acelea din filmul

Matrix). Între altele, s-a pus
problema ca, într-un viitor
oarecare, sã se „conserve”
într-o astfel de realitate virtualã
toatã viaþa unui om, înfãþiºarea,
conversaþiile, gesturile etc.
Acest obiectiv este deja
realizabil în principiu.

D
ar –– ppentru oo
perspectivã ffoarte
depãrtatã – s-a pus

ºi problema sã se „conserve”,
în acelaºi mod, chiar gândurile,
conºtiinþa identitãþii ºi intenþiile

(deci voinþa) unui individ. Înainte de toate, pentru
ca un calculator ºi o realitate virtualã sã fie capabile
de atari performanþe, ar trebui ca acel calculator sã
reproducã sau mãcar sã simuleze satisfãcãtor un
metaagent, format din nenumãraþi agenþi. Modelele
acþiunilor acestora ar trebui sã fie neverbale ºi
verbale, metaforice ºi logice, operând secvenþial sau
global; sã memoreze cunoaºterea venitã pe toate
cãile, nu doar pe cele ale instruirii externe sau ale
deducþiei logice. O bunã parte dintre agenþi ar trebui
sã posede valori ºi scopuri proprii, astfel încât sã
poatã avea iniþiativã, deci sã existe intenþia de a
efectua, cu de la sine putere, anumite acþiuni. Între
agenþi ar trebui sã se instituie relaþii de cooperare,
competiþie ºi subordonare ierarhicã, în structuri cu
roluri particulare, despre care ºtim deocamdatã foarte
puþin. Agenþii componenþi ar trebui sã poatã fi într-o
dinamicã permanentã, capabili sã se nascã, sã
disparã, sã se transforme, în funcþie de problemele
cu care metaagentul se confruntã. Un astfel de
metaagent ar trebui sã aibã ºi un mecanism de
„cunoaºtere de sine”, prin care sã-ºi punã întrebãri
de tipul: de unde vine? cine este? cãtre ce se
îndreaptã? ce ar vrea sã devinã?, întrebãri prin
care sã-ºi clãdeascã treptat o identitate proprie.

Aceste condiþii sunt necesare, dar, aproape
sigur, nu ºi suficiente. Sperãm însã cã, în deceniile
ºi secolele care vin, ele ar putea, eventual, deschide
calea pentru a reproduce într-o realitate virtualã –
prin tehnologii probabil mai avansate decât circuitele
electronice – nu doar niºte indivizi, ci ºi fenomenele
voluntare: gândirea, creaþia, decizia responsabilã,
conºtiinþa etc., aparþinând acestora. 

Iar dacã vreodatã, într-un viitor îndepãrtat, urmaºii
noºtri vor fi izbutit sã construiascã echipamente
ºi realitãþi virtuale capabile sã înmagazineze ºi sã
reproducã într-un mod credibil conºtiinþa identitãþii
ºi voinþa unor indivizi, fãrã îndoialã autorii acestei
performanþe vor fi suficient de înþelepþi pentru a sãdi
în adâncul minþilor artificiale principiul cã omul este
Creatorul lor, cel care trebuie stimat ºi respectat. 

Dar toate aceste raþionamente ne mai provoacã
sã ne întrebãm dacã nu cumva o altã Inteligenþã,
aflatã deasupra noastrã, ne-a luat-o înainte, demult,
construind, fãrã ca noi sã fi bãgat de seamã, o astfel
de realitate virtualã, populatã cu cópii ale oamenilor,
chiar aici, în preajma Pãmântului... ªi dacã nu cumva
aceastã realitate virtualã poate explica o mulþime
de fenomene stranii relatate prin mãrturii...

Vor sstãpâni rroboþii llumea?
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

Chiºinãu, ÎÎnchisoarea ccentralã

Chiºinãu, CCatedrala
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Cunoaºtere ººi ccredinþã
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„„RRaaþþiioonnaalliizzaarreeaa”” rreelliiggiieeii

L
a ccumpãna ddintre ssec. XXVII ººi ssec. XXVIII,
raþionalismul – încurajat desigur de succesele
înregistrate în investigarea naturii – îºi face

simþitã prezenþa pânã ºi în considerarea bazelor
religiei. „Leibniz e convins din 1703-1704 cã o
revoluþie culturalã se pregãteºte în Europa. Pentru
a salva religia de naufragiu, ea trebuie fundamentatã
pe raþiune, iar nu pe cartea revelaþiei: «Dacã religia
ar depinde de Carte, scrie el, pierzându-se Cartea ar
fi ºi ea pierdutã, în caz cã nu se întemeiazã deloc pe
raþiune.»” ([1], p. 255) Marile descoperiri geografice
ºi cãlãtoriile care le-au urmat, mijlocind contactul
cu popoare ºi civilizaþii pânã atunci puþin sau deloc
cunoscute pentru europeni, dintre care unele lipsite
de orice reprezentare a unui spirit transcendent,
atotputernic ºi atotºtiutor, creator al Universului,
îi fac pe unii sã punã la îndoialã, în bunã tradiþie
cartezianã, ideea universalitãþii credinþei, argument
în aparenþã de necontestat al existenþei lui
Dumnezeu. Strãdania de a-i combate pe adversarii
credinþei cu argumente logice dã însã apã la moarã
ateismului, cãci „raþionalizarea” religiei riscã
sã-i dizolve din interior însãºi structura: „Astfel,
creºtinismul, în sec. XVIII, va fi ros din interior
de cãtre apãrãtorii sãi cei mai sinceri, creºtinii
raþionali, care îi datoreazã mult lui Leibniz.” (Idem)

Cazul tipic este cel al istoriei comparate, puse
în relaþie cu interpretarea criticã a Bibliei. Am
amintit deja datarea „exactã” a Genezei de cãtre
episcopul Ussher; Jacques Bénigne Bossuet face
în Discours sur l’Histoire universelle (1681) un pas
mai departe, „calculând” anul Potopului, al construirii
Turnului lui Babel, al chemãrii lui Avraam, al celor
Zece Porunci º.a.m.d. „În curând existã tot atâtea
opinii câþi cronologiºti: pãrintele Antonio Foresti
numãra 70 de datãri ale creaþiei, între un minimum
de 3740 ºi un maximum de 6984 î.Hr.” (Idem,
p. 268) Mai grave sunt însã urmãrile exegezei critice:
„Drama este cã apãrãtorii Bibliei, care se lanseazã
în studii erudite pentru a rãspunde atacurilor, nu fac
decât sã furnizeze arme adversarilor lor. Huet, într-a
lui Demonstratio evangelica din 1678, care pretinde
sã aducã dovada faptelor, sprijinindu-se pe profeþiile
lui Moise, atrage atenþia fãrã sã vrea asupra
incoerenþelor Pentateuh-ului, despre care Richard
Simon demonstreazã în acelaºi an cã nu poate fi
opera marelui legislator: conþine numeroase citate,
proverbe, turnúri ºi un stil care îi sunt cu mult
posterioare, fãrã a mai spune cã se aflã aici
descrierea detaliatã a funeraliilor sale.” (Idem,
pp. 268, 269) „În 1692, Thomas Burnet atacã în
Archaeologiae philosophicae cele scrise în Pentateuh
ºi demonstreazã imposibilitatea unor fenomene
precum potopul universal: niciodatã n-ar putea sã
cadã în 40 de zile destulã apã ca sã acopere munþii
cei mai înalþi. Opunându-i lui Moise grafice, tabele ºi
ecuaþii, el provoacã furia cucernicilor.” (Idem, p. 270)
Evident cã astfel de acte temerare nu rãmân fãrã
urmãri: cartea lui Richard Simon Histoire critique
du Vieux Testament e interzisã ºi aproape toate cele
1.300 de exemplare sunt arse public; iar Thomas
Burnet îºi pierde postul de capelan ºi secretar de

cabinet al regelui William III, din pricina protestelor
stârnite de scrierile sale neortodoxe, în majoritate
puse la Index. Apãrãtorii credinþei au toate motivele
sã intre în alertã: „Pentru o religie a Cãrþii, bazatã în
întregime pe o revelaþie înscrisã în istorie, nu existã
agent de disoluþie mai puternic decât critica biblicã
ºi istoria care, explicând trecutul, îl desacralizeazã
ºi-l umanizeazã; arãtând cã Biblia se înºalã, cã
evenimentele presupuse a fi supranaturale sunt în
realitate foarte omeneºti, ele dau o loviturã fatalã
creºtinismului. Nu mai e vorba de simple blasfemii
sau de injurii gratuite, ca în sec. XVI, ci de fapte,
din ce în ce mai greu de contestat, care îi aduc pe
apologeþi într-o situaþie defensivã tot mai delicatã.

Între 1690 ºi 1730 iniþiativa trece dintr-o tabãrã
în cealaltã. Progresul studiilor biblice ºi istorice
acþioneazã în favoarea deismului ºi, în curând,
a ateismului.” (Idem) Uneori, acribia cu care sunt
expuse argumentele ateiste, spre a fi combãtute,
lasã loc îndoielii asupra intenþiilor reale; câte un autor
se întâmplã chiar sã ia apãrarea necredincioºilor:
„Este oare Bayle creºtin? Deist? Ateu? A pune
întrebarea înseamnã a arãta complexitatea unui
personaj care, în Réponses aux questions d’un
provincial (1704-1706), îºi zice creºtin, respingând
totodatã imaterialitatea sufletului, liberul-arbitru,
imortalitatea ºi providenþa, în numele ideilor clare
ºi raþionale. Curios creºtin, deci, care n-a încetat
sã ia partea ateilor. […] Cornelio Fabro remarcã:
«Se poate recunoaºte cã problema ateismului intrã
cu Bayle în miezul gândirii moderne ºi îºi întreprinde
opera subteranã de coroziune în sfera religiei ºi
a transcendenþei.» […] El [Bayle] dã ateismului o
definiþie foarte largã: pentru el, eºti ateu de îndatã
ce nu recunoºti intervenþia lui Dumnezeu în lume,
de îndatã ce respingi providenþa, chiar dacã admiþi o
existenþã divinã – altfel spus, deismul ºi ateismul sunt
echivalente.” (Idem, pp. 271-272) Apãrãtor fervent
al libertãþii de conºtiinþã, dar socotindu-se credincios,
Bayle pledeazã pentru toleranþã faþã de cei
de altã credinþã, inclusiv faþã de atei.

L
a aantipodul FFranþei – unde, prin revocarea
în 1685 a Edictului din Nantes (prin care
Henric IV acorda în 1598 libertate religioasã

ºi drepturi depline protestanþilor, ziºi hughenoþi),
absolutismul regal al lui Ludovic XIV este dublat

de intoleranþa religioasã – Anglia ajunge spre sfârºitul
sec. XVII þara cea mai liberalã a Europei: dupã
Magna Charta Libertatum (nota a) ºi dupã Habeas
Corpus Amendment Act (nota b), prin Bill of Rights
(nota c) se impune o delimitare clarã între puterea
executivã a regelui ºi puterea legislativã a
parlamentului, marcând triumful dreptului asupra
arbitrariului ºi samavolniciei. În aceastã atmosferã
mai tolerantã, uzând de libertãþi garantate prin lege,
dezbaterea privind religia ia amploare. „Aceasta
atinge toate mediile, încât, în 1708 Jonathan Swift
ajunge sã scrie: «Eu cred cã mulþimea, masa
poporului din Anglia, se compune din liber-cugetãtori,
adicã din necredincioºi autentici, în aceeaºi mãsurã

ca ºi elita.» […] La Londra, în apropierea Bursei,
o stradã e supranumitã aleea ateilor (Atheists
lane). Acolo se aflã taverna King’s Head, loc de
întâlnire al spiritelor tari.” (Idem, p. 274) E vremea
în care îºi desfãºoarã activitatea Anthony Collins
(nota d), teoretician al liberei cugetãri, ºi John
Toland, catolic convertit la protestantism, nevoit
sã se refugieze la Londra dupã ce cartea sa
Christianity not Mysterious (1696) este arsã la
Dublin; adept al lui Spinoza, traducãtor al lui
Giordano Bruno, autor a peste o sutã de scrieri,
el este primul care foloseºte cuvântul panteism
(în Pantheisticon, 1720). ªi tot acum îl întâlnim
aici pe un „mare adversar al ateismului din sec.
XVIII, George Berkeley, ale cãrui ºapte dialoguri
din Alciphron, în 1732, au ca scop sã se opunã
«liber-cugetãtorilor sub unghiurile variate ale

ateului, libertinului, entuziastului, dezabuzatului,
criticului, metafizicianului, fatalistului ºi scepticului.»
[…] Cartea lui Berkeley, scrisã la sfârºitul celei
de a doua crize a conºtiinþei europene, este, fãrã
îndoialã, cea mai bunã expunere a problemelor
puse în acel moment de ateism, cãruia îi prezintã în
manierã inteligentã toate argumentele. Într-o manierã
chiar prea favorabilã, dupã gustul apãrãtorilor religiei,
care-l acuzã pe Berkeley cã ar fi un sceptic, un
novator, un deist, ba chiar un ateu.” (Idem, pp. 279,
280) Dar, dacã pânã ºi cartea unui viitor episcop
anglican, conceputã ºi scrisã în mod declarat spre
a-i combate pe liber-cugetãtori, ajunge a fi suspectatã
de simpatii ateiste, ce s-ar mai putea spune despre
o scriere care atacã frontal ºi fãrã menajamente
religia în toate aspectele ei? O asemenea scriere
revoluþionarã, încredinþatã posteritãþii în chip
de testament, e datã la ivealã în anul 1729. 

Note
a. „Marea Cartã a Libertãþilor”, adoptatã în Anglia

la 1215, îngrãdeºte puterea regalã ºi garanteazã
unele drepturi cetãþeneºti.

b. Lege din 1679, prin care se reglementeazã
dreptul regelui Angliei de a emite ordine de arestare
(ordine care începeau cu cuvintele habeas corpus),
înlãturându-se practica arbitrarã ºi abuzivã de pânã
atunci.

c. „Declaraþia drepturilor”, din 1689, stabileºte
drepturile Parlamentului Englez în raport cu cele
ale regelui.

d. Autor printre altele al scrierii A Discours of
Freethinking (Discurs despre libertatea de gândire,
1713).
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A
utorul aacestui aautentic mmanifest ateist este
abatele Jean Meslier, timp de patru decenii
preot în satul Étrépigny (departamentul

Ardennes, regiunea Champagne-Ardenne), unde
se face remarcat prin atitudinea criticã, prezentã
ºi în predicile sale, la adresa maltratãrii sãtenilor
de cãtre seniorul locului, Antoine de Tou(il)ly.
Dupã o primã mustrare, în 1716, ºi dupã o nouã
admonestare, mult mai categoricã, din partea
aceluiaºi arhiepiscop de Reims, François de Mailly,
preotul renunþã la filipicele lui, alegând o altã cale
de a-ºi manifesta revolta: el redacteazã în secret un
text de peste o mie de pagini, în care, tot sub forma
unor predici, îºi expune pe larg, cu argumente, critica
nimicitoare privind religia în general ºi creºtinismul
în special, biserica ºi slujitorii ei, ca ºi nedreptãþile
sociale generate de întreaga ierarhie
feudalã, în frunte cu regele. La moartea
parohului este gãsit manuscrisul, copiat
de el în trei exemplare. Titlul vorbeºte
de la sine: Memoriu privind gândurile
ºi sentimentele lui Jean Meslier, preot,
paroh din Étrépigny ºi Balaives, despre
o parte dintre erorile ºi abuzurile
conducerii ºi guvernãrii oamenilor, unde
se vãd demonstraþii clare ºi evidente ale
vanitãþii ºi falsitãþii tuturor divinitãþilor ºi
tuturor religiilor lumii, spre a fi adresate
enoriaºilor sãi dupã moartea lui ºi pentru
a le servi de mãrturie a adevãrului, lor
ºi tuturor semenilor lor. Perfect conºtient
de efectul incendiar al unei asemenea
depoziþii din partea unui slujitor al
bisericii, precum ºi de riscul pe care
ºi l-ar fi asumat dacã ar fi publicat
manuscrisul, el mãrturiseºte: „Am fost
de sute ºi sute de ori pe punctul de
a lãsa sã-mi izbucneascã indignarea,
aproape nemaiputându-mi ascunde, în
aceste ocazii, resentimentele, nici sã-mi
stãpânesc indignarea. Am reuºit totuºi
sã mi-o stãpânesc ºi mã voi strãdui sã mi-o
stãpânesc pânã la capãtul zilelor mele, nevoind
sã mã expun în timpul vieþii indignãrii preoþilor, nici
cruzimii tiranilor, care n-ar gãsi nicicum, dupã cum
li s-ar pãrea, suplicii îndeajuns de crunte pentru
a pedepsi o astfel de pretinsã îndrãznealã.” (Idem,
p. 302) Act temerar, calificat de Michel Onfray drept
„miracol”, iar autorul drept „sfânt, erou ºi martir al
cauzei atee”: „Pentru prima oarã în istoria ideilor, un
filosof – când se va recunoaºte? – consacrã o lucrare
chestiunii ateismului: el îl profeseazã, îl probeazã, îl
demonstreazã, argumenteazã, citeazã, împãrtãºeºte
din lecturile sale, reflecþiile sale, dar se sprijinã
în egalã mãsurã pe comentariile sale asupra lumii
reale. […] Istoria ateismului autentic începe…” [2]

S
pre ddeosebire dde aalte sscrieri care, fiind puse
în circulaþie de autorii lor încã în timpul vieþii,
fie ºi anonim, se limiteazã din acest motiv la

o formulare aluzivã, disimulatã, a ideilor neortodoxe,
într-un context menit sã le atenueze virulenþa, sau în
cel mai bun caz la prezentarea lor drept teze eronate,
de combãtut, Memoriul lui Meslier le expune deschis
– de dincolo de mormânt, fãrã sã-i mai pese de
consecinþe: „Sã facã preoþii, sã facã predicatorii
din corpul meu tot ce vor vrea; sã-l sfâºie, sã-l taie
în bucãþi, sã-l frigã sau sã-l toace, ba sã-l ºi mãnânce
dacã vor, cu ce sos vor dori, eu nu-mi fac nicio grijã;
pentru ei voi fi cu totul intangibil, nimic nu va mai
fi în stare sã mã înfricoºeze.” ([1], p. 299) Iar furia
lor, ce-i drept neputincioasã, e fãrã nicio îndoialã
de aºteptat, cãci conþinutul manuscrisului întrece
în cutezanþã tot ce s-a mai scris pe aceastã temã;
iatã cum îl rezumã Georges Minois: „Lucrarea este
divizatã în opt pãrþi, fiecare dintre ele constituind
o «probã a vanitãþii ºi a falsitãþii religiilor»: 1. Ele nu
sunt decât invenþii ale oamenilor. 2. Evlavia, «credinþã
oarbã», e un izvor de erori, de iluzii ºi de imposturi.
3. Falsitatea «pretinselor viziuni ºi revelaþii divine».
4. «Vanitatea ºi falsitatea pretinselor profeþii
ale Vechiului Testament». 5. Erori ale doctrinei
ºi ale moralei religiei creºtine. 6. Religia creºtinã
autorizeazã abuzurile ºi tirania celor mari.

7. Falsitatea «pretinsei existenþe a zeilor».
8. Falsitatea ideii spiritualitãþii ºi nemuririi sufletului.”
(Idem, p. 287) ªi iatã cum îl rezumã Friedrich Hagen:
„Prima parte, exegeticã, este un atac violent la crezul
creºtin. Meslier verificã forma primarã ºi traducerea
fiecãrei fraze a Bibliei, [...] noteazã numeroasele
contradicþii ºi refuzã orice interpretare pãrtinitoare,
orice tãlmãcire simbolicã. [...] În partea a treia,
filosoficã, Meslier dã gata învãþãtura creaþiei
ºi ideea unei «fiinþe supreme» contradictorii
ºi de nerecunoscut. În ideea dumnezeirii el nu
vede nici mãcar – ca Nietzsche ºi Sartre, mai târziu
– o proiecþie a imaginii ideale a împlinirii de sine
a omului. Nu, el respinge fãrã ocol orice religie ºi
cu aceasta orice dumnezeu. [...] El nimiceºte ideea
dumnezeirii ºi o combate prin prezentarea materiei
ca întindere nesfârºitã în spaþiu ºi timp.” [3] Cu un
asemenea program, consecvent ateist ºi materialist,
autorul ar fi ajuns desigur pe rug sau pe eºafod, ca

mulþi alþii înainte ºi în urmã-i.
„Meslier predã mesajul
sãu «Secolului Luminilor»,
marii epoci eroice a liberei
cugetãri. Dar ºi acum se mai
impune prudenþã. Protestanþii
mai sunt încã urmãriþi
cu cruzime. În 1724 sunt
condamnaþi credincioºii
reformaþi la galere, iar
predicatorul lor – la moarte.
[…] Între 1743 ºi 1770 sunt
spânzuraþi în Franþa opt
pastori protestanþi, deoarece
nu-ºi abjurã convingerea
proprie în credinþa creºtinã.
Pentru autorii ºi editorii de

scrieri împotriva religiei
ºi a bisericii, un edict
regal din 1757 prevede
pedeapsa cu moartea.
[…] Chevalier de la
Barre (nota a) este
acuzat fãrã dovezi, în
1766, de a fi deteriorat
un crucifix, a nu fi
salutat o procesiune
ºi a fi cititit Dicþionarul
filosofic al lui Voltaire.
Îi e smulsã limba
ºi retezatã mâna
dreaptã, înainte de
a fi decapitat.” (Idem)
Dotat cu o vie inteligenþã speculativã, fãrã a fi un
erudit în adevãratul sens al cuvântului, parohul din
Étrépigny nu-ºi întemeiazã demersul critic doar pe
cunoºtinþele de teologie ºi filosofie dobândite în anii
de seminar, pe studiul Bibliei ºi al Pãrinþilor Bisericii;
printre sursele lui se numãrã ºi autori ca Titus
Livius, Seneca, Tacit, Montaigne, Vanini, Descartes,
Rabelais, Pascal, Malebranche, Fénelon – ultimul
oferindu-i cu Démonstration de l’existence de Dieu
un binevenit partener advers pentru o prezentare
eclatantã de teze ateiste. „Fénelon utiliza în acelaºi
timp argumentele cosmologice, pe cele referitoare
la frumuseþea naturii ºi probele logice. 

Meslier a citit aceastã carte cu pasiune ºi s-a gãsit
la el un exemplar acoperit cu adnotãri, din care el
avea fãrã îndoialã intenþia sã facã un Anti-Fénelon.
Probabil cã a lucrat la Memoriul sãu paralel cu notele
la Fénelon.” ([1], p. 289) Deºi scrierea abatelui
Meslier avea sã fie tipãritã integral abia în 1864
la Amsterdam, influenþa asupra cugetãtorilor din
sec. XVIII este considerabilã, cãci manuscrisul circulã
clandestin, copiat în întregime sau doar pe porþiuni,
menþionat, citat, compilat sau chiar denaturat. Faptul
de-a dreptul uimitor cã cele trei exemplare ale
originalului nu sunt distruse, ci pãstrate – în vremea
în care arderea unor cãrþi mult mai inofensive e la
ordinea zilei – dovedeºte cã scrierea are totuºi darul

sã-i fascineze pânã ºi pe cei mai înverºunaþi strãjeri
ai credinþei; s-ar putea spune cã faimoasa replicã
a Diavolului din romanul Maestrul ºi Margareta de
Bulgakov, „manuscrisele nu ard” (nota b), aici îºi are
adevãrata obârºie. În 1734, copii ale Memoriului se
vând la Paris pe sub mânã, pe zece ludovici de aur;
prin 1740 existã cam o sutã de copii; La Mettrie
menþioneazã scrierea în 1748. „Frederic cel Mare
are o copie în biblioteca sa. Toatã Europa cunoaºte
[Memoriul]. Milord Keith îi oferã lui Rousseau sã-i
trimitã acea «scriere a unui paroh din Champagne
despre care se vorbeºte atât de mult». Grimm
constatã în 1762 cã toþi «curioºii» au câte o copie;
aceasta s-a adeverit pentru preºedintele Lamoignon,
preºedintele Bouhier, din Dijon, contele de Caylus,
mareºalul de Noailles, moºtenitorii cardinalului de
Fleury. În 1764, Van Swicken, ataºat al ambasadei
Austriei la Paris, scrie cã unul dintre prietenii sãi
încearcã sã vândã o copie pentru 50 de ducaþi.”
(Idem, p. 304) Voltaire nu numai cã deþine ºi el
o copie, ci el se referã la parohul din Étrépigny
în numeroase scrisori („Am dorinþa creºtinã ca
Testamentul preotului Meslier sã se înmulþeascã
precum cele cinci pâini ºi sã hrãneascã sufletele a
cinci mii.” (Nota c) „«Cred cã nimic nu poate fi mai de
efect decât testamentul unui preot care îi cere iertare
lui Dumnezeu pentru a-i fi înºelat pe oameni», îi scrie
el lui Damilaville în 1762.” (Idem, p. 305)) ºi îi dedicã
o carte, Extrait des sentiments de Jean Meslier,
cu o largã difuzare europeanã. „Aceastã micã lucrare
este în realitate o veritabilã trãdare a textului original,
amputat de ultimele trei dovezi ºi prezentat ca scriere
deistã”; „[Voltaire] a cugetat aproape douãzeci de ani
înainte de a pune în circulaþie Extrait-ul sãu, cãruia
nu-i va recunoaºte niciodatã paternitatea, dar ale

cãrui merite le laudã tuturor corespondenþilor
sãi. Cãci adevãratul Meslier e mult prea
periculos cu ateismul sãu materialist. Meslier-ul
deist al lui Voltaire se vinde bine: dupã ºase
luni, mai trebuie scos un tiraj.” (Idem)

A
lþi ffilosofi aai vvremii – Diderot, Helvétius,
D’Alembert, La Mettrie, Naigeon,
D’Holbach – cunosc ºi ei direct de la

sursã Memoriul lui Meslier. Baronul D’Holbach,
ateu ºi materialist convins, publicã Le bon sens
du Curé Jean Meslier suivi de son testament,
unde sunt reluate, în formulare proprie, ºi
pasajele eliminate de Voltaire. Aºa se face
cã un text care ar fi putut sã rãmânã dispãrut
pe vecie, ajunge în cele din urmã, inspirându-i
pe corifeii Iluminismului, sã facã celebru
numele acestui precursor în sutanã al Veacului
Luminilor ºi sã contribuie la declanºarea
Revoluþiei Franceze. Prea radical chiar ºi
pentru gustul iacobinilor, mai curând înclinaþi
spre deism, Jean Meslier nu va fi totuºi onorat
printr-o statuie în Templul Raþiunii: propunerea
lui Anacharsis Cloots este respinsã la 17

noiembrie 1793 în Convenþia Naþionalã, de teamã
cã… „propaganda ateistã susþinutã de hebertiºti
(nota d) ar putea duce la dezertarea maselor
þãrãneºti de la cauza revoluþiei.”

Note
a. Dupã decapitare, e ars pe rug împreunã

cu exemplarul din Dictionnaire philosophique gãsit
la domiciliul sãu.

b. Replicã profeticã: rãmas în manuscris, romanul
este publicat la Moscova abia în 1966, în anii
„dezgheþului”.

c. Scrisoare din 1762, citatã în Hagen (1975);
Voltaire trimite aici la Înmulþirea Pâinilor (Matei, XIV,
13-21).

d. În timpul Revoluþiei Franceze, grup radical,
numit ºi „exageraþii”, alcãtuit în principal din membri
ai Clubului Cordelierilor, dar avându-l ca fruntaº
pe Jacques-René Hébert, de la care le vine numele.
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Gherrghina MMIHÃESCU

O
dimensiune
importantã a culturii
brâncoveneºti,

manifestare de vârf a
umanismului românesc, este
revitalizarea învãþãmântului,
cu precãdere a învãþãmântului
în limba românã.

Unul dintre centrele
tradiþionale ale învãþãmântului
românesc îl constituie oraºul
Câmpulung-Muscel. În timp
ce alte douã importante ºcoli
din Þara Româneascã, cea
de la Sfântul Gheorghe Vechi
din Bucureºti (1) ºi cea de la
Târgoviºte (2), care existau
pe la jumãtatea veacului
al XVI-lea, erau ºcoli
slavo-române, ªcoala de la
Câmpulung-Muscel era prima
ºcoalã domneascã în care
accentul s-a pus pe învãþãturi predate în limba
românã. Ea a fost înfiinþatã din iniþiativa lui Radu
Nãsturel, fiul lui Udriºte Nãsturel, în 1669, dar, prin
hrisoavele din 1669 ºi 1670 ale lui Antonie Vodã din
Popeºti, se organizeazã ca ºcoalã domneascã pusã
sub oblãduirea mitropolitului.
Astfel, dintru început, ºcoala
este înzestratã cu local, cu
venituri sigure, cu dascãli
vestiþi. Localul ºcolii dispunea
de sãli pentru învãþãturã ºi
internat pentru cei veniþi din
alte locuri. Prin hrisovul din 10
mai 1669, domnul þãrii acordã
ºcolii jumãtate din venitul vãmii
domneºti de la Rucãr ºi
Dragoslavele; venitul este
destinat pentru plata dascãlilor
ºi pentru hrana copiilor. Prin
hrisovul din 28 martie 1670,
se hotãrãºte ca ispravnic ºi conducãtor ºi purtãtor
de grijã mitropolitul þãrii (3).

Din documentele de mai sus reiese, de
asemenea, cã ºcoala era înfiinþatã „sã fie cu putinþã
ºi bogaþilor, ºi sãracilor” (hrisovul din 10 mai 1669),
precum ºi cã era un fel de ºcoalã centralã, destinatã
a fi „de bunã învãþãturã locuitorilor þãrii” (hrisovul
din 28 martie 1670).

ªcoala Domneascã de la Câmpulung-Muscel
pregãtea scriitori de documente, copiºti de
manuscrise, slujitori ai vãmilor (notãm cã nu departe
de Câmpulung-Muscel se afla unul dintre cele mai
importante puncte de vamã ale Þãrii Româneºti,
vama de la Rucãr ºi Dragoslavele), plãieºi (numai
schela Rucãrului subordona plãieºi din 12 sate
muscelene, care aveau nevoie sã ºtie carte pentru
vehicularea poruncilor domneºti), slujbaºi ai
Cancelariei administraþiei oraºului, grãmãtici ºi
logofeþi ai satelor, care, la rândul lor, i-au învãþat
pe alþii meºteºugul scrierii ºi citirii în limba românã.

P
rintre îînvãþãturile îîn llimba rromânã de la
ªcoala Domneascã din Câmpulung aflatã
pe lângã Biserica Domneascã din localitate,

cântãrile religioase constituiau obiect de studiu pentru
ºcolarii care învãþau aici. Acest lucru trebuie legat
ºi de introducerea în bisericã a cântãrii religioase în
limba românã în timpul lui Constantin Brâncoveanu.
Un moment important în evoluþia muzicii religioase
în limba românã îl constituie apariþia volumuluui
Psaltichia româneascã (1713), manuscris care
conþinea cântãri ale tuturor slujbelor bisericeºti,
care asimilau nu numai graiul popular, ci ºi
elemente melodice ale muzicii populare.

Tot ca învãþãmânt de specialitate poate

fi considerat la ªcoala Domneascã
din Câmpulung ºi învãþarea
„meºteºugului zugrãviei”. Aici
trebuie sã-ºi fi fãcut ucenicia Pârvu
Mutu zugravul, care avea sã devinã
creatorul unei ºcoli de picturã la
Bucureºti, la începutul secolului
al XVIII-lea, ºi unul dintre cei
mai importanþi pictori din epoca
brâncoveneascã. Atunci când picta
Biserica Sf. Gheorghe Nou din
Bucureºti, se semna „dascãlul
Pârvu Mutu zugravul” (subl. n.) (4).

Câmpulungul a însemnat
un centru de iradiere în zona
Muscelului a ºtiinþei de carte
româneascã. Astfel, în satul Mãþãu,
primele însemnãri ale ºtiinþei de
carte ºi ale scrisului dateazã încã
din vremea lui Matei Basarab,
fiind menþionaþi în documente
Radu Jumarã din Suslãneºti, Matei

pârcãlabul, „om cu ºtiinþã de carte ºi cap satului
Mãþãu”, iar cãtre sfârºitul secolului al XVII-lea, deci în
timpul lui Constantin Brâncoveanu, aproape în fiecare
familie de moºnean se gãseºte câte un „scriitor”
de documente sau un ºtiutor de carte cãruia

i se încredinþau,
spre pãstrare,
documentele
conþinând drepturile
moºului din care
descindeau (5).

Nevoile create
de serviciile vãmii
domneºti de la

Rucãr au reclamat, de
asemenea, înfiinþarea aici
a unei ºcoli. Certitudinea
existenþei la Rucãr a unei ºcoli
este susþinutã nu numai de
numãrul mare de documente
redactate în incinta schelei de
diferiþi „scriitori” (în 1691 sunt
menþionaþi Stanciu logofãt ºi Lãudat diac), cât mai
ales menþiunea atestatã pe un miscelaneu teologic
„Teofil grãmãtic ot Rucãr (1702)”. Cã Teofil se gãsea
de mai mult timp la Rucãr se dovedeºte ºi prin faptul
cã în 1700 el menþioneazã cã terminase de scris aici
o carte, un Parimiar de 265 de file. Este semnificativ
faptul cã Teofil grãmãticul, „nepotul popii Stanciului”,
venise din Rucãrul Fãgãraºului în a doua jumãtate
a secolului al XVII-lea, dupã ce învãþase carte
româneascã în Transilvania, când dascãlii de dincolo
de munþi vor fi beneficiat de ideile reformatoare
ale pedagogului ceh J.J. Comenius, care a activat
în principatul Transilvaniei între 1650-1654 ºi care
a rãspândit doctrina pedagogicã a învãþãmântului
în limba maternã, precum ºi a unui învãþãmânt
la care sã aibã acces nu numai copiii celor bogaþi,
ci ºi ai celor sãraci (6).

O
bogatã aactivitate în copierea de manuscrise
voluminoase se desfãºura ºi pe lângã
unele mãnãstiri. Sunt menþionaþi, în acest

sens, Pãdure grãmãtic de la Mãnãstirea Curtea de
Argeº, Necula grãmãtic la Mãnãstirea Trivalea din
Piteºti, Daniil (1688) ºi Ianache (1700) la Mãnãstirea
Câmpulung etc. (7) Un Mineiu din 1698 se aflã în
mica bibliotecã a Mãnãstirii Nãmãieºti–Muscel (8).

O altã ªcoalã domneascã funcþiona la Piteºti,

pe lângã Biserica Domneascã
Sfântul Gheorghe, ctitorie
a voievodului Constantin
ªerban (1656-1658). Este
probabil cã la început sã
fi funcþionat ca ºcoalã
particularã. Cu timpul, ea a fost decretatã ºcoalã
domneascã, titulaturã justificatã ºi de aºezarea ei
pe lângã o ctitorie domneascã. Atestarea acestei
ºcoli în jurul anului 1700 se face potrivit unor
documente din 1753 ºi 1764, care vorbesc despre
un „Ianache, biv vãtaf de copii” ºi despre un „Ioan
vãtaful”. Primul document este o scrisoare de
mãrturisire a Anicãi, vãduva rãposatului Martin Buliga
din Piteºti. Ea aduce mãrturie cã Martin, care a murit
fãrã sã-ºi facã testamentul, ar fi zis cã-i face pãrtaºi
la moºtenirea lui pe Anica ºi pe Ianache, biv vãtaf
de copii. Documentul lasã sã se înþeleagã cã la 1753
Ianache este un „biv” (fost) vãtaf, deci cã slujba ar
fi avut-o cel puþin cu câteva decenii mai înainte (9).

Documentele din 1764 îl menþioneazã pe „Ioan
vãtaful ot ºcoala nouã domneascã ot Sfete Gheorghe
Vechi”. Este o însemnare pe un Penticostarian
aparþinând Bisericii Sf. Ioan din Piteºti (10).

Cum noþiunea de „vãtaf” presupune o organizare
a ºcolii ºi, desigur, o istorie a ei, putem sã admitem în
lumina acestor documente existenþa ªcolii Domneºti
de la Piteºti la începutul secolului al XVIII-lea.

Note
1) ªcoala de limbã slavonã ºi românã de la

Sfântul Gheorghe Vechi din Bucureºti, ziditã în zilele
rãposatului Grigore Ghica, potrivit unei anafore de
la 7 martie 1803, s-a bucurat de atenþie din partea
domniei, fiind deci ºcoalã domneascã, menþionatã ºi
în zilele rãposatului spre fericire ªerban-vodã. Cãtre

sfârºitul secolului
al XVII-lea sunt
menþionaþi ca
dascãli ai ºcolii
Staicu ºi
Damaschin, viitorul
episcop al
Râmnicului, care
pe la 1696 era
dascãl al copiilor
stolnicului
Constantin
Cantacuzino.

2) ªcoala slavo-
românã de la
Târgoviºte este

cunoscutã din însemnãrile misionarului catolic Bacsic
(1640), care spune într-un raport cãtre superiorii
sãi cã tinerii care terminau studiul limbii slavone
la Târgoviºte mergeau apoi în Transilvania pentru
studiul limbii latine. Din 1667, alãturi de limba
slavonã, se predau în ºcoalã învãþãturi în limba
românã.

3) ªtefan Pascu (coord.), Istoria învãþãmântului
din România, vol. I (de la origini pânã la 1821),
Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1983.

4) Ibidem; vezi ºi Teodora Voinescu, Pârvu Mutu
zugravul, Editura Meridiane, Bucureºti, 1968.

5) Ion ªucu, Documentele comunei Mãþãu Muscel-
Argeº, partea I (1558-1810), manuscris dactilografiat
aflat în colecþia Muzeului Câmpulung, secþia comunei
Mioarele-Mãþãu, Introducere, f.p.

6) Gheorghe Pârnuþã, Rucãr, monografie
sociologicã, Bucureºti, 1972, pp. 234-235.

7) ªtefan Pascu, op. cit., p. 145.
8) C. Bilciurescu, Mãnãstirile ºi bisericile din

România, cu mici notiþe istorice ºi gravuri, Bucureºti,
1890, p. 163.

9) M.M. Braniºte, Câteva ºtiri despre ºcolile
din oraºul Piteºti înfiinþate pe lângã biserici, înainte
de Regulamentul Organic, în Mitropolia Olteniei,
anul XVII, nr. 3-4, 1965, pp. 175-177.

10) C. Dumitrescu, E. Rãcilã, Din istoricul
învãþãmântului în oraºul Piteºti, în Studii ºi
comunicãri, Muzeul Piteºti, nr. 2, 1969, p. 139.

Chiºinãu, GGimnaziul dde BBãieþi
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P
entru aavva MMoise,
discernãmântul
(discretio) este

virtutea virtuþilor, nu în sensul
cã ar fi cea mai de preþ, ci în
sensul cã ea susþine întreg
edificiul formãrii spirituale.

Altfel spus, discernãmântul îl transformã pe creºtin
dintr-un amator plin numai de bune intenþii, într-un
profesionist capabil sã-ºi evalueze intenþiile în funcþie
de posibilitãþi ºi de anturaj. Interesantã este legãtura
etimologicã între „discernãmânt”, „discreþie” ºi ideea
de „cerc” (inclusiv „cearcãn”). „Discernãmânt” provine
dintr-un compus al verbului cerno-, cernere, „a
cerne”, dar ºi „a încercui”. Decantarea, alegerea care
se opereazã prin discernere presupune „încercuirea”,
adicã izolarea anumitor elemente dintr-o masã
amorfã. Mintea încercuieºte aceste elemente,
socotite esenþiale sau care se dovedesc, prin anumite
calitãþi intrinseci, esenþiale. Intelectul funcþioneazã ca
un reflector spiritual al cãrui cerc luminos selecteazã
ceea ce se cuvine scos în evidenþã. Acest proces
implicã ºi „discreþie”, în sensul recent al termenului,
adicã, rezervã, cântãrire minuþioasã, lipsã de
ostentaþie. Englezescul discretion pãstreazã nuanþa
etimologicã primã („discernãmânt”), în vreme ce
francezul discrétion sau românescul „discreþie”
s-au îndepãrtat semantic. Latinescul discretio,
aºa cum apare ºi în Convorbirile lui Ioan Casian,
presupune ambele semnificaþii: discernãmânt ºi
discreþie. Cine a pornit pe calea desãvârºirii spirituale
nu poate rezista pânã la capãt dacã nu posedã
virtutea discernãmântului, care, în esenþã, constã
în recunoaºterea umilã a neputinþei de a te mântui
singur, prin voinþã proprie, printr-un program
autostabilit. Pe scurt, discernãmânt înseamnã a
accepta o cãlãuzã, un pãrinte duhovnicesc, în mâinile
cãruia sã-þi pui sufletul pentru o vreme. Avva Moise
citeazã un numãr de asceþi celebri care au cãzut la
un moment dat din pricina faptului cã n-au fãcut apel
la experienþa unor duhovnici încercaþi, altfel spus,
au aºezat propria lor încãpãþânare înaintea tradiþiei. 

Generaþia lui Ioan Casian este printre primele care
conºtientizeazã ideea de tradiþie, vãzând în Pãrinþii
asceþi din pustia egipteanã o garanþie pentru via
regia, „calea regalã” a exerciþiilor spirituale. Mai
multe pasaje din Convorbiri (II,2,4; II,5,2 etc.) propun
o definiþie a discernãmântului, plecând de la douã
elemente: smerenie ºi recurs la tradiþie, la modele

verificate. Eºecurile unor cãlugãri se datoreazã
faptului cã ei n-au ºtiut sã se menþinã pe aceastã
„cale regalã”, de mijloc, între o „dreaptã”
hiperasceticã ºi o „stângã” laxistã. „Nu poate fi gãsitã
o altã cauzã a cãderii (lapsus) lor decât faptul cã,
nefiind formaþi de cãtre Bãtrâni, n-au putut dobândi
aceastã virtute, a discernãmântului (rationem
discretionis), care, þinându-se mereu la egalã
depãrtare de extreme, îl învaþã pe monah sã meargã
pe calea regalã ºi nu-i îngãduie s-o ia nici la dreapta,
adicã, printr-un exces de
zel (feruoris excessu) sã
depãºeascã, în chip
prostesc, mãsura unei
abstinenþe rezonabile
(iustae continentiae),
nici la stânga, amãgit de
[ispita] relaxãrii, sã lunece
spre vicii, altfel spus, sub
pretextul cã ar avea grijã
de trup, îºi înmoaie
duhul” (II,2,4). 

V
anitatea
submineazã
discernãmântul.

Vanitosul nu acceptã
lecþii, îºi fixeazã singur
modul de viaþã ºi
performanþele, respinge
orice ajutor din afarã.
Nu are nevoie nici de îndrumãtor spiritual, nici de
reguli verificate de tradiþie. Pentru a-i convinge pe
novici de riscul pe care-l reprezintã anarhismul în
domeniul „performanþei” spirituale, Ioan Casian
invocã modelul, incontestabil, al apostolului Pavel,
pe care Isus nu l-a îndrumat direct, ci l-a trimis la un
învãþãtor experimentat, bãtrânul Anania. Dacã Isus
însuºi a luat aceastã hotãrâre în privinþa „apostolului
pãgânilor”, cu atât mai mult noi trebuie sã ne
deposedãm de voinþa proprie ºi sã ne punem toatã
încrederea în competenþa celor „bãtrâni”. Prin urmare,
discernãmântul, în accepþia lui Ioan Casian, care
nu este decât purtãtorul de cuvânt al tradiþiei
monahale din Egipt, este rodul direct al smereniei.
Discernãmânt nu înseamnã, cum am fi tentaþi sã
speculãm astãzi, gândire pe cont propriu, ci,
dimpotrivã, golire de sine ºi transferul liber-consimþit
al deciziilor esenþiale asupra îndrumãtorului spiritual.

Gândirea „pe cont propriu” nu-i decât o iluzie.
În realitate, niciun om inteligent, care gândeºte
cu adevãrat, nu gândeºte pe cont propriu, ci în
funcþie de anumiþi parametri de limbaj, de culturã,
de credinþã, de opþiune, într-un cuvânt, în funcþie
de trecut, aºa cum arãta Ioan Casian în prima
convorbire. Funcþia discernãmântului este exercitatã,
cel puþin într-o etapã, de cãtre duhovnic, tocmai
pentru cã acesta are capacitatea de a-l pãzi pe
ucenic de excesele inerente oricãrui început

ºi de a-l menþine pe via regia, „calea regalã”. 

A
ici îînsã iintervin aalte rriscuri, care þin de
personalitatea duhovnicului, iar autorul
nu se sfieºte sã le discute. În primul

rând, competenþa spiritualã nu depinde neapãrat
de numãrul anilor sau de cãrunteþe. Un geron, în
accepþiunea de „bãtrân, duhovnic”, este cel copt
sufleteºte, nu trupeºte. Existã maeºtri desãvârºiþi
la numai douãzeci de ani (asemenea profetului
Daniel), dupã cum existã rebuturi la optzeci de
ani. Tocmai pentru cã duhovnicia þine de har, nu
de contabilitate sau de „performanþã” biologicã.
Pe de altã parte, smereniei ucenicului, care-ºi
pune sufletul în mâinile unui geron („bãtrân”),
acesta din urmã trebuie sã-i rãspundã cu aceeaºi
monedã. Avva Moise pomeneºte, în confesiunea
sa, de un duhovnic care ºi-a certat aspru ucenicul
pentru slãbiciunile sale. Acesta s-a închis imediat
în sine, ajungând chiar pe punctul de a renunþa
la cãlugãrie. Un duhovnic vanitos poate fi mult

mai nociv decât un ucenic vanitos. Ultimul îºi face
rãu doar sieºi, primul însã poate strica sau aduce
la disperare nenumãrate suflete. 

În tot acest inefabil „mecanism” Duhul joacã rolul
principal. El stârneºte apetitul spiritual în sufletul
ucenicului; tot El hrãneºte decizia acestuia de
a face apel la ajutorul unui cãlugãr încercat; Duhul
îl înarmeazã cu rãbdare ºi discernãmânt pe
îndrumãtorul spiritual, ajutându-l sã ofere soluþiile
optime ºi sã-l menþinã pe ucenic, orice s-ar întâmpla,
pe „calea regalã”. Rezumând, discernãmântul,
referitor la asceþi începãtori, are o conotaþie pasivã.
El este rodul smereniei ºi se manifestã, concret,
prin subordonarea de bunã voie unui îndrumãtor
recunoscut pentru competenþa lui spiritualã. Acesta
joacã un dublu rol, de ghid ºi de terapeut.

(Va urma)

O
raºele aau aamintiri... Casele au amintiri...
Numai oamenii – unii oameni – parcã þin
cu tot dinadinsul sã ºteargã amintirile, cu

atât mai mult, parcã, atunci când acestea vorbesc
despre ce au fost (iar noi adãugãm – ºi ce au
devenit).

Clãdiri impunãtoare, cu o istorie bogatã, din
vremea când caleºtile trãgeau la peronul de la intrare
spre a descinde la bal boieri în caftane lungi... Astãzi,
în Centrul Istoric, faþadele caselor cu un cat s-au
fardat la parter, adicã au vitrine mari la cafenele
îmbietoare, fotolii comode pe terasele ce au cucerit
strãzile, întâlnindu-se cu muºteriii bodegii de vizavi.
Nu e nevoie de invitaþii. Tineri eleganþi autohtoni ori
reveniþi pentru a-ºi recupera prin procese de retrocedare ce au agonisit unchii,
ori, mai degrabã, mãtuºile strângãtoare, dau viaþã stihurilor lui Eminescu despre
epigoni...

Aici se þes poveºti pe care nimeni nu vrea sã le asculte – adicã nimeni din
tagma autoritãþilor. De pildã, pe strada Francezã cea proaspãt pavatã, o cãrãruie
de iarbã încolþitã printre pietre te lasã sã ajungi la numãrul 14, unde un balcon
e gata sã cadã de câte ori uºa de la intrare e trântitã cu elan. Casa are ºi ea
povestea ei, cãci în tinereþe concura cu clãdirile vecine ornate cu cariatide.
Alãturi, în ultimii douãzeci de ani, o clãdire contemporanã ei s-a surpat
ºi pe locul ei a apãrut Facultatea Ecologicã.

Casa din poveste s-a nãscut cu peste un secol ºi
jumãtate în urmã ºi se numea imobil pe strada Carol I
nr. 14. Aºa scrie în actul de naºtere a Iuliei Hasdeu,
eliberat în suburbia Sf. Dumitru. Fapt necontestat, din
moment ce Primãria Municipiului Bucureºti a marcat
imobilul cu placa memorialã executatã de artistul plastic
Mihai Cornel Stãnescu. (În figurã apare replica ei,
de pe clãdirea din Paris, str. St. Sulpice nr. 28.)

A
ºadar, cclãdirea eeste mmonument iistoric ºi de istorie literarã, menþionatã
ºi în cartea arh. G. Leahu, dar ºi în lista monumentelor întocmitã
de Ministerul Culturii ºi Cultelor. Totuºi, un director al Direcþiei

Monumentelor dã aprobare – din nebãgare de seamã, cicã – sã fie vândute
apartamente. Acesta este numai începutul noii istorii a clãdirii ºi nu e singurul
caz. În momentul în care sediul Asociaþiei Culturale „Iulia Hasdeu” a însemnat

salvarea unui apartament din imobil, evenimentul a fost semnalat în presã. Cu
aceastã ocazie, a intrat în scenã un personaj negativ. Cu tupeul celor plecaþi
departe, se declarã admirator al lui Hasdeu ºi îºi adaugã, în numele democraþiei,
cã ai dreptul sã faci orice, la Georgian Dal, numele sãu din acte, Tadeu Petriceicu
Hasdeu, gest nevinovat, dar care îi oferã posibilitatea în propriii sãi ochi sã se
considere descendent din familia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Miza este mare,
cãci ar putea moºteni prin retrocedare castelul de la Câmpina, monumentul
funerar din Cimitirul Bellu ºi, ca prim pas, casa din Bucureºti, ba chiar promite
actualilor chiriaºi apartamente în hotelul pe care îl va construi pe fundaþia din
1865. Nu a ºtiut cã familia Hasdeu a stat cu chirie în aceastã casã.

Ioan CCasian. TTeme ddin CCoonnvvoorrbbiirrii dduuhhoovvnniicceeººttii
DDiscrretio sspirritumm

Cristiann BBÃDILLIÞÃ

Se îîntâmplã îîn ccasa IIulia HHasdeu
Crinna BBOCªANN
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FFiizziiccaa ddee llaa MMããgguurreellee 
ººii ddaattaarreeaa ccuu CCaarrbboonn-1144

Coriina AAnca SSIMMION

L
a IInstitutul NNaþional dde CCercetare-DDezvoltare
pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia
Hulubei”, IFIN-HH, au fost iniþiate o serie

de aplicaþii specifice domeniului nostru de activitate,
dar cu orientare cãtre patrimoniul naþional cultural.
Ultimele intrate în scena preocupãrilor de acest gen
sunt douã maºini cu performanþe la nivel mondial,
ºi anume, acceleratorii de particule de 1 MV ºi
3 MV. Împreunã ºi separat sunt puse la treabã
pentru a rãspunde nevoilor cercetãrii româneºti,
dar ºi celei internaþionale.

În cadrul proiectului major de investiþii în
infrastructura de cercetare al IFIN-HH, intitulat
„Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetãri de
frontierã în fizicã nuclearã ºi domenii conexe”
(2010–2012), coordonat de directorul general
al Institutului, prof. Nicolae Victor Zamfir, membru
corespondent al Academiei
Române, proiect finanþat
naþional, în afara obiectivelor
privind susþinerea participãrii
la mari infrastructuri de
cercetare europene,
figureazã ºi douã obiective
care vizeazã dezvoltarea
de aplicaþii ale tehnologiilor
nucleare prin centre
specializate ºi dotate cu
echipamente performante,
dedicate efectuãrii de
cercetãri interdisciplinare în
diverse domenii de interes:
fizica vieþii ºi mediului,
astrofizicã, dezvoltarea de materiale avansate –
micro ºi nanomateriale, arheologie, geologie,
paleogeomorfologie, aplicaþii în medicinã, fizica
atmosferei, paleoclimatologie etc. Cele douã centre
sunt dotate cu acceleratoarele menþionate: Tandetron
de 1 MV, dedicat spectrometriei de masã (Accelerator
Mass Spectrometry – AMS, Fig. 1), utilizat cu
precãdere pentru datare cu Carbon-14, ºi Tandetron
de 3 MV, dedicat analizelor ce utilizeazã fascicule
de ioni acceleraþi (Ion Beam Analysis – IBA, Fig. 2).

N
oile ffacilitãþi dde ccercetare permit abordarea
unor direcþii de anvergurã care vor avea un
impact ºtiinþific ºi economic pe plan naþional

ºi internaþional. Calitatea ºi unicitatea noilor facilitãþi
de cercetare la noi în þarã vor conduce, sperãm noi,
la afirmarea acestora ca centre de importanþã
naþionalã ºi regionalã ºi vor crea o atmosferã
ºtiinþificã propice dezvoltãrii noilor generaþii de
specialiºti în domenii  de vârf ale cercetãrii. Centrele
de fizicã nuclearã ºi atomicã dedicate dezvoltãrii de
aplicaþii ale tehnologiilor cu acceleratori de particule
de tip tandem reprezintã facilitãþi unice la nivel
naþional. Activitatea acestor centre va conduce la
crearea unui portofoliu de proceduri, produse ºi
servicii, care prin transfer tehnologic sã satisfacã
necesitãþile din cele mai variate domenii ale
cercetãrii ºi industriei, devenind un puternic
centru de cunoaºtere ºi pregãtire.

IFIN-HH, situat ºi el pe firul „Argeºului în jos“,
a creat astfel oportunitãþi pentru comunitatea
arheologilor, istoricilor, numismaþilor, muzeografilor,
restauratorilor de artã sau de monumente istorice
ºi altor specialitãþi asociate de a beneficia de

noi metode moderne de analizã în munca pe
care aceºtia o desfãºoarã pe tãrâmul conservãrii
patrimoniului cultural naþional ºi universal. Noi facem
eforturi de a ridica dialogul, existent deja, însã nu
la nivelul dorit ºi posibil, la un nivel de conlucrare
interdisciplinarã care sã rãspundã mai bine nevoilor,
dar ºi datoriilor care ne revin ca oameni de ºtiinþã ai
aceleiaºi Românii. Un pas mare este introducerea în
documentele Strategiei Naþionale CDI pe perioada
2014–2020 a tematicii „Patrimoniu ºi identitate
naþionalã“ între prioritãþi, obiectiv la care Institutul
nostru a lucrat întregul an, fapt care, credem noi,
trebuie cunoscut la scarã mai largã. Este de acum
o prioritate naþionalã ca fizicienii, chimiºtii, alþi
specialiºti din cercetarea ºtiinþificã sã colaboreze
cu specialiºtii în mod tradiþional asociaþi cu studiul

ºi conservarea
patrimoniului!
Nu inventãm
noi colaborarea
interdisciplinarã

în aceste domenii, dar intrãm
într-un normal care existã
deja de ceva vreme
„în alte pãrþi“.

Paºi în aceastã direcþie
am mai fãcut ºi pânã acum.
Astfel, în 1 – 2 noiembrie
2012 a avut loc la Mãgurele
o primã reuniune
internaþionalã care a pus bazele unor viitoare
colaborãri: „Opportunities for applied research
at the new tandem accelerators of IFIN – HH,
Bucharest– Magurele, Romania – IWTA2012”.

M
eritã ssubliniat ccã aaici ss-aa ddecis formarea
unui Grup al Utilizatorilor (Users Group,
UG) care sã fie partenerul informal de

interacþie între operatorii instalaþiilor (din IFIN-HH)
ºi beneficiarii analizelor fãcute. Cãutãm împreunã nu
numai soluþiile cele mai bune de operare, de dotãri
specifice ºi de creºtere a preciziei ºi eficienþei
mãsurãtorilor, dar ºi soluþii pentru problemele
finanþãrii acestor instalaþii de mare interes pentru
ºtiinþa naþionalã ºi cea regional–europeanã.

Anul 2013 a fost ºi el marcat de noi evenimente:
în 8 aprilie, tot la Mãgurele, IFIN-HH ºi Grupul
de iniþiativã creat la Masa Rotundã din 1 noiembrie
2012 au organizat o întâlnire între specialiºti pentru
dezbaterea/prezentarea unei serii de tematici
elaborate de diverse grupuri de arheologi în perioada
1 noiembrie 2012 – 1 martie 2013, precum ºi
lansarea unor subiecte reprezentative, cu scopul
iniþierii unei propuneri de proiect de finanþare a
experimentelor de datare cu Carbon-14 în România,

cu aplicaþii în arheologie
ºi în istorie.

Luna aprilie a avut un
calendar încãrcat: la 25 – 27
aprilie grupul de cercetãtori ai
IFIN-HH din Laboratorul
Datare Carbon-14 a gãzduit oaspeþi de seamã:
A.J. Timothy Jull, Profesor în Geoºtiinþe ºi Fizicã
la NSF Arizona AMS Laboratory Tucson USA,
editor al revistei Radiocarbon, principala publicaþie
a cercetãrilor privind datarea cu Carbon-14 la ora
actualã la nivel mondial, însoþit de tânãrul coleg
Alexander Leonard, precum ºi de colaboratorul
dânºilor de la MTA ATOMKI Debrecen, Ungaria,
dr. Michael Molnar. La 15 aprilie, la Muzeul Naþional
de Istorie a României, domnul dr. Bogdan
Constantinescu de la IFIN-HH, unul dintre colegii
noºtri cu importante contribuþii în domeniul analizelor
XRF ºi PIXE pe artefacte istorice ºi obiecte de artã
aparþinând patrimoniului cultural mobil, a susþinut,

la rândul sãu, o interesantã expunere pe
tema „Oportunitãþi de studii compoziþionale
pe artefacte muzeale la Institutul Naþional
de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã“.

La 10 mai, dr. Cornelius Ponta a prezentat
la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
celor interesaþi o expunere pe tema
„Desinfecþia ºi consolidarea pieselor de
patrimoniu cultural prin utilizarea radiaþiilor
ionizante la IRASM IFIN-HH”.

U
n ssuflu iinedit nne-aa vvenit din partea
uneia dintre comunitãþile româneºti
care renasc mereu pe vechile vetre

istorice, comuna Cicãneºti, judeþul Argeº.
Povestea descoperirilor arheologice din ultimii
ani, rod al strãdaniei locuitorilor din Cicãneºti
ºi al arheologilor de la Muzeul Judeþean
Piteºti, a fost „înfiatã“ de cercetãtorii de
la Mãgurele. Pe lângã dimensiunea strict
ºtiinþificã a cazului studiat, noi înþelegem

cã implicarea moralã ºi în final contribuþiile pe care
sperãm sã le aducem în cazul sitului arheologic
sã reprezinte un exemplu a ceea ce trebuie sã
fie întoarcerea cãtre societatea româneascã a
beneficiilor investiþiilor moderne de la Mãgurele. În
toamnã, la institutul nostru au fost aduse câteva oase
din mormintele excavate în perimetrul fostei biserici
medievale din Sãliºte-Cicãneºti, de mult dispãrute.
Rezultatele ºi concluziile desprinse din investigarea
oaselor ºi a fragmentelor de lemn de cosciug din unul
dintre aceste morminte, au generat o nouã etapã de
investigaþie, în care arheologii de la Muzeul Judeþean
Piteºti au fost invitaþi la Mãgurele pentru obþinerea
unor rãspunsuri suplimentare pentru completarea
cercetãrilor. Echipa domnului doctor Bogdan
Constantinescu s-a oferit a analiza cele câteva
artefacte din metal descoperite în alte morminte din
jurul bisericii, iar echipa de la Laboratorul Datare
Carbon-14 va încerca datarea oaselor în speranþa
confirmãrii rezultatelor investigaþiilor preliminare. Fiind
un subiect apropiat spiritului comunitãþii argeºene,
promitem sã revenim în curând pe firul apei cu un
nou capitol din aceastã poveste… care, dacã va
rãmâne în legendã sau nu, doar timpul va hotãrî...

U
ltimele iinformaþii nni lle ooferã iinternetul: Georgian Dal a decedat, iar
cererea de retrocedare a fost susþinutã în continuare de cei care ºi-au
pãstrat ca nume de familie numai ce pãrintele lor obþinuse prin alipire.

Astfel, dosarul 6133-1-2005 a fost respins, s-a fãcut recurs, iar în data de 18
aprilie 2007 Petriceicu Hasdeu Monica, Petriceicu Hasdeu Tatiana, Petriceicu
Hasdeu Mircea Mihai (cãrora li se alãturã – mai modeºti ca pretenþii la arborele
genealogic – Bãlan Marian Daniel ºi Oprea Elena) au primit hotãrârea irevocabilã
de respingere a recursului lor.

Pânã când este irevocabilã hotãrârea datã de Judecãtoria Câmpina, în þara
în care orice e posibil, câtã vreme impostorii nu sunt puºi la zid, ca sã nu poatã
revendica un imobil în care Bogdan Hasdeu a fost numai chiriaº? Aceºti epigoni
nu ºtiu cã însuºi Tadeu Hasdeu (numele din certificatul de naºtere al lui Bogdan)

îºi adãugase Petriceicu vrând sã ateste originea princiarã?! Întrebarea nu este
retoricã, deoarece, în scriptele administrative ale Centrului Istoric al municipiului,
imobilul din str. Francezã nr. 14 figureazã ca fiind încã în proces de retrocedare,
ceea ce nu împiedicã vânzarea apartamentelor... Discret, foarte discret, este
locuºorul ales de Primãrie sau de Direcþia Monumentelor în care o plãcuþã
modestã menþioneazã cã imobilul este monument istoric, sã nu cumva
sã renunþe potenþialii cumpãrãtori la intenþiile lor...

Demersul unui proaspãt cumpãrãtor neoficial (care ºi-a deschis cabinet
de avocaturã) de a modifica aspectul iniþial al clãdirii, chiar ºi a porþii de fier
forjat, nu a fost împiedicat nicicum, aºa cã ºocantele culori portocaliu ºi maro
atrag privirile trecãtorilor, mai mult decât reuºeºte sã o facã placa memorialã
IULIA HASDEU...

1

2
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D
e lla aapariþia pprimelor
structuri mmilitare,
indiferent de

perioada istoricã, s-a simþit
nevoia ca orice acþiune

armatã sã fie, în primul rând, bine organizatã ºi
condusã. Iar conducerea, îndeosebi în domeniul
militar, unde acþiunile presupun spaþii mari de
desfãºurare a forþelor, iar coordonarea acestora, în
timp ºi spaþiu, este esenþialã, trebuie sã se bazeze pe
cunoaºterea exactã ºi oportunã a realitãþilor cu privire
la adversar ºi la propriile forþe. Aceasta a determinat
organele de conducere militarã sã acorde o foarte
mare atenþie mijloacelor prin care se realizeazã
schimbul de informaþii, atât pe verticalã, cât ºi pe
orizontalã. În esenþã, este vorba despre existenþa
unui sistem integrat de legãturi între eºaloanele
de decizie ºi cele de execuþie, prin care sã se
transmitã ordinele ºi sã se primeascã rapoartele.

La începuturi au fost utilizate mijloace acustice
(voce, sunete de toate felurile), mijloace optice
(focul, oglinzile) sau comunicãrile prin ºtafete (pe
jos, cãlare sau prin porumbei) pentru a transmite
sau a primi semnale cu o anumitã semnificaþie
despre pericolul iminent al producerii unor
dezastre naturale ori al unor agresiuni ale
duºmanilor sau ale unor rãufãcãtori.

Mai târziu, sub impulsul dezvoltãrii tehnologice
ºi al conºtientizãrii necesitãþii de a comunica,
mijloacele de legãturã s-au perfecþionat, pentru a
face faþã exigenþei de a transmite ºi a recepþiona
semnale în timp cât mai scurt, cu conþinut cât mai
complet, în condiþii de protecþie, siguranþã ºi cu
cele mai mici costuri. S-a ajuns astfel la stadiul
conºtientizãrii necesitãþii existenþei unor forþe
specializate în organizarea ºi realizarea
comunicaþiilor între toþi participanþii la acþiunile
militare. În armata noastrã, aceste forþe
au constituit trupele de transmisiuni.

Istoricul apariþiei ºi dezvoltãrii armei
transmisiunilor, ca ºi ale celorlalte arme, poate
fi etapizat în perioade marcate de principalele
evenimente politico-militare din secolele XIX
ºi XX, precum ºi de apariþia ºi dezvoltarea în þãrile
avansate din Europa a unor mijloace tehnice
de comunicare din ce în ce mai performante. 

14 iiulie 11873: Prin Decretul nr. 1303 s-a înfiinþat
prima subunitate de telegrafie din Armata românã,
secþia de telegrafie din cadrul companiei de minãri
a batalionului de geniu (1 ºef secþie, 15 manipulatori,
ºefi de ateliere ºi 30 de lucrãtori telegrafiºti).

Aceastã datã marcheazã ziua de naºtere
a trupelor de transmisiuni ºi se sãrbãtoreºte
în fiecare an ca „Ziua transmisioniºtilor militari”.

Primul ofiþer telegrafist din armatã a fost cpt.
Grigore Giosan, comandantul companiei de minãri; el
este ºi întemeietorul primei ºcoli de telegrafie militarã.

28 mmai 11874: Se înfiinþeazã alte 4 secþii de
telegrafie, câte una pentru fiecare companie de
geniu, compuse identic (un ºef secþie, 2 sergenþi
manipulatori ºi ºefi de ateliere, patru caporali

manipulatori ºi ºefi de ateliere ºi 26 de lucrãtori
telegrafiºti). Cele 4 secþii de telegrafie au fost
destinate Diviziilor 1, 2, 3 ºi 4, concentrate în toamna
anului 1876 în vederea pregãtirii pentru un eventual
rãzboi în Balcani.

19 ooctombrie 11877: Prin Înaltul Decret nr. 1957,
prin întrunirea celor 4 secþii de telegrafie din
batalionul de geniu, s-a constituit prima companie
de telegrafie din armata românã, respectiv, Compania
6 Telegrafie. 

5 ddecembrie 11877: Compania 6 Telegrafie
a fost trecutã în subordinea directã a Marelui Cartier
General.

5 ooctombrie 11878: Prin Înaltul Decret nr. 2253,
compania de telegrafie se desfiinþeazã, iar cele
4 secþii de telegrafie sunt repartizate celor 4 companii
de sãpãtori minãri ºi telegrafiºti din batalionul
de geniu.

31 ooctombrie 11880: În urma înfiinþãrii celui
de-al doilea batalion de geniu, se constituie cele
douã companii de telegrafie (câte una pentru
fiecare batalion de geniu).

1 aaprilie 11884: Prin Înaltul Decret nr. 1070 din
27.03.1884, s-a înfiinþat Regimentul 1 Geniu care
avea în organicã 4 batalioane de geniu, fiecare
cu câte o companie de telegrafie ºi cãi ferate. 

1884: S-a introdus în dotarea armatei telefonul,
fiecare companie de telegrafie ºi cãi ferate având
în dotare câte 10 aparate telefonice Siemens.

1885: S-au mai creat 2 batalioane de geniu,
fiecare cu câte o companie de telegrafie ºi cãi ferate,
numãrul total al acestora fiind de 6 companii
de telegrafie ºi cãi ferate.

16 ffebruarie 11886: Compania de telegrafie
se separã de cãile ferate, în urma reorganizãrii
Regimentului 1 Geniu. 

8 iianuarie 11887: S-a înfiinþat cel de-al doilea
regiment de geniu. Fiecare regiment de geniu avea
în organicã douã batalioane mixte de telegrafiºti
ºi sãpãtori minãri, câte unul pentru fiecare corp
de armatã.

1887: S-a înfiinþat „ªcoala sãpãtorilor ºi
telegrafiºtilor cavaleriei”, în cadrul Regimentului
1 Geniu, sub conducerea cpt. C.N. Hîrjeu.

1888: S-au introdus porumbeii cãlãtori ºi telegrafia
opticã cu aparate Mongin. 

1895: La Regimentul 1 Geniu s-a înfiinþat

„ªcoala practicã pentru lucrãri tehnice ale infanteriei”. 
1896: Au fost organizate secþii de telegrafie

ale trupelor cãi ferate ºi cetate.
1887–1898: Apar primele manuale ºi cursuri

de specialitate.
1903: Prin Decizia Ministerialã nr. 134 s-a creat

„Reþeaua de corespondenþã prin porumbei cãlãtori”,
având staþiunea centralã columbofilã la Bucureºti
ºi staþiuni columbofile în teritoriu. 

1903: S-au adus în România primele mijloace
TFF de cãtre Serviciul Maritim Român ºi au fost
instalate pe uscat ºi pe nave; ulterior, prin grija
Marinei Militare, ºi pe Cruciºãtorul „Elisabeta”
ºi în porturile Giurgiu, Cãlãraºi, Cernavodã,
iar dupã 1912, pe monitoarele de pe Dunãre.

1908: Au intrat în dotarea armatei primele trei
staþii TFF/radio tip „Telefunken” cu scântei, model
K.p.s. (1,5 kW) ºi F.K. (1 kW).

1 nnoiembrie 11909: Prin Înaltul Decret nr. 2893
din 24 octombrie 1909, s-a înfiinþat Compania de
specialitãþi, care avea în compunere o secþie TFF,
o secþie proiectare, o secþie automobile ºi
motociclete, o staþiune centralã columbofilã,
o secþie de fotografie militarã.

1911–1912: S-au cumpãrat iniþial 2 ºi, ulterior,
alte 20 de staþii TFF/radio Marconi de la firma
englezã „Marconi’s Wireless Telegraph Company”. 

26 aaprilie 11913: S-a înfiinþat Batalionul de
specialitãþi, cu o companie specialitãþi, o companie
aerostaþie, ºcoala ºi parcul de aviaþie ºi compania
depozit. În urma reorganizãrii armei geniu, cele
5 companii de telegrafie au fost repartizate la cele
5 batalioane de pionieri.

16 ddecembrie 11914: Prin Decizia Ministerialã
nr. 614/1914 s-au desfiinþat cele 7 secþii columbofile,
iar efectivele de porumbei s-au concentrat în 3 secþii
mari.

1914: Un eveniment crucial în evoluþia
radiocomunicaþiilor la nivel naþional – punerea
în funcþiune a primei „staþiuni naþionale de telegrafie
fãrã fir” din Parcul Carol I.

1916: În cadrul Batalionului specialitãþi s-a înfiinþat
„Serviciul de TFF”. Cele trei posturi radiotelegrafice
realizate în anii 1914–1915 au trecut sub autoritatea
Ministerului de Rãzboi sub denumirea de Post fix
nr. 1 (Filaret), Post fix nr. 2 (Bãneasa) ºi Post fix
nr. 3 (Herãstrãu), iar postul experimental realizat
de Emil Giurgea în Turnul Þepeº din Parcul Carol
a fost instalat pe vagoane ºi a primit denumirea
de „Postul tren TFF nr. 1”. A fost pus la dispoziþia
MCG ºi instalat iniþial la Periº ºi, ulterior, la Bârlad
ºi Iaºi. S-a organizat serviciul radiogoniometrie
în armata românã.

1916–1917: S-a fãcut completarea cu mijloace
ºi aparate de transmisiuni aduse din Franþa.

1917: S-au înfiinþat Centrul de Instrucþie TFF
ºi un atelier de reparaþii ºi fabricaþie la Iaºi pe lângã
Batalionul de specialitãþi.

30 ooctombrie 11919: S-a înfiinþat Regimentul
de specialitãþi (prin transformarea Batalionului
de specialitãþi) organizat pe 3 batalioane. 

Repere iistorice aale aarmei 
comunicaþii ººi iinformaticã

GGeenn.. IIoonn CCEERRÃÃCCEEAANNUU

Textul dde mmai ssus ((inclusiv iilustraþile) eeste rreluat, ccu aacordul aautorului ººi
redacþiei, ddin Revista CComunicaþiilor ººi IInformaticii, nr. 11-22013, nnumãr sspecial,
dedicat ccelor 1140 dde aani dde lla îînfiinþarea aarmei ccomunicaþii ººi ttransmisiuni,
14 iiulie 22013. 

În rrevistã, aapare ººi uurmãtorul ssalut aal ggen. IIonel DDumitrescu, ppreºedintele
Asociaþiei CCadrelor MMilitare îîn RRezervã ººi RRetragere ddin aarmele ttransmisiuni,
informaticã ººi rrãzboi eelectronic:

Venim ddin vvreme, ddin vvremea ccomunicãrilor pprin ffum ((ziua)), pprin ffoc ((noaptea)),
prin oolãcari ((ºtafete, ccurieri ppedeºtri, ccãlãreþi, bbicicliºti, mmotocicliºti, aautomobile,
avioane...)), pprin ppãsãri ssau ccâini, ....prin „„fum eelectromagnetic”, aalãturi dde OOastea
Þãrii ººi aa NNeamului!

Sunteþi ccei mmai bbuni, aaºii ccomunicaþiilor, vvã aaºteaptã ccomunicaþiile vviitorului;
poate cchiar pprin aabandonarea uundelor eelectromagnetice ººi aa mmijloacelor ttehnice

prezente...
Vârsta ttânãrã –– 1140 dde aani –– aatestatã dde ddocumentele ooficiale mmã ddeterminã

sã vvã aadresez pprima uurare: RRãmâneþi mmereu ttineri, aancoraþi îîn ddescoperirile
tehnice dde vvârf aale ccomunicaþiilor, iinformaticii, rrãzboiului eelectronic ººi ppsihologic,
comunicaþiilor gguvernamentale, pprotecþiei ttehnice aa ccomunicãrii dde oorice ffel!

Nu uuitaþi ccã ssistemul dde ttransmisiuni, dde-aa llungul vvremurilor, aa ffost cconstruit
ºi vverificat ccu pparticiparea ddirectã aa llaboratorului –– dde ppace ssau dde rrãzboi –– aal
celorlalte aarme ddin ccompunerea AArmatei RRomâniei.

Nu uuitaþi ccã „„pe ddeasupra aambiþiilor, iintrigilor ººi uurilor ssunt PPatria ººi vveºnicia
Neamului”.

ªªi uurarea dde ppe uurmã: „„Mergeþi ccu bbine, ccu ssãnãtate, ccu llegãturi sstabile ººi
sigure ppentru AArmata RRomâniei, îîn vvremurile cce vvor vveni!” ((urare ggeticã sstrãveche,
prelucratã ººi aadãugitã)).



Curtea  de  la  Argeºº

Istoria dde llângã nnoi
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21 ooctombrie 11920: S-a înfiinþat pe lângã
Regimentul de specialitãþi o „ªcoalã practicã
de TFF ºi Proiectare”.

1921: S-a înfiinþat o companie de telegrafie dotatã
cu aparate telegrafice „Hughes”.

1922: Prin transferul celor 21 de batalioane
de pionieri ale diviziilor se constituie cele 7 regimente
de pionieri ale corpurilor de armatã, fiecare cu câte
un batalion de transmisiuni, fiecare organizat pe
3 companii telefon-telegraf a câte 3 secþii (din anul
1925 se va adopta terminologia de
companie ºi pluton transmisiuni).

1 aaugust 11923: Regimentul de
Specialitãþi ºi-a schimbat denumirea
în Regiment de Transmisiuni,
organizat astfel: un batalion
transmisiuni cu 2 companii TFF,
1 companie telegraf „Hughes” ºi
1 secþie columbofilã ºi un batalion
tehnic cu 2 companii proiectare,
1 companie tehnicã, 1 secþie
fotocinema ºi 1 companie depozit.

16 iiunie 11928: Prin ordinul
Marelui Stat Major nr. 337,
Regimentul de transmisiuni
s-a reorganizat sub denumirea
de Regimentul 1 Transmisiuni cu
urmãtoarea compunere: 1 batalion
Tf. ºi Tg. rapidã cu 2 companii
Tf.-Tg. ºi 2 companii construcþii linii;
1 batalion TgFF cu 1 companie
TFF ºi 2 companii gonio; 1 batalion
tehnic cu 1 companie tehnicã,
1 secþie columbofilã, 1 secþie
fotocinema ºi 1 companie depozit.

1932: Prin Înaltul Decret nr.
497/1932, s-au înfiinþat Brigada
de Transmisiuni ºi Regimentele
2 ºi 3 Transmisiuni la Bucureºti,
Câmpina ºi, respectiv, Braºov. 

1 aaprilie 11932: Înfiinþarea Regimentelor 2 ºi 3
Transmisiuni s-a fãcut prin scoaterea din organica
celor 7 regimente de pionieri a batalionului
de transmisiuni ºi gruparea lor în regimente
cu organizare similarã pe 3 batalioane.

Se poate aprecia cã aceastã reorganizare
este primul pas semnificativ în separarea armei
transmisiuni de arma geniu. Este prima datã când
cele trei regimente de transmisiuni sunt subordonate
unei mari unitãþi de aceeaºi armã, cu toate cã
ele vor rãmâne în subordinea Direcþiei Superioare
ºi Comandamentului Geniului încã o perioadã mare
de timp.

10 iianuarie 11942: Prin Decretul nr. 199,
se înfiinþeazã Regimentul 4 Transmisiuni, care
va intra tot în subordinea Brigãzii Transmisiuni.

22 iiunie 11942: Situaþia unitãþilor de transmisiuni
era urmãtoarea: 9 batalioane de transmisiuni,
câte unul pentru fiecare armatã ºi corp de armatã;
26 de companii de transmisiuni, câte una pentru
fiecare divizie; Batalionul Construcþii Linii
Permanente ºi Radio Gonio pentru MCG; Batalionul
de transmisiuni pentru aeronauticã ºi marinã.

1 iiulie 11942: Prin Ordinul Marelui Stat Major
nr. 85959 din 02.06.1942 ºi Decretul nr. 3818
din 31.12.1942, se înfiinþeazã Comandamentul
transmisiunilor, Centrul de instrucþie al transmisiunilor
cu ªcoala de subofiþeri de transmisiuni ºi ªcoala
de ofiþeri de transmisiuni.

30 iiulie 11943: Prin Decizia ministerialã nr. 2067 din
30 iulie 1943, Comandamentul Transmisiunilor trece
în subordinea Marelui Stat Major din punct de vedere
operativ, depinzând din punct de vedere administrativ
de Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat, prin
Direcþia Superioarã ºi Comandamentul Geniului.

1 sseptembrie 11945: Prin Instrucþiunile speciale
ale Marelui Stat Major nr. 56500 din 24 iulie 1945
se desfiinþeazã Comandamentul Transmisiunilor
ºi se înfiinþeazã Direcþia Transmisiunilor, în cadrul
Inspectoratului Geniului.

15 iiulie 11946: Prin Ordinul Marelui Stat Major,
Secþia I nr. 51900 din 08.07.1946 se desfiinþeazã
Direcþia Transmisiunilor ºi se înfiinþeazã Brigada
de Transmisiuni, direct subordonatã Inspectoratului
General al Geniului ºi având în subordine directã

cele trei Regimente de Transmisiuni rãmase în fiinþã
(Regimentele 1, 2 ºi 3 Transmisiuni).

2 ffebruarie 11949: Prin Ordinul Marelui Stat Major
nr. 45107 din 02.02.1949, Brigada de transmisiuni
se transformã în Comandamentul Transmisiunilor
Armatei, iar comandantul comandamentului se
va numi ºeful transmisiunilor, cu rol de comandant
de armã pentru transmisiuni. 

2 ffebruarie 11949: Ordinul Marelui Stat Major
nr. 45107 din 02.02.1949, consfinþeºte separarea

definitivã a transmisiunilor
de arma geniu, ca armã de
sine stãtãtoare, cu structuri
ºi efective proprii, cu
atribuþii ºi responsabilitãþi
distincte la nivelul întregii
armate.

14 sseptembrie 11949:
Prin Decretul Prezidiului
Marii Adunãri Naþionale
nr. 371 din 14 septembrie
1949, se înfiinþeazã
4 academii militare. La
Academia Militarã a existat
o catedrã de transmisiuni
care a organizat ºi condus
pregãtirea tacticã, metodicã
ºi de specialitate a ofiþerilor
de transmisiuni. 

15 iiunie 11951: Prin
Ordinul Marelui Stat Major
nr. 317168 din 15.06.1951,
Comandamentul
Transmisiunilor Armatei
îºi schimbã denumirea în
Comandamentul Trupelor
de Transmisiuni. 

1 sseptembrie 11963:
Prima structurã

de informaticã, a cãrei apariþie în forþele armate
reprezintã ºi momentul de referinþã al începutului
informaticii militare, a fost „grupa de automatizare”
în cadrul Direcþiei generale a înzestrãrii, înfiinþatã
prin Ordinul Marelui Stat Major nr. CL 01696
din 31.08.1963. 

1951–1972: Perioadã caracterizatã printr-o
anumitã stabilitate din punct de vedere al
structurilor de transmisiuni, deºi au avut loc
dislocãri ºi redislocãri de unitãþi, în special dupã
desfiinþarea regiunilor militare ºi reaºezarea
teritorial-administrativã a armatei pe baza
unei concepþii doctrinare naþionale. 

1980: Cadrul informaticii militare era bine
structurat ºi în curs de afirmare ca domeniu
indispensabil unei armate moderne, calculatoarele
fiind utilizate la toate aplicaþiile ºi în activitatea zilnicã
de conducere. Specialitãþile din informatica militarã
erau bine definite ºi incluse în nomenclatorul
armatei noastre. 

15 sseptembrie 11987: Prin desfiinþarea ªcolii
Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri „Gheorghe
Lazãr”, ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi de
Transmisiuni a primit misiunea sã formeze ºi
aceste cadre militare de transmisiuni. În anul 1990,
denumirea ºcolii a fost schimbatã în ªcoala Militarã
de Transmisiuni „Decebal”, iar în 1991, ºcoala
s-a transformat în instituþie militarã de învãþãmânt

superior cu denumirea Institutul Militar
de Transmisiuni „Decebal”.

1989: În timpul evenimentelor din Decembrie
1989, trupele de transmisiuni ºi-au îndeplinit misiunea
de bazã ºi au asigurat legãturile pentru conducerea
armatei pe întregul teritoriu.

24 sseptembrie 11990: Prin Ordinul Marelui Stat
Major nr. B3/2395 din 24.09.1990, se schimbã
denumirea Comandamentului Trupelor de
Transmisiuni în Inspectoratul Transmisiunilor.

1 ffebruarie 11991: Prin Ordinul Marelui Stat Major
nr. S/B 3/253 din 29.01.1991, se schimbã denumirea
Inspectoratului Transmisiunilor în Inspectoratul
General al Transmisiunilor.

1993: Prin Ordinul ministrului Apãrãrii Naþionale
nr. OG 19 din 21.07.1993, se constituie
Comandamentul Transmisiunilor, Informaticii ºi
Electronicii, prin contopirea Inspectoratului General
al Transmisiunilor cu Direcþia Informaticã ºi
Automatizarea Conducerii Trupelor ºi Secþia Luptã
Radioelectronicã. 

1997: Prin Ordinul ministrului Apãrãrii Naþionale
nr. M. 30 din 02.05.1997, se constituie
Comandamentul Transmisiunilor prin reorganizarea
Comandamentului Transmisiunilor, Informaticii ºi
Electronicii ºi înfiinþarea la 30.04.1997 a Direcþiei
Comunicaþii ºi Informaticã din SMG.

25 iiulie 22001: Constituirea Agenþiei Militare
pentru Managementul Frecvenþelor Radio cu
misiunea sã asigure managementul spectrului
radio aflat în administrarea MApN.

1 aaprilie 22004: Înfiinþarea Agenþiei pentru Sisteme
ºi Servicii Informatice Militare cu misiunea de a
asigura, pentru SMG ºi celelalte structuri centrale,
dezvoltarea ºi implementarea de sisteme informatice,
administrarea reþelelor de calculatoare, mentenanþa
ºi asigurarea materialã necesare exploatãrii
ºi întreþinerii tehnicii din dotare.

1 mmai 22006: Prin Ordinul ministrului Apãrãrii
Naþionale nr. M.S. 28 din 20.02.2006, se schimbã
denumirea Comandamentului Transmisiunilor
în Comandamentul Comunicaþiilor ºi Informaticii,
denumire sub care funcþioneazã ºi în prezent.

Ianuarie–iulie 22006: Compania de transmisiuni
„SEEBRIG” a participat ºi a îndeplinit misiuni
specifice de asigurare a legãturilor în teatrul de
operaþii Afganistan, în cadrul ISAF.

1 mmai–30 iiunie 22008: Prin Ordinul ministrului
Apãrãrii nr. M.S. 17 din 25.02.2008, Centrul
de Pregãtire pentru Comunicaþii ºi Informaticã
ºi Batalionul Instrucþie Transmisiuni au trecut
din subordinea ªcolii de Aplicaþie Unitãþi Sprijin
de Luptã a Statului Major al Forþelor Terestre
în subordinea Comandamentului comunicaþiilor
ºi informaticii.

17 ddecembrie 22008: Prin Hotãrârea CSAT
nr. 143 se confirmã oferta naþionalã de constituire

ºi gãzduire în România a unui modul CIS dislocabil
NATO. 

1 aaugust 22010: Prin Hotãrârea Parlamentului
României nr. 28 din 07.06.2010 ºi Dispoziþia ºefului
Statului Major General nr. G.S. 1011 din 09.07.2010,
se constituie primul Modul de Comunicaþii ºi
Informaticã Dislocabil /DCM”E” NATO subordonat
Batalionului 2 Transmisiuni din cadrul Agenþiei NATO
pentru Servicii de Comunicaþii. Este prima structurã
de comunicaþii ºi informaticã din Armata României
pusã la dispoziþia NATO.

Ianuarie–august 22012: Modulul de Comunicaþii
ºi Informaticã Dislocabil/DCM”E” NATO a asigurat
suportul CIS al Punctului de Comandã al Forþei
Internaþionale pentru Asistenþã de Securitate
în Afganistan.

2013: La 16 de ani de la intrarea în funcþiune
a primelor Centre de Transmisiuni/RTP, þinând cont
de dinamica ºi arhitectura procesului de restructurare
a forþelor, infrastructura de bazã a Sistemului de
Comunicaþii ºi Informatic al Armatei României
cuprinde peste 400 de centre staþionare,
transportabile ºi dislocabile.

În perioada urmãtoare, arma comunicaþii ºi
informaticã va parcurge etapele stabilite pentru
transformarea ºi modernizarea armatei, în cadrul
cãrora îi revin sarcini de mare importanþã
pe domeniul sãu de responsabilitate. 



Nãscut lla 88 nnoiembrie
1937 îîn ccomuna PPriboieni,
judeþul MMuscel ((azi, jjudeþul
Argeº), MMihail DDiaconescu
a uurmat LLiceul GGheorghe
ªincai ddin BBucureºti, aapoi
ªcoala MMedie dde AArhitecturã
ºi, îîn ssfârºit, UUniversitatea
din BBucureºti ((Facultatea
de LLitere, aabsolvitã îîn 11960).
Predã llimba rromânã îîn
localitatea RRupea, jjudeþul
Braºov, iiar, ddin 11964,
este aasistent lla IInstitutul

Pedagogic ddin BBucureºti. DDupã 11965 sse mmutã ttemporar lla PPiteºti, uunde cconduce
revista Arggeeº (serie nnouã, 11966–1969) ººi ppredã lla IInstitutul PPedagogic ddin
localitate. ÎÎncepând ccu aanul 11972, ccariera ddidacticã, ddar ººi ccea lliterarã aa llui
M. DDiaconescu sse îîntregeºte pprin iinvitarea cca „„gazdozent“ ((lector), lla GGyula
(în UUngaria) ººi lla UUniversitatea HHumboldt ddin BBerlin ((1972–1975). 

A ddebutat îîn ppublicistica lliterarã îîn 11960 ººi eeditorial îîn 11963, ccu rromanul
Viseelee aau ccontururi ppreecisee. EEste aautorul rromanelor: Culorilee ssânggeelui (1973,
1977), Umbreelee nnopþii (1980), Mareelee ccânteec (1982), Cãlãtoria sspree zzeei (1982),
Speeranþa (1984), Deepãrtareea ººi ttimpul (1986) ººi Sacrificiul (1988), cconcepute ddrept
pãrþi aale ffenomenologiei nnarative aa sspiritului rromânesc, ppe ccare aa tteoretizat-oo îîn
diferite sstudii, eeseuri, aarticole ººi iinterviuri. DDe-aa llungul aanilor aa ppublicat îîn þþarã ººi
în sstrãinãtate nnumeroase ccomunicãri ººi eeseuri dde tteoria lliteraturii, oo pparte ddintre
ele ffiind rreunite îîn vvolumul IIstoriee ººi vvalori (1994). UUrmeazã Preeleeggeeri ddee eesteetica
ortodoxieei (1996, PPremiul AAcademiei RRomâne) ººi IIstoria lliteeraturii ddacoromanee
(1999). AA pprezentat ccomunicãri lla rreuniuni ººtiinþifice iinternaþionale ddesfãºurate
la BBucureºti, BBerlin, LLeipzig, HHalle, SSofia, BBonn, CChiºinãu ssau PParis.

În lluna iianuarie 22011, ssenatul UUniversitãþii ddin PPiteºti ii-aa aacordat llui MMihail
Diaconescu ttitlul dde DDoctor HHonoris CCausa. MMembru aal CComitetului ªªtiinþific
European aal SSocietãþii „„Ad FFontes“, cce ffuncþioneazã ssub ppatronajul SSecretariatului
General aal CConsiliului EEuropei, MMihail DDiaconescu fface pparte ddintr-uun ccerc sselect
de ppersonalitãþi eeuropene –– ffoºti ººefi dde sstat, aambasadori, uuniversitari, tteologi,
scriitori –– cce aau cca þþel ppromovarea vvalorilor ccreºtine ººi eeuropene. ÎÎn 11996 ii ss-aa
acordat ttitlul dde DDoctor HHonoris CCausa aal UUniversitãþii ddin OOradea, iiar ddin 22007
este ccetãþean dde oonoare aal jjudeþului AArgeº. ((Marian NENCESCU)

Seniori aai cculturii

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº

Anul VV ��� Nr. 44 ((41) ���Aprilie 22014 1133

S
pre mmijlocul aanilor ’’80, un segment
semnificativ din critica literarã româneascã,
dar ºi al istoriografiei literare, dãdeau

semnale viguroase pe linia constituirii a ceea ce se
preconiza a deveni o veritabilã sintezã doctrinarã
naþionalã, concept teoretic menit sã ofere un rãspuns
original, autohton, la o serie de interogaþii de naturã
teoreticã vizând cercetarea unitarã a fenomenului
literar românesc, de la „origini”,
pânã la prezentul istoric invocat.
Deschizãtor de drumuri în ce
priveºte analiza dimensiunii
româneºti a acestui concept
literar integrator, denumit adesea
impropriu ºi cu un termen având
vãdite conotaþii peiorative, drept
protocronism, era profesorul
Edgar Papu (1908-1993), cel
care a demonstrat cu prioritate,
în lucrarea Din clasicii noºtri
(Bucureºti, 1977) cã acest
curent istorico-filosofic nu este
nicidecum o bizarerie teoreticã,
ci o componentã fundamentalã,
matricialã, a ideologiei culturale
româneºti. 

Teza menþionatã reprezintã,
dincolo de gestul polemic, de
adeziune, al unui grup de critici ºi istorici literari
constituiþi pe nucleul redacþiei fostei reviste Luceafãrul
(condiþiile ºi contextul promovãrii acestor idei în
cadrul redacþiei revistei menþionate, precum ºi
principalii detractori sunt analizate pertinent, în
cunoºtinþã de cauzã ºi fãrã înverºunare, de cãtre
fostul redactor-ºef al publicaþiei, poetul ºi publicistul
Nicolae Dan Fruntelatã, în volumul „autobiografic”
Gazetãria, dragostea mea, Ed. Rawex Coms,
Bucureºti, 2013, p. 124 ºi urm.), un adevãrat
program literar, constituit pe fundamentul
profetismului românesc.

Tratând, aºadar, tradiþia, specificul naþional ºi
universalitatea într-o viziune unitarã, critica acelor ani
a deschis calea unei cercetãri obsesive a identitãþii
culturale româneºti, a ieºirii scriitorului ºi, implicit,
a cãrturarului român din complexul unei culturi
periferice, respectiv propulsãrii sale, prin integrare
ºi specific naþional, în perimetrul culturii europene
ºi universale.

Între scriitorii contaminaþi de ideea protocronistã
amintim aici doi dintre savanþii reprezentativi ai epocii,
respectiv pe slavistul Dan Zamfirescu ºi pe sociologul
Ilie Bãdescu, autori seduºi de ideile doctrinare
ale eseului interbelic, promovat la noi de elita
intelectualitãþii vremii, de la Nae Ionescu ºi Nechifor

Crainic, la pãrintele Dumitru Stãniloae, Mircea
Vulcãnescu º.a.

În aceastã pleiadã glorioasã, veritabil arc peste
timp ce leagã gândirea doctrinarã româneascã
dincolo de vremuri ºi epoci, se înscrie ºi Mihail
Diaconescu, autor obsedat de identificarea a ceea
ce s-ar numi „actul de naºtere” al literaturii române,
segment adesea eludat, voit sau deliberat,

de majoritatea istoricilor literari, de la Eugen
Lovinescu ºi G. Cãlinescu, pânã foarte recent,
în actualitate.

P
reocupãrile ccãrturãreºti ale romancierului ºi
istoricului literar Mihail Diaconescu, pe linia
identificãrii, analizei ºi valorificãrii fondului

dacoromân al literaturii noastre sunt de datã relativ
recentã, respectiv de dupã anii ’90, când autorul
a susþinut în publicaþia Opinia naþionalã (apãrutã
sub egida Universitãþii Spiru Haret) rubrica
„Dacoromania”, unde a publicat o serie de studii
originale, dedicate, iniþial, operei Sfântului Ioan
Casian, al cãrui manuscris, Conlationes XXIV
(24 de Convorbiri), îl cercetase la Stiftsbibliothek
din localitatea Einsiedeln (Elveþia). Curând, mai
precis, dupã publicarea masivului volum de eseuri
Istorie ºi valori (Editura M.A.I., 1994), rod al
prelegerilor susþinute la Universitãþile din Piteºti ºi
Bucureºti, pe aceastã temã, aria interesului sãu s-a
lãrgit, autorul parcurgând practic întreaga bibliografie
istoricã româneascã ºi strãinã ce vizeazã acest
subiect, precum ºi cvasitotalitatea operelor ce
constituie patrimoniul culturii dacoromane, elaborate
în perioada romanã ºi bizantinã de autori provenind
din arealul local.

În acest mod, s-au cristalizat principalele concepte

ºi interpretãri asupra literaturii
dacoromane apãrute în spaþiul
istoric românesc, teze care nu
se îndepãrteazã fundamental
de interpretãrile literar-
filosofice mai vechi ºi mai noi, prezente totuºi în
cultura noastrã tradiþionalã, dar insuficient valorificate
ºi susþinute epistemic. (Ne referim aici la cercetãrile

întreprinse de mitropolitul Nestor
Vornicescu, Primele scrieri
patristice în limba românã,
Craiova, 1984, apoi cele ale
preoþilor profesori Mircea
Pãcurariu ºi Gheorghe Drãgulin,
ale istoricului literar Dan Horia
Mazilu ºi, în sfârºit, la studiul
intitulat „Gândirea filosoficã
dacoromânã”, elaborat sub
coordonarea lui Dumitru Ghiºe
ºi Nicolae Gogoneaþã, inclus în
ediþia academicã a seriei Istoria
filosofiei româneºti, vol. I, ediþia
a II-a, 1985.)

R
ecitind aaceste ttexte
ºi punându-le în acord
cu cercetãrile recente

pe linia editãrii ºi valorificãrii
unor opere „clasice”, insuficient

cunoscute anterior, Mihail Diaconescu ajunge la
concluzia fundamentalã cã se impune o reevaluare
a epocii cuprinse între secolele IV–VI d.Hr. ºi, implicit,
a periodizãrii ºi, mai ales, a identificãrii primelor
manifestãri literare autohtone. Meritul de necontestat
al autorului rãmâne acela cã, în lumina cercetãrilor
istorice, arheologice ºi lingvistice din ultimele decenii,
reuºeºte sã nuanþeze ºi sã lumineze epoca situatã
între anii 271, când împãratul Aurelian retrage armata
ºi administraþia din Dacia, ºi anul 602, când frontiera
dunãreanã a Imperiului Romano-Bizantin se
prelungeºte, sub presiunea migratorilor avari, slavi
ºi a altor seminþii nomade. În perioada menþionatã,
la nord de Dunãre, pe teritoriul actual al României
(în special în Dobrogea, Câmpia Munteanã ºi
Olteanã, cât ºi în Buzãu ºi Vrancea) trãia o populaþie
dacoromanã legatã politic ºi economic de autoritãþile
de la sud de Dunãre, organizatã religios într-un mare
numãr de episcopii creºtine, atestate istoric, ºi
pãstorite de un numãr semnificativ de episcopi
titulari (unii ierarhi de la Tomis purtând chiar titlul
de mitropoliþi). În acest context, limba latinã vorbitã
din Carpaþi la Dunãrea de Jos evolueazã cãtre un
idiom nou, neolatin, identificat de lingviºti ca apãrând
începând cu secolul al IV-lea, element asociat
cu viitoarea limbã românã.

IIssttoorriiaa lliitteerraattuurriiii ddaaccoorroommaannee,, 
aaccttuull ddee nnaaººtteerree aall lliitteerraattuurriiii rroommâânnee 
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D
in aaceastã eepocã ddateazã, susþine Mihail
Diaconescu, primele manifestãri literare
autohtone, redactate în noul idiom rezultat

din evoluþia lentã ºi ireversibilã a limbii latine clasice.
Este vorba de o serie de texte anonime (identificate
ca datând din a doua jumãtate a secolului al IV-lea,
respectiv Martiriul Sfântului Dasius, Martiriul Sfântului
Emilian din Durostor ºi Relatãrile despre Sava Gotul,
text atribuit totuºi episcopului Bretanion al Tomisului,
atestat la anul 369. Alþi autori identificaþi ºi semnalaþi
ca atare de Mihail Diaconescu în lucrarea sa sunt:
Niceta de Remesiana (cca 340-420), imnograf ºi
teoretician literar, Auxentius, episcop de Durustorum,
autor prezumtiv al Scrisorii despre credinþa, viaþa ºi
moartea lui Wulfila, episcopii Maximin, Laurentius de
Novae (începutul secolului al V-lea), apoi Ioan Casian
(cca 360-435), deja menþionat autor al operelor
Conlationes (Convorbiri) ºi De institutis cenobiorum,
ºi mulþi alþii.

Prezenþa lor, atestatã istoric ºi rãmasã
în conºtiinþa culturalã a epocii, îl îndreptãþeºte pe
Mihail Diaconescu sã acorde credit estetic operelor
identificate ºi sã afirme cã autorii analizaþi
„au o conºtiinþã estetico-literarã evidentã, fondatã
pe scrierile similare ale epocii lor”.

Determinarea valorii estetice pe baza unor simple
afirmaþii este însã insuficientã în lipsa unui edificiu
teoretic menit sã dea relevanþã acestor texte.
Aplicând metoda istoricã a duratelor lungi, autorul
analizeazã textele în funcþie de valorile morale,
spirituale ºi politice ale epocii, încercând sã
determine dacã textele menþionate coexistã cu
evoluþia culturalã a vremii, dacã monologul auctorial
are coerenþã ºi expresivitate. Concluzia sa este cã
literatura dacoromanã, aºa cum se prezintã ea în
lumina noilor cercetãri, se aflã într-o relaþie fireascã,
indestructibilã cu contextul istoric analizat, cã autorii
analizaþi comunicã estetic cu valorile la care se
raporteazã. „Valorile istorico-literare ale epocii
dacoromane sunt dinamice, rezonante ºi pline de
forþã spiritualã, având ºi capacitatea de ne proiecta în
sfera cea mai înaltã a trãirilor spirituale”, afirmã Mihail
Diaconescu (Istoria literaturii dacoromane, ed. a II-a
revizuitã ºi adãugitã, Editura Fundaþiei Internaþionale
Mihai Eminescu, 2013, p. 258).

O altã problemã fundamentalã ce þine de
conºtiinþa lingvisticã ºi religioasã a populaþiei
autohtone ºi implicit de raportarea la valorile
romane ºi creºtine, distincte de spiritul migratorilor,

o constituie existenþa unei realitãþi istorice
reprezentate de limes-ul roman, ce conservã pânã în
zilele noastre trãsãturile specifice. Despre acest hotar
(limes) Nicolae Iorga afirma, în lucrarea sa capitalã
Hotare ºi spaþii naþionale (1938), cã este, în sine „un
producãtor de sintezã”, un hotar „fecund, creator
de viaþã”, iar sociologul Ilie Bãdescu accentua:
„Frontiera declanºeazã ºi întreþine procese spirituale
ºi instituþionale, […] dând unui popor ocazia de
a-ºi verifica puterea de conservare a identitãþii”
(I. Bãdescu ºi D. Dungaciu, Sociologia ºi geopolitica
frontierei, Ed. Floare Albastrã, 1995). 

Î
n ccontext, ssemnalãm cã limesul bizantin
s-a extins pe vremea împãratului Constantin
cel Mare (306-337), la nord de Dunãre,

întinzându-se de la Drobeta-Turnu-Severin, pânã
la Pietroasele (Buzãu) ºi probabil, la Barboºi
(Galaþi). Or, dacã, interpretãm acest spaþiu ca pe
un concentrat de civilizaþie ºi culturã, avem imaginea
completã a literaturii dacoromane, înfloritoare în spaþii
aparþinând de facto limesului roman, acolo unde pax
et ordo romana acþionau pe deplin. Ca un argument
suplimentar faþã de aceastã observaþie, semnalãm
ºi observaþiile istoricului militar Dumitru Th. Pârvu,
cuprinse în lucrarea Problema Basarabiei în
lumina actelor juridice internaþionale (Ed. Bibliotecii
Metropolitane, 2013), care precizeazã cã sub
împãratul roman Augustus, actuala Basarabie
a fost alipitã la Imperiul Roman, astfel încât „întreaga
vale a Dunãrii, pânã la Nistru, era ocupatã de
cetãþeni romani, dovadã fiind urmele arheologice
romane descoperite ºi cercetate în zonã” (op. cit.,
p. 38). Mãrturie în acest sens sunt aºa-numitele
valuri (construcþii de apãrare, din pãmânt, ridicate

de localnici în calea nãvãlitorilor migratori), prezente
atât în Muntenia, cât ºi în Basarabia. „Apãrarea
sudului Basarabiei cu valuri era necesitatã de
faptul cã aici era concentratã toatã cultura romanã,
distinctiv de cea a popoarelor învecinate” (ibidem,
p. 41) mai susþine Dumitru Th. Pârvu.

Revenind la teza lui Mihail Diaconescu, nu putem
decât sã acceptãm faptul cã scrisul ºi arta literarã
au o îndelungatã tradiþie în cadrul limes-ului latinofon,
iar apariþia, la finele secolului al X-lea, a primelor
inscripþii slavone (cu litere chirilice) nu este o dovadã
a slavizãrii populaþiei, ci doar a realitãþii istorice cã
primele formaþii politice româneºti aveau legãturi
apropiate cu statul bulgar, constituit la sud de
Dunãre. Susþinând ideea cã primele manifestãri
cultural-literare autohtone sunt cu mult anterioare
primelor texte slavone, Mihail Diaconescu propune
nu doar o revizuire a periodizãrii istoriei literare,
ci, implicit, un nou act de naºtere pentru literatura
noastrã, cu totul anterior ºi cu mult mai verosimil
decât „Scrisoarea lui Neacºu” din Câmpulung
(1521) cãtre judele Braºovului, acreditatã ca atare
de G. Cãlinescu în cap. Începuturile. Literatura
de Ev Mediu Întârziat (secolele XVI-XVIII) (v. Istoria
literaturii române de la origini ºi pânã în prezent,
ediþie de Al. Piru, Minerva, 1982, p. 7).

O
perele lliterare aautohtone redactate în
latina de tranziþie, între secolele III-VI, cu
puternice accente locale, reprezintã pentru

Mihail Diaconescu „un pas profund ºi definitiv” în
evoluþia spiritualã a poporului nostru. În acelaºi timp,
operele ºi autorii analizaþi în lucrare au contribuit
decisiv la menþinerea conºtiinþei etnice romane,
contribuind, în paralel cu limes-ul, la identitatea,
unitatea ºi rezistenþa în faþa valurilor migratoare.

Cu regretul cã aceste teze, fundamentale pentru
identitatea noastrã ca neam, continuã sã rãmânã
necunoscute publicului larg, ºi chiar unor cercetãtori,
datoritã lipsei unor ediþii ºtiinþifice, inclusiv al unui
Corpus patristicum dacoromanum, rãmâne ca
mesajul umanist promovat de autori dacoromani,
precum Sfântul Niceta de Remesiana, Laurentius
de Novae sau Sfântul Martinus de Bacara, analizaþi
de Mihail Diaconescu în lucrarea sa, sã convingã pe
cât mai mulþi cãrturari actuali de necesitatea pãstrãrii
patrimoniului cultural local ºi promovãrii sale în
mediile etnice ºi istorice ale Europei naþiunilor. 

D
esigur, ttitlul eeste eexpresia mmândriei
argeºenilor cu aceastã personalitate
marcantã a literaturii române, însã vocea

lui Mihail Diaconescu este una naþionalã, a celui
care are cultul casei pãrinteºti, adicã al României.

M-am hotãrât sã revin la romancierul Mihail
Diaconescu pentru ca, în prezentarea domniei sale,
sã nu mã limitez doar la scurta evocare semnatã în
numãrul din iunie 2013 al revistei, intitulatã Scriitorul
Mihail Diaconescu ºi diplomaþia culturalã. Cu acea
ocazie, mi-a plãcut sã-l descopãr pe romancier ca
pe un camarad, luptând pe acelaºi front al diplomaþiei
româneºti, un reprezentant de marcã al identitãþii
noastre naþionale, cu contribuþii de seamã atât prin
munca de teren de la Universitatea Humboldt din
Berlin, cât ºi prin traduceri din operele sale apãrute
în limbile germanã, englezã, francezã ºi rusã.

Diplomaþia culturalã reprezintã doar o parte, foarte
importantã, desigur, din activitatea scriitorului, însã,
prin creaþiile sale, Mihail Diaconescu este încadrat
de critica de specialitate în rândul celor mai importanþi
romancieri contemporani ai neamului. În dorinþa de
a mã apropia ceva mai mult de scriitorul naþional,
de obârºie argeºeanã, am apelat, recent, la douã
volume de referinþã: Noi contribuþii bibliografice la
studiul operei lui Mihail Diaconescu, de Ilie Barangã,
ºi Drama istoricã a omului creºtin în literatura lui
Mihail Diaconescu, semnatã de Ilie Bãdescu. În ele
am gãsit mii de referiri ºi aprecieri despre romancierul
Mihail Diaconescu ºi opera sa, semnate de mari
personalitãþi ale culturii româneºti. Nominalizarea
acestora ar da greutate demersului meu, însã
m-ar lãsa fãrã spaþiu pentru articolul pe care încerc
sã-l creionez. Nu mã încumet sã fac un portret
al romancierului, însã voi apela la unele detalii,
descrise cu mãiestrie de comentatori din breasla
scriitoriceascã. Chiar ºi ierarhizarea acelor aprecieri

pare imposibilã, datoritã dimensiunii ºi profunzimii lor. 

T
otuºi, oo pprimã cconstatare ar fi cã marile sale
romane, considerate adesea de dimensiuni
tolstoiene, care acoperã douã milenii de

existenþã umanã în spaþiul carpato-dunãrean, sunt
exprimate într-o vastã geografie literarã, care
cuprinde Dacia Ponticã, Banatul ºi Criºana,
Transilvania, Bucovina ºi Basarabia, Bucureºtii ºi
Iaºii epocii paºoptiste. Sunt creaþii literare apreciate
drept model de interpretare epicã ºi simbolicã a
spiritualitãþii româneºti, în timp ºi în spaþiu. Apoi,
este de evidenþiat faptul cã, în creaþiile sale, Mihail
Diaconescu nu evocã un trecut imaginar, ci unul
desprins din rama evenimentelor (Gabriel Þepelea).
Opera lui este rezultatul unei munci titanice ºi al unei
discipline de ascet. Printr-o documentare minuþioasã,
autorul reuºeºte sã desprindã esenþele, recuperând
epoci întregi prin actele trãitoare ale personajelor
sale. La el, documentul istoric se îmbinã armonios
cu ficþiunea, iar regulile artei epice sunt puse în
concordanþã cu legile ºi logica istoriei. De asemenea,

prin detaliile brodate în romanele sale, autorul pare
sã fi fost contemporan cu fiecare dintre eroii sãi.

Pe lângã mãiestria doveditã de fiecare rând scris,
Mihail Diaconescu se impune drept un autor militant,
un patriot declarat, care nu a încetat sã promoveze
valorile creºtine, istoria ºi tradiþiile româneºti. Aºa s-a
conturat ceea ce se cheamã doctrina tradiþionalistã,
naþionalã ºi spiritualistã a lui Mihail Diaconescu.

Din vasta antologie a operei diaconesciene,
voi reþine, de aceastã datã, numai douã repere, care,
dupã mine, au o relevanþã mai specialã. Aº începe
cu romanele cauzei naþionale, precum Speranþa ºi
Sacrificiul, lucrãri care se constituie într-o frescã
epicã emoþionantã a douã momente cruciale din
odiseea românilor de constituire a statului unitar.

Astfel, romanul Speranþa este apreciat drept cea
mai convingãtoare ºi mai amplã reconstituire literarã
a preliminariilor Unirii Principatelor, întreprinsã în
cultura noastrã pânã acum (Gabriel Þepelea). Este
o carte a identitãþii noastre prin Unire, sub forma unei
construcþii solide ºi fluente, cu tuºe psihologice fine,
unde se îmbinã perfect documentul istoric cu ficþiunea
romanescã (Valentin Lipatti). Acest roman istoric se
înscrie în definiþia eternului homeric ºi prin edificarea
de tablouri ce îºi au modelul originar în Iliada
(Dumitru Micu).

Ambasadorul Valentin Lipatti era surprins de
ponderea ºi semnificaþia pe care diplomaþia ºi
negocierile le dobândesc în þesãtura intrigii din
construcþia cãrþii... un aspect mai puþin întâlnit în
romanul istoric românesc de azi. Mihail Diaconescu,
continua Valentin Lipatti, a ºtiut, în chip fericit, sã
analizeze ºi sã integreze organic în peripeþiile politice
ale romanului trãsãturile definitorii ºi practicile care
nu au încetat sã se impunã în diplomaþia timpurilor
noastre.

Mihail DDiaconescu, uun gglas dde ppe AArgeº
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

Frescã dde GGrigore PPopescu-MMuscel, 22011: Romancierul
ºi eesteticianul MMihail DDiaconescu, ssacerdot aal cculturii
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P
ractic, ccunoscut
la îînceput doar prin
scrierile sale literare

ºi istorice, Dimitrie Cantemir
a fost redescoperit ca filosof
dupã aproape douã secole
de la trecerea sa în
eternitate. (Multe dintre
manuscrise au fost
descoperite în Rusia de cãtre

Grigore Tocilescu.) Cantemir, sã amintim, a alcãtuit
în Scãrile tâlcuitoare a celor douã opuri literare un fel
de „glosar restrâns” de termeni filosofici. El avea ºi
o carte de logicã, în manuscris, alãturi de care a fost
descoperitã o lucrare manuscrisã a profesorului sãu
italo-grec Ieremia Cacavelas, care-i fusese profesor
la Academiile domneºti din Iaºi ºi Bucureºti, instituþii
ce nu erau doar „simple mori filosofice” care
„mãcinau în gol”. Apare aici o întrebare fireascã.
Dacã avea la dispoziþie opul profesorului, de ce
sã mai izvodeascã ºi Cantemir unul, inspirat, evident,
din primul? Fiindcã el era pãtruns de cutezanþa
de a alcãtui o logicã rezumativã (un compendiu de
logicã) ºi a reuºit, ajungând la o altã definiþie a logicii,
corespunzãtoare, indubitabil, intenþiilor sale, ceea
ce nu este deloc un lucru neglijabil, autorul izbutind
o sistematizare a logicii. Manuscrisul cantemirean
depãºea faza de instruire, precum ºi însuºirea
unei concepþii despre logicã ºi, în special, despre
aplicaþiile acesteia în domeniul literar ºi istoric.
În literaturã e vorba de folosirea argumentelor
corecte ºi de ilustrarea prin sofisme a încercãrilor
de a justifica falsul. Cât priveºte istoria, aici intervine
demonstraþia bazatã pe fapte, principii, legi, axiome,
canoane etc., ca premise incontestabile. Anume aici
era punctul forte al principelui-filosof, pentru care a
ºi fost ales ca membru titular al Academiei din Berlin
(în 1714, propus de cãtre Leibniz). Aºadar, conceptul
de „axiomatizare a istoriei” ºi de „logicã a istoriei”
îi erau cunoscute domnitorului.

U
n pprocedeu aasemãnãtor întâlnim ºi în cazul
metafizicii, unde modelul l-a constituit
filosofia naturii a lui Jan Baptist Van

Helment, din opera cãruia a transcris 40 de opuscule.
Dimitrie Cantemir, însã, dupã cum îi scria lui
Cacavelas, nu era mulþumit nici de logicã, nici de
fizicã, nici de retoricã, nici de teologie, fiecare dintre
acestea oferindu-i doar „fragmente ale adevãratei
ºtiinþe”. Pe Cantemir îl interesa, evident, un sistem al
filosofiei, care „sã fie dãtãtor de seamã pentru toate
problemele filosofiei” ºi sã nu porneascã „de la parte
cãtre întreg, de la relativ cãtre absolut”, fiindcã „toate
aceste încercãri vor duce cu sine balastul mãrginirii:
teologii vorbesc teologiceºte, fizicienii vorbesc
fiziceºte, iar axiomele lor sunt divergente ºi doctrinele
lor sunt diferite”. Dupã Cantemir, aºadar, reiese cã
principiile diverselor discipline filosofice, ca ºi ale
ºtiinþelor, sunt diferite.

Sistemul filosofic imaginat de Dimitrie Cantemir
are la bazã teologia, ceea ce înseamnã cã porneºte,
principial, de la absolut cãtre relativ. Teologia este
numitã „ºtiinþa sacrã”. Nu mai e vorba de o „gâlceavã
a Înþeleptului cu Lumea”, ci de o interpretare a lumii
din perspectiva teologico-ºtiinþificã.

„Ordinea naturii” este determinatã de „voinþa

divinã”, care „coordoneazã ºi coadapteazã urmarea
lucrului în lucru ºi succesiunea unuia în altul.
Ea dã, distribuie ºi împarte dupã plac daruri
specifice ºi perfecte persoanelor, locurilor ºi celor
ce se întâmplã în timp, dupã notele imensei sale
înþelepciuni. Din aceastã cauzã ea guverneazã
în toate domeniile.”

În numãr de trei, cele mai importante pãrþi ale
ºtiinþei sacre sunt legate de întregul sacral, respectiv
teologic: teologo-fizica, teologo-metafizica, teologo-
etica. Din perspectiva ºtiinþei sacre „tot ce nu
este pentru Dumnezeu, prin Dumnezeu ºi de la
Dumnezeu, este rãu; ºi, viceversa, orice rãu în sine
nu este de la Dumnezeu, ci alãturi de Dumnezeu”.
„Axiomele” nu alcãtuiesc decât „un fel de preludire”
pentru începutul teologo-metafizicii ºi al teologo-eticii.

Modalitatea prezentãrii îi oferã lui Cantemir-
gânditorul prilejul de a se referi, adesea critic
ºi neaºteptat, la preceptele aristotelice, implicit
neoaristotelice, despre
timp ºi miºcare, studiate
la Academiile domneºti,
ceea ce denotã faptul
cã adoptarea unei poziþii
sistematice, teologo-
fizice, n-a prezentat
o simplã modalitate
descriptivã de descriere,
eventual mai coerentã,
a unor aceleaºi concepþii
filosofice.

Este, de fapt, o
„caracteristicã a filosofiei
sistematice româneºti,
care n-a fost niciodatã,
contrar manierei
occidentale, o filosofie
sistematicã disciplinarã,
ci categorial-filosoficã,
originar-constructivã,
în ciuda oricãror restricþii
disciplinare” (Al. Surdu).

D
imitrie CCantemir a acordat culturii populare
o atenþie deosebitã în cercetãrile sale
filosofice. În unele opere cantemirene

identificãm, chiar ºi în titlurile lor, diverse preluãri
ale modalitãþilor folclorice de referinþã asupra lumii,
cum ar fi, întru exemplificare, formulãrile de tipul
„giudeþul sufletului cu trupul”, „gâlceava înþeleptului”,
„icoana lumii” etc. Pe lângã informaþiile oferite de varii
ramuri ºtiinþifice, marele nostru gânditor le-a sintetizat
din plin ºi pe cele de ordin etnografic în care gãsea
multiple corespondenþe cu propria sa imagine
despre lume. Când era vorba de cosmogonie,
Cantemir totdeauna pornea de la cunoaºterea
veridicitãþii adevãrului vizat de creaþiile populare,
considerându-le demne de atenþia sa.

Astfel, de exemplu, în Divanul sau gâlceava
Înþeleptului cu Lumea, dupã formula vieþii populare,
apar „socotelile” omului cu lumea în care trãieºte.
Pentru o mai bunã înþelegere a ideilor expuse,
disputa se desfãºoarã sub formã de dialog, autorul
considerând cã aºa se structureazã ºi gândirea
popularã, când este vorba, sã zicem, de raþiune
ºi credinþã/sacralitate. Cel care dialogheazã cu
lumea, în cazul nostru Înþeleptul, lasã, precum

se procedeazã ºi în comunicarea oralã, câmp
deschis problemelor de moralã pe care le ridicã, fãrã
sã absolutizeze, deoarece, opina principele-filosof,
numai pe un atare traseu se poate ajunge la adevãr.
Lãsând o cale de înþelegere a destinului uman,
Dimitrie Cantemir permite ca dialogul dintre Înþelept
ºi Lume sã se desfãºoare liber. Armonia ºi
optimismul la care se ajunge sunt considerate
ca având un rost ºi o finalitate moralizatoare.

În Sacrosanctae sciantiae indepingibilis image
(Imaginea de nedescris a ºtiinþei sacrosancte),
Cantemir dezvoltã ideile cunoaºterii în care sunt
admise ºi credinþele despre lumea naturalã, aºa
cum apar ele în creaþia oralã autohtonã. Referindu-se
la procesul de creare a lumii, savantul nu pregetã
sã prezinte toate elementele materiale (pãmântul,
apa, lumina, aerul etc.), pe care le întâlnim ºi în
spiritualitatea poporului. De aici ºi concluzia cã
„ordinea naturii” sau „ordinea naturalã”, care este

determinatã de „dispoziþia divinã” sau „voinþa
divinã”, pe schema celor ºase zile din Cartea
Genezei, sã o fi luat-adaptat ºi din textele
existente în opurile populare, ele având
în epocã o largã circulaþie.

Preocupãrile filosofico-folclorice ale lui
Dimitrie Cantemir se evidenþiazã cu claritate
în Istoria ieroglificã, unde, chiar ºi sub forma
alegoricã a luptei dintre Inorog ºi Corb,
elementul popular este întâlnit frecvent. Sunt
preluate motive ºi noþiuni specifice despre
„zidirea lumii”, „pricina pricinilor”, a „firii umane”
etc. Exemplele selectate de cãtre Cantemir-
filosoful sunt foarte apropiate de limbajul
creaþiei orale. Proverbele, datinile, obiceiurile
sunt utilizate ºi prelucrate de cãtre savant
în alte douã lucrãri: Descrierea Moldovei
ºi Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor.

S
pre aa mmotiva ooriginea iistoricã ºi
nobleþea spiritualã a neamului din care
îºi trage obârºia, Cantemir apeleazã

la tradiþiile pãstrate de popor, la moravurile lui
sãnãtoase ºi la obiceiurile vechi ale acestuia,

care s-au ridicat în faþa lumii. Asemeni lui Nicolae
Iorga ºi Mircea Vulcãnescu mai târziu, Dimitrie
Cantemir observã cã poporul a cultivat graiul în
viaþa de zi cu zi, fiindcã limba constituie un dar etnic
fundamental. Filosoful ilustreazã acest deziderat,
pornind de la valorile spirituale ale poporului sãu,
cu origini daco-romane, conºtient pe deplin de faptul
cã neamul românesc posedã nenumãrate forme
de înþelegere ºi interpretare a lumii, printre care,
obiceiurile de naºtere, nuntã, înmormântare sau alte
datini. Acest „rege între filosofi ºi filosof între regi”
(Leibniz) a fost preocupat ºi de mitologia autohtonã,
de o „istorie a daimonologiei mitice”, amintind de
„cultul strãvechi al Daciei”, de obiceiurile moºtenite.
Din aceeaºi spiritualitate gânditorul a desprins „codul
vieþii morale” pãstrat de cãtre înaintaºi prin faptele lor
ºi prin a lor dragoste de þarã. Neclintitã rãmâne „acea
vestitã a bãtrânilor zisã: Luptã-te pentru moºie”.

Cantemir este gânditorul care a proiectat cultura
naþionalã oralã într-o viziune aparte despre lume ºi
om, înscriind „modul românesc de a fi în civilizaþia
universalã ca unul de sine stãtãtor” (N. Iorga).

Umanismul filosofic cantemirean, aºadar, este
unul deschis ºi profund ancorat în tradiþiile folclorice.
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DDiimmeennssiiuunnii ffiilloossooffiiccee ccaanntteemmiirreennee
Dumiitru PPÃSAT

Chiºinãu, sscuarul BBãncii

C
elãlalt rroman iistoric, Sacrificiul, intrã la categoria Mântuirii prin Unire,
fiind un omagiu adus Sacrificiului Românesc. El este o frescã epicã
de mare amploare ºi de o copleºitoare performanþã narativã. În fond,

este o scriere despre un sfârºit ºi o renaºtere: sfârºitul imperiului austro-ungar
ºi naºterea popoarelor eliberate prin jertfã (Ilie Bãdescu). Pentru academicianul
Florin Constantiniu, romanul Sacrificiul reînnoieºte dovada responsabilitãþii
asumate de scriitor în abordarea tematicii istorice... Romanele lui reunesc textul
interpretativ ºi documentele epocii, iar reconstituirile sale epice dau senzaþia
de viu, de real. Bihorenii, de exemplu, au regãsit în roman sacrificiile înaintaºilor
lor ºi i-au fost recunoscãtori lui Mihail Diaconescu, acordându-i titlul de Doctor
Honoris Causa al Universitãþii din Oradea. De aceea, sublinia academicianul
Florin Constantiniu, Marea Unire ºi-a gãsit în Mihail Diaconescu un evocator
la nivelul marii ei însemnãtãþi.

Cel de al doilea reper al operei lui Mihail Diaconescu, ales pentru aceastã
prezentare, este romanul Marele Cântec, care nareazã, pe spaþii generoase, un
episod al spiritualitãþii româneºti în context european. Romanul este un vibrant
elogiu epic, dedicat eruditului om de culturã ºi creatorului artist Ioan Cãianu-
Valahul (Doru Popovici)... care a deschis drumul culturii noastre muzicale spre
inima Europei (Viorel Cosma). El a fãcut acest lucru, în mod strãlucit, cu lucrarea

sa muzicalã Magnus Cantus Coelestis (Codex Caioni), compusã în cea de a doua
jumãtate a secolului al XVII-lea. În romanul lui Mihail Diaconescu, autorul acestui
Magnus Cantus apare, în toatã mãreþia sa, drept una dintre cele mai importante
personalitãþi ale muzicii române din perioada de confluenþã a Umanismului
cu Secolul Luminilor, de trecere de la Renaºtere la Baroc (Viorel Cosma).

În aceastã operã epicã, fantezia autorului se împleteºte organic cu investigaþia
istoricã... dând naºtere unor pagini remarcabile de literaturã, dar ºi de patriotism
militant (Viorel Cosma). De aceea, nu întâmplãtor Mihail Diaconescu subliniazã
faptul cã Ioan Cãianu, ca ºi marele umanist Nicolaus Olahus, ºi-a adãugat
cognomenul de Valachus, pentru a-ºi etala, cu mândrie, originea etnicã. Volumul
Marele Cântec se remarcã printr-o impresionantã forþã a autorului de constructor
epic, la care se adaugã un colorit evocator de un farmec cuceritor, un expresiv
dramatism ºi, nu în ultimul rând, o amplã documentare istoricã ºi muzicologicã
(Doru Popovici).

Sedus de vraja dulce a lui Magnus Cantus, de adevãrul ºi frumuseþea
acestuia, romancierul Mihail Diaconescu ne prezinþã, de fapt, o piesã rarã
a patrimoniului naþional, al cãrei manuscris a fost descoperit, în anul 1988,
în zidurile Mãnãstirii Lãzarea, adicã acolo unde se retrãsese Ioan Cãianu
în ultimii sãi ani de viaþã.
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CCaarrtteeaa ccaarree nnee ddeeººtteeaappttãã
Ioan MMÂNÃSCURTÃ

O
spun ddin ccapul llocului, în deplinã cunoºtinþã
de cauzã ºi cu toatã responsabilitatea:
Cronica Basarabiei, 1918-1944 (mãrturii

din presa timpului ºi imagini de epocã) este o lucrare
remarcabilã sub toate aspectele, singularã în
istoriografia noastrã ºi, implicit, lucrarea care
n-ar trebui sã lase indiferent pe nimeni.

Aprecierea ar putea sã parã exageratã,
aºa cã vin ºi cu explicaþii în sprijinul ei. 

Lucrarea Cronica Basarabiei poartã un mesaj
polivalent ºi are un caracter polifuncþional,
acestea manifestându-se prin multitudinea
temelor abordate, domeniile explorate,
cuprinderea temporalã, varietatea surselor
consultate, accesibilitate ºi, nu în ultimul
rând, prin spectrul numeros de cititori/
utilizatori aflat în vedere. 

Adicã, mai direct spus, este o tipãriturã
care întruneºte calitãþile definitorii ale unui
bestseller ºi are toate ºansele sã le valorifice. 

Anticipând parcurgerea volumului,
semnalez cã cititorul va avea parte de o
lecturã pasionantã ºi, cu puþinã fantezie
(graþie manierei în care sunt prezentate
evenimentele ºi imaginilor de epocã ce
suplimenteazã textul), chiar de iluzia/
senzaþia vizionãrii unui palpitant film istoric.   

Aºadar, este vorba de o descindere
în perioada cuprinsã între anii 1918 ºi 1944,
mai bine zis, de un transfer virtual în
vâltoarea evenimentelor din acea perioadã,
aºa cum le-au surprins – mai mult sau mai puþin
obiectiv/ pãrtinitor/ ideologizat – cronicarii timpului.
Valenþele lucrãrii sporesc ºi din motiv cã,
deocamdatã, opera celor 22 de ani, numiþi interbelic
românesc (plus anul ocupaþiei sovietice ºi rãzboiul),
este departe de a fi fost pusã în valoare sau,
eventual, apreciatã la justa ei valoare. Deocamdatã,
aprecierea respectivei epoci este confuzã, echivocã
ºi generatoare de dispute nu totdeauna pertinente,
tolerante ºi, prin urmare, nu tocmai civilizate. Faptul
se datoreazã, ca sã zicem aºa, complexitãþii
momentului istoric, dar reprezintã, de fapt, (ºi)
consecinþa tratamentului sever (!) aplicat de Uniunea
Sovieticã populaþiei din teritoriile româneºti anexate
(teroare fizicã ºi ideologicã, intimidãri, arestãri,
asasinate, deportãri) care, în cele din urmã, a
culminat lamentabil (pentru noi) prin inducerea
stãrii de amnezie generalizatã ºi amputarea
memoriei istorice. 

Aºa se face cã, într-un mod pervers, epoca în
cauzã a rãmas în memoria colectivã prin folclorica
palmã aplicatã de fiorosul jandarm român (care
se întâmpla sã fie din satul vecin sau sã aparþinã
altei etnii), carul cu boi (nu se ºtie de ce – simbol
al sãrãciei!) ºi lupta eroicã a întregului norod

moldovenesc împotriva boierilor români de
la Tatarbunar ºi Hotin (în realitate, diversiuni,
sabotaje ºi acte teroriste puse la cale de comandouri
bolºevice), localitãþi care, dupã eliberãri, nu se mai
aflau pe harta republicii sovietice moldoveneºti... De
fapt, farsa cu eliberarea ºi unificarea pretinsului stat
moldovenesc a fost o evidenþã din chiar clipa punerii
în scenã, dat fiind cã sudul Basarabiei, cu Dunãrea
ºi Marea, ºi Bucovina de Nord, cu tot Þinutul Herþei,
au fost trecute imediat la ucraineni, ca ºi cea mai

mare parte a teritoriului
autonomiei moldoveneºti
din Transnistria.

D
ar, ssã rrevenim.
Cronica... se
constituie într-o

suitã (impresionantã!) de
decupaje din presa timpului,
dupã cum aratã ºi subtitlul
lucrãrii. În cinematografie se
practicã aºa-zisul scenariu
regizoral, care presupune
detalierea pe secvenþe
ºi cadre a materialului din
care se va constitui viitorul
film. Este ºi metoda
adoptatã de alcãtuitorii-
autori ai Cronicii..., Vlad
Darie ºi Mihai Potârniche,
în procesul de selectare

a fragmentelor reprezentative ºi efortului elaborãrii
vastei panorame a vieþii basarabene din perioada
1918-1944. Aria tematicã a informaþiilor inserate
în Cronicã... nu se reduce la un domeniu sau altul,
ci se vrea atotcuprinzãtoare, acoperind faptul
divers, evenimentele locale ºi naþionale, precum ºi
evenimentele zonale ºi internaþionale cu repercursiuni
asupra destinelor Basarabiei. Realitatea, când devine
istorie, se aseamãnã unui puzzle. Asamblarea solicitã
efortul inteligenþei ºi al intuiþiei. Cronica... ne dã
imaginea unei Basarabii interbelice efervescente,
lansatã pe fãgaºul modernizãrii, animatã de idealurile
democraþiei, antrenatã în lupte politice normale
pentru un stat de (sau pe cale de a deveni de)
drept, în plinã ascendenþã culturalã ºi spiritualã,
dar ºi o Basarabie a mizeriei, cu grave sechele
economice, identitare, bântuitã de fantomele
trecutului, de spectrul bolºevizãrii ºi înstrãinãrii
de abia regãsita ºi încã plãpânda normalitate
naþionalã. Subliniez: toate acestea – fãrã comentarii
pãrtinitoare ºi inducere de atitudini...  

Vorbind mai sus despre caracterul polivalent al
lucrãrii, sugeram faptul cã regizorii noºtri au ºtiut sã
adopte din start o atitudine echidistantã ºi au evitat
sã facã o selecþie ideologizatã sau ideologizantã

(indiferent de care parte a
baricadei s-ar fi poziþionat)
a materialului factologic
oferit din abundenþã de presa
timpului. De dragul adevãrului,
ar trebui sã spun cã pe alocuri
mi s-au pãrut supraponderate
sau chiar inutile citatele
(monumental de primitive)
din presa transnistreanã reaseseme-istã (Republica
Autonomã Sovieticã Socialistã Moldoveneascã),
din simplul motiv cã valoarea lor nu o depãºeºte
pe cea de etalon al demagogiei sovietice agresive
ºi dezumanizante. Dacã nu cumva tocmai asta a fost
intenþia, de a prezenta în toatã statura absurditatea
deºãnþatei construcþii lingvistice promovate de
bolºevici în autonomie, care ulterior ºi-a aºternut
umbra ºi asupra lumii pruto-nistrene, ºi hidoºenia
ideologicã prin care se încerca ademenirea
basarabenilor în raiul comunist. 

O
ricum, lluând cca ppunct dde ppornire doar
materialul desfãºurat în carte, istoricii,
lingviºtii, sociologii, politologii, filosofii,

psihologii (psihiatrii!) ºi, bineînþeles, profesorii ºi
studenþii de la jurnalism pot iniþia studii aprofundate,
fiecare în domeniul sãu. Am certitudinea cã
ar putea fi o experienþã productivã.

În altã ordine de idei, douã sunt lucrurile demne
de a fi menþionate: cã lucrarea a apãrut, la sfârºitul
lui 2012, sub auspiciile ºi cu cheltuiala Agenþiei de
stat Moldpres. Astfel, chiar prin faptul apariþiei în
acest neaºteptat context, Cronica... reprezintã un
eveniment remarcabil, care urmeazã sã fie apreciat
ºi rãsplãtit la reala valoare. Asta, în primul rând. 

În al doilea: Cronica Basarabiei este produsul
concret ºi palpabil al colaborãrii dintre instituþiile din
Republica Moldova ºi România, colaborare care are,
de obicei, un caracter prezumtiv ºi care, tot de obicei,
se reduce la bunele intenþii. Iatã cã de astã datã s-a
putut ºi s-a vãzut cã bunele intenþii nu sunt de pavat
doar drumul care duce spre iad, ci ºi unul aºternut
între fraþi. Prin urmare, ar fi incalificabil sã nu
menþionez, barem în final, instituþiile care au pus
umãrul (mintea, memoria!) la remarcabila apariþie a
remarcabilei cronici basarabene: Agenþia Naþionalã
de Presã Agerpres, Biblioteca Academiei Române,
Arhivele Naþionale ale României, Muzeul Naþional
de Istorie a României, Arhiva Naþionalã a Republicii
Moldova, Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova,
Muzeul Naþional de Arheologie ºi Istorie a Moldovei,
Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã
din Chiºinãu ºi, bineînþeles, Editura Universul. 

Cât priveºte atitudinea faþã de rodul acestei
colaborãri, vedeþi titlul.

Lacrima AAnei

Ana dde lla AArgeº

Elenele aaduc nnenoroc.
Anele, îînsã, îîntemeiazã;
Cea dde lla AArgeº –– sse vvede ppe zzid ––
Încã-aalãpteazã.

Încã sse ddã dde-nnþeles
Cã nnici ccasã, nnici þþarã, nnici mmãnãstire
Nu rrãmân îîn ppicioare, ffãrã dde jjertfã
ªi ffãrã iiubire.

(11.01.2014, CCurtea dde AArgeº)

Carolina IIlica s-aa nnãscut lla
19 mmartie 11951 îîn ssatul VVidra, ccomuna
Vârfurile, jjudeþul AArad. AA aabsolvit
Liceul PPedagogic ddin AArad ººi
Facultatea dde FFilosofie aa UUniversitãþii
din BBucureºti. AA ffost pprofesor lla LLiceul
Pedagogic ddin AArad ((3 aani), iiar aapoi
ziarist lla Scânteeia TTineereetului. DDupã
1989 aa ffost ppublicist-ccomentator lla
Tineereetul LLibeer ºi Voceea RRomânieei.
Din 11994 aa ffost ddiplomat lla AAmbasada
României ddin RRepublica MMacedonia.
A ddebutat îîn vvolum îîn 11963, ccu
Neeîîmblânzitã cca oo ssteea llacteeee.
Este mmembrã aa UUniunii SScriitorilor
din RRomânia ((1975). OOrganizatoare,
împreunã ccu DDumitru MM. IIon, ccu
care eeste ccãsãtoritã, aa FFestivalului
Internaþional „„Nopþile dde ppoezie dde lla
Curtea dde AArgeº”. NNumeroase vvolume
de ppoezie ººi pprolificã ttraducãtoare
(mai aales ddin llimbile mmacedoneanã
ºi aarmeanã, aadesea îîn ccolaborare

cu DDumitru MM. IIon). PPoezia ssa aa
fost ttradusã îîn aalbanezã, eenglezã,
francezã, iitalianã, mmacedoneanã,
spaniolã ººi tturcã. DDintre vvolumele
de ppoezie ppublicate: Cu îîmprumut,
mireeasma ttineereeþii (1975), Doggoareea
ºi fflacãra (1977), Tirania VVisului (vol. II
1982, vvol. III 11985), Epheemeeris (1987),
Scara lla cceer, vvol. II ((1997), Soneetee
impeerfeectee (2000), IIubind îîn ttainã, I,
Violeet (2001), Poeemul sscurt aal llunggii
meelee vvieeþi –– 113 PPoeemee ((Dublee) ddee
Draggostee (vol. II, îîn rromânã ++ 99 llimbi,
2001; vvol. III, îîn rromânã ++ 110 llimbi,
2004), Numãrãtoaree iinveersã (2002),
Puþin mmai mmult ((55 ddee ppoeemee) (2005),
Cãrþilee ddee lla VVidra –– CCarteea ddee llut
(2006), Carteea ddee llânã (2007), Carteea
dee lleemn (2008), Carteea ddee bboranggic
(2010), Carteea vvioleetã (2010),
Carteea ddee llacrimi (2011) eetc. AA pprimit
un mmare nnumãr dde ppremii, îîn þþarã
ºi îîn sstrãinãtate.
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Cherchez lla ffemme

Z
ãpezile dde aaltãdatã
încã ne mai ajung
uneori cu întregul lor

vifor de victorii, înfrângeri, intrigi,
trãdãri, mãriri ºi cãderi, iubire
ºi, mai durabilã chiar decât
aceasta, ura oarbã, ca un
ascuþiº de paloº înfipt în spatele

unui pãrinte (fie el chiar Iulius Caesar Imperator,
cel ce fusese ales pe viaþã consul, dictator; ce ironie
aceastã alegere „pe viaþã”, exact cu o lunã înainte de
împlinirea actului complotarzilor mânuitori de pumnal,
între care ºi Brutus, fiul adoptiv al iubitorului tatã...). 

Sub formã de poveste au ajuns pânã la noi, graþie
unor Suetoniu, Dio Casius, Tacit (spre a nu-i numi
decât pe aceºtia), istorii de demult pe care cu greu
le-am crede adevãrate dacã realitatea nu ne-ar
fi „extirpat mirarea – atavism ce-l apropie pe om
de maimuþã”, oferindu-ne cu fiecare zi o dozã
dolofanã de orori pe post de trufandale în mãsurã
sã ne biciuiascã simþurile pânã la imunitate.

Dacã tot suntem în era tuturor libertãþilor,
de ce n-am face o cãlãtorie în timp cât sã evadãm
un pic din prezentul care ne-o fi el mare, dar
nu prea ºtie sã ne dea ce-i cerem...

De unde sã începem? Cândva toate drumurile
duceau la Roma. La Roma, deci!

Îndrãgostiþi de hãrþi ºi stampe, noi, drumeþi
neaoºi cu gândul, cunoaºtem ceva mai mult
decât turiºtii moderni cu agenda completatã
dupã orarul magazinelor de solduri.

Roma. Iatã Parcul Pincio (nu departe de
Academia di Romania, datoratã lui Iorga ºi
Pârvan), fostele grãdini ale lui Valerius Asiaticus,
trãitor pe vremea lui Caligula Imperator (care ºi-a
fãcut calul senator), augustul urmaº al lui Octavian
Augustus – învingãtorul lui Antoniu ºi Cleopatrei în
bãtãlia pe mare, la Actium, din anul 30 înainte de
Hristos, bãtãlie încheiatã cu sinuciderea celor doi
mari amanþi, ale cãror trupuri au fost aºezate în
mausoleul lor din Alexandria, acoperit astãzi de apele
Mediteranei. Peste memoria pãstrãtoare a omenirii,
apele timpului n-au reuºit sã aºtearnã uitare...

Iarba din grãdinile lui Asiaticus (dacã ºi iarba are
memorie), mai ºtie poate de o prea iubeaþã nevastã
de împãrat, Valeria Mesalina, refugiatã aici dupã ce
augustul ei soþ Claudiu (un întârziat mintal închinãtor
la pocalul cu vin) ordonase sã fie ucisã pentru
o „mãruntã vinã”, pe care numai o mesalinã ar
fi îndrãznit s-o experimenteze: cãsãtoria cu alesul
inimii ei Silius (întâmplãtor, ºi el puþin cãsãtorit,
dar, e drept, nu cu împãratul...).

Cum ajunsese Claudiu împãrat? Pesemne aºa au
vrut zeii! ªi zeilor le place sã se distreze pe seama
bieþilor muritori, în afarã de cazul când nu-i lasã chiar
pe aceºtia sã punã la cale jocul de-a viaþa ºi de-a
moartea pe treptele ademenitoarei mãriri. Ce se
mai întâmplase prin Roma din anul 37 d.Hr? Nimic
deosebit, am zice: Împãratul Tiberiu era ajutat sã
moarã în patul lui înãbuºit cu perna. Caligula urca
pe tron. Iulia Agripina (nepoata acelei Iulii cu sânge
fierbinte ºi inimã zburdalnicã trimisã în exil de bunicul
sãu Octavian Augustus pentru chiar amintitele calitãþi,
privilegiu de care avea sã se bucure ºi exilatul poet
de la Tomis, în a cãrei poezie eroticã Iulia era
o desãvârºitã expertã) îl nãºtea pe Nero (viitorul
împãrat-poet neînþeles, pentru a cãrui desfãtare
Roma a prins sã ardã mistuitor).

M
oralitatea?! O, tteempora, oo, mmorees!! rãsuna
încã ecoul din glasul marelui orator Cicero,
când, în plinã ºedinþã (ºi pe atunci?!)

a Senatului l-a „luat de guler” pe Catilina prin acel
„Quousque tandem abutere, Catiline, patientia
nostra!”

Moralitatea era în mare suferinþã. Reprezentanþii
„cei mai” – Caligula, pentru stirpea masculinã, ºi
Mesalina, pentru toate preotesele amorului oficiind
cu... pioasã dãruire cea mai veche meserie din lume.
ªi unul ºi altul, pe treptele mãririi din cel mai puternic
imperiu al vremii aceleia. Incestul, homosexualitatea
(nicio aluzie la statutul de care se bucurã astãzi acest
mãrunt zbenghi cu care natura îºi înseamnã aleºii!),
prostituþia, crima, desfrâul, pe scurt „toate relele ce
sunt într-un mod fatal legate de o mânã de pãmânt”
ajunseserã la un rafinament al ororii pentru care nici

pânã astãzi nu i s-a gãsit mãsurã potrivitã.
Claudiu (Tacitus dixit) era, potrivit caracterizãrii

ce i-o fãcuse chiar iubitoarea lui mamã, Antonia, „o
arãtare începutã de naturã ºi... lãsatã neterminatã”.
Tot neterminat rãmãsese pânã pe la cincizeci de
ani, când, asistând la terifiantul spectacol din timpul
Jocurilor Platonice (24 ianuarie, anul 41), când
aveau sã fie uciºi Caligula, împãrãteasa ºi fiica lor,
înspãimântat peste poate, Claudiu s-a ascuns dupã
niºte draperii, rãmânându-i la vedere picioarele...
Un soldat curios a vrut sã vadã cui îi arde sã se
joace de-a v-aþi ascunselea ºi, cu pumnalul ridicat,
a dat la o parte draperia. Demnã de o tragedie
shakespearianã, scena trebuie sã fi fost de un comic
irezistibil dacã, în isteria generalã, râsul ºi-ar mai
fi aflat loc: Soldatul, cu pumnalul ridicat,
recunoscându-l pe „neterminatul” fiu al Antoniei
augustine, a strigat cu toatã forþa plãmânilor sãi:
Ave, Caesar Imperator! iar, acesta, îngenuncheat
într-o micã baltã inocentã..., cu mâinile împreunate
a rugã, implorând sã-i fie cruþate zilele. Purtat pe

umeri de soldaþi, în lecticã, mai mult mort decât viu,
înconjurat de mulþimea care nici ea nu pricepea dacã
era vorba de un condamnat la moarte (ºi, dacã da,
ce-l mai plimbau atâta!) sau de un os împãrãtesc (ºi,
dacã da, osul avea cam prea multã piftie împrejur),
Claudiu este proclamat conducãtor ºi primeºte
jurãmântul de credinþã al soldaþilor, cãrora, la rândul
lui, le oferã câte 15.000 de sesterþi pentru fiecare.
În treacãt fie spus, Mesalina îºi plãtea amanþii cu
mai multã largheþe pentru o noapte de amor arzãtor
ca trupul ei – torþã la altarele pãgâne ale amorului.

T
reisprezece aani aa ddurat domnia lui Claudiu,
care i-a avut printre consilieri pe Seneca ºi
Narcisus, ceea ce explicã puþinãtatea gafelor

fãcute de el. Mergea personal sã supravegheze
lucrãrile de captare a izvoarelor care urmau sã
alimenteze apeductele cu care Roma se putea
mândri, amenajãrile portuare de la Ostia, care
sã permitã navelor sã ancoreze aducând din toate
zãrile imperiului bogãþii de care bogaþii pãmântului
nu se vor sãtura niciodatã.

Dacã împãratul Claudiu a fost „la locul lui”, omul
Claudiu fericit nu se putea socoti, deºi a schimbat
vreo patru neveste, care, fiecare-n parte ºi absolut
toate, l-au înºelat, l-au pãrãsit (dar ºi el le-a fãcut
sã se simtã zeiþe, ajutându-le sã se mute în ceruri
mai înainte de a primi el însuºi aceastã înlesnire...).
Pânã sã aparã Mesalina în viaþa lui (aceasta avea
16 aniºori), primele douã neveste se ºi instalaserã,
una în imperiul lui Hades, alta în anonimat. Cã
diferenþa de vârstã dintre el ºi tânãra mireasã era
cam mãriºoarã n-ar trebui sã ne mire deloc când
aceeaºi diferenþã (dacã nu ºi mai rotofeie) este
perfectã pentru cuplurile moderne iubitoare de arginþi.
Cum unicul vlãstar al lui Claudiu (de dinainte de
apariþia Mesalinei ca soþie) – Drusus, se înecase
cu o parã pe care ºi-o îndesase din joacã singur
în gurã, Mesalina i-a dãruit repejor neconsolatului
tatã doi copii: Octavia ºi Germanicus. („Britanicus”
din drama lui Racine), chiar în anul de dupã
proclamarea lui ca împãrat.

Ochii Mesalinei, orbiþi pânã atunci de strãlucirea
din cea mai înaltã treaptã a imperiului, au început sã
observe cã împãratul era cam prea de tot dizgraþios,
cã fãcea spume la gurã ºi tremura ca o piftie când

abia de mai nimerea sã ducã la gurã cupa mereu
plinã, mereu umplutã cu licoarea aceea dezlegãtoare
de adevãruri... din care nu mai ºtia cum sã-l aleagã
pe cel mai curat din imperiul de minciunã în care
Penelopa lui Mesalinã þesea, doar ea ºtia cum,
nevãzute covoare fermecate ca sã-i fie lui somnul
lin cât colinda ea lupanarele în cãutare de senzaþii
fierbinþi-rãcoroase. De fapt, nu doar din lupanare îºi
culegea ea florile sterpe ale amorului, cã doar mai
era ºi Seneca prin preajmã – ºi foarte disponibil...

C
a oorice iistoric ccare sse rrespectã, ºi Tacit,
ºi Suetoniu, ºi Dio Casius, au întocmit liste
amãnunþite cu toþi amanþii trecãtori prin

braþele Mesalinei (asta, ca sã nu-ºi mai permitã un
Don Juan sã se laude cu cele 1003 cuceriri feminine
– numai în Spania –  inventariate de fidelul Leporello,
slugã invidios admirativã, cuceritorul acela de ale
cãrui isprãvi abia prin secolul al XVII-lea al erei
noastre ne-a lãsat mãrturie Tirso de Molina).

Fanteziile erotice ale Mesalinei erau, zice-se, atât
de neþãrmurite, încât desfrâul era pentru ea un ocean
în care, stãpânã absolutã, înota cu desfãtare. Oare
întâmplãtor numele ei a devenit renume ºi se scrie
astãzi cu literã micã, adjudecat cu frenezie de toate
înotãtoarele în balta stãtutã a desfrâului din care

doar iubirea lipseºte cu desãvârºire?
Tot „satul” ºtia de escapadele ei. Un singur

om nu aflase nimic: împãratul, „cerb” cãruia,
grijulie, Mesalina îi trimitea noapte de noapte
câte o sclavã expertã în arta desfãtãrilor
trupeºti.

Cine ar fi îndrãznit sã-i spunã împãratului
cã Mesalina lui era... mesalinã! Aceasta plãtea
împãrãteºte tãcerea celor care ºtiau prea multe,
dar ºi pedepsea orice tentativã de denunþ cu
mierea cucutei ori cu mângâierea tãiºului de
pumnal. Gustaserã din acestea ºi prefectul
pretoriului Iustus Catonius ºi Valerius Asiaticus,
pe ale cãrui domenii pusese ochii Mesalina,
acuzându-l, ea, dezmãþata, de adulter ºi
moravuri pidosnice (putem sã nu-l credem pe
Tacit?), ba chiar ºi Seneca avea sã cunoascã
„binefacerile” exilului pe insula Corsica, aºa ca
bonus înainte de paharul de cucutã comandat

anume pentru el de „duiosul” Nero, cel însetat de
puritate, la ultimul „banchet”, cel din anul 65, când
se credea deja cã numele Mesalinei fusese ºters
din memoria omenirii. Dar omenirea, nu ºi nu!,
l-a transformat în „pecete de nobleþe”!

Pentru Claudiu, condamnarea la moarte a unui
indezirabil, cerutã de Mesalina, era lege. Ea avea
întotdeauna dreptate. Aºa se face cã, visând ea într-o
noapte (în care s-a întâmplat sã doarmã...), vis de
care fusese bântuit ºi complicele ei într-ale crimei,
libertul Narcisus, cã Apius Silanus, cel mai credincios
prieten al împãratului, plãnuise sã-l strângã de gât
pe Augustul, Mesalina ºi Narcis au dat buzna în toiul
nopþii sã-i cearã împãratului sã-l lichideze pe
„criminalul” din visul lor. Împãratul s-a executat.

U
n mmare ddansator, pe numele sãu Mnester,
adorat de mulþime, un fel de Nijinski din
„O mie ºi una de nopþi” din cele mai

frumoase vise ale omenirii, a fost sechestrat de
Mesalina ºi obligat sã „danseze” doar pentru ea,
dupã cum îi „cânta” trupul ei într-o înaltã vibraþie. Dar
mulþimea n-a acceptat sã fie privatã de spectacolul cu
care dansatorul dãdea strãlucire serbãrilor cetãþii ºi a
început sã cârteascã: Mnester era bun al cetãþii!
Mesalina n-avea decât sã-ºi aleagã „dansatorii” din
altã parte. ªi pronia s-a îndurat de norod. Mesalina,
obositã sã tot treacã dintr-un pat în altul (când nu
alegea iarba verde din grãdinile lui Asiaticus devenite
ale ei), a întâlnit iubirea sub chipul prea frumosului
Caius Silius. Nu doar cãsãtorit ºi îndrãgostit de
frumoasa lui soþie Iunia, dar ºi conºtient cã i-a pus
Zeus mâna-n chicã ºi cã o aventurã cu Mesalina nu
numai cã i-ar aduce o apreciabilã rãsplatã în sesterþi,
dar cã n-ar fi de lepãdat nici urcuºul pânã în vârful
piramidei imperiale la o adicã... Toate actele
Mesalinei erau un chiot de fericire. Da, îl iubea
pe Silius! Da, nimic nu era destul de bun pentru
el! Da, îi oferise o armatã de sclavi sã-l serveascã!
Adusese în casa lui mobilele cele mai de preþ, îl
însoþea prin Roma, îl adora. Ce-i cerea în schimb?
O nimica toatã: sã divorþeze de Iunia ºi sã se însoare
cu ea. Cum aºa, ne-am întreba noi, dar s-au întrebat
ºi romanii, care credeau cã nimic nu i-ar mai putea
surprinde când era vorba de Mesalina. Ei, bine,
asta chiar i-a uluit!

MMeessaalliinnaa
Paulla RROMMANESCU

Chiºinãu, ggara
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Cãrþi ººi aautori

PPrriimmaa mmoonnooggrraaffiiee ddiinn lliitteerraattuurraa rroommâânnãã
Soriin-DDãnuþ RRADU

Î
n nnr. 11 ((260) iianuarie 22014 al Buletinului
Informativ al C.N.C.P.C.T. Bucureºti, la rubrica
„Restituiri”, a apãrut un articol interesant

semnat de Nicolae Danciu Petniceanu, din partea
C.J.C.P.C.T. Caraº-Severin. Din acesta aflãm despre
„prima” monografie din literatura românã, Topografia
satului Maidan, scrisã de eruditul Sofronie Marcu
Liuba (1850-1929). Lucrarea a apãrut în anul 1895
la Tipografia Diecezanã Caransebeº. Devenitã,
între timp, o carte rarã, de patrimoniu, a fost
tipãritã în tiraj limitat, de doar 500 de exemplare(!),
iar „puþine biblioteci din Banat se pot lãuda cã
o au în evidenþã”, cum scrie autorul.

Pentru diferiþi cercetãtori, ºi nu numai, acest
fapt ar trebui sã suscite mare interes. A determina
cronologic prima monografie în istoriografia
româneascã de profil este un eveniment aparte.

Este de subliniat un alt aspect: Buletinul
Informativ apare în fomat tipãrit, dar ºi on-line,
având, deci, o rãspândire destul de mare ºi este
o lucrare de specialitate pentru centrele de culturã
ºi de creaþie din þarã. Aºadar, o astfel de informaþie
nu ar putea trece neobservatã.

În mod curios, aflasem, înainte de a lectura
acest articol, cã o localitate din Argeº avea prima
monografie cunoscutã. În anul 1939, G.T. Niculescu-
Varone a întreprins un ambiþios proiect, acela de
a realiza o bibliografie a lucrãrilor monografice
din România Întregitã. Cãutarea a fost susþinutã
de fondul Bibliotecii Academiei Române ºi s-a
întins pe anii 1855-1939; fiecare lucrare este însoþiþã
de o descriere minimalã ºi de cota specificã. 

Þinând cont cã Topografia satului Maidan
a apãrut în 1895, este logic ca aceastã lucrare
sã se regãseacã în bibliografia lui Niculescu-Varone.
ªi totuºi nu o gãsim aici.

D
in sstart ssã pprecizãm cã România interbelicã
numãra la acea vreme (1939) „178 comune
urbane (din cari 22 municipii, 49 oraºe

reºedinþe ºi 107 oraºe nereºedinþe), 70 comune
suburbane ºi 8.942 comune rurale” (p. 6). Din cele
aproape 9 mii de comune „de toate categoriile, câte
sunt în România întregitã, s’au publicat dela anul
1855 pânã la 25 aprilie 1939” (când a finalizat
Niculescu-Varone acest studiu) 203 monografii
de localitãþi, dintre care: 16 pentru municipii,
87 pentru biserici ºi mãnãstiri ºi 44 de „dicþionare
geografice ºi monografii de judeþe” (Ibidem).
Atunci erau 71 de judeþe.

Niculescu-Varone menþioneazã, dupã aceste
lãmuriri preliminare, primele douã lucrãri
monografice româneºti:

„Istoria Câmpulungului, prima reºedinþã a
României, de C.D. Aricescu, Partea I cu 190 pag. ºi
Partea II cu 179 pag. Bucureºti, 1855-56, 2 volume
(II. 31.758), este întâia monografie de oraº, din
cele publicate la noi între anii 1855–1938, în volume
sau broºuri, aflate în Biblioteca Academiei Române.

Comuna Straja ºi locuitorii ei. Studiu istoric,
topografic ºi folkloric, de Dan Dimitrie, Cernãuþi,
1897, 6+112 pag. (I. 66.462), este prima dintre cele
apãrute între anii 1897-1938, în volume sau broºuri”
(p. 6, sub. n.).

La indicele alfabetic al autorilor, numele Sofronie
Marcu Liuba nu apare menþionat. Acelaºi rezultat ºi

dacã luãm în calcul indicele
alfabetic al numelor
localitãþilor. Este posibil
ca satul Maidan sã aibã
întâietate (cu anul 1895),
doarece comuna Straja va
avea monografie 2 ani mai
târziu, dar, oricum, nu este
prima monografie.

A
m vverificat
ºi îîn aaltã ssursã.
În studiul istoric

„Câmpulung, file de istorie
ºi legendã”, din frumosul
album editat de Bruno
Andreºoiu, regãsim
la pag. 14: „Astfel nu e de

mirare cã prima monografie de oraº din istoriografia
româneascã este Istoria Câmpulungului, scrisã de
C.D. Aricescu, la jumãtatea sec. al XIX-lea. Momentul
coincide cu instalarea, la 1855, de cãtre Gheorghe
Popescu a primei tipografii moderne din oraº,
pe strada Bãrãþiei” (sub. n.).

Câmpulung este unul dintre cele mai vechi
centre urbane din întreg spaþiul românesc, jucând
un rol însemnat din punct de vedere politic, religios,
administrativ ºi economic încã din Evul Mediu. Este
prima reºedinþã domneascã din Þara Româneascã
ºi tot aici îºi are originea primul document cunoscut
în limba românã, Scrisoarea lui Neacºu (1521).

Despre Câmpulung s-a scris foarte mult ºi probabil
mulþi cercetãtori ºi-au îndreptat cu interes ºi pasiune
preocupãrile ºtiinþifice asupra acestei strãvechi
aºezãri româneºti. Editura „Ars Docendi” a
Universitãþii din Bucureºti are o serie de titluri reunite

în colecþia „Câmpulung Muscel”.
(Peste 40 de lucrãri publicate
începând cu anul 2000.
Catalogul on-line poate
fi consultat la adresa
http://arsdocendi.ro//wp-
content/uploads/Colectia-
Campulung-Muscel2.pdf.)

P
oetul, ddramaturgul,
gazetarul, traducãtorul
ºi istoricul

câmpulungean Constantin Dimitrie Aricescu (1823-
1886) are un rol important în Revoluþia de la 1848
din Þara Româneascã. Interesant în biografia sa
este faptul cã va avea domiciliul forþat în oraºul natal
(la Câmpulung) în perioada 1851-1856. Aici va scrie
prima monografie o oraºului în limba românã,
dar grafiatã cu caractere chirilice.

Sã citãm, pentru a reda ideile timpului, intenþia lui
Aricescu: „Am întreprins descrierea Câmpulungului
nu pentru cã este locul meu natal; cu niciun preþ
n-aº fi voit a scrie istoria vreunei cetãþi barbare
sau tiranice; am scris Istoria Câmpulungului pentru
materia cea avutã ºi nobilã ce mi-a procurat acest
sujet, pentru instituþiile lui liberale ºi frumoase.

Fiindcã, însã, Câmpulungul este ridicat, oarecum,
pe ruinile unui municipiu roman, anume Romula,
ºi acesta pe ruinile unei cetãþi (dave), anume Jidava,
a trebuit sã dãm lectorului o idee repede de Jidava
ºi de Romula, ca municipiu ºi comunã, pentru
dezvoltarea istoriei noastre.

Istoria noastrã nu este alt decât o ghirlandã de
flori, culese din grãdina istoriei ºi a tradiþiei de muza
mea poeticã, ºi depusã d-o inimã castã, pe fruntea
locului meu natal, spre semn de recunoºtinþã filialã
ºi de admiraþie pentru frumos” (citat din Prefaþã,
sub. n.).
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M
esalina ss-aa ffolosit dde DDreptul RRoman (cunoºtea legile, nu glumã!),
care stipula legalitatea separãrii unilaterale ºi, cum imperialul ei
soþ era mai mult pe ºantier, la Ostia, ea a pus de o nuntã „ca la cartea

recordurilor” cu alesul inimii ei. Era cea mai nãstruºnicã voluptate (ºi ultima!)
„a celor ce au abuzat de toate celelalte” (Tacit). Au urmat cununia, legitimarea
copiilor miresei (înfierea lor de proaspãtul soþ), ofrandele cãtre zei, banchetul,
beþia iubirii neîncercate pânã atunci de ea, aceea de a se crede stãpânã
pe tot universul prin iubire.

O lume toatã o ºtia... doar împãratul, nu! Cele douã curtezane care-l însoþeau
„în deplasare, pe ºantier”, Calpurnia ºi Cleopatra (nu, nu aceea!), au încercat
sã-i strecoare la ureche, între douã ºoapte de non-amor, incredibila veste.
El n-a crezut. Dupã o consultare serioasã cu „staff-ul” consilierilor Calistus
ºi Pallas, libertul Narcis s-a prezentat la împãrat cu, în loc de obiºnuitul salut
Ave Caesar!: „Am veºti pentru tine, Cezar, eºti divorþat. Dacã nu te miºti repede,
soþul ei va deveni stãpânul Romei.”

Piftia umanã care era împãratul s-a întãrit brusc. Trebuiau luate urgent mãsuri.
Împãratul se porneºte la drum ºi, ajungând la Roma când petrecerea era în toi, nu
se duce la palat, ci direct la casa lui Silius. Acesta era costumat ºi interpreta rolul
lui Bachus într-un spectacol care închipuia culesul viilor ºi, alãturi de el, Mesalina
– bacantã beatã (de fericire). Claudiu se pare cã n-a apreciat reuºita spectacolului
ºi, în loc sã se alãture serbãrii generale, a trântit niºte condamnãri la moarte
cât sã tot aibã plebea spectacole publice pe sãturate.

Primul pe listã – Silius. Numai cã lista prezentatã cezarului prin grija fãcãtorilor
de liste de la „cancelaria” imperialã, întocmitã cu maximã scrupulozitate, cu toate
numele celor care-o fericiserã pe Mesalina, nu se putea parcurge într-o zi-douã.

Sângele vinovaþilor ºi al nevinovaþilor curgea mai abitir ca apa din apeductele
Romei. Otrava, ºtreangul, pumnalul îºi fãceau cu sârg datoria. Doar Mesalina
rãmânea de negãsit. Dintre ierburile înalte ale grãdinii lui Asiaticus, ea trimitea
mesaje pline de tandreþe lui Claudiu, rugându-l sã-i îngãduie sã-i vorbeascã
între patru ochi, sã se disculpe, invocând atuul deloc de neglijat cã era doar
mama copiilor lui.

T
are aar mmai ffi ddorit CClaudiu sã-i audã glãsciorul iubitei lui pãcãtoase,
sã-i vadã mutriºoara frumoasã. Aºa cã, înfrânt de dorinþã ºi obosit de
monotonia atâtor execuþii, el i-a trimis nefericitei vorbã sã vinã sã se

disculpe a doua zi. Cã în ziua cu mesajul era mult prea beat ca sã poatã judeca
limpede... Dar Narcis, simþind cam dincotro bate vântul care l-ar fi trimis ºi pe
el în neant, a profitat de beþia împãratului, poruncind centurionilor ºi tribunalului
sã treacã la execuþia Mesalinei, având grijã sã adauge „Din ordinul împãratului!”
Libertul Evrodus avea sã fie acela care a trecut-o pe Mesalina din iarbã,
sub iarbã. De trupul neînsufleþit al asasinatei s-a îngrijit cea care a adus-o
pe lume – mama ei, Lepida.

La vestea despre moartea Mesalinei, împãratul a cerut o cupã mare de vin.
Dupã un timp a întrebat: „De ce nu vine ºi împãrãteasa la masã?” Suetoniu nu
precizeazã dacã era vorba de o amarã ironie sau pur ºi simplu de ramolisment.

„Reginei Dezmãþului”, cum a mai fost numitã Mesalina, i s-au distrus statuile
care o reprezentau, iar numele i-a fost ºters de oriunde s-a aflat înscris. Numai
cã el, numele, s-a mutat în neuitare, revendicat de toate mesalinele Pãmântului
prin care pãcatul înfloare la fiecare treaptã a scãrii blestemate.

Chiºinãu, PPalatul SSfatul ÞÞãrii
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L
a pprima vvedere, Platonia,
cartea scrisã de Mirela
Roznoveanu, este

un roman de dragoste de
un profund lirism. Tema este
iubirea ºi cãsãtoria, tratate
uneori într-un registru luminos,

limpede, alteori, prin contrast, într-un registru sumbru,
grav. Locul acþiunii este oraºul Constanþa. Pe mãsurã
ce avansãm cu lectura, vom descoperi, însã, cã
avem de-a face cu un autentic roman de analizã
psihologicã, ce poate fi aºezat cu succes alãturi de
scrieri celebre, cum ar fi O moarte care nu dovedeºte
nimic de Anton Holban, Nuntã în cer de Mircea Eliade
sau Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
rãzboi de Camil Petrescu. Sentimentele, gândurile,
trãirile sufleteºti ale eroinei – Platonia Elena, solistã
de operã – sunt redate ºi refãcute din evenimente
prezente, din scrisori, din propriile pagini de jurnal
sau din amintirile celorlalte personaje. 

Mirela Roznoveanu, critic literar, eseist, romancier,
poet, jurnalist, redactor de reviste, cercetãtor
de origine românã în dreptul internaþional, strãin
ºi comparat, trãieºte din 1991 la New York, în SUA.
Nãscutã la Tulcea, într-o familie de intelectuali,
îºi ia licenþa în filologie, la Universitatea din Bucureºti,
cu o lucrare de gramaticã istoricã. În SUA, Mirela
Roznoveanu obþine, magna cum laude, un master
in science, în 1996, de la Pratt Institute, School
of Information Science, New York. Debutul
literar se produce în 1970 în revista Tomis
din Constanþa, iar din 1971, devine redactor al
aceleiaºi publicaþii. Între 1975–1978, autoarea
colaboreazã la emisiunile culturale ale
Televiziunii Române,  iar între 1978–1989
lucreazã ca redactor principal la revista
Magazin editatã de ziarul România Liberã.

Mirela Roznoveanu publicã criticã literarã în
revistele Luceafãrul, Contemporanul, România
Literarã, Convorbiri Literare, Viaþa Româneascã
etc. În 1978, îi apare la Editura Cartea
Româneascã volumul Lecturi moderne, propus
pentru premiul de debut al Uniunii Scriitorilor.
În aprilie 1989, este „transferatã disciplinar”
la ziarul Muncitorul Sanitar, în urma aºa-zisului
„proces al ziariºtilor” din „Grupul Bãcanu”.
Între 25 decembrie 1989 ºi 31 ianuarie 1991,
este publicist-comentator la România Liberã,
membru în Consiliul de Conducere ºi membru
fondator al Societãþii „R”. Autoarea face parte
din grupul de ziariºti care în 23 decembrie
1989 scoate ziarul România Liberã de sub tutela
administraþiei comuniste, transformându-l în primul
ziar independent ºi anticomunist din România.

D
in iianuarie 11991, Mirela Roznoveanu se
stabileºte la New York. În 1996, devine
membru al Facultãþii de Drept a New York

University (NYU) ºi ocupã funcþia de cercetãtor
în dreptul internaþional ºi comparat, având gradul
academic de profesor asistent. În 2005, scriitoarea
este redactor ºef al GlobaLex, jurnal online de
cercetare juridicã, publicat de NYU Hauser Global
Program ºi cercetãtor cu gradul de profesor asociat.
Mirela Roznoveanu este membrã a Uniunii Scriitorilor
din România ºi membrã a Academy of American
Poets. Printre volumele publicate, se numãrã:
Civilizaþia romanului (eseu despre romanul universal;
volumul I – 1983, volumul II – 1991), Totdeauna
toamna (roman, 1988), Viaþa pe fugã (roman, 1997),
Platonia (roman, 1999), Timpul celor aleºi (roman,
1999), Toward a Cyberlegal Culture (Cãtre o culturã
juridicã virtualã. Eseuri, 2002), Born Again – in Exile
(M-am nãscut a doua oarã în exil, poeme, 2004),
Elegies from New York City (2008), Civilizaþia
romanului. O istorie a romanului de la Ramayana
la Don Quijote (2008) etc. În 2008, obþine Premiul
pentru literaturã comparatã al Asociaþiei de Literaturã
Generalã ºi Comparatã din România.

Despre romanul Platonia, Dan Cristea spunea:
„Romanul semnat de Mirela Roznoveanu este
romanul intimitãþii ºi identitãþii unei femei, identitate
deloc fixã sau fixatã, doar superficial, prin prejudecãþi
ºi tabuuri sociale. Romanul ne poartã de-a lungul
unei existenþe a cãrei povestire este deopotrivã

o istorie a eului numit Platonia, dar ºi a lumii care
face acest eu.”

P
atru  bbãrbaþi, Jean Dumbravã, Adrian
Morariu, Matei ºi Octav Niculescu au fost
îndrãgostiþi de aceeaºi femeie, în perioade

diferite ale vieþii acesteia. Cea pe care au iubit-o ºi
încã o mai iubesc este Platonia, în prezent soþia lui
Virgil ºi mamã a trei copii. Lor li se alãturã Marian
Moga, care aflã întâmplãtor de existenþa Platoniei,
de la prietenul sãu, Jean Dumbravã. Acþiunea
romanului începe în iarna lui 1988 ºi se încheie în
noiembrie 1989, dar suntem purtaþi ºi înapoi, în timp,
în 1972, 1973, 1974, prin intermediul epistolelor de
dragoste trimise Platoniei de Adrian Morariu ºi Matei.
Intriga amoroasã se împleteºte cu elemente de
suspans, pentru cã Adrian Morariu ºi Matei sunt
implicaþi în lupta anticomunistã. „În luna februarie
a anului de graþie
1989”, ei îl vor include
ºi pe Marian în „celula
de rezistenþã”
din care fac parte,
încredinþându-i o
misiune ce va  atrage
dupã sine sfârºitul
tragic al personajului. 

Înþelepciunea
vârstei ºi buna cuviinþã

nu îi dau voie lui Marian
Moga sã îºi mãrturiseascã
direct dragostea pentru o
himerã – Platonia. Aflat în
vizitã la amicul sãu Jean
Dumbravã, acesta vizioneazã
o casetã cu o înregistrare de

la unul din spectacolele artistei. „Cu rãsuflarea tãiatã,
Marian se lãsã invadat de farmecul acelei femei.
Îl surprindeau nu doar chipul ºi vocea aceea, ci mai
cu seamã un aer difuz de inteligenþã, semeþie ºi chiar
orgoliu, notele unei personalitãþi puternice, dar care,
paradoxal, pãrea cã nu voia cu niciun chip sã iasã
în evidenþã... Ar fi vrut, vai, Doamne Dumnezeule,
sã fie a lui, iubita lui. Ceea ce visase cã ar fi putut
exista se afla înregistrat pe o biatã peliculã?”

T
rebuie rremarcate, însã, curajul, hotãrârea
ºi tenacitatea de care Marian Moga dã
dovadã în cercetãrile pe care le face pentru

a o întâlni pe aceastã necunoscutã, despre care
crede cã este femeia visurilor sale. Dacã ne gândim
la romanul Adam ºi Eva, am putea spune cã Marian
Moga se aflã în cãutarea perechii divine, pe care
crede cã a descoperit-o în Platonia. Totuºi, acelaºi
sentiment al aflãrii femeii ideale în persoana
Platoniei îl trãiesc ºi ceilalþi bãrbaþi care au fost
cândva îndrãgostiþi de ea, poveºtile lor alcãtuind
încã un roman în interiorul romanului. Niciunul dintre
ei nu îºi propune sã disimuleze, sã nege interesul
pentru soþia ºi mama copiilor lui Virgil. De fapt,
pentru Jean Dumbravã, Adrian Morariu ºi Matei,
Platonia este cea pe care au cunoscut-o cu ani buni
în urmã, pe vremea studenþiei ei, la Cluj. Platonia
simbolizeazã trecutul cu care aceºti oameni încã
mai încearcã sã comunice, în speranþa cã
vor descoperi acolo cheia pentru un prezent
ºi un viitor ideal. 

Despre Adrian Morariu, Platonia afirmã cã
„este într-adevãr, un compozitor de excepþie.
Nu are adâncimi ameþitoare, ci doar suprafeþe
calme, ce se impun ca o obsesie. Aºa este ºi muzica
lui.” Povestea de iubire pe care acesta o trãieºte

cu Platonia are în ea ceva de aventurã eroticã, pentru
cã el este un bãrbat cãsãtorit, un om respectabil.
Tocmai de aceea, nu are puterea sã se implice într-o
relaþie de duratã, aºa cum ºi-ar dori Platonia. Adrian
Morariu însuºi îºi mãrturiseºte laºitatea ºi cruzimea
cu care s-a despãrþit de cea pe care o dorea. „Dacã
vrei”, spune el, „am fugit ca sã nu mã angajez prea
mult. Eram însurat. Mã gândeam cã pentru cariera
mea era mai confortabil un cãmin liniºtit, în care
sã pot lucra la muzica mea, decât o viaþã alãturi
de neliniºtile, de patetismul ei, de forþa ei vijelioasã.
Mã inhiba, îmi deturna pur ºi simplu gândirea.
Mã eneva prin directeþe. Vrei sã spui cã-mi era fricã?
Mã simþeam ca un animal ameninþat în echilibrul lui.
Mã temeam sã nu mã anexeze talentului ei. ªi eram
otrãvit de gelozie. Ei, da, eram invidios pe intuiþiile ei,
ºi toate astea erau amestecate cu iubire, þine minte,
o iubire imensã... Voiam sã fiu liber ºi nu dominat
de ceva care mã modifica, îmi modifica cele mai
adânci structuri ale existenþei.”

P
latoniei, rrelaþia ccu AAdrian MMorariu îi aduce
convingerea nestrãmutatã cã el este soarta
ei. „Faptul cã pânã ºi amintirile lor se

completau le dovedea cã fuseserã predestinaþi
dintotdeauna ºi cã dacã soarta fusese bunã
adunându-i, ei reuºeau de minune sã-ºi batã joc de
ea, distrugându-i lucrarea. De acum înainte, drumul
lor era hotãrât doar de ei doi. Destinul se plictisise
sã-i tot mâne din spate.” Platonia are conºtiinþa cã
„depindea de hotãrârea acelui om care o þinea în
braþe, de care se înlãnþuise, ºi el nu hotãra nimic.”

Dupã acest eºec, Platonia se decide sã
pãrãseascã definitiv Clujul. Îºi gãseºte o slujbã la
Constanþa, în corul operei, se cãsãtoreºte cu Virgil,
ofiþer în marina comercialã, împreunã cu care îºi
clãdeºte un cãmin. Este genul de „soþie devotatã ºi
ambiþioasã sã aibã o casã cât mai frumoasã ºi mai
curatã, mai sclipitoare.” Cu toate acestea, femeia
despre care Marian Moga gândeºte cã are „ceva
ademenitor, dar totuºi prea complicat, lipsit de
simplitatea mãrii”, nu este fãcutã sã rãmânã o simplã
gospodinã sau o voce oarecare în corul operei din
Constanþa. Ajunsã la momentul în care ar fi putut sã
se simtã împlinitã ca soþie ºi mamã, aceasta începe
sã retrãiascã trecutul ºi de aici se naºte drama.
Trecutul nãvãleºte în prezent, o urmãreºte ºi o
împiedicã pe Platonia sã se mai bucure de ceea ce
îi aparþine. Lucruri banale îi trezesc amintiri puternice,
din vremea relaþiei ei cu Adrian, cu Jean Dumbravã,
cu Matei ori cu Octav Niculescu. Platonia este legatã
de aceºti patru bãrbaþi prin legãturi puternice,
nevãzute. Tot astfel dupã cum în Nuntã în cer,
romanul lui Mircea Eliade, Andrei Mavrodin ºi Brabu
Hasnaº evocã imaginea celei pe care o iubiserã –
Ileana – fãrã a mai ºti nimic despre ea, Jean, Adrian
Morariu ºi Matei o cred pe Platonia moartã. Chiar ºi
aºa, dragostea pentru ea rãzbate din fiecare cuvânt
ºi gând al lor, iar dorinþa de a o regãsi, dacã încã
mai trãia, de a remedia acea rupturã totalã pe care
ei o iniþiaserã, devine primordialã. 

Fiecare dintre aceºti bãrbaþi a refuzat ºansa
oferitã de destin de a se împlini prin dragoste, alãturi
de Platonia. Ea este femeia alãturi de care s-ar fi
realizat sufleteºte ºi, de aceea, cãutarea lor, frenezia
cu care doresc sã o regãseascã pe cea pierdutã
au un sens aparte. La fel ca ºi Adrian, Matei
mãrturiseºte: „ªi mie mi-a fost greu, atunci când
a trebuit sã o ucid în minte pe Platonia... Pentru
cã o iubeam nemãsurat de mult. ªi asta mã ucidea
ºi pe mine.”

Universul în care trãiesc Adrian, Jean ºi Matei
este dramatic. Dramaticã, de altfel, este ºi evoluþia
Platoniei. „În vara în care l-a cunoscut pe Virgil fugise
de un an din Cluj. Mai întâi plecase din casa lui Jean,
tot mai bolnav de gelozie, o gelozie stupidã, tot mai
furios pe darul ei nenorocit de a ieºi în evidenþã ºi
de a avea întotdeauna dreptate. Îºi dãduse demisia
de la Operã... Cu ajutorul lui Titi, vãrul ei care o iubea
în tainã încã din copilãrie, a pus la cale un fals: a
corectat în cartea de muncã „solistã” cu „coristã”...
Avea 28 de ani împliniþi, pierduse orice speranþã de
a mai avea un cãmin al ei, copii, un bãrbat care s-o
iubeascã ºi cãruia sã-i dãruiascã întreaga ei iubire.”

OO ddeeffiinniiþþiiee nnaarraattiivvãã aa vviieeþþiiii ccaa sscceennãã
Octaviian DD. CCURPAª



CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº

Anul VV ��� Nr. 44 ((41) ���Aprilie 220142200

Cãrþi ººi aautori

P
ovestea vvieþii PPlatoniei este una neîmplinitã,
pentru cã nici iubirea ei cu Marian Moga
nu va avea finalitate. Acesta este reþinut

de autoritãþile comuniste, arestat pentru „o chestie
politicã”. Platonia „a înþeles cã soarta lui Marian
era pentru mulþi ani de aici înainte pecetluitã.
ªi a ei odatã cu a lui. Noiembrie 1989. Cine
sã mai aibã vreo speranþã? În timp ce pleca acasã,
simþi cum intrã parcã încet în pãmânt. Poate cã
îºi identificase prea mult viaþa cu iubirea ei pentru
Marian.”

Aflatã în pragul divorþului de Virgil ºi fãrã nãdejdea
de a-l mai întâlni vreodatã pe cel drag, Platonia alege
sã îºi punã capãt zilelor în mare. Cea despre care
Adrian Morariu spusese cândva, „tu eºti frumoasã,
minunatã ºi bunã”, este înghiþitã de valurile sãrate
ºi înghetaþe. „Între statuarii stabilopozi, Platonia avea
privilegiul albului imaculat al veºmântului de scenã;
era singurã aici, pe întinderea malului ºi a cerului
oglindit în apã, care arbora masca unei vieþi trãite.
Toate celelalte din jur îºi trãiserã moartea. Aceeaºi
moarte care o îmbrãþiºa acum ca o bucurie de al
cãrei înþeles nu mai ºtia nimeni. Iar vântul, asemeni
unui braþ tandru, curtenitor, apuca din când în când
franjurii frumosului fular ºi îi ridica alintându-i Platoniei
obrajii reci, din care doi ochi aprinºi, plini de
o resemnare împãcatã ºi demnã mai nãzuiau
sã cuprindã imensitatea mãrii.”

În mod paradoxal, moartea Platoniei se produce
imediat dupã momentul unui imens succes de scenã.
Platonia este Carmen, o Carmen despre care
cei care asistã la spectacol spun cã a fost
„extraordinarã,... magnificã,... divinã.” Motivul mãrii
simbolizeazã sacrificiul de sine al artistului care a
reuºit sã îºi împlineascã menirea. În viaþa personalã,
Platoniei i se refuzã ºansa de a gãsi dragostea,
iar iubirea ºi devotamentul ei rãmân fãrã rãspuns.

Ca artistã însã, ea dovedeºte genialitate, este
capabilã de a realiza un rol perfect ºi unic prin
frumuseþea ºi mãreþia lui. De altfel, Adrian Morariu
are premoniþia faptului cã Platonia va reuºi pânã la
urmã rolul vieþii ei, atunci când îi spune: „Un cântãreþ
cântã aºa cum este. Dacã este bun ºi frumos va
cânta splendid. Dacã un solist este urât sau meschin,
glasul îi va suna urât ºi meschin. Tu eºti frumoasã,
minunatã ºi bunã. Ai cântat extraordinar.”

P
ortretul mmoral aal PPlatoniei este reliefat
de afirmaþia unei foste colege a acesteia:
„Platonia nu poate fi hipnotizatã, dar poate

hipnotiza.” În final, ne dãm seama cã toate celelalte
personaje ale romanului au rolul de a completa

imaginea fluidã, aproape irealã a acestei femei.
Tragismul destinului  ei reiese cu precãdere din
aceastã imagine terifiantã de la sfârºitul cãrþii, ce
pune în evidenþã drama profundã, chinul interior,
suferinþa îndelungatã trãite de eroinã. Într-un astfel
de context, faptele mãrunte – „Înainte, Platonia zãri
deºertul cãutãrii a ceea ce avea sã piardã. Adrian
urma sã plece.... Voia sã se uite pe ea.” – capãtã
semnificaþii majore, pentru cã toate aceste fapte
mãrunte au declanºat sfârºitul. Deznodãmântul
are loc în preajma apei. Apa este elementul central
al romanului, ca simbol al zbuciumului interior, al
iluziilor urmãrite cu tenacitate ºi consecvenþã de
personaje. Romanul se încheie simetric. Suferinþa
cutremurãtoare a Platoniei poate fi ghicitã încã
din primele pagini ale cãrþii, atunci când aceasta
rememoreazã perioada de început la Constanþa.
„În anul în care ea venise la Constanþa, marea
îngheþase pânã în larg... Patina curajoasã, fãcând
haz de spaimele Nonei. Nici în ruptul capului Nona
nu voia sã meargã mai aproape de hotar, de locul
acela care pe ea o atrãgea atât de mult ºi unde
valurile cedau frigului, zbuciumului, lãsându-se
îngheþate. Într-o dupã-amiazã foarte geroasã, cu cer
încã senin ºi fãrã vânt, ajunsese aproape. Mai avea
puþin, þãrmul era deja departe, mersese pe placa
îngheþatã a mãrii ceva mai mult de un kilometru.”

Platonia este un personaj aflat la limita dintre real
ºi fabulos. În simbol, ea reprezintã idealul, care de
obicei rãmâne intangibil. Din nefericire, paradisul
pierdut este o realitate cãreia, ca pãmânteni, trebuie
sã îi facem faþã. Prin numele pe care îl poartã,
Platonia pare a fi predestinatã eºecului în dragoste.
Iatã de ce, atunci când ea se uneºte cu marea,
acest lucru probabil cã nu va mira pe nimeni.
Pentru cã „toatã lumea din teatru aflase
cã este ultimul spectacol al Platoniei.” 

(Urmare din pag. 4)

L
a ccelãlalt ccapãt aal ffirului eera ººoferul ddanez.
Mã recunoscuse la televizor. Mi-a zis: – Am
o singurã întrebare: tu ai fost informatorul?

Trebuie cã l-am convins, cu negaþia ºi cu respectul
meu pentru situaþia disidenþilor, chiar dacã nu în mod
necesar ºi pentru politicile lor. A venit la hotel ºi, dupã
câteva pahare, mi-a spus povestea. Curând dupã
plecarea mea, activitatea privind tiranocidul s-a pornit.
Au reuºit sã obþinã o camerã cu o fereastrã cãtre unul
dintre locurile unde Castro avea sã vorbeascã, o puºcã performantã, o barcã
rapidã, benzinã. ªi ziua s-a apropiat. Dar s-a întâmplat cã pe neaºteptate ºeful
grupului a dispãrut cu barcã cu tot ºi cu una dintre fete (cea cu rochia verde?),
înainte ca arma sã tragã, nu dupã, fapt ce a demoralizat echipa. Toatã afacerea
a fost demascatã, iar ºoferul danez a primit 30 de ani pe Isla de Pinas.

– Cea mai interesantã perioadã din viaþa mea!, mi-a spus. Aproape numai
profesori. Niciodatã nu am învãþat atât de multe. Greu, multã propagandã.
Dar am ieºit dupã câþiva ani, pentru bunã purtare. ªi am venit în Suedia,
unde vreau sã rãmân.

Actul IIII. ªi a rãmas. Câþiva ani mai târziu a devenit un pionier al luptei
împotriva violenþei în Suedia, tipul de om care intervine direct între persoane
violente, pe stradã, organizând o miºcare. Un tip curajos.

Când am avut prelegerea de deschidere ca profesor Olof Palme în studiul
pãcii, în septembrie 1990, el a fost prima persoanã pe care am invitat-o.
S-a aºezat în primul rând. Ne-am îmbrãþiºat.

Menþionez toate acestea, deoarece toate piesele au mai mult de un act.
ªi pentru cã sunt victima tentaþiei de a încheia cu un happy end. Dar, de ce nu?

Timpul a trecut. Fidel Castro e tot acolo. Pânã acum, a supravieþuit la nouã
preºedinþi ai SUA, doi dintre ei chiar cu douã mandate; unul dintre ei a fost
împuºcat, pentru motive complexe, în care probabil Cuba a fost unul dintre factori.

Un studiu comparativ al preºedinþilor SUA
ieºit din pana sau din gura lui Castro
ar fi o lecturã interesantã. L-am întâlnit
de trei ori. El a vorbit, întrebãrile nu aveau
niciun impact asupra lui, în contrast cu Che
Guevara, care era un tip dialogic. ªi care

deja avea un halou tragic încã din anii dinainte
de a fi ucis de CIA în Bolivia, în 1967.

De ce a supravieþuit Castro? Deoarece el, în
contrast cu majoritatea altor dictatori, nu numai crede
în asta, dar chiar încearcã sã asigure nevoile de bazã
pentru toatã lumea, los cinco bienes fundamentales:
hranã, haine, locuinþã, sãnãtate, ºcoalã. Existã ceva
în el care probabil înmoaie mâna ucigaºilor, ceva aflat
dincolo de garda care-i asigurã securitatea. Poate cã
era ceva ºi dincolo de visul vieþii bune care i-au fãcut
pe ºeful echipei de tiranocid ºi pe femeia lui (cea

în rochie verde?) sã fugã cu barca cea rapidã. Poate cã acest ceva a ajuns
ºi în unele locuri din înaltul castel al fascismului structural global: Washington D.C.

Îmi amintesc de întâlnirea ONU pe teme sociale din Copenhaga, din martie
1995. Fidel Castro a fost fãrã tãgadã cea mai popularã persoanã de la acea
întâlnire uriaºã. Dupã el, venea Mitterand.

C
u vvreo ttreizeci dde aani îîn uurmã (era prin 1973, dupã conferinþa privind
mediul, de la Stockholm, din 1972), niºte politicieni de vârf din Cuba
mi-au cerut câteva sfaturi:

(1) Comerþul pe care-l faceþi cu Uniunea Sovieticã este bazat pe logica
Rãzboiului Rece, iar acest rãzboi nu va dura pentru totdeauna. Mai bine ar fi
sã vã autosusþineþi în ceea ce priveºte nevoile de bazã pentru cei mulþi ºi bunurile
de consum pentru viaþa zilnicã. Protejaþi mediul. Adoptaþi agricultura organicã.

(2) Aveþi dezbateri, chiar ºi publice. Dar lumea cere partide politice. SUA
au douã partide de dreapta, Cuba ar putea avea douã partide de stânga,
unul socialist ºi unul comunist, pentru a stimula dezbaterea publicã.

La fel le-am spus atunci când am fost profesor vizitator la Universitatea din
Havana, în 1972. Studenþii discutaserã despre Cehoslovacia ºi China, au venit
noaptea la hotel ºi au mers apoi la Ministerul de Externe cubanez pentru a
verifica informaþia pe care le-o dãdusem cum cã vasele de pescuit cubaneze
secau râuri din Africa pentru peºte. Ministerul de Externe a mãrturisit.

Mai devreme sau mai târziu, cubanezii vor trebui sã abordeze într-un fel
sau altul punctul al doilea de mai sus. Totuºi, pe lista mea a ceea ce înseamnã
democraþie, Cuba se plaseazã deasupra Statelor Unite ale Americii...

(Fragmente din autobiografia lui Johan Galtung, On the Peace Path Through
the World, 2000.)

Din îînvãþãturi...
Deci, mmai îîntâi ssã tte îîmbraci îîn ddragostea llui DDumnezeu, cca

într-oo pplatoºã ººi ssã iieºi ccu vveselie ccu bboierii ttãi ººi ssã nnu îînþeleagã
nicicum ddespre ttine ccã eeºti îînspãimântat ssau ccã ffaþa tta ss-aa
schimbat, cci ssã tte aarãþi llor vvesel. AAsemenea, ccheamã ppe bboierii
cei bbãtrâni ººi ppe ssfetnicii ttãi ººi ttoatã þþara, ººi sspune-lle ccuvinte
dulci:

„Iatã, dduºmanul nnostru aa vvenit îîmpotriva nnoastrã, iiar nnoi nnu
le ssuntem ccu nnimic vvinovaþi, cci ccâte ccuvinte ddulci aau ffost, ccu eele
i-aam îîndulcit, ººi ddacã aa ffost vvorba dde aavuþie, nnoi lle-aam ddat, ººi
dacã aa ffost vvorba dde ssmerenie, nnoi nne-aam ssmerit. DDar eei nn-aau

vrut ssã nne pprimeascã nnici ccuvintele ddulci, nnici aavuþia, nnici
smerenia, cci aau vvenit aacum ssã iia ccapul mmeu, ººi nnu nnumai ccapul
meu, cci ººi ccapetele vvoastre. DDe aaceea, eeu nnu mmã vvoi llãsa, cci
îmi vvoi ppune ccapul ppentru vvoi, ccã-mmi eeste ººi mmie mmilã dde vvoi. DDar
sã vvã îînveþe DDomnul DDumnezeu ssã vvã ffie ººi vvouã mmilã dde ccapul
meu, pprecum ººi mmie îîmi eeste dde ccapetele vvoastre. SSã cchemãm
pe DDumnezeu îîn aajutorul nnostru ººi ccu aajutorul llui DDumnezeu ssã
mergem îîmpotriva llor. PPentru ccã, ddacã ssunt mmulþi, DDumnezeu
i-aa îînmulþit, iiar ppentru nnesmerenia llor DDumnezeu îîi vva ssmeri
ºi vva dda ppe vvrãjmaºii nnoºtri ssub ppicioarele nnoastre.”
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La ppas pprin ssatul gglobal

A
m ppetrecut cceva ttimp
prin lumea chinezilor,
în perioade istorice

diferite. Prima datã, eram
în calitate de diplomat la
ambasada României din Beijing.
Pe atunci, chinezul era diferit,
aºa cum era ºi þara lui, întrucât

China traversa una dintre cele mai dificile etape din
epoca modernã. Pe plan intern, þara era mãcinatã de
ceea ce s-a numit Revoluþia Culturalã. Era o sãrãcie
lucie, iar chinezul îºi câºtiga cu greu o existenþã
modestã, adesea la limita supravieþuirii. În exterior,
China avea puþini prieteni (printre ei ºi România),
însã mulþi râvnitori la bogãþiile ei. M-am întors în
China, ca turist, dupã 44 de ani, însã nu am mai aflat
aceeaºi þarã ºi nici acelaºi chinez. Între timp, China
cunoscuse o dezvoltare vertiginoasã ºi se instalase
comod în jilþul celei de a doua mari puteri
economice a lumii. Chinezul nu mai era nici el
acelaºi, pentru cã tocmai produsese acel miracol.
El îºi onora, în continuare, cartea de vizitã pe
care istoria gravase cuvintele creator al celei
mai strãlucite civilizaþii a omenirii.

Ca simplu observator al acelor realitãþi, vechi
ºi noi, mã întrebam ºi eu, ca oricare alt vizitator
strãin, ce are aºa de special acest popor de
uimeºte lumea de mai multe milenii. Mã feresc sã
spun ºase, opt sau zece milenii, pentru cã China
rãmâne o þarã a misterelor, care, relativ recent,
a început sã se descopere ºi sã fie descoperitã.
Mã întreb cum va suna istoria acestei þãri ºi chiar
a omenirii atunci când va fi descifratã povestea
piramidelor sale: Marea Piramidã Albã sau cele
peste o sutã de asemenea construcþii megalitice,
cele mai vechi din lume, îngropate la 300 de metri
sub pãmânt. Dar sã revenim la chinezul nostru,
care este creditat de literatura de specialitate
cu o inteligenþã peste media fiinþelor umane.
Nu sunt rare nici supoziþiile despre o eventualã
origine extraterestrã a chinezilor. Noi însã ne
vom limita la ceea ce putem afla din informaþiile
disponibile în prezent.

Cã chinezul este diferit, plãmãdit dintr-un material
special, ne sugereazã chiar bogata mitologie a
acestui popor. Creatoarea, zeiþa Nu Wa, ºi-a început
opera pe malul Fluviului Galben, nu cu un Adam ºi
o Evã, ci cu un grup, o colectivitate. Poate de aceea
istoriografia chinezã susþine cã unitatea de bazã
a societãþii chineze este familia ºi nu individul.
În consecinþã, societatea este o extensie a familiei.
Încã de la apariþie, familia a avut standarde stricte de
convieþuire, cu subordonãri ºi sarcini precise pentru
fiecare membru, având scopul suprem de a asigura
armonia între oameni, între ei ºi naturã. Marele filosof
Confucius (551-479 î.Hr.) avea în vedere o armonie
în diversitate, care sã þinã seama de factorul
personalitate. Este ºtiut cã chinezul a avut
întotdeauna un stil de viaþã natural, simplu ºi
armonios, realizabil datoritã trãsãturilor sale nobile,
precum erudiþia, hãrnicia, sârguinþa, cumpãtarea,
modestia, dar ºi iuþeala minþii ºi stãpânirea de sine.
La acestea, a mai adãugat ºi Confucius calitãþi
precum echitate ºi omenie, iubire ºi fidelitate,
bunãvoinþã ºi bunãcuviinþã, dar ºi integritate,
drept standard suprem. 

Î
n fformarea cchinezului, educaþia a avut ºi
continuã sã aibã un rol esenþial, pentru cã
ea elibereazã omul, îl face mai puþin vulnerabil.

Se merge, în continuare, pe jaloanele trasate de
Confucius, care sublinia cã natura ne aseamãnã, însã
educaþia ne deosebeºte. El mai spunea însã ceva:
învãþãtura fãrã cugetare nu are noimã, iar cugetarea
fãrã învãþãturã este ca un lucru nãscut mort. 

Armonia la chinezi transcende timpul ºi spaþiul.
Ea înglobeazã organic trecutul, prezentul ºi viitorul.
Întotdeauna, chinezul a luat cu el ºi trecutul, în
cãlãtoria lui spre viitor. Obligaþia de a-ºi venera
strãmoºii ºi faptele acestora era consideratã drept
sacrã, aºa cum era ºi ambiþia generaþiilor, în
succesiune istoricã, de a nu-ºi dezamãgi înaintaºii
prin realizãrile lor. Un asemenea pilon al culturii
chineze se observã cel mai uºor în cadrul
festivalurilor tradiþionale, desfãºurate pe tot parcursul
anului, în strânsã concordanþã cu anotimpurile ºi
ciclurile solar ºi lunar. Festivalul Primãverii, de

exemplu, este cel care anunþã începerea unui nou an,
atât calendaristic, cât ºi agricol. Este momentul când
chinezul aºteaptã vizita zeului bucãtãriei ºi a soþiei
acestuia, care primesc îngãduinþa Împãratului Celest
de Jad de a reveni printre pãmânteni pentru a le
proteja gospodãria ºi a le aduce noroc în noul an.
Chinezul ºi-a rezervat o zi a colþunaºilor, pe care
familia îi consumã la întrecere, având credinþa
cã aceºtia aduc noroc ºi prosperitate. Nu lipsesc
nici dansurile dedicate începerii muncilor agricole,
dansuri exotice: al dragonului zburãtor, al leului
sau al lampioanelor multicolore. Dansul lampioanelor
se transformã în festival naþional în dinastia Tang,
iar imaginile succesive proiectate de lampioane
în dinastia Song sunt considerate drept precursoare
ale filmelor de astãzi. Din multitudinea de festivaluri
anuale, îl mai amintesc doar pe cel al Spiritelor,
când porþile ºi uºile rãmân larg deschise, pentru

ca sufletele strãbunilor sã intre ºi sã simtã din nou
cãldura familiei. Dacã mai exitã ºi un curs de apã
prin apropiere, atunci lampioane colorate le vor
lumina calea.

V
iaþa dde zzi ccu zzi aa cchinezului se încadreazã
într-o matrice specificã, cu elemente
acumulate timp de milenii, care vizeazã

partea fizicã ºi psihicã, sãnãtatea ºi alimentaþia,
comportamentul în societate. Într-un atare context,
este interesant sã aflãm despre efectul bumerangului,
pe care Confucius îl formula astfel: sã nu faci altuia
ceea ce nu vrei sã þi se facã þie. Apoi, este de reþinut
faptul cã, dupã chinezi, gândul este cel care atrage
binele sau rãul în existenþa noastrã, întrucât vibraþiile
pe care le emitem prin vorbe, dorinþe sau sentimente
se întorc la noi.

Viaþa cotidianã a chinezului este de neconceput
fãrã exerciþii fizice. Pentru noi, europenii, este greu
sã înþelegem toate valenþele artelor marþiale, de
exemplu, pe care suntem tentaþi sã le reducem la
simplul termen de lupte. Aceasta, atâta timp cât nu
ºtim cã strãmoºul lor, generalul Yue Fei din dinastia
Song, le vedea drept calea pentru cultivarea rãbdãrii,
perfecþionarea îndemânãrii, dobândirea mãiestriei prin
acceptarea durerii. De altfel, de artele marþiale este
legatã, în bunã parte, ºi povestea privind longevitatea
de 256 de ani a instructorului de arte marþiale,
Li Ching-Yuen (1677-1933), despre care scriau
publicaþiile americane Time Magazine ºi New York
Times prin anii '30 ai secolului trecut. Secretul
ar fi constat în exerciþii fizice zilnice, dietã bazatã
pe plante medicinale ºi vin de orez, liniºte mentalã
ºi, desigur, armonia perfectã între Yin ºi Yang.
Conform celor douã publicaþii, documente de arhivã
consemneazã felicitãrile adresate de guvernul chinez
lui Li la a 150-a ºi 200-a aniversare a zilei sale
de naºtere.

Pentru lumea nechinezã ºi mai fascinantã apare
ªtiinþa vieþii, adicã medicina tradiþionalã. Aceasta
este expresia cunoaºterii perfecte a meridianelor
ºi centrilor energetici, a punctelor de acupuncturã
ºi, eventual, a unor potenþe supranaturale. Sigur,
ni se poate pãrea neverosimil dacã auzim cã
subconºtientul dã organismului comenzi care sã
mobilizeze energiile pozitive sau negative, în raport
de starea de spirit a individului. Apoi, chinezii mai iau
în calcul ºi factorul suflet în tratarea unei maladii. În
ideea cã lucrarea sufletului este ºi lucrarea trupului,
ei susþin cã omul cu suflet bun se vindecã mai uºor
ºi mai repede. Medicina tradiþionalã chinezã a
descoperit ºi o vamã a sufletului, aflatã la douã
degete de la încheietura pumnului. Asistând la un

consult medical, cu prilejul recentei vizite în China,
am observat cum medicul a pus degetul mare
la vama sufletului, dupã care adresa întrebãrile
într-o anumitã ordine, în raport de locul ºi rolul
organelor interne avute de el în vedere. Când
se referea la ficat, doctorul chinez ºtia cã organul
respectiv poate fi sediul mâniei ºi supãrãrii, atunci
când intervine un dezechilibru dintre componenta
Yang a bucuriei ºi Yin a tristeþii. ªtia, de asemenea,
cã deficitul de energie al pancreasului dã
nemulþumire ºi îngrijorare ºi cã rinichii sunt garantul
vieþii, întrucât ei alimenteazã din energia proprie
organele în suferinþã. 

D
acã ddorim ssã-ii îînþelegem mai bine pe
chinezi, este obligatoriu sã aruncãm o
scurtã privire ºi asupra artei lor culinare,

consideratã element central al coeziunii naþionale
ºi componentã majorã a civilizaþiei acestei þãri. Ca
orice artã, ea are propriile ritualuri ºi simboluri, fiind
comparatã, adesea, cu acþiunea de guvernare a
statului. ªi nu-i de mirare, dacã ne gândim cã
bucãtarul Yi Ying a fost primul din istoria Chinei care

a ocupat fotoliul de prim-ministru. Despre
el se scrie cã, în talentul lui de conducãtor de
stat, s-a evidenþiat arta de a armoniza ºi echilibra
cele cinci gusturi principale ºi diverºi alþi factori. 

Ritualul alimentar evidenþiazã existenþa unui
cod de reguli precise, bazate pe bune maniere,
dragoste, respect reciproc, cu corolarul lor
armonia. Nimic nu se face la întâmplare. Felurile
de mâncare sunt legate de ciclurile naturale,
pãmântene sau cereºti, având simboluri bine
înrãdãcinate în tradiþia chinezã. Astfel, peºtele
ºi colþunaºii aduc belºug, turtele de orez asigurã
progresul în noul an, iar tãiþeii, cât mai lungi, sunt
legaþi de longevitate. Ei au ºi convingerea cã
tacâmurile lor, beþigaºele, ar ajuta la dezvoltarea
abilitãþilor ambelor emisfere cerebrale.

Nunta tradiþionalã la chinezi este o perlã a
simbolisticii. Unirea celor doi tineri se fãcea numai
dupã consultarea unei ghicitoare sau a unui astrolog.
Ceremonia nu începea niciodatã la orã fixã, ci la ºi
jumãtate, astfel ca limba minutarului sã urce, pentru
a deschide tinerilor calea spre succes. Din aceleaºi
raþiuni, ºi tortul miresei se tãia de jos în sus, spre
primul etaj. Predomina culoarea roºie, de la invitaþii
la rochiile miresei, pentru cã roºul este expresia
dragostei, bucuriei ºi prosperitãþii. Floarea miresei
nu putea fi decât bujorul, care exprimã ºi el dragoste,
prietenie, noroc, bogãþie, onoare, frumuseþe femininã,
echitate ºi echilibru sufletesc. Dragostea chinezilor
faþã de flori nu putea fi exprimatã mai bine decât
o fãcea marele filosof Confucius: Mã întrebi de
ce cumpãr orez ºi flori. Cumpãr orez ca sã trãiesc
ºi flori ca sã am ceva pentru ce sã trãiesc.

C
u aaceste sscurte iincursiuni prin tradiþiile
chinezeºti, trebuie sã admitem cã nu putem
lãsa pe dinafarã elitele celui mai numeros ºi

prolific popor de pe Terra. Chinezii au propriul cântar,
pe care îºi aºazã conducãtorii ºi faptele lor, fie ei
regi, împãraþi, preºedinþi sau prim-miniºtri. Tuturor
li se aplicã mãsura de care beneficiazã, ºi astãzi,
Împãratul Galben în istoriografia chinezã: guvernarea
împãratului Qin Shi Huang a fost crudã ºi nemiloasã,
însã meritele sale istorice sunt nemuritoare. Deci,
chinezii se conduc, ºi în acest caz, dupã elementele
dualiste, contrare ºi indispensabile, Yin ºi Yang.
La ei, tot ce-i bun, fie el ºi parþial, se pãstreazã
în tezaurul naþional. Însã, elita nu înseamnã doar
liderii unui popor. Elita se constituie din totalitatea
celor care asigurã funcþionarea de ansamblu sau
departamentalã a unui stat. ªi aici chinezii au oferit
lumii cele mai bune ºi eficiente soluþii. Este vorba de
un sistem foarte bine articulat al serviciilor civile, care
viza selecþia ºi numirea, evaluarea ºi promovarea,
supervizarea ºi destituirea. Parte a acestui sistem,
examenele imperiale selectau pentru funcþiile de
oficiali ai guvernului doar pe cei mai buni cunoscãtori
ai culturii tradiþionale chineze. Tradiþia ºi iar tradiþia!
Este evident faptul cã, pentru chinezi, tradiþia nu a
aparþinut vreodatã trecutului. Ea este încadratã la
prezentul continuu, fiind perceputã drept o miºcare,
o existenþã, un proces de conectare a trecutului,
prezentului ºi viitorului. De aceea, civilizaþia chinezã
se caracterizeazã doar prin succesiuni, fãrã fracturi.
Într-un asemenea context, examenele imperiale au
funcþionat în permanenþã ca un adevãrat Mare Zid
de protecþie pentru civilizaþia chinezã. 

PPooppaass îînn CChhiinnaa
Ion PPÃTRAªCU
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Î
n mmaterie dde ssãrbãtori rreligioase existã
particularitãþi ºi diferenþe fireºti de la o naþie
la alta, dar nimic nu depãºeºte în efort ºi

spectaculozitate amploarea festivitãþilor pascale
proprii spaþiului catolic hispanic. E foarte probabil
ca fastul neobiºnuit al sãrbãtorii Paºtelui la spanioli
sã se datoreze concurenþei latente a atotprezentei
credinþe islamice, practicate cu ardoare de-a lungul
secolelor de numeroºii supuºi musulmani cu care
au convieþuit. Mai puþin intereseazã însã cauzele,
cât fenomenul în sine, care fascineazã atât de tare
încât puhoaie de gurã-cascã de pe întreaga planetã
asalteazã an de an marile oraºe spaniole, venind
special sã contemple minunea.

Fãrã îndoialã, sãrbãtoarea Paºtelui e peste
tot în lume un fenomen particular, o problemã
extrem de delicatã, aproape intimã. Fiecare popor o
interpreteazã într-un mod propriu, aproape personal.
Nu arareori, în aceastã perioadã a anului simþim o
reacþie de respingere involuntarã, un fel de rugãminte
mutã din partea creºtinilor, care parcã îºi doresc
liniºtea necesarã concentrãrii asupra lor înºiºi.

Ne-am obiºnuit sã acceptãm tacit eforturile
lor de întoarcere spre interior, concentraþi asupra
dialogului cu Divinitatea, cãreia fiecare tinde
sã I se apropie prin mijloace ºi „reþete” mai mult sau
mai puþin infailibile. Unii îmbrãþiºeazã postul, alþii
primenirea fizicã ºi spovedirea spiritualã, sau totul
concomitent. Însã nu spaniolii.

Parcã vrând sã contrasteze cu restul lumii,
ei ºocheazã la prima vedere prin maxima extrovertire
cu care obiºnuiesc sã comemoreze marele
eveniment al Învierii. Dintre numeroasele culturi
religioase pe care le întreþin cu ardoare, alãturi de
cele în onoarea Fecioarei Nepãtate, respectiv cele
dedicate ciclurilor fertilitãþii, Paºtele se înscrie pe
primul loc. Suferinþa lui Isus se retrãieºte însutit
ºi înmiit în public în fiecare an, atingând punctele
culminante în oraºele andaluze. 

În dumnica dinainte de Paºte (Domingo
de Ramos, derivat de la decorativele ramuri de
palmier împletite cu multã fantezie), existã în Spania
regula nescrisã de a se purta haine sau încãlþãminte
nouã. În joia de dinainte de Paºte, femeile se
îmbracã complet în negru ºi îºi prind în pãr pieptenele
cu creastã înaltã (peine) de care atârnã vãlul dantelat
(mantilla). Îndeosebi pe la sate, unde femeile se
roagã în fiecare zi la bisericã între orele 12 ºi 12:30
(fix!), regulile de îmbrãcãminte sunt respectate
cu stricteþe. În mod cert, sãptãmâna care
precedã festivitãþile propriu-zise este cel puþin
la fel de pasionantã ca ºi finalul ei.

Punctul culminant al festivitãþilor se atinge
în noaptea de joi spre Vinerea Mare, aºa-numitã
„La Madrugá”, noaptea în care nimeni nu doarme.
În jurul orei 1, se ia masa în sânul familiei, iar apoi
se iese pe stradã pentru a întâmpina prima
procesiune, cea a Tãcerii. Potrivit unei superstiþii
care n-are nicio legãturã cu credinþa creºtinã,
cine se culcã înainte de întâiul cântat al cocoºilor
în noaptea aceasta, va fi urmãrit de nãpastã.

O
riginea pprocesiunilor dde PPaºte coboarã
înapoi în secolul al XVI-lea, când instituþia
Bisericii Catolice a considerat oportun sã

însceneze Biblia, aducând-o mai aproape de popor,
punând sã se joace practic scenele biblice, direct
în stradã.

O sã vã întrebaþi probabil nelãmuriþi, cum m-am
întrebat ºi eu pe vremuri nu fãrã mirare, ce anume
Doamne iartã-mã poate fi aºa de spectaculos în
defilarea cu pas de melc a unui cortegiu sobru
de sute de oameni triºti, purtând pe umeri povara
unei statui grele ca plumbul? Imaginile care ne sunt
prezentate la ºtiri, pe sticlã, o datã pe an, nu par sã
transmitã nimic din profundul fior mistic. Nu veþi gãsi
probabil niciun spaniol dispus sã vã explice mirajul
fenomenului. Atât de comunicativul popor, oricând
gata sã facã o pauzã povestind verzi ºi uscate,
guraliv ºi pus pe ºotii, se rezumã în cazul Sfintelor
Paºti la practicarea ritualurilor, fãrã explicaþii.

Dar nu e cazul de disperare prematurã: odatã
cu prima oportunitate ce se iveºte pentru a asista

la o procesiune de Paºte, scânteia electrizantã atinge
nevãzut cele mai adânci corzi vibrante din sufletul
fiecãruia dintre noi, topind parcã ºi cele mai sceptice
firi. Pânã ºi cei mai neastâmpãraþi copii rãmân
înmãrmuriþi, atinºi parcã de o nevãzutã, blândã
mânã divinã.

Care e secretul sentimentului înãlþãtor? Poate
fi el fixat în cuvinte? Probabil cã e aproape imposibil,
dar eu mã încumet mãcar sã încerc.

O particularitate evidentã a bisercilor spaniole este
prezenþa niºelor laterale cu altare împodobite fastuos,
în care vegheazã statuile în mãrime naturalã ale
sfinþilor locali, ale Fecioarei Maria sau Isus rãstignit
pe cruce. Renumitã peste tot în lume datoritã rolului
pe care îl joacã la procesiunea cea mai mediatizatã,
simbolicã pentru întreaga Creºtinãtate, este statuia
Mântuitorului din Catedrala din Sevilla. Mulþi dintre
turiºtii care se perindã zilnic prin faþa lor nici nu
realizeazã cã, pe lângã menirea de exponat, fiecare
sfânt eternizat în mod atât de artistic îndeplineºte
ºi un rol practic. Pe tot parcursul anului, el nu face

altceva decât sã-ºi aºtepte rândul la ieºit în lume, pe
post de protagonist al unor spectacole itinerante fãrã
egal, culminând cu clipa în care e purtat în plimbare
pe strãzile localitãþii de care îl leagã numeroase
fire invizibile. Nu existã practic niciun locºor dotat
cu bisericã pe peninsulã ºi probabil nici în America
Centralã ºi de Sud, care sã nu aibã mãcar o datã
pe an un pelerinaj local cu statuia proprie în frunte.

A
ºa sse fface ccã îîn ssatele ccu iieºire lla mmare,
La Virgen del Carmen, patroana pescarilor,
e purtatã cu mare alai, uneori direct prin

apã, în acordurile corului bãrbãtesc impresionant,
de vrei-nu-vrei þi se încreþeºte pielea de emoþie.
Nici ceilalþi sfinþi nu se lasã mai prejos. În satele de
munte se invocã adesea San Antonio, chemat în
special atunci când se cautã ceva pierdut, respectiv
San Juan, care joacã un rol important la inaugurarea
oficialã a anotimpului de varã.

Dintre toate procesiunile, cele de Paºte deþin
incontestabila supremaþie. Bãrbaþii desemnaþi sã
poarte tronul – platforme alegorice numite „pasos”,
care ilustreazã „paºii”, mai bine zis, etapele parcurse
de Isus în supliciu – se pregãtesc timp de un an
întreg pentru povara grea. Supranumiþi „costaleros”,
ei poartã pe cap o bucatã groasã de stofã, numitã
„costal”, cu care distribuie ºi atenueazã greutatea pe
parcursul lungului lor marº. La origine erau selectaþi
din rândurile celor mai puternici meºteºugari locali.
Deºi numãrul lor poate ajunge la 350, fiecare dintre
ei e ales pe sprânceanã, lucru care îi indreptãþeºte
sã fie mândri de onoarea acordatã. Motivaþia este
necesarã, marºul fiind un adevãrat calvar. În oraºele
mari cum sunt Sevilla, Córdoba sau Málaga, dureazã
între 13 ºi 18 ore, timp în care greutatea poate atinge
23 de kilograme pe fiecare om ºi trebuie susþinutã
aproape fãrã pauze. Întreruperile sunt scurte
ºi rare, de câteva minute la rãstimpuri de ore.

E de la sine înþeles cã în acest scurt rãgaz, colegii
sunt cei care suportã povara, ceea ce explicã odatã

în plus încrederea pe
care trebuie sã o aibã unii
în alþii ºi tainicele legãturi
frãþeºti care sudeazã colectivul
aflat în suferinþã. De aici
probabil ºi denumirea de
„Hermandad” (de la spaniolul
hermano, frate) datã unitãþii
pe care o compun.

Lungimea unui „paso”, a unei platforme de acest
gen, este uneori atât de mare încât simpla depãºire
a unui colþ de stradã poate dura pânã la o jumãtate
de orã. Graþie coordonãrii perfecte dintre purtãtori,
convoiul pare a se miºca la unison, ca un organism
de sine stãtãtor, cu paºi mãrunþi ºi de o încetinealã
ritualicã identicã bãtãilor unei inimi invizibile, de
dimensiuni gigantice. Imaginaþiei creºtinilor li se
înfãþiºeazã statuia în miºcare de parcã ar prinde
viaþã, tresãltând la fiecare pas, anevoios precum
calvarul biblic însuºi.

D
acã îîntrebaþi uun sspaniol care este în opinia
sa momentul culminant al procesiunii, va
rãspunde fãrã ezitare cã e clipa în care

„costaleros”, printr-un efort aproape supraomenesc,
înalþã încet platforma cu statuia Fecioarei Maria.
Imaginaþi-vã o pãdure de braþe bãrbãteºti paralele
care se întind milimetru cu milimetru pânã rãmân
toate întinse la maximum, cu coatele drepte.
Tremoloul lor nervos se transmite mulþimii electrizate,
iar statuia îmbrãcatã în aur pare sã prindã viaþã,
dansând fantasmagoric. Toþi cei prezenþi strigã
la unison „Que Viva, Viva, Viva la Virgen Maria!”

În fruntea procesiunii, precedând tronul, înainteazã
desculþi, distribuiþi pe douã rânduri, „nazarinenii”. Sunt
îmbrãcaþi în costumele ritualice, cu glugi ºi coifuri
înalte care îi mascheazã complet, lãsând liber doar
spaþiul pentru ochi. Deºi au dobândit renume rãu
famat datoritã rãspândirii straiului lor ciudat printre
membrii Ku-Klux-Klanului nord-american, uniformele
catolice sunt o apariþie mult mai veche în istorie.
„Modelul” croielii lor a rãmas practic neschimbat
de mai bine de cinci sute de ani, fiind lipsite total
de orice conotaþii rãzboinice militante.

În urma tronului merg spãºiþi penitenþii, ºi ei
mascaþi cu glugi trase peste cap, dar fãrã coifuri
ascuþite. Mulþi dintre ei poartã câte o lumânare mare
cât un stat de om, pãzindu-i flacãra ca pe ochii din
cap. Aºa se face cã strãzile oraºelor se acoperã în
decursul zilei din ce în ce mai mult cu ceara topitã,
care se scurge încet, dar implacabil pe caldarâm,
ca o aluzie subtilã la sângele vãrsat. Copiii aleargã
de la unul la altul cu un glob de cearã în mâini,
adunând cât mai multe picãturi ºi întrecându-se sã
rotunjeascã un bulgãre cât mai mare. „Mingile” de
cearã se pãstreazã în casã de pe un an pe altul.

Alþi penitenþi poartã în spate câte o cruce grea
ºi îºi târãsc picioarele în lanþuri care le rãnesc
gleznele. Explicaþia „mãºtii” lor e foarte simplã ºi
de naturã practicã: se doreºte ascunderea identitãþii
purtãtorilor, lucru explicabil dacã þinem seama de
brutalitatea cu care se autoflageleazã unii dintre
ei. Prin autobiciuire, cãtuºe fixate strâns ºi lanþuri
grele, ei se pedepsesc pentru pãcatele comise.

Pentru cei care poate se aºteptau sã asiste
la un fel de pasaj teatral bine înscenat, cel târziu
la acest punct intervine trezirea la realitate, anume
aceea cã nu avem de-a face cu actori, ci cu oameni
care se tortureazã cu adevãrat. Nu e o joacã,
ci un chin sistematic, metodic ºi autoimpus, care
cere disciplinã ºi convingere.

În acest context, e firesc sã nu-ºi doreascã
nimeni sã fie recunoscut. Nu e aici locul pentru
sarcasme ieftine, dar mã întreb realmente
ce impresie mi-ar face dacã aº recunoaºte într-un
penitent pe managerul unei bãnci falimentare,
chinuit de remuºcãri dupã ce a privat sute
de clienþi de economiile lor pe viaþã?

SSeemmaannaa SSaannttaa
Gabriiella CCÃLUÞIU SONNENBERG

A
ºa aa ffost fformat aacel ssistem aadministrativ complet, eficient ºi delicat, pe
care l-a copiat ºi Anglia prin secolul al XIX-lea. Despre el Voltaire
spunea: Înþelepciunea fiinþei umane nu putea sã creeze o organizare

administrativã mai eficientã decât în China. 
Pentru final, sã revenim la nucleul societãþii chineze – familia, care a început

sã resimtã impactul modernizãrii ºi globalizãrii. S-a produs o rupturã în schema
familiei tradiþionale, o slãbire a legãturilor dintre generaþii; susþinerea nu mai este
reciprocã, vârstnicii fiind neglijaþi. Fenomenul este îngrijorãtor în condiþiile

procesului accelerat de îmbãtrânire a populaþiei. 
În prezent, China are deja mai mult de 185 de milioane de  persoane peste

60 de ani, numãr care, în 2053, va ajunge la o jumãtate de miliard. De aceea,
Guvernul Chinez a adoptat (2013) o lege specialã, care îi obligã pe copii sã
sprijine, material ºi emoþional, pãrinþii trecuþi de 60 de ani. În condiþiile moderne,
nici mãcar corbul nu a mai reuºit sã se impunã. Tocmai el, cel considerat
în China drept simbol al recunoºtinþei filiale, pentru cã îºi hrãneºte pãrinþii
la bãtrâneþe. 



C
âteva iinformaþii ddespre
ªtefan MM. GGãbrian
(pe numele sãu din

acte ªtefan Mathe) gãsim într-o
notã de prezentare redactatã
de el însuºi ca preambul al
rãspunsurilor la câteva întrebãri
puse de redacþia revistei
Tribuna, care vedea în el o

speranþã a prozei anilor ’70. S-a nãscut la 3 ianuarie
1936, „în cartierul Lazaret din Sibiu”. A încercat sã
urmeze Liceul Militar, de unde a fost exmatriculat
în 1953. A absolvit Liceul „Gheorghe Lazãr” din Sibiu,
dar se angajeazã ca strungar în fier la Uzinele
„Independenþa” din localitate. Dupã absolvirea ªcolii
Tehnice Sanitare, ocupã posturi modeste în acest
domeniu, între care, un întreg deceniu, pe cel de
asistent la o circumscripþie ruralã (unde participã
ºi la performanþele corului comunal). La data
interviului (august 1977), era angajat la
Întreprinderea Poligraficã Sibiu ca muncitor
necalificat, ambalator la serviciul „Expediþie”.
Excluzând „câteva poezioare” de prin 1954-55,
pe care el însuºi ºi le reneagã, a debutat cu
o povestire în revista Vatra. A avut ºansa de
a câºtiga concursul de debut în volum al Editurii
Eminescu, editurã la care nuvelele respective se
ºi publicau în 1973 sub titlul Gãri cardinale. Anunþa
alte cãrþi în lucru, un roman ºi un nou volum de
povestiri, Fotolii ºi birouaºe, acesta pentru Editura
Dacia, unde n-a mai apãrut, publicându-se, totuºi,
în 1983, la Albatros. Pare sã fi intrat în atenþia
Securitãþii, fiindcã într-o rememorare a lui
Dan Culcer despre anii 1980 (fãcutã din Franþa,
unde criticul se expatriase spre mijlocul aceluiaºi
deceniu), îl gãsim pomenit ca disident, alãturi
de Liviu Ioan Stoiciu ºi Dan Petrescu. Înzestrat
cu o sãnãtate precarã, moare la 27 noiembrie 1997,
lãsând în urmã mai multe manuscrise nefinalizate.

S
ingurul ttext dde aanticipaþie ssatiricã pe care
l-a produs, Ceremonial SF, s-a publicat
tot în Vatra (nr. 7 din 1987). Povestirea

sugereazã un viitor sumbru ºi lipsit de amprenta
omenescului, ultratehnicizat ºi totodatã degradat sub
aspect biologic pânã la extincþia mai tuturor speciilor
vii de pe Pãmânt. Cercetãrile pretins ecologice de pe
„teren” se desfãºoarã cu instrumente de teledetecþie
infailibile, pe care te-ai aºtepta sã le vezi în dotarea
unui James Bond. Þinta lor este descoperirea vreunei
urme de viaþã acvaticã într-un mediu cu totul ruinat
de poluare.

„Practic, apa oricãrei bãlþi, oricât de împuþitã ar
fi fost, ºi-a oricãrui fluviu i se înfãþiºa înaintea privirii
chiar mai limpede decât dacã ar fi prefirat-o printre
degete. Vedea absolut totul, indiferent de obstacolele
naturale (stânci prãvãlite, bolovani, cotloane formate
la rãdãcina sãlciilor bãtrâne) sau artificiale (galoºi,
biciclete, sticle goale de bãuturi spirtoase, sobe
de gãtit, frigidere, televizoare, alte obiecte uzate,
pãrãsite de unii cetãþeni inconºtienþi) ce se gãseau

în albia râului. Da, deoarece majoritatea fasciculelor
de raze detectante aveau capacitatea uimitoare
de-a se reflecta nu la contactul cu suprafeþele
exterioare ale conþinutului heteroclit al albiei,
ci exclusiv ºi riguros la o ºchioapã ºi jumãtate
adâncime sub albia materialã a unei ape curgãtoare.”

Rezultatul cercetãrii cvasimaniacale din povestire
convieþuieºte multã vreme cu eºecul, întrucât:
„Miliarde de metri cubi de apã curgãtoare au fost
dragate, filtrate, pieptãnate, cernute de setcile
necruþãtoare ale aparatelor lui, dar nici urmã
de peºte, de alevin sau de icrã! Numai râuri
de apã sterilã, bidistilatã, numai râuri de acizi
peripolipoluatici, numai fluvii de cernealã, idealã
pentru concoctat filipice, pamflete, satire duhului
personal, anonime mortale ºi romane sociale,
da, dacã pentru toate acestea nu s-ar fi vândut

în prãvãlii, la un preþ modic, cerneluri speciale,
neutralizate sau aromatizate.”

Totuºi, „drogat” cu vechi lecturi pescãreºti de
felul celor din opera lui Mihail Sadoveanu, fanaticul
explorator al cloacelor viitorului nu se lasã pânã
când nu depisteazã ultimul peºtiºor adevãrat de
pe Pãmânt, eveniment sãrbãtorit cu mare risipã de
vorbe ºi gesturi festive de cãtre concetãþeni, înainte
ca subiectul triumfului ºtiinþific sã fie „oferit ca
desert unei pisici de umbrã”. În felul cum concepea
abordarea comico-satiricã a unei grave teme SF,
ªtefan M. Gãbrian aratã afinitãþi cu Leonida Neamþu
ºi Corneliu Omescu.

S
ã nnu sse ccreadã, îînsã, cã tema ºi-a epuizat
astfel resursele. Am putea spune cã tocmai
intenþia ei apãsat satiricã ºi întrucâtva

politizatã, în spiritul criticii interstiþiale din comunism,
a amânat niºte modalitãþi mai pregnante de
manifestare a motivului poluãrii agresive într-o
societate viitoare acaparatã de tehnologii frenetice ºi
incapabilã sã mediteze cu seriozitate la consecinþele
fenomenului declanºat. Cu alte resurse literare ºi, mai
ales, cu puterea de a sugera o dimensiune aproape
arghezianã „bubelor ºi mucegaiurilor” descoperite

în groapa de gunoaie a viitorului nostru nemijlocit,
o gãsesc reluatã de Dãnuþ UUngureanu sub titlul
Din nou acasã, într-o povestire publicatã în
Almanahul Anticipaþia 1989 (apãrut în vara anului
1988). Scriitor cu un evantai stilistic mai amplu decât
al lui Gãbrian, Dãnuþ Ungureanu îºi produce propria
sa bolgie viitoristã fãrã a se distanþa sentimental
de drama în cauzã, cum am vãzut cã se întâmplã
la „pescarul” dezumanizat ºi fundamental robotizat
din Ceremonial SF. Titlul îngãduie ºi aici o abordare
ironicã, întrucât „acasã” are chiar semnificaþia
planetei Pãmânt, ajunsã în situaþia unui cosmic
depozit de gunoaie unde se concentreazã, legal
sau ilegal, deºeurile produse de specia umanã
pe oriunde a ajuns ea sã se implanteze. Celor
doi vizitatori pãtrunºi în cloaca asta cu o misiune
de sacrificiu, spectacolul le apare cutremurãtor:

„Gunoaiele, dezolante prin întinderea lor,
sfârºeau prin a fi toate la fel. Acolo se nãruiau
încet, în ele însele, încet, ca ceþuri de frunze
moarte. Impresia era puternicã, mai ales
în orele fãrã vânt, când aburul venit dinspre
ocean se prelingea acumulându-se între
cocoaºele de moloz. Ceea ce putuse sã
ardã arsese de mult, mocnit, din cauza
lipsei de oxigen. Ceea ce nu rezistase
apei se dizolvase ori ruginise lent pânã
se transformase în pulbere. Dar rãmâneau
miliardele, obiectele a cãror agonie mãsura
secolele. […] La început, vãzuserã capsulele
de acceleraþie, folia de bismut, bãltoacele de
mercur. Vãzuserã formele de sticlã vanadicã
ºi resturile rezervoarelor antiºoc ºi containere
îmbucãtãþite, de toate tipurile ori mãrimile
posibile. Scuturaserã puful pãpãdiilor de azbest
rãsãrite în mãnunchiuri compacte pe sub

carcasele înnegrite de focurile spaþiului. Cristalele
memoriilor risipite pãreau nestemate, suprafeþele
etanºãrilor, câte nu se corodaserã, scânteiau
ca aurul ºi argintul.”

E
xistã oo ffrânturã dde vviaþã ºi în pestilenþa
apocalipticã imaginatã de Dãnuþ Ungureanu.
Ea nu mai þine însã de linia naturalã a

evoluþiei ºi de supravieþuirea ei întâmplãtoare, ci
de conþinutul unor containere cu rebuturi provenite
din experimente genetice ºi care tocmai în mizeria
rãmasã dupã retragerea aiurea a lui Homo sapiens
stau sã declanºeze o nouã Creaþie, mutantã,
dezgustãtoare pentru privitorul înzestrat cu
sentimente omeneºti. Ceea ce, ne spune autorul,
nu mai pare sã aibã importanþã, întrucât abandonul
planetei de cãtre stãpânul ei de odinioarã deschide
calea oricãrei încercãri de a o repopula. De la o
simplã satirã a inconºtienþei umane, motivul poluãrii
totale se mutã astfel într-o conjuncturã complexã
ce face loc în scenã unor speranþe de viaþã artificialã,
cu care practic nu mai avem nimic în comun.
Decât, poate, faptul cã le deschidem drumul
în mod iresponsabil ºi chiar fãrã sã înþelegem
ce se întâmplã.
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R
evenind lla cconvoi ºi la uniformele penitenþilor cu glugi, cu sau fãrã coif,
meritã menþionatã importanþa pe care o au nu doar forma, ci ºi nuanþele
straielor lor. Culorile variazã în funcþie de apartenenþa la una sau alta

dintre frãþii. Cincizeci de „hermandades”, numite uneori ºi „cofradias”, se pot
numãra doar în oraºul Sevilla, fiecare cu culorile ei, responsabilã pentru un alt
convoi, cu statuie ºi traseu propriu. Întâlnim de la albul imaculat, pânã la roºul
turbat, violet, bordo, verde sau albastru.

Doar negrul pare sã deþinã un rol aparte, strecurându-se rãzleþ printre petele
multicolore. Nu-i de mirare, cãci penitenþii cerniþi sunt ceva deosebit. Publicul îi
contemplã cu teamã, în tãcere. Sub costumul lor sumbru se ascunde întotdeauna
un rãufãcãtor condamnat la închisoare. Puþini sunt cei cãrora li se permite, dupã
îndelungi tergiversãri, sã iasã din temniþã o singurã datã în viaþã, pentru a lua
parte la procesiunea de Paºte, în semn de cãinþã.

Cortegiul se completeazã apoi cu întreaga suflare a oraºului (sã nu uitãm cã
Sevilla numãrã singurã aproape 900.000 de locuitori), la care se adaugã mulþimea
de turiºti sosiþi anume pentru a asista la Marea Sãrbãtoare. Pe tot parcursul sãu,
convoiul e însoþit de muzica stridentã a instrumentelor de suflat. Doar din când
în când mulþimea se opreºte brusc, încremenind într-o liniºte perfectã. Este
momentul în care s-ar putea auzi un ac cum cade, când izbucneºte fulgerãtor
ºi spontan într-un balcon din apropiere un vaiet tânguitor. Þipãtul sfâºietor
îºi face drum pânã în mãduva spinãrii, ca o sãgeatã. Nu puþini sunt cei care se
trezesc înfioraþi, cu pãrul mãciucã. „Saeta” (sãgeata) e cântatã de o singurã voce
penetrantã, care evocã suferinþele Domnului Isus. De departe, aduce cu vaietul
unui cântec flamenco, punctat pe alocuri de un „ay” dureros. Bocetul se opreºte
brusc, când mulþimea îi pecetluieºte finalul printr-un „olé” unanim. Paso îºi

continuã drumul.
Singura procesiune lipsitã de orice acompaniament muzical este renumitul

„Paso del Silencio”, impresionant pentru cã decurge într-o tãcere mormântalã.
La fel, „Paso de los gitanos” a dobândit renume datoritã atmosferei specifice
temperamentului învolburat al þiganilor ºi al incantaþiilor inegalabile, în ritm de
flamenco. Se înþelege de la sine cã în cazul procesiunii þiganilor, statuile Fecioarei
Maria, respectiv a Domnului Isus Hristos au tenul de culoare tuciurie.

A
ndaluzii nnu ppun mmare ppreþ pe postit. Dimpotrivã, ei consumã parcã mai
cu spor decât oricând în Sãptãmâna Patimilor cantitãþi considerabile
de produse dulci de patiserie: roscón de Pascua (un colac cu un ou

incondeiat ascuns în el), pestinos (gogoºi prãjite în ulei de mãsline, îmbibate
cu miere ºi suc de lãmâie) sau torrijos (felli de pâine albã prãjitã ºi îmbibatã
în vin ºi miere).

Descrierea Paºtilor spaniole n-ar fi completã dacã n-aº lãsa loc la final
pentru eterna „conexiune la lumea modernã”. Mai nou, se remarcã îndeosebi
la generaþiile tinere reacþia inversã: în loc sã se buluceascã pe la procesiuni,
oamenii preferã sã profite de ocazia celei dintâi „punþi” de zile libere din an pentru
a întreprinde prima ieºire în mijlocul naturii renãscute în prag de primãvarã.
Asaltate de turiºti gãlãgioºi însetaþi de soare, destinaþiile turistice de pe litoralul
Mediteranei se trezesc parcã toate dintr-o datã dintr-un somn hibernal îndelungat
ºi plesnesc din toate încheieturile. E fapt cunoscut printre comercianþii locali cã
ziua cu deverul cel mai mare de pe tot parcursul anului nu e ca în alte þãri Ajunul
Crãciunului, ci Vinerea Paºtilor. Hristos, dar nu numai El, cu-adevãrat a-nviat!

SSuuppeerrllaattiivvuull ppoolluuããrriiii
MMiircea OOPRIÞÃ

ªtefan MM. GGãbrian Dãnuþ UUngureanu



PPrin cculoare, fformã, mmesaj ººi ((aº aadãuga) ppasiune, mmultã ppasiune ppentru
desen ººi ppicturã, ªªtefania, CCiprian, SSorina ººi ªªtefi, mmembri aai ccercului dde
picturã „„Culoare ººi vvis” ddin CCorbeni-AArgeº, aau rreuºit

sã ttransforme vvisul llor îîntr-oo ccãlãtorie dde nneuitat îîn „„Þara
Cireºilor îîn FFloare”. OO þþarã sspecialã, uunde ttotul eeste aartã, ttotul

este ggândit, oordonat, ccurat, ccu oo eesteticã dde mmare eeleganþã
ºi rrafinament. OO þþarã ccu uun ppopor eextrem dde pprimitor, ccare nnu
uitã ssã zzâmbeascã ººi ccare ººtie ssã aacorde ccopiilor iimportanþa ccuvenitã. AAici sse
organizeazã aanual cconcursuri dde aartã pplasticã ppentru ccopii, cconcursuri ccâºtigate dde

mai mmulte oori dde mmicii ppictori ddin
Corbeni –– ddar aabia îîn 22012 ººi
2013 aau aavut ººansa ssã pparticipe
la ffestivitãþile dde ppremiere, mmai
ales ddatoritã CCompaniei TToyota
Motor CCorporation.

Atât îîn 22012, ccât ººi 22013 aau
participat lla „„Dream CCar AArt
Contest” ppeste 770 dde þþãri. UUn
juriu fformat ddin 88 sspecialiºti îîn
domeniu aa aavut oo mmisiune
extrem dde ddificilã, ppentru ccã,
dintre ccele 6620.000 dde llucrãri
trimise, ttrebuia ssã-ii aaleagã,
pe ccategorii dde vvârstã, ppe
medaliaþii ccu aaur, aargint, bbronz.
În 22013, RRomânia aa oocupat
locul îîntâi ppe nnaþiuni, ccâºtigând
medalii dde ttoate ccele ttrei cculori,
aur, aargint ººi bbronz.

În 22012, ªªtefania
Cãlinescu aa ffost mmedaliatã
cu aaur, llucrarea eei ffiind ccea
mai aapreciatã ººi aadmiratã.
Aceasta aa rreprezentat oo
maºinã mmagicã, pprevãzutã
cu aaspiratoare ccare ccuraþã
planeta dde ggunoaie,
înverzeºte ppãdurile, rreparã
stratul dde oozon, llãsând îîn uurma eei uun ccovor
de sstele ccare rregenereazã uuniversul.

În vvisul llui CCiprian GGherghinoiu, ccâºtigãtor
al mmedaliei dde bbronz îîn 22013, mmaºina TToyota
capteazã eenergia lliberã ddin uunivers, oo sstocheazã
într-oo pplacã mmagneticã, rregenereazã sstratul dde
ozon ccu aajutorul uunor uunde lluminoase, sstopând
încãlzirea gglobalã, iiar ccronovizorul ((maºina dde

vãzut îîn ttimp) îînregistreazã ººi pprelucreazã ddatele.
Medaliata ccu aargint ªªtefi SSandu vviseazã lla oo mmaºinã ccare pprotejeazã TTerra

împotriva mmeteoriþilor ppericuloºi. MMaºina aare pputerea dde aa
aspira aacei mmeteoriþi, ppe ccare îîi zzdrobeºte, sseparã mmetalele
preþioase eexistente îîn eei, iiar ddin rreziduuri ppreparã îîngrãºãmânt
ecologic ppentru aagriculturã.

Lucrarea SSorinei CCãlinescu pprezintã oo mmaºinã TToyota
multifuncþionalã, ccare aabsoarbe aapa ddin zzonele iinundate, oo
transformã îîn pploaie ppentru zzonele ssecetoase, ddar ººi îîn zzapadã
ºi ggheaþã aacolo uunde eeste nnevoie, sse aalimenteazã ccu eenergie

solarã, eeolianã ººi
cu fforþa ffulgerelor.
Are fforma uunei
insecte,
încadrându-sse
armonios ccu
natura. SSorina
a pprimit aaurul îîn
2013, ccu mmulte
laude...

Cu aaceste
idei, ccei ppatru
elevi ii-aau ccucerit
pe jjaponezi, iiar
aceºtia lle-aau
oferit oo ffestivitate
ca oo aadevãratã
sãrbãtoare ººi uun
program dde vvizitã
minunat, mmagic.

Culori aargeºene

��� Horia BBÃDESCU – scriitor, CCluj-NNapoca
��� Acad. JJohan GGALTUNG –– NNorvegia
��� Dan DD. FFARCAª –– mmatematician, BBucureºti
��� Gheorghe SSÃSÃRMAN –– sscriitor, GGermania
��� Gherghina MMIHÃESCU – profesor, CC. dde AArgeº
��� Cristian BBÃDILIÞÃ –– tteolog ººi sscriitor, FFranþa
��� Crina BBOCªAN –– sscriitor, BBucureºti
��� Corina AAnca SSIMION –– ffizician, BBucureºti
��� Gen. IIon CCERÃCEANU –– BBucureºti
���Marian NNENCESCU –– sscriitor, BBucureºti

��� Ion PPÃTRAªCU –– ddiplomat, BBucureºti
��� Dumitru PPÃSAT –– sscriitor, CChiºinãu 
��� Ioan MMÂNÃSCURTÃ –– ppublicist, CChiºinãu
��� Paula RROMANESCU –– sscriitor, BBucureºti
��� Sorin-DDãnuþ RRADU –– ssociolog, PPiteºti
��� Octavian DD. CCURPAª –– sscriitor, SSUA
��� Gabriela CCÃLUÞIU SONNENBERG –– sscriitor,  

Spania
���Mircea OOPRIÞÃ –– sscriitor, CCluj-NNapoca
��� Elena SSTOICA –– pprofesor, CCorbeni, AArgeº
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