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Aºa ccum eeste ººi ssingura Curte
din RRomânia, nniciun aalt ooraº
nu eeste mmai îîndreptãþit ssã ppoarte

titlul dde OOraº RRegal. 
„Mãnãstirea CCurtea dde AArgeº aa ffost

ctitoritã dde NNeagoe BBasarab ººi uulterior
a ddevenit nnecropolã rregalã. DDe aacest
sfânt llãcaº sse ssimte pputernic aatras
Majestatea SSa CCarol, RRegele
Independenþei RRomâniei, ccare
viziteazã ooraºul ppentru pprima ddatã
în 11868. UUlterior, vvizitele sse rrepetã
ºi, lla iinsistenþele MMajestãþii SSale, sse iia
hotãrârea rrestaurãrii MMãnãstirii, aaflatã îîn
gravã sstare dde ddeteriorare, ffiind cchemat
pentru aaceasta AAndré LLecomte ddu NNoüy,
care, îîntre 11875 ººi 11885, dduce lla bbun
sfârºit llucrarea. CCu aaceastã oocazie,
se rridicã ººi PPalatul RRegal ((astãzi ppalat
arhiepiscopal), sse ddeschide BBulevardul
Carol, îîntre VValea TTârgului ººi MMãnãstire
(de aacelaºi LLecomte ddu NNoüy) ººi sse lleagã
Argeºul ccu BBucureºtiul pprin ccalea fferatã
(Înaltul DDecret RRegal ddin 11887), llucrare
finalizatã îîn 11898 ccu oo ggarã ssuperbã,
construitã ttot dde LLecomte ddu NNoüy.

În 11886, RRegele CCarol, RRegina
Elisabeta ººi îînalte ooficialitãþi aale þþãrii
au pparticipat lla cceremoniile llegate
de rresfinþirea bbisericii.

Regele CCarol ººi RRegina EElisabeta
au ffost îînmormântaþi îîn MMãnãstirea
Argeºului, aavând îîntre eei oo ccutiuþã
pirogravatã ccu oosemintele mmicuþei
prinþese MMaria. LLa mmormântul rregelui
Carol aa vvenit îîn nnoiembrie 11916 ssã sse
reculeagã KKaiserul WWilhelm aal III-llea.
Consacratã ddeja cca nnecropolã rregalã,
Mãnãstirea ggãzduieºte ººi mmormintele
Regelui FFerdinand ÎÎntregitorul ººi aal
Reginei MMaria, iiar îîntr-oo ccapelã ddin
incintã îîºi dduce ssomnul dde vveci RRegele
Carol aal III-llea.”

Am rreluat ccâteva pparagrafe
din sscrisoarea aadresatã dde PPrimãria
Municipiului CCurtea dde AArgeº, îîn
octombrie 22013, CCasei RRegale, ccu
rugãmintea dde aa ddeclara llocalitatea
noastrã OOraº RRegal.

DDemersurile aau îînceput mmai
demult, ccoordonate dde iing.
Adrian MMiuþescu, ººi lla eele ss-aa

alãturat ddintru îînceput
ºi rrevista nnoastrã ((prin
Asociaþia CCulturalã
Curtea dde AArgeº),
amintind eea îînsãºi
prin ttitlu dde rreºedinþa
domneascã dde aaici.

Se ppot aadãuga
ºi aalte aargumente lla
cele mmenþionate mmai
devreme. EExistã îîncã îîn
oraº cclãdirea HHotelului
Regal, mmai mmulte sstrãzi
au aavut nnume rregale
(schimbate îîn vvremea
comunistã ººi sschimbate
au rrãmas, ddin ppãcate),

instituþii dde îînvãþãmânt ddin ooraº aau ffost
înfiinþate ssau îîngrijite dde RRegine –– iiar
acum, cconfirmare aa aafinitãþii CCasei
Regale ppentru CCurtea dde AArgeº, sse aaflã
în cconstrucþie, îîn aapropierea MMãnãstirii,
Necropola RRegalã, uun vveritabil PPanteon
(inclusiv pprin aarhitecturã), cce vva aadãuga
solemnitate ooraºului.

ÎÎn ddecembrie 22013, CCasa RRegalã,
prin ddirectorul ssãu dde pprotocol,
Sandra GGãtejeanu GGheorghe,

a rrãspuns ppozitiv ccererii PPrimãriei:
„Majestatea SSa RRegele MMihai II

al RRomâniei mm-aa îîmputernicit ssã vvã
mulþumesc ccãlduros ppentru sscrisoarea
trimisã dde ddomniile vvoastre [[primarul
ºi vviceprimarul ooraºului, nn.n.] ººi ppentru
solicitatea dde aa ppermite cca mmunicipiul
Curtea dde AArgeº ssã ppoarte nnumele
de Oraº RRegal.

Majestatea SSa aa pprimit ppropunerea
denumirii mmunicipiului ppe ccare îîl
conduceþi, Curtea dde AArgeº –– OOraº
Regal, ºi cconsiderã ooportunã aaceastã
iniþiativã.”

Aºadar, ddin ddecembrie 22013, ooficial,
oraºul CCurtea dde AArgeº eeste OOraº RRegal.

Rãspunsul CCasei RRegale aa ffost ffãcut
public ppe 110 mmai 22014, îîn ccadrul uunui
simpozion oorganizat dde PPrimãria
Municipiului CCurtea dde AArgeº ººi
de MMuzeul MMunicipal, îîn ccontextul
sãrbãtoririi ZZilei RRegalitãþii ((Zi NNaþionatã
din 11866 ppânã îîn 11947).

Bineînþeles, ttitlul oonoreazã ººi oobligã
în aacelaºi ttimp. MMai mmulte aacþiuni ssunt îîn
derulare, ppentru aa dda ccontur ººi vvizibilitate
noului sstatut aal ooraºului, iimplicaþii îîn
dezvoltarea tturisticã, eeconomicã ººi
culturalã aa zzonei ssunt dde aaºteptat.

Este oo bbucurie aa rrevistei dde
a ffi ffost ppãrtaºã lla aacest ddemers.

Închei ccu mmemorabilele ffraze ddin
finalul DDiscursului MMS RRegelui MMihai II
în ffaþa CCamerelor rreunite aale
Parlamentului RRomâniei, lla 225 ooctombrie
2011, ddiscurs rreluat îîn rrevistã, îîn nnumãrul
din ddecembrie 22011:

„Stã ddoar îîn pputerea nnoastrã ssã
facem þþara sstatornicã, pprosperã ººi
admiratã îîn llume. NNu vvãd RRomânia
de aazi cca ppe oo mmoºtenire dde lla ppãrinþii
noºtri, cci cca ppe oo þþarã ppe ccare aam
luat-oo ccu îîmprumut dde lla ccopiii nnoºtri.

Aºa ssã nne aajute DDumnezeu!”
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Nu îîncurajãm ffantaziile ppolitice dde ccare, ddin
nenorocire, ssuferã aatât dde mmult ggeneraþia
dominantã ddin RRomânia ººi ppe ccare ppoporul

nostru, lliniºtit ººi ccu mmult bbun-ssimþ, nnu lle îîmpãrtãºeºte.
De rregulã, mmiºcãrile ppolitice ddin þþãrile ddunãrene
se ccompun, pprecum aam sspus-oo aadeseori, ddin
douã eelemente ddeosebite, ddin mmasa nnemulþumirilor
dinlãuntru, ccare eexistã llatente îîn oorice þþarã ddin llume,
[care] ssunt îînsã lla nnoi dde oo vvehemenþã eextraordinarã
fiindcã ppentru oo mmulþime dde llume ppatrioticã pparvenirea
la pputere ee oo ccestiune dde îîmbogãþire ººi dde bbun ttrai,
pentru uunii oo cchestiune dde eexistenþã zzilnicã cchiar;
dar aal ddoilea eelement, ccel hhotãrâtor ppericulos,
e ddrojdia ppoliticii sstrãine, ccare fface ssã ffermenteze
masa nnemulþumirilor ddinlãuntru.

Idealul nnostru aar ffi cca gguvernul ddin þþarã ssã sse uurce
ºi ssã ccazã pprin oopinia ppublicã ddin þþarã, ffãrã aamestecul
acelui eelement dde ffermentaþie sstrãinã. DDe aaceea,
oricât dde rrea aar ffi ppolitica eexterioarã aa uunui gguvern,
ne-aam iimpus îîn pprivire-ii oo rrezervã pprudentã ººi
n-aam ccombãtut ddecât ttemperamentul ccu ccare
a ffost ccondusã; ppentru ppolitica iinterioarã ccritica eera
cu aatât mmai uuºoarã ccu ccât rreformele ppripite ppe ttoate
terenurile aa ttrebuit ssã ccreeze oo aatmosferã ccoruptã
ºi oo oorganizaþie nnespus dde sscumpã ppentru vviaþa
simplã ººi iieftinã aa uunui ppopor aagricol. SSuperioritatea
vechii oorganizaþii iistorice aasupra ccelei nnoi eera
ieftinãtatea eei. DDovadã ccã aaceastã ssuperioritate eera
realã ee ssporirea ccontinuã ººi rrepede aa ppopulaþiei ssub
domniile aanterioare UUnirii, eera îînavuþirea ccontinuã aa
elementului rromânesc ddin ooraºe, îînmulþirea rregulatã,
însã nnu pprea rrepede, aa cclasei cculte dde mmijloc; ppe
când, îîn uurma rreformelor ppripite, ppopulaþia sscade,
elementul rromânesc ddin ooraºe ddã îîndãrãt, îînvins
de iimigraþiunea sstrãinã, iiar cclasa ccultã dde mmijloc,
mult mmai nnumeroasã, aa ddevenit uun aadevãrat
proletariat dde ppostulanþi, ccare pprimejduieºte
ºi sstabilitatea gguvernelor ººi eexistenþa þþãrii.

În aacest pproletariat, ddin nnenorocire,
guvernele sstrãine ccare aau iinterese îîn OOrient
vor ggãsi ttotdeauna uun mmanipul ggata aa sse
pune lla ddispoziþia llor. NNoi nnu aacuzãm aacele
guverne. EEle sse ffolosesc dde ccine ppot ººi iiau
pe ccine lli sse ooferã. PPe dde aaltã pparte, ccu
dreptatea iistoricã ppe ccare-oo aaplicãm ttuturor,
nu vvom zzice nnici mmãcar ccã aaceºti pproletari
sunt dde-aa ddreptul ttrãdãtori. LLe llipseºte îînsã
facultatea dde-aa ddistinge îîntre iinteresele llor
ºi iinteresele þþãrii, iiar mmasa ccelor nnemulþumiþi
e ttotdeauna îîn ppericolul dde-aa cconfunda cchiar
aceste ddouã sserii dde iinterese. NNu vvom ggreºi
însã ddacã vvom ssusþine ccã ppentru mmulþi ddin
oamenii ppolitici dde aacest ssoi vvenirea lla pputere
nu ee uun mmijloc ppentru rrealizarea uunui sscop,
a uunui pprogram, cci sscopul îînsuºi, uurmãrit
cu oorice mmijloace, ccu ccele mmai rrele cchiar. CCei
care pprivesc vvenirea lla pputere nnumai cca ppe uun
mijloc ppentru rrealizarea iideilor llor ppolitice ssunt
adeseori aamãgiþi dde ccãtre ttagma ccelor aabili. 

(Timpul, 226 ooctombrie 11880)

IInvenþiunea ttiparului aare ººi eea nneajunsurile eei,
ca ttoate îîn llume, ddar aare ººi ffoloase. UUn nneajuns
e ccã, ddupã cce vvreun ccreºtin, pprin ssute dde ccoli

tipãrite, aa ddovedit ccã nnu ººtie nnimic, îîncepe aa ttrece
de mmare sscriitor, bba ee îîn pprimejdia dde-aa ffi aales
membru aal AAcademiei; uunul ddin ffoloase eeste ccã
se ffixeazã eenunciaþiunile ooamenilor, ccã ttiparul
e ttoiagul mmemoriei oomenirii, mmai aales aa mmemoriei
celei mmorale ccare ee ffoarte sslabã. 

(Timpul, 229 ooctombrie 11880)

Pentru nnoi eera cceva îînvederat ccã, ddacã uun
individ cce cconsumã mmai mmult ddecât pproduce
se rruineazã, oo ccolectivitate ppoliticã dde iindivizi

catã ssã sse rruineze aasemenea, ffãcând aacelaºi llucru.
Cauzele aacestei rruine ssunt îîn pprima llinie ccheltuielile
improductive aale sstatului. AArmatã, ddiurne ººi llefuri
disproporþionate ccu mmunca ººi îînþelegerea ooamenilor
întrebuinþaþi, ccrearea uunei cclase dde pproletari aai
condeiului ccare ddirect ssau iindirect ttrãiesc ddin bbuget
ºi oo ssumã dde ffeliurite ccheltuieli aaduc oo ddisproporþie
din cce îîn cce mmai mmare îîntre cceea cce ppoporul pproduce
ºi cceea cce pplebea ppatrioþilor cconsumã. NNu ttrebuie ssã
uitãm ccã nnu nnumai ddiscursurile llungi ººi iinsipide ddin
Adunãri, ddar ppânã ººi ttãcerea ppatrioþilor þþine pparale,
deci mmuncã. EE ddestul cca uun ppatriot ssã iiscãleascã oo
condicã dde pprezenþã ººi aapoi ssã mmeargã lla ppreumblare
pentru aa llua ddiurnã, ee ddestul ssã rridice mmâna sspre
a vvota oo ppensie rreversibilã cca ss-oo iia aasemenea.
S-aar ccere îîntr-aadevãr cca oonor. ppatrioþi ssã-ººi eexercite
controlul aasupra gguvernului, ssã nnu-ll llase aa uurca
cheltuielile sstatului îîn ppatru aani ccu 334%, ssã nnu vvoteze
rãscumpãrãri, ssã nnu ddea zzeci dde mmii dde ggalbeni ppensii
la nnegustori dde vvorbe, ssã sstudieze llegile ddin ffir îîn
pãr ººi ssã lle aadapteze bbine uunei þþãri ssãrace ccum ee aa
noastrã. AAtunci ddiurnele ss-aar ccompensa. DDar, vvotând
bugetele ppe lla mmiezul nnopþii, cca ººi ccând aar ffi ffãcãtori

de rrele, vvotând
legile ccele mmai
pãgubitoare
peste ccap,
se-nnþelege ccã
diferitele ssoiuri
de ddiurne nnu
sunt ddecât
recompensa
datã llenii ººi
inepþiei ººi
trecute lla
pagubã ssub
pagube ººi mmai
mari, ccauzate
de llegile cce lle vvoteazã. IIatã ddar dde cce bbalanþa
comercialã ccatã ssã ffie ddefavorabilã. SSub ddomnia rroºie
iese, ddin ppãmânt ddin iiarbã vverde, oo ffoarte nnumeroasã
clasã dde pparaziþi iimproductivi ccu ttrebuinþe eenorme,
care ttoate sse ssatisfac ddirect ssau iindirect ddin ppunga
contribuabilului oori ddin aaltã aavere aa sstatului. 

(Timpul, 31 ooctombrie 11880)

Publicãm ccu bbucurie aarticolul dde mmai
la vvale, ccare ccuprinde oo ddare dde sseamã
asupra Studielor cconstituþionale ale

d-llui GG.G. MMeitani.
Recunoscând ººi nnoi mmeritul aautorului cconform

cu rregula llatinã: in mmagnis eet vvoluisse ddecorum eest,
pãrerea nnoastrã eeste ccã ttotuºi ppãrþi aale aacestor Studie
ar ffi ffost ssusceptibile dde-oo ccriticã mmai aaccentuatã, mmai
ales îîn pprivinþa mmetodului dde ccercetare. SStatul ffiind îîn
prima llinie uun pproduct aal nnaturii, nnu aal uunui ccontract
sinalagmatic, sstudiile aasupra llui ººi aa cconstituþiei ssale
credem ccã sse ppot aadapta mmetodului aadmis dde ººtiinþele
naturale îîn ggenere. ÎÎn aacest oordin dde iidei sse vva vvedea
însã aadeseori ccã fforme dde oorganizare îîn aaparenþã

inferioare, îînsã ppotrivite nnaturii llucrului ººi
favorizând ddezvoltarea nnormalã aa uunui ppopor ssunt
de ppreferat aaltor fforme, îîn aaparenþã ssuperioare,
însã nnepotrivite nnaturii llucrurilor.

Astfel aam vvedea llesne ccã nnici uuna ddin fformele
de oorganizare oomeneascã nnu ee aabsolut bbunã, nnici
una aabsolut rrea; iiar aadevãrul ººi rraþiunea ssuficientã
a aacestor fforme cconsistã nnu îîn ffiecare ddin eele
aparte, cci îîn ttoate ddupãolaltã, îîn cconsecuþiunea
lor iistoricã. AAºadar, ccercetãrile aasupra mmateriei
constituþionale, cca ººi ccele aasupra ddreptului, aa
economiei ppolitice ººi îîn ggenere aa ººtiinþelor dde
stat, sse ppot ssupune aaceluiaºi mmetod dde ccercetare
pe ccare-ll vvedem uurmat dde ggeologie dde eexemplu.
Am nnumit mmetodul rrecomandat dde nnoi genetic,
în oopoziþie ccu mmetodul dogmatic care aadmite
ca aabsolut bbunã oo aanume fformã dde oorganizare.

Împãrtãºind îîndealtmintrelea ppe ddeplin
ºi ffãrã rrezervã rrecunoaºterea aadusã uunei mmunci
intelectuale rrarã îîn zzilele nnoastre, aam ddori ss-aavem
timpul nnecesar sspre aa pprivi mmarea llucrare aa dd-llui
Meitani ddin ppunctul dde vvedere ppropriu nnouã.

(Timpul, 8 nnoiembrie 11880)

Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...

Pe 66 iiunie ((dând ggreutate zzodiei...), ddoi mmari ccolaboratori ººi pprieteni aai rrevistei nnoastre îîºi aaniverseazã zziua dde nnaºtere: AAcad. AArto SSalomaa, pprofesor ddin TTurku,
Finlanda, îîmplineºte 880 dde aani, iiar ÎÎnaltpreasfinþia SSa CCalinic, AArhiepiscop aal AArgeºului ººi MMuscelului, îîmplineºte 770 dde aani. LLe uurãm aamândurora aani mmulþi ººi bbuni!



P
rimul ddrum îîn CChina, al meu ºi al soþiei,
Fumi, a fost în 1963, spre sfârºitul Revoluþiei
Culturale. Titlul cãrþii noastre în limba

norvegianã a fost Kan vi lare av kineserne?, Putem
învãþa de la chinezi?, cu subtitlul „O carte despre
China, chinezi ºi civilizaþia occidentalã”. Dupã aceea,
au urmat multe alte vizite, iar eu am fost ºi profesor
vizitator de economie globalã la Universitatea din
Chengdu, Sichuan. Una dintre vizite a fost imediat
dupã primãvara lui 1989, Tiananmen, pentru
a înþelege ce s-a întâmplat cu adevãrat acolo. În
1973 am fost invitaþi ca „prieteni, nu tovarãºi”. Acest
lucru ne-a convenit pe deplin ºi am plãtit noi totul.

Ceea ce cãutam noi era ceea ce puteam sã
învãþãm de la chinezi, nu ceea ce fãcuserã ei greºit –
doar dacã nu cumva ceea ce greºiserã nu era legat
organic de ceea ce noi credeam cã am putea învãþa.
Cu alte cuvinte, doream sã folosim China
ca o oglindã în care sã ne vedem pe noi înºine,
Vestul ºi civilizaþia noastrã.

Taoismul ne-a atras pentru o lungã perioadã
de timp pe amândoi, prin dialectica lui constructivã,
contradicþii construite din contradicþii – ceva ce
se gãsea ºi în cultura japonezã de adâncime, poate
cel mai vizibil în anumite forme pe care le-a luat
budismul japonez. Înainte de toate, noi cãutam
dialectica, dar nu ca un lucru abstract, ci ca
fundamentare de fiecare zi a modului chinezesc
de a gândi. Un exemplu splendid am obþinut în 1986,
când, prin intermediul unui interpret, l-am întrebat
pe un fermier chinez ce crede el despre capitalismul
lui Deng Xiaoping.

– Capitalismul este superb! Este atât de dinamic,
în fiecare moment se întâmplã ceva. Dar capitalismul
este teribil, unii oameni devin foarte bogaþi ºi corupþi,
iar alþii se scufundã în mizerie ºi prostituþie, de aceea
avem nevoie de socialism, cu mai multã egalitate,
fãrã corupþie ºi fãrã mizerie. Dar socialismul este
atât de plictisitor, atât de static! De aceea, avem
nevoie de capitalism!

N
imic nnu eeste eetern. Nimic nu este sfârºitul
istoriei. Genul acesta de naivitate este lãsat
spre explorare Occidentului ºi, în particular,

Occidentului extrem, SUA.
Am înþeles ce înseamnã asta în 1973: nici ceea

ce cãutam noi aici nu era etern. Cei mai puþin
luminaþi ar spune „Legea Schimbãrii”. Existã
contradicþii în orice. Mergi pe un val, apoi sari pe
un alt val dacã eºti purtat într-o direcþie greºitã.
Încearcã sã obþii ce e mai bun, înainte sã se întâmple
rãul. Combinã. O fiinþã umanã sau o societate fãrã

contradicþii este o fiinþã moartã, o societate moartã.
Ce altceva de interes am mai gãsit în China?

Pe scurt, efortul de a da viaþã unui model orizontal
de dezvoltare în una dintre cele mai verticale þãri din
lume, indiferent dacã în spatele acestor eforturi se
desfãºoarã o luptã personalã pentru putere la vârful
partidului. Acesta este modul occidental de a încerca

sã înþelegem ce se întâmplã, cu o implicitã garanþie
cã nu vom înþelege nimic niciodatã ºi nici nu vom
fi în stare sã învãþãm ceva de la chinezi.

M
ai pprecis, ººase iidei eerau ccu ddeosebire
interesante:

Mai puþinã diviziune a muncii. Ei erau interesaþi
în rotaþia cadrelor (job rotation), în ritmuri mai mult
sau mai puþin rapide. ªeful încearcã sã lucreze la
recepþie, operatorul de la centrala telefonicã face
muncã de secretariat, tânãra secretarã încearcã
sã fie ºef pentru o zi sau douã. 

Mi s-a întâmplat asta ºi mie, pe când eram
un tânãr aspirant la un post de profesor. În 1958,
într-o dimineaþã, am primit un telefon de la Robert
K. Merton, maestrul sociologiei: Johan, nu mã
prea simt bine azi, ai putea sã þii cursul de teoria
sociologiei în locul meu? Foloseºte ca punct de
plecare articolul pe care l-ai circulat sãptãmâna
trecutã! Ce provocare! Cât de mult am învãþat
în acea zi datoritã „rotaþiei cadrelor”!

Ca student, am fãcut o mulþime de slujbe
meschine pentru Manpower, pentru a obþine ceva
bani, ºi am învãþat ceva despre cât de monotonã
poate sã fie munca de rutinã. A alerga atât de rapid

pe cât eram în stare pe o
motocicletã, cu fotografiile de
la nunta unei prinþese regale,
pânã la avionul de Londra
care mã aºtepta pe aeroportul
Fornebu, nu era deloc rutinã.
ªi eram bine plãtit. Dar nu
sunt convins cã era de prefe-
rat ca slujbã permanentã...

O altã metodã era reconfigurarea funcþiei
(job reconstruction), în aºa fel încât sarcini mai
atrãgãtoare, mai provocatoare erau incluse în
îndatoriri. În zilele noastre, acest lucru este standard
în organizaþiile plane, orizontale, cu decizia ºi
responsabilitatea pretutindeni, nu numai la vârf.
Cele 70.000 de comune populare din China foloseau
ambele metode: oamenii se roteau între funcþiile de
agricultor, muncitor, student ºi miliþian ºi adunau toate
aceste experienþe în adunãri generale care, în cele
din urmã, au devenit otrava sistemului (durau uneori
mai mult de 50% din timpul dedicat muncii). Foarte
revoluþionar, poate fi testat în cantitãþi mici. Am gãsit
mult maoism în mereu dinamicele State Unite, dar
nu ºi la vârful corporaþiilor, la nivelul CEO (chief
executive officer). Acesta este un dictator pur.

A
utosusþinere llocalã. Ideea de bazã era
sã se asigure independenþa la nivel local,
prin a produce tot ce era necesar pentru

satisfacerea nevoilor de bazã. Acest lucru era valabil
ºi pentru China în întregime, spre deosebire de mai
puþin inspirata renunþare a Japoniei la nivelul ei înalt
de autosusþinere în favoarea comerþului cu SUA.
Statele Unite þin Japonia ca în lesã, iar Japonia va
simþi într-o bunã zi ce înseamnã sã nu fii independent
în ceea ce priveºte un aliment de larg consum, cum
este orezul. China este mult mai greu, poate chiar
imposibil, de legat ºi îmblânzit.

Ciclul economic, ca organizare a muncii. În
analiza economicã, unitatea nu este nici bunãstarea
individului ºi nici cifrele negre ºi roºii din documentele
contabile ale unei companii, ci ciclul economic:
fermierul care produce bumbac, transportul, fabrica
unde se produc textilele, magazinul, clientul – acesta
putând fi chiar fermierul care îºi cumpãrã propriul
bumbac sub forma unui tricou. Acesta este un alt
mod de a gândi ºi de a practica economia, care
uºureazã abordarea dezechilibrelor, a nevoilor de
bazã, epuizarea resurselor ºi poluarea, deoarece
este mai uºor sã vezi unde ºi cum apar problemele.
Holism. Dialecticã.
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China: Maoism
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NNimic mmai ppilduitor
decât  IIstoria. SSi nnimic
mai iinutil –– ccel ppuþin

aºa ppare.
Pilduitor, ppentru ccã aaºazã

alãturi ccauzele ººi eefectele ppe
care ddoar ccurgerea vveacurilor

le fface vvizibile, ppentru ccã, ddând sseamã ddespre
poetica iistoricã aa ttimpurilor vverbale, rrestituie
adesea pprezentului îîndoiala eexistenþialã aa ooptativului,
a llui ar ffi ffost ssã ffie dacã... bba, uuneori, nne ttrimite îîn
perplexitate, gghilotinând nnegaþia ffatidicului n-aa ffost
sã ffie. PPilduitor pprin cceea cce sspune, ddar, mmai aales,
prin cceea cce nnu sspune, ffiindcã mmintea nne-aa ffost ddatã
spre îînþelegerea ººi jjudecarea vvãzutelor ººi ddeopotrivã,
ori mmai ccu sseamã, aa nnevãzutelor. DDe aaceea, pprincipii
ºi bbãrbaþii dde sstat ddin ttoate ttimpurile eerau îîndemnaþi,
ba cchiar oobligaþi, nnu nnumai îîn jjuneþea llor, ddar cchiar ººi
mai aapoi, aa llua sseama lla îîntâmplãrile ººi îîntâmpinãrile
istoriei, iiar mmodernitatea aa ccãutat aa fface ddin eea oo
disciplinã ººcolarã oobligatorie. AAsta ppânã lla vvictoria
globalismului ººi aa rreformei îînvãþãmântului rromânesc
postrevoluþionar.

Inutil, ppentru ccã rrareori aacei pprincipi ººi bbãrbaþi dde
stat aau þþinut sseamã dde vvãzutele ººi nnevãzutele iistoriei,
prea rrareori ppildele dde lla ccare ss-aau îîmpãrtãºit aau rrodit

în ffaptele llor. CCât ddespre ppopoarele mmodernitãþii...
cu ccât mmai ººcolite, ccu aatât mmai ffarã mmemorie, mmai
uituce dde iistoria llor ººi aa aaltora, aadicã dde ssine. SSe ppare
cã, ddincolo dde ffudulia iintelectului, ppilda nnu vvaloreazã
nimic ººi ppoate ccel mmai aadevãrat ddintre nnoi rrãmâne
Toma nnecredinciosul.

ªi ttotuºi, ppoate ddin aacest rrãsfãþ aal sspiritului ººi
din iinfantila ccredinþã ccã oomul ee ccapabil ssã îînveþe
ceva ddin ggreºelile oori, mmã rrog, ffaptele ccelorlalþi,
nu nne pputem ddezbãra dde pplãcerea dde aa nne îîntoarce lla
trecutele vvieþi dde ooameni ººi sseminþii, ccãutând ssemne
ºi îînþelesuri. CCãci ffascinant eeste nnu nnumai aacel ce-aar
fi ffost ddacã, ccel ccare ll-aa îîmpins ppe TTitus LLivius ssã-ººi
imagineze, îîn pprima ucronie a uumanitãþii, cce-aar ffi ffost
dacã AAlexandru ccel MMare aar ffi ppornit nnu sspre RRãsãrit,
ci sspre AApus, cci ººi, ººi mmai ccu sseamã, jjocul ddintre
efectele aaparente ººi ccele rreale aale uunui ffapt iistoric.

AAºadar, iiatã: lla aanul 3390 îînainte dde HHristos,
galii, cconduºi dde BBrennus, îîi îînfrâng ppe rromani
la AAllia ººi oocupã RRoma. NNicicând CCetatea

Eternã nn-aavea ssã sse aafle îîntr-oo ssituaþie mmai ddisperatã.
Nici mmãcar aatunci ccând ccâmpiile iitalice sse ccutremurau
sub ppaºii eelefanþilor tteribilului HHanibal. TTrecutã pprin
foc ººi ssabie. JJefuitã. DDoar uun ppumn dde oostaºi mmai
rezista îîn ffortãreaþa CCapitoliului, aacolo uunde sse aaflã

templul llui ZZeus. DDeºi ppãrea ccã ttoþi zzeii îîºi îîntorseserã
ochii dde lla eea. ZZeii dda, nnu îînsã ººi ggâºtele, aaceste
fascinante ppalmipede, aa ccãror vvigilenþã aavea ssã
zãdãrniceascã aasaltul ddecisiv aal ggalilor aasupra
fortãreþei ººi ssã-ii aaducã, ppânã lla uurmã, lla mmasa
tratativelor, cca ssã ffolosim uun ttermen politiquement
correct. Care ttratative ss-aau ssoldat ddin ppartea
romanilor ccu pplata uunei rrãscumpãrãri dde 11.000 llivre
de aaur, îîn sschimbul rretragerii ggalilor. OO iimpresionantã
balanþã aa ffost aaºezatã, ddeci, îîn ppiaþa fforumului
pentru aa ccântãri aaurul. NNumai ccã ggalii ccei ssãlbatici
ºi nneiubitori dde rromani aau aaºezat ppe ttalger ggreutãþi
mãsluite. BBa îîncã, lla pprotestele aacestora, sspre
totala llor uumilire, BBrennus ººi-aa aaruncat ssabia îîn
acelaºi ttalger, ddeasupra tticãloaselor ggreutãþi, rrostind
trufaºele ccuvinte: Vae vvictis! (Vai dde ccei îînvinºi!)

De-aatunci îîncoace llucrurile sse rrepetã ccu oo
uimitoare cconstanþã. CCineva þþine ssã ddea vviaþã
totdeauna vvorbelor llui BBrennus: Vae vvictis! Numai ccã
ar ttrebui, ppoate, cca aacel ccineva ssã iia îîn sseamã, ttotuºi,
Istoria: PPeste nnumai ddouã vveacuri GGalia ddispãrea,
devenind pprovincie rromanã, ººi nnu iinvers! CCu cceva
vreme mmai îînainte, eetruscii îînvingãtori îîi oobligaserã
pe rromani ssã ttreacã îîn ggenunchi ppe ssub ffurcile
caudine. EEtruscii aau ddispãrut ddin iistorie. RRoma, nnu!

Poate ccã lla ttoate aacestea ººi lla mmulte aaltele sse
va ffi ggândit aacelaºi TTitus LLivius ccând, rredactând
a ssa Ad uurbe ccondita, îîn cchiar ttriumfalele vvremi
ale mmarelui AAugustus, aa ffãcut nnecesara ccorecturã,
scriind Gloria vvictis!

Dar TTitus LLivius eera iistoric, iiar IIstoria nn-oo ffac
istoricii. EEi ddoar oo sscriu.

Vae vvictis
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU
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S
emnificaþia ppoliticã aa ttehnologiei. În Vest,
mare parte din discuþia asupra acestui
subiect a pornit probabil ca ricoºeu al anilor

1970 în China ºi, ca de obicei, a avut SUA ca lider.
Existã multã preocupare privindu-i pe cei excluºi
de la tehnologia informaþiei ºi asupra a ceea ce
înseamnã IT-ul pentru politicã. Ce fac chinezii
în aceste privinþe este o altã chestiune...

Participarea tuturor. Exista în China un nivel
enorm de participare în toate locurile posibile. ªi,
din nou, aceasta ºi-a gãsit forma sa occidentalã în
ceea ce numim „evaluare”. Peste tot, sunt distribuite
formulare ºi fiecare bifeazã ºi încercuieºte, din asta
mai mult, din asta mai puþin. În China veche, a fost
articulatã injustiþia evaluãrii de sus în jos, studenþii
fiind numiþi „gradaþi”, un cuvânt cu un dublu înþeles
evident. În China ºi cei de sus erau evaluaþi, iar
câteva mii de ani de urã þinutã sub control s-a
exprimat adesea prin cruzime. O vreme, Occidentul
a fost împotriva evaluãrii de jos în sus, dar dupã
un timp aceastã idee a prins rãdãcini solide ºi aici.

Peste tot în China am discutat despre alegerile din
Occident. Nu erau deloc impresionaþi. Aici, în China,
oamenii vor sã-ºi aleagã liderii la toate nivelurile, la
companii, la municipalitate, la miliþie, la universitate.
Alegerile din Vest acoperã numai o micã parte
a acestor niveluri. Dar, de asemenea, respectul
confucianist pentru bãtrâni, intelectuali ºi bãrbaþi
funcþioneazã ca o barierã clarã.

ªcoala ca participare. Mutaþi ºcoala înspre viaþa
lucrãtoare, nu printr-o minivizitã la o uzinã, de câteva
ori în cei doisprezece ani grei de ºcolarizare, ci ca o
parte a ºcolarizãrii înseºi. ªi, invers, aduceþi muncitori
de orice fel, ca ºi pe pãrinþi, în ºcoalã, ca profesori.
Puneþi-i sã împãrtãºeascã elevilor din cunoºtinþele
ºi înþelepciunea lor, fãcându-i pe aceºtia sã priveascã
în viaþa lor, aºa cum se procedeazã acum în multe
locuri în Japonia.

Atunci când cea mai veche ºi mai populatã þarã
din lume propune idei ºi practici ca acestea, este
vremea sã fim atenþi. Din câte ºtiu, mulþi oameni
conduceau maºini Wolkswagen germane, chiar ºi pe
autostrãzi din Germania, chiar dacã hitlerismul purta
Auschwitz-ul în pântec. Revoluþia Chinezã în toate
diferitele ei faze a fost violentã, în 1973 nu aveam
nicio îndoialã asupra acestui lucru. Dar existase o
enormã cantitate de violenþã ºi înainte. Mare parte
din acea violenþã era legatã de imperialismul
occidental, de cucerirea de enclave, de rãzboiul
opiumului ºi de otrãvirea unei generaþii sau douã
pentru a asigura economia Imperiului Britanic, de
folosirea misiunilor ºi misionarilor pe post de capete
de pod culturale, sprijinindu-l pe dictatorul cel negru
împotriva celui roºu ºi folosind Japonia împotriva
Chinei, pânã la Pearl Harbor. Una dintre reacþii
a fost Rãscoala Boxerilor, o alta este tot ceea
ce astãzi este asociat cu Mao.

Prinþul Charles a avut, am mai spus asta, o ºansã
unicã atunci când a dat înapoi ceea ce ai lui furaserã,
Hong Kong-ul. El putea atunci sã spunã adevãrul,
ºlefuit cu grijã. Înainte de toate, atunci când se
schimbau steagurile, el ar fi putut sã cearã scuze
în numele imperialismului britanic. Acest lucru
ar fi avut un enorm efect pozitiv în China. Dar presa
occidentalã a fost concentratã numai pe ceea ce
ei numesc democraþie în acest spaþiu al injustiþiei –
în spiritul autosuficienþei/autoîndreptãþirii britanice.
Este posibil, însã, cã monarhia englezã nu ar
fi putut supravieþui unui discurs de acest fel...

P
rin iintermediul CChinei ne putem înþelege
pe noi înºine. Americanii spun însã: Douã
rele nu fac un bine. Barbaria occidentalã,

arderea de biblioteci, expediþiile de pedepsire etc.
nu înlãturã barbaria chinezeascã împotriva lor
înºiºi. Amândouã apasã greu pe umerii Chinei.

Am dorit sã vedem, cu precãdere, ceea ce ei
pot oferi în domeniul a ceea ce numim „clase” (în
domeniul „naþiunii”, ceea ce am gãsit aici a fost doar
tradiþionala oprimare a altor populaþii, cu alte cuvinte,
imperialism intern, indiferent de culoarea politicã
a dinastiei chineze). Tocmai în termeni de clasã
ºi gen se putea identifica o gândire nouã, oarecum
anticonfucianistã.

Contradicþia majorã a maoismului era clarã.
Iar acest lucru era un preþ greu de suportat de o
societate bazatã pe clase ºi genuri: ce se întâmplã
în capitalã (cap = caput, în timp ce restul sunt
picioare ºi mâini etc.), dacã toate societãþile locale

sunt presupuse a fi independente? Ce se întâmplã
cu „conducerea”, dacã femeile ºi bãrbaþii încep sã
exercite ei înºiºi conducerea? Cum poate ºcoala
sã supravieþuiascã pierderii unui instrument
de putere major, gradele, dupã ce chelfãneala
ºi bãtaia la palmã cu rigla au fost abolite?

Exact acestea erau ºi întrebãrile pe care ºi le
puneau ºi elitele Beijingului, în ciuda celor 2.200
de ani de experienþã în a conduce un stat unitar.
În ultima zi, am avut o splendidã petrecere de cinã
cu câþiva dintre ei: raþe de Pekin (ºi aceasta a fost ºi
porecla pe care le-am dat-o...). Erau ºocaþi de toatã
aceastã nouã egalitate, chiar mai mult decât eram noi
pozitiv impresionaþi de acest lucru ºi ºocaþi mai ales
în legãturã cu ce era mai rãu dintre toate: cã femeile
au ieºit din case ºi ferme în roiuri, au început sã urce
ºi, dupã cum spunea Mao, purtau cu ele jumãtate
din Rai. Acolo, în Rai, se aflau înseºi raþele de
Pekin, fãrã a fi deloc dispuse sã fie rãpite de femei.

Mai erau ºi alte probleme. În Occident noi vorbim
despre consumerism. În China anului 1973 se
suferea de un productivism cronic. Când vor dori

ºi chinezii sã devinã consumatori ºi la ce nivel?
Comunele populare aveau multã înþelepciune la baza
lor. Atunci când Beijingul le-a abolit, China s-a ales
cu o sutã de milioane de ºomeri pe care încã nu a
reuºit sã-i angajeze în ceva productiv. Dar comunele
populare erau, de asemenea, ºi niºte închisori.
Era dificil sã cãlãtoreºti, iar comunele erau croite
dupã o formulã uniformã, cu totul nepluralistã.

Indiferent ce importante inovaþii sociale vor duce
la o societate mai orizontalã, întrebarea este ce se
va întâmpla cu creºterea economicã. Dar cu comerþul
ºi cu tehnologia? Mao de-abia murise, iar raþele de
Peking deja eliminaserã comunele populare, folosind
ºi argumentul cã ele produceau inegalitate, deoarece
unele erau eficiente, iar altele nu.

D
in ffericire, MMao nnu aa aavut uun ffiu cu o
legãturã confucianistã cu tatãl sãu (cum
e în Coreea de Nord). Deng a preluat

toate aceste sarcini cu o energie pe care un Mao
Xiaoping n-ar fi avut-o. Iar Vestul a comis una dintre
obiºnuitele lui erori intelectuale: dacã China face
ceva care aminteºte de Vest, lãudând bunãstarea
ºi, în particular, pisicile, în funcþie de abilitãþile de a
prinde ºoareci, nu în funcþie de culoarea lor, atunci
China este lãudatã ºi consideratã „pragmaticã”. Dacã
nu se întâmplã aºa, atunci China este „dogmaticã”.

Dar nu cumva asta este un fel de „ºi una ºi
alta”, în loc de „ori una, ori alta”, ºi e doar o simplã
schimbare de direcþie într-o nesfârºitã istorie a
schimbãrilor atât de tipice Chinei? Maoismul este
taoism. Marxismul este la fel de occidental ca
liberalismul, cu al sãu sfârºit al istoriei. Micul
grup maoist din Vest nu a înþeles asta ºi s-a simþit
grozav de trãdat de acea þarã giganticã din cauza
giganticelor ei oscilaþii.

Lucrul asupra contradicþiilor ºi demantelarea
maoismului au mers cu o vitezã ameþitoare, uneori
cu o insuficientã referire la câºtigurile obþinute.
Creºterea a devenit enormã, capitalismul a început
sã se întãreascã, statul a pãstrat controlul de vârf
asupra economiei, iar partidul a pãstrat controlul
asupra statului, cu alte cuvinte, vechea formulã
a Chinei mandarinilor.

În 1988 am fãcut o prezentare asupra Chinei
ºi democraþiei, la o conferinþã în Hawaii, ºi am
tras concluzia cã þara se afla în faþa unei schimbãri
majore, deoarece de pe urma creºterii au beneficiat
numai fermierii din jurul oraºelor (care puteau gãsi

pieþe pentru produsele lor) ºi au reapãrut neguþãtorii
(dar de un tip chinezesc, la baza societãþii, la nivelul
comis-voiajorului care îºi cãra produsele din casã
în casã, chiar din oraº în oraº, în vremurile vechi,
prin Occident), în detrimentul intelectualilor,
studenþilor ºi muncitorilor. O reþetã pentru revoltã.

L
ucrarea aa ffost cconsideratã pprofeticã atunci
când, anul urmãtor, cele douã grupuri din
urmã s-au revoltat – ºi nu cele douã care

au profitat de pe urma reformelor lui Deng. Nu a
fost nimic profetic, am fãcut doar uz de sistemul
castã/clasã, ca structurã de adâncime: shi'h-nung-
kung-shang (intelectual/birocrat, fermier, muncitor,
neguþãtor) ºi de teza evidentã cã dacã cineva
este condamnat, atunci se va revolta, iar pentru
a legitima revolta va folosi neajunsurile evidente
ale capitalismului de stat – deteriorarea mediului,
corupþia, inegalitatea grotescã, disoluþia valorilor
tradiþionale (anomie) ºi a structurii sociale (atomie),
planificarea/controlul. Revoltaþii se refereau la ceea
ce apãrau ei ca fiind democraþie. Am întrebat un
profesor din Chengdu ce se aflã în spatele acestui
cuvânt. Rãspunsul a fost cã, desigur, democraþia era
numai pentru cei educaþi, masele sunt prea ignorante.
Cunoºteam destul de bine acest rãspuns din istoria
Europei. ªi, în particular, din istoria propriei mele þãri:
în 1814, numai 7,5% aveau drept de vot în momentul
în care Norvegia a obþinut una dintre multele ei
independenþe (atunci, de sub dominaþia danezã).

Revolta a venit anul urmãtor ºi, ca de obicei,
a fost total neînþeleasã de cãtre Occident. Punctul
central, care a declanºat intervenþia militarã, nu au
fost studenþii, ci muncitorii care doreau sindicate, la
fel ca muncitorii din Virginia de Vest în primãvara lui
1989. În Beijing, ei au fost atacaþi brutal ºi e posibil
ca mai multe mii sã fi fost executaþi. Nu în Piaþa
Tiananmen, ci la nord de marea arterã Chang’an,
au fost executaþi 36 de studenþi. Oribil, dar departe
de ceea ce a prezentat mass-media occidentalã.

Aceasta a fost în 1989, nouã ani dupã schimbarea
de direcþie din 1980, care urmase decesului lui Mao
din 1976. A mai urmat, bineînþeles, o schimbare,
dupã revoltã, dar nu în direcþia „pieþei libere”
promovate de SUA, altfel spus, a capitalismului de
comando. Au încercat sã facã ceva privind patologia
socialã, privind inegalitatea extremã, corupþia,
problemele de mediu. La fel ca în Vest, egalitatea
nu are totdeauna succes. Dupã aceea, a mai venit
o schimbare de direcþie, deschiderea ºi mai
pronunþatã spre capitalism din 1998. Ritmul
de nouã ani ai Chinei, în plinã acþiune.

V
estul ddoreºte ssã sse rrefere la asta prin
termenul „comunism”. Sunt de acord
cã multele alegeri la nivel local nu se

însumeazã pentru a da un substitut pentru alegerile
la nivelul þãrii ca un întreg, la fel cum suma
democraþiilor din þãrile lumii nu se însumeazã într-o
democraþie globalã. Dar comunism? Nonsens!

Voi încheia cu o micã poveste. Fumi a descoperit
o mulþime de asemãnãri între comunele populare
ºi Ministerul Educaþiei din Tokyo, unde ea a lucrat
în Comisia Naþionalã pentru UNESCO. Formula
comunã: confucianism + budism (mahayana).
Dar taoismul este mai puternic în China:

Am fost prezentat ca profesor vizitator la
Universitatea Chengdu la o recepþie cu o mulþime
de profesori, m-am prezentat eu însumi, apoi i-am
întrebat ºi pe ei ce lucreazã, care le este domeniul.

– Am fost profesor de confucianism înainte de
Revoluþie, mi-a rãspuns un domn în vârstã, arãtând
ca un tip foarte cultivat. 

– Iar în timpul Revoluþiei?
– Atunci am devenit profesor de marxism-leninism,

mi-a rãspuns el, privindu-mã cu niºte ochi care-ºi
spuneau cu claritate povestea.

– Iar acum?, am întrebat.
– Acum sunt profesor de administrarea afacerilor,

a rãspuns el.
– Dar aþi fãcut vreodatã afaceri, sau aþi fost

apropiat de aºa ceva? Am întrebat cu sentimentul
cã deja taoismul s-a strecurat cam prea departe.

– Nu, niciodatã. Tocmai de aceea avem nevoie
de profesori în administrarea afacerilor, a adãugat
autocertificatul taoist...

(Fragmente din autobiografia lui Johan Galtung,
On the Peace Path Through the World, 2000.)
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M
ulte ss-aau sspus ºi
foarte multe s-au
scris despre Mircea

Eliade ºi opera sa. ªi bune ºi
rele. S-au scris lucruri posibile,
plauzibile ºi admisibile de

probabilitãþile interpretative ale operei. S-au scris
ºi rãutãþi ºi neadevãruri, observaþii trucate sau
evidenþe mistificate, dar s-a creat ºi un sistem
referenþial remarcabil, care are drept consecinþã
lucruri eminente în înþelegerea operei, dar, evident,
nu se poate substitui contractului intim, direct,
cu textul, care rãmâne depozitarul ºi emitentul
semnificaþiilor pertinente.

Un lucru nu s-a subliniat îndestul: caracterul nobil,
onest, pozitiv. Când a fost pus în situaþii delicate,
omul a preferat tãcerea, lãsând opera sã rãspundã
adversarilor, sã contureze lumea, ideile, disperãrile,
aspiraþiile ºi erorile sale. În multe privinþe, percepþia
lui Mircea Eliade þine de limitele ºi nuanþele
temporale ale limbajului, dar ºi de o anumitã
determinare a cititorului de a-l aºeza pe scriitor în
locul sãu de referinþã; cum ar fi Moldova pentru Mihail
Sadoveanu sau Transilvania pentru Liviu Rebreanu.

Referinþa cea mai conturatã ca exprimare
lingvisticã ºi ca geografie spiritualã pentru Eliade
rãmâne oraºul Bucureºti; un Bucureºti numai al lui,
care nu seamãnã cu Bucureºtiul lui Nicolae Filimon
sau Mateiu I. Caragiale, scriitori dedicaþi marelui Târg
al Deºertãciunilor Valahe, anteriori lui Eliade. ªi nici

cu Bucureºtiul lui Petru Popescu, scriitor post-
eliadesc devenit ºi el, ulterior, cetãþean american,
dar care, curios, putuse sã cristalizeze în proza sa
un fel de „americanism”, în anii cei mai dogmatici
ai regimului comunist. 

Ultimul scriitor reprezentativ al Bucureºtiului,
Mircea Cãrtãrescu,
deambuleazã ºi el
pe ºoseaua ªtefan
cel Mare tot spre Obor,
imaginându-se în
suburbiile Parisului. 

Z
ona bbucureºteanã
în care s-a nãscut,
a copilãrit ºi trãit

Mircea Eliade este centralã
ºi foarte veche, dar nu
cu monumente care sã
genereze ºi sã favorizeze
un spaþiu de meditaþie.
Bulevardul Ferdinand,
Calea Moºilor, strãduþele
din apropierea relativã a Oborului – cea mai mare
piaþã din Sud-Estul Europei, care a strâns în jurul
ei neguþãtori, mici meseriaºi ºi mahalagii cu profesii
incerte – reprezintã, mai degrabã, spaþii de trecere
care-i anonimizeazã pe bãºtinaºi. Multe locuri ºi
lucruri de referinþã nu întâlnea copilul ºi adolescentul
Eliade, în schimb putea întâlni o faunã umanã foarte
diversã, toate categoriile sociale, aristocraþi ºi miniºtri

ºi chiar þãrani care nu se rãtãceau spre ieºirile spre
Colentina ºi Pantelimon. Poate cã, totuºi, copilul ºi
adolescentul Mircea Eliade trãgea mai degrabã spre
centru – unde putea sã ajungã uºor fie prin strãzile
radiante spre Piaþa Rosetti, pe „Sfinþilor”, „Radu
Constantin” sau strada Mântuleasa – cãci în

apropiere se contura cel de
al doilea pol de atractivitate,
Universitatea.

Marele cãlãtor care a fost
Mircea Eliade trebuie sã fi
început în copilãrie expediþiile
de interior, „anabasys”, prin
evadãri pe spaþii mici, dar
revelatorii în ceea ce priveºte
miracolul universurilor
familiare.

Dacã se satura de
spectacolul uman, pitoresc
ºi exotic, mai primitiv, dar
divers al Oborului, putea
sã porneascã în sens invers,
spre spaþiul de intelectualizare,

al librãriilor ºi anticariatelor din jurul Universitãþii. 
Fascinaþia strãzii, ca ºi tentaþia reperelor

formative, anticipeazã, de fapt, o formã a filosofiei
de viaþã a „trãiriºtilor” din deceniul al treilea
al secolului XX.

(Continuare la pag. 22)

Mircea EEliade - RRealitatea bbucureºteanã

Între fficþional ººi ffantastic
AAuurreelliiuu GGOOCCII

L
ogica tte vva dduce ddin ppunctul AA îîn
punctul BB. IImaginaþia tte vva dduce
peste ttot, a remarcat Albert Einstein.

Aºa cã nu ne mirã succesul ºi celebritatea
internaþionalã de care se bucurã profesorul
Arto Salomaa, matematician finlandez
care are nu numai o logicã profundã,
ci ºi o imaginaþie impresionantã.

Nãscut la 6 iunie 1934 în Turku,
Finlanda, Arto Salomaa este fiul lui Jalmari
Edward Salomaa, recunoscut profesor de
filosofie la Universitatea din Turku. A fost
expus de mic copil unei vieþi culturale
bogate, cultivându-ºi astfel pasiunea pentru
muzicã, filosofie, limbi strãine – vorbeºte,
printre altele, ºi latina! De fapt, chiar
ºi numele lui, Arto, corespunzând în
finlandezã lui Arthur, este datorat fascinaþiei
lui Jalmari Salomaa faþã de filosofia lui
Arthur Schopenhauer. Acest fapt poate
pãrea ironic dacã ne gândim cã, în lucrãrile
sale, Schopenhauer ºi-a exprimat neîncrederea
în matematicã ºi în metodele ei. „Probabil cã
a avut informaþii greºite”, îi ia Arto apãrarea... 

Fiind o minte curioasã, lui Arto Salomaa i-a plãcut
dintotdeauna sã citeascã tot felul de cãrþi de culturã
ºi ºtiinþã generalã. Una dintre cãrþile care l-au atras,
Pikku Jattilainen (Micul Gigant), includea noþiuni
destul de avansate de criptografie, iar Arto a studiat-o
foarte atent. Nu era decât un bãiat de 8 ani atunci
când niºte prieteni ai lui, jucând un fel de echivalent
finlandez al tradiþionalului „hoþii ºi vardiºtii”, îºi
trimiteau mesaje codificate între ei. Arto a interceptat
un astfel de mesaj trimis de grupul rival ºi l-a
decriptat, impresionându-l în mod deosebit pe ºeful
grupului sãu, un bãiat de 15 ani, poreclit Scheletul.
„Bãiatul acesta o fi mic,” a spus Scheletul cu vocea
lui în schimbare, „dar e de o valoare nespusã
pentru noi”.

ª
i bbãiatul aacela aa ccrescut ºi a devenit de o
valoare nespusã pentru întreaga lume, unul
dintre cei mai recunoscuþi oameni de ºtiinþã

în informaticã, având un impact profund asupra
matematicii moderne ºi asupra informaticii teoretice.

Este imposibil de sintetizat
în doar cateva paragrafe
activitatea ºtiinþificã a
profesorului Salomaa.
Lucrãrile sale au influenþat
fundamental logica
matematicã, criptografia,
teoria automatelor ºi
limbajelor formale, calculul
molecular. A scris 13 cãrþi

ºi peste 500 de  articole,
traduse în numeroase
limbi. A organizat mai
mult de 50 de conferinþe
în diverse þãri. A editat
peste 30 de volume
ºi numeroase reviste
ºtiinþifice. A þinut cursuri
ºi prezentãri la numeroase universitãþi, pretutindeni
în lume. A fost preºedintele Asociaþiei Europene
pentru Informaticã Teoreticã între anii 1979–1985.
A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a
9 universitãþi, printre care ºi Universitatea Bucureºti
(în 1992). Este unul dintre cei 12 academicieni din
toate ramurile de ºtiinþã din þara sa. A fost conducãtor
de doctorat pentru 25 de studenþi. În Finlanda, a
participat la numeroase emisiuni TV de popularizare
a filosofiei, matematicii ºi informaticii, precum ºi
la sãrbãtori oficiale organizate de cãtre preºedintele
þãrii cu ocazia zilei naþionale.

Arto Salomaa a studiat matematica la
Universitatea din  Turku, obþinând aici doctoratul
în 1960. Din 1966 pânã în 1999 a fost profesor
la aceastã universitate. Pensionarea lui în 1999

a fost pur formalã, pentru
cã Arto îºi continuã activitatea
ºtiinþificã ºi astãzi. În 1956-
1957 a studiat logica
multivalentã la Universitatea
Berkeley, California.
Descoperind lucrãri pe aceastã
temã publicate de profesorul
Grigore C. Moisil, pãrintele informaticii din România,
Arto i-a scris acestuia. A început astfel o foarte

fructuoasã colaborare
între ºcoala de matematicã-
informaticã de la
Universitatea Bucureºti
ºi cea din Turku. Mulþi
alþi profesori ºi cercetãtori
români au colaborat cu Arto,
publicând ºi lucrãri împreunã
cu acesta. 

A
m aavut oonoarea
ºi pprivilegiul de
a fi unul dintre

cei trei studenþi români care
ºi-au dat doctoratul cu Arto
Salomaa – ceilalþi doi fiind
Lila Kari ºi Lucian Ilie,
acum amândoi profesori
universitari în Canada.

A fost o experienþã nemaipomenitã, pentru cã Arto
este nu numai un profesor ºi un cercetãtor de elitã,
dar ºi un prieten adevãrat. Nu numai o datã mi s-a
întâmplat ca prieteni sau colegi ai mei din Statele
Unite, din India sau din alte þãri sã-mi spunã,
referindu-se la cãrþi precum Jewels of Formal
Languages, Formal Languages sau Public-Key
Cryptography: „Profesorul tãu a fost chiar Arto
Salomaa, din Finlanda?! Ca student, am dat un
examen din una dintre cãrþile lui, a fost foarte dur.”

Astãzi, când Arto împlineºte 80 de ani, eu sunt
de cealaltã parte a Oceanului Atlantic. Dar lumea
este micã, iar amintirile plãcute sunt multe ºi trainice.

Îþi doresc din inimã un cãlduros „La Mulþi Ani!”,
dragã Arto! 

Un mmatematician dde llegendã
VVaalleerriiaa MMIIHHAALLAACCHHEE

La pprimirea ttitlului dde DDoctor HHonoris CCausa ddin ppartea
Universitãþii ddin BBucureºti, îîn 11992
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Sub ccrugul EEminescului

Paradoxal, ppublicarea ffaimosului nnumãr din
Dilema (1998), urmat de reunirea în volum
a textelor (Cazul Eminescu, 1999), prin care

o serie de tineri colaboratori ai publicaþiei respective,
„din dorinþa de a ºoca” (apud Nicolae Manolescu,
Istoria criticã a literaturii române. 5 secole de
literaturã, Ed. Paralela 45, 2008, p. 378), i-au negat
lui Eminescu, nu doar ca poet, cât cu precãdere ca
publicist, orice interes actual, a avut ca efect, în timp,
reevaluarea întregii sale opere, pe noi baze estetice,
dar ºi teoretico-aplicative.

A urmat, cu deosebire, o cãutare plinã de acribie
a oricãrui fragment, eboºã sau bruion de text
eminescian, rãmase nevalorificate de la antecesori, o
cercetare nouã, în arhive ºi biblioteci a documentelor
cu ºi despre Mihai Eminescu, dar, mai ales, o lãrgire
spectaculoasã a câmpului cercetãrii dincolo de
graniþele strict literare, cãtre zone privite altãdatã
cel mult cu rezervã, precum aspectele ºtiinþifice,
juridice, filosofice, sociologice sau religioase, dupã
caz, inclusiv din sfera apãrãrii ºi
securitãþii naþionale, desprinse din
opera sa antumã ºi postumã. 

În context, au apãrut, firesc,
ºi o serie de rezerve faþã de modul
cum au fost alcãtuite ediþiile
Eminescu, începând chiar cu
volumul de Poesii, din 1883, editat
ºi prefaþat de Titu Maiorescu,
asupra cãruia persistã îndoiala cã
ar fi reprezentat in integrum voinþa
autorului. În acest sens, se
vorbeºte chiar despre o „lecturã
maiorescianã” a textului original
(v. Nicolae Georgescu, Eminescu
ºi editorii sãi, 2000), care ar
constitui o imagine „îmblânzitã”
a geniului eminescian, diferitã
de „marele romantic”,
identificat în postume.

În aaceste ccondiþii, a sporit
considerabil cercetarea publicisticii lui
Eminescu, insuficient cunoscutã ºi valorificatã

înainte de 1989, chiar ºi din simplul motiv cã puþinele
culegeri, în ediþie academicã, ale acestor opere erau
fie blocate de la tipãrire (cum a fost cazul volumului
de Opere, X, seria Perpessicius), fie dirijate cãtre
un numãr select de cercetãtori. Din pãcate, în loc sã
fie studiate ºi valorificate în contextul epocii, textele
politice eminesciene au ajuns sã fie actualizate
în chip grosolan ºi puse sã slujeascã interesele
propagandistice de moment. Procedeul nu era nou,
câtã vreme, în prima jumãtate a secolului al XX-lea
publicistica lui Eminescu era interpretatã ca
reacþionarã, pe temeiul ideii cã liberalismul, atât
de criticat de poet, ar constitui tabãra învingãtoare,
purtãtoare a ideii de progres.

S-a creat, astfel, opinia susþinutã inclusiv de
ªtefan Zeletin (Burghezia românã, originea ºi rolul
ei istoric, 1925) ºi Eugen Lovinescu, anume cã
tezele „autohniste ºi agrariene” susþinute de poet ar
reprezenta, cu precãdere, un curent sinonim cu
extrema dreaptã care ar fi, inevitabil, exclus de la
circuitul occidental/ european al ideilor, tezã preluatã,
fãrã discernãmânt, inclusiv de criticii de la Dilema.

În realitate, ideologia ruralã ºi naþionalistã a lui
Eminescu trebuie interpretatã doar ca o variantã
a junimismului, constituindu-se ca o altã imagine
a intelectualului tehnocrat, admirat pentru elocinþa
ºi eficienþa sa, dar exclus de la circuitul politic oficial.

Privitã în acest context, cartea universitarului
piteºtean George Ene, intitulatã Eminescu.
Securitatea ºi siguranþa naþionalã a României (Ed.
Eikon, Cluj-Napoca, 2014) oferã nu doar o re/lecturã
a unor texte ºi documente revelatorii, efectuatã cu
mijloacele analistului de informaþii, cât, mai ales,
rãspunde unui deziderat major al presei, acela
de a in/forma publicul, fãcând apel la componenta
educaþionalã a mesajului informativ. Privit astfel,
gazetarul Eminescu nu se rezumã doar la a-ºi
in/forma publicul, cât, mai ales, a-l pune în temã,
uneori chiar agresiv de didactic ºi pedant, cu unele
probleme diplomatice ºi politico-sociale fundamentale.

Eliberate de conotaþiile propagandistice, textele
invocate de cercetãtor pentru a-ºi susþine tezele

relevã o realitate a lumii în care a trãit Eminescu ºi cu
care ne confruntãm ºi astãzi, respectiv asaltul agresiv
împotriva intereselor României. Fãrã o atitudine
responsabilã a clasei politice, dar ºi a cetãþeanului,
realitãþile geopolitice sunt pe cale sã ne copleºeascã.
În aceastã privinþã, rãspunsul propus de poet, relevat
cu atâta aplicaþie ºi discernãmânt de George Ene,
vizeazã constituirea, la nivel public, a unei culturi de
securitate/siguranþã. Sincer ºi onest, acest demers
singularizeazã cartea profesorului George Ene în
contextul larg, ºi deloc liniºtit, al cercetãrii actuale.

Aparent, tema cãrþii pare cã excedeazã creaþia
eminescianã. În fond, identificarea ºi analiza
elementelor doctrinare ce vizeazã apãrarea ºi
securitatea naþionalã dovedesc, dupã cum observa
ºi universitarul bucureºtean Dan Banciu, în Prefaþa
cãrþii, anume cã „Doctrinarul (Eminescu – n.n.)
nu poate fi acuzat de politicianism”. Mai mult,
demersurile jurnalistului Mihai Eminescu „se
constituie ca o istorie polemicã a luptelor pentru

putere, democraþie ºi libertate
în România secolului al
XIX-lea” (op. cit., p. 11).

Fundamental, prin sutele
de articole publicate pe aceastã
temã, Mihai Eminescu punea
bazele, cu mai bine de un secol
ºi jumãtate în urmã, a ceea
ce s-ar numi azi cultura de
securitate/siguranþã, domeniu
de realã actualitate, dar aflat
la noi, încã, „în formare” (apud
Paul Carpen, Ferestre spre
securitate, Ed. Detectiv, 2006,
p. 6 ºi urm.).

Parafrazându-ll ppe
Eminescu, chiar cu
riscul de a forþa

planurile (Tu vrei un om sã te
socoþi/ Cu ei sã te asameni?),
constatãm cã forþa multor state,

pe care azi le admirãm, se bazeazã inclusiv pe
cunoaºterea de cãtre factorii politici ºi, deopotrivã,
de cetãþeni, a intereselor naþionale. În acest context,
opiniile lui Mihai Eminescu pe tema, deopotrivã largã
ºi sensibilã, a culturii de securitate, identificate ºi
interpretate de George Ene în cartea sa, meritã
privite cu alþi ochi, inclusiv pentru cã ele relevã,
în ansamblul lor, o viziune responsabilã, un efort
de a înþelege realitatea lumii în care a trãit gazetarul
Eminescu, dar ºi sensul evoluþiei viitoarei societãþi
româneºti.

Considerând, aºadar, cartea ca pe o contribuþie
de prim rang, poate chiar de pionierat în domeniul
culturii de securitate/siguranþã a statului vom constata
cã doctrinarul Eminescu, care contesta vehement
ideologia orientãrii liberale, era departe de a fi un
reacþionar, chiar ºi pornind de la ideea cã „reacþiunea
cu care adversarii noºtri ne gratificã n-o admitem
decât în înþelesul pe care îl dã fisiologia, respectiv
raþiunea unui corp capabil de a redeveni sãnãtos”
(op. cit., p. 33, apud Opere, X, p. 315). De altfel,
aceastã atitudine este admisã chiar ºi de criticii cei
mai înverºunaþi ai opiniilor sale reacþionare, care
conced cã un Eminescu „în postura de mercenar de
idei este o imposibilitate logicã ºi moralã” (Z. Ornea,
Junimea ºi junimismul, I, Ed. Minerva, 1998, p. 175).

Privitã astfel, cartea se înscrie cu brio în seria
cercetãrilor recente, menite sã releve opiniile lui
Eminescu din perspectiva „valorilor ºi intereselor
naþionale”, promovate cu precãdere de profesorii Ilie
Bãdescu (Sociologia eminescianã, Ed. Porto-Franco,
1994), Mihai Dorin (Civilizaþia românilor în viziunea
lui Eminescu, Ed. Fundaþiei Culturale Române, 1998),
Theodor Codreanu (Mitul Eminescu, Ed. Junimea,
2004), Nicolae Georgescu (A doua viaþã a lui
Eminescu, Ed. Nova, 1994) º.a. Nu poate fi omisã
în acest context nici contribuþia anterioarã a lui
George Ene pe aceastã temã, respectiv studiul
Eminescu ºi lumea politicã româneascã
în proverbe comentate (Ed. Tiparg, Piteºti, 2012). 

Problema fundamentalã de la care pornesc
demersurile prof. univ. George Ene, expusã în
special în capitolele „Contribuþia la apãrarea valorilor
fundamentale ale statului” ºi „Eminescu ºi serviciile

secrete”, este: avea Eminescu
bagajul teoretic de specialitate
pentru a susþine unele teme,
nu marginale, cât esenþiale
ale domeniului cercetat?
Autorul cãrþii inventariazã
atent publicaþiile consultate curent de Eminescu
(peste 118, conform Anexei nr. 6), frecvenþa utilizãrii
unor termeni specifici de securitate naþionalã (Anexa
nr. 4), ca ºi frecvenþa referinþelor privind implicaþiile
României în relaþiile internaþionale (Anexa nr. 8),
ajungând la concluzia cã gazetarul Eminescu
recurgea frecvent la coroborarea ºi compararea
datelor culese „în scopul de a pune la dispoziþia
decizionalilor sugestii ºi propuneri necesare
fundamentãrii unor mãsuri de siguranþã naþionalã”
(p. 390). La fel, confirmarea majoritãþii previziunilor
sale fac dovada „informãrii riguroase, a cunoaºterii
ºi selectãrii atente a surselor, a utilizãrii unor tehnici
ºtiinþifice de evaluare...” (p. 390).

Se dovedeºte astfel teza, susþinutã ºi de
Constantin Noica (v. M. Eminescu, Lecturi kantiene,
editate de C. Noica ºi Al. Surdu, Ed. Univers, 1975),
anume cã Eminescu, chiar dacã nu era pregãtit pânã
la capãt, intuia esenþialul în foarte multe domenii,
inclusiv în cel analizat de George Ene.

Un ccapitol mmai ppuþin ccercetat al vieþii ºi lucrãrii
politice a lui Mihai Eminescu îl reprezintã
participarea activã la acþiuni ºi activitãþi cu

caracter naþionalist, desfãºurate cu precãdere în
clandestinitate, dupã principiul: „Acela care vrea sã
facã ceva nu discutã, ci lucreazã”. Pentru opiniile sale
gazetãreºti, poetul a fost cvasipermanent în atenþia
serviciilor de siguranþã austriece, maghiare ºi ruseºti,
parþial ºi ale Vaticanului, începând din 1871 ºi pânã
în 1883, fapt ce a alimentat inclusiv sugestia unui
complot anti-eminescian, temã evitatã, de altfel,
cu grijã de comentator.

Lãsând faptele sã vorbeascã, profesorul George
Ene analizeazã pe larg, între altele, perioada 1882-
1883, când Eminescu activeazã în cadrul Societãþii
Carpaþii, perceputã de Biroul special vienez drept
iredentistã. Ca urmare, nucleul central al Societãþii,
între care sunt semnalaþi ºi Eminescu, jurnalist,
alãturi de V.(eronica-n.n.). Miclea (!), profesor, potrivit
Raportului confidenþial al agentului F. Lachman, ce
acþiona la Bucureºti sub acoperire jurnalisticã, sunt
supravegheaþi operativ, aºa cum rezultã dintr-o serie
de Note ºi Rapoarte secrete, întocmite de mai mulþi
agenþi secreþi ºi adresate autoritãþilor imperiale sau,
dupã caz, Ministerului de Interne ungar.

Din miile de documente cercetate pe aceastã
temã, autorul selecteazã ºi publicã în Anexã doar
câteva, cu adevãrat revelatorii, extrãgând esenþialul
ºi anume cã „impactul atitudinii [lui Eminescu – n.n.]
în opinia publicã din România era amplificat prin
reproducerea multor articole ale sale în presa de
dincolo de Carpaþi” (p. 336).

La fel de „sensibile” se dovedesc ºi acþiunile
serviciilor secrete ale „îngãduitorului Carol”, servicii
care, sub pretextul cã poetul ar fi plãnuit, pentru data
de 28 iunie 1883, o discutabilã tentativã de asasinat
asupra monarhului, au dispus internarea sa în
ospiciu, dând astfel curs „interesului unor lideri
de a scãpa de incomodul lor critic” (p. 229).

Concluzionând, lucrarea d-lui George Ene, ce
reprezintã rodul a mai bine de un deceniu ºi jumãtate
de cercetãri aplicate, evidenþiazã, dintr-o perspectivã
obiectivã, activitatea politicã ºi socio-culturalã a
poetului-gazetar, pornind de la documentele deja
existente, în bunã mãsurã publicate, dar insuficient
interpretate, ºi adãugând, dupã caz, argumente noi
în susþinerea tezelor sale. Cu totul originale rãmân
investigaþiile în zona culturii de securitate, promovatã
de ilustrul jurnalist, ºi care face obiectul cercetãrii de
faþã, ca ºi interpretarea, din perspectva analistului de
informaþii, a conþinutului articolelor invocate,
identificate, în fapt, în cvasitotalitatea operei
publicistice eminesciene. La fel de utile rãmân
referinþele la zona diplomaticã ºi a serviciilor secrete,
ce contureazã ideea (de altfel, pertinentã) cã autorul
ºtie mai multe decât spune. În acest sens, aºteptãm
cu interes ºi urmãtoarele cãrþi ale exegetului
eminescian George Ene.

Eminescu, oobiect ººi ssubiect 
de ssecuritate nnaþionalã

MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU
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S
fârºitul ddomniei llui
ªerban CCantacuzino
gãsea Þara

Româneascã într-o orientare
occidentalã proimperialã, în
acel moment chiar aflându-se
în drum spre Viena o solie
a lui ªerban Cantacuzino în

frunte cu marele spãtar Iordache Cantacuzino, fratele
domnului, Constantin Bãlãceanu, mare agã ºi ginere
al domnului, marele comis ªerban Vlãdescu ºi marele
cãpitan ªerban Cantacuzino, fiul lui Matei
Cantacuzino, nepotul domnului. (1)

Moartea lui ªerban Cantacuzino, în octombrie
1688, amânã punerea în aplicare a amplului plan
de eliberare a þãrii cu ajutorul Imperiului Habsburgic,
cãci noul domn al Þãrii Româneºti, Constantin
Brâncoveanu, conºtient de riscurile pe care
acest plan le implica în acel moment, nu se mai
angajeazã sã respecte condiþiile puse de imperiali
în diploma din ianuarie 1688, datã de Leopold I
în urma negocierilor cu solia româneascã.

Acest lucru nemulþumeºte Curtea de la Viena,
deschizându-se astfel conflictul româno-austriac.
Împotriva domnului acþiona acum ºi aga Bãlãceanu,
care, nemulþumit de alegerea ca domn a lui
Constantin Brâncoveanu, nu se mai întorsese
la Bucureºti, ci se stabilise la Braºov, de unde
uneltea împotriva domnului împreunã cu generalul
Donat Heissler, comandantul oºtilor imperiale din
Transilvania. Brâncoveanu încearcã sã aplaneze
conflictul, trimiþând la Braºov, în aprilie 1689, pe
postelnicul Radu Golescu sã-l cheme pe Bãlãceanu,
dar fãrã vreun rezultat. Atunci, Brâncoveanu îi trimite
pe postelnicul Radu Golescu ºi pe logofãtul ºtiutor
de limbã latinã, în mai 1689, la generalul Heissler,
încercând sã trateze direct cu acesta, dar oamenii
lui Brâncoveanu „l-au gãsit pe Heissler turburat de
Bãlãceanu ºi mânios ca un urs împuºcat ºi nicicum
nu se apropia de vorba lui, cã nu se uita la vorbele
ce le zicea acei trimiºi de domnul, ci sã uita tot la
cuvintele Bãlãceanului”. (2) Cãutând sã evite cu orice
preþ pãtrunderea oºtilor austriece în þarã când oºtile
otomane se aflau la Dunãre, ceea ce ar fi însemnat
prefacerea Þãrii Româneºti într-un teatru de rãzboi
austro-turc, Constantin Brâncoveanu trimite din nou
solie la generalul Heissler la Braºov, având în frunte
pe logofãtul Radu Popescu, adãugând înþeleptelor
explicaþii o sumã de bani ºi 1.000 de boi pentru hrana
oºtii imperiale, precum ºi informaþia militarã cã oºtile
otomane se deplaseazã spre Orºova. Dar generalul
primeºte banii ºi boii ca pe o parte a obligaþiilor cu
care se angajase solia româneascã la Viena ºi nu
renunþã la planul sãu de trecere la sud de Carpaþi.

Constantin Brâncoveanu rãspunde cererii Porþii
de a participa la campania de la Dunãre, înaintând,
în a doua parte a lunii iulie 1689 spre Orºova,
reparând cetatea de aici, precum ºi pe cea
a Cladovei, de pe malul drept al fluviului.

O
peraþiunile dde lla DDunãre din octombrie
1689 aduc câºtig de cauzã austriecilor, care
înfrâng oastea otomanã a lui Sarî Huseim

paºa lângã Vidin. Markgraful Ludovic de Baden,
comandantul suprem al oºtilor austriece, ocupã
Cladova. De aici îl trimite la voievodul Constantin
Brâncoveanu pe locotenent-colonelul Schlickh, pentru
a-i cere plata unor contribuþii de rãzboi ºi asigurarea
iernatului a 15 regimente pe teritoriul Þãrii Româneºti.
Domnul muntean trimite la Cladova o solie
formatã din doi boieri, prin care refuzã a accepta
cantonamentul trupelor austriece în þara sa.
La acest refuz, trupele austriece pãtrund pe la
Cerneþi în Þara Româneascã, trec prin Craiova
ºi ajung la Brâncoveni; în aceastã situaþie, domnul
trimite la ducele de Baden o a doua solie, formatã
din cinci boieri, cu o învoialã în 20 de puncte, prin
care primeºte sã susþinã 24 de regimente, dar numai
jumãtate dintre ele pe teritoriul Þãrii Româneºti,
pe o perioadã de numai ºase luni, ºi sã predea
sub controlul austriecilor familia fostului domn. (3)
În noiembrie, trupele austriece ajung la Piteºti, unde
von Baden lasã un regiment ºi se îndreaptã pentru
iernare spre Câmpulung. Grãbit sã se întoarcã
la Viena, acceptã cererea lui Brâncoveanu de

a încartirui doar 3 regimente imperiale ºi a plãti
echivalentul pentru alte 3 ºi predã comanda trupelor
încartiruite lui Donat Heissler, a cãrui avangardã din
Transilvania se afla încã din octombrie la Bran, gata
sã treacã hotarul. Campania la sud de Carpaþi, care
începe în decembrie 1689 sub conducerea lui Donat
Heissler urmãrea intimidarea lui Constantin
Brâncoveanu.

Invazia austriacã din 1689-1690 în Þara
Româneascã a rãmas consemnatã în izvoarele
istorice drept o expediþie de jaf ºi prãdãciuni. Cronica
lui Radu Greceanu aratã cã „Heissler /…/ cum au luat
a fi el mai mare oºtilor, multe stricãciuni ºi lucruri
fãr’de cale au fãcut, om trufaº ºi lacom cum mai sus
s-au zis, ºi fãr’de socotealã fiind, pentru cã îndatã de
la Câmpul Lungu s-a pornit de au venit la Târgoviºte,
iar oastea nemþeascã ajungea þara den munte pânã
în Argeº cu prada ºi jaful ºi spãrgea pivniþele boiarilor

de mânca ºi bea, ºi rãsipiia ºi strica tot, dezbrãca
oamenii unde gãsiia ºi alte multe rãutãþi fãcia.” (4)
Mai multe documente de la Topoloveni menþioneazã,
de asemenea, jaful fãcut de oºtile austriece. Dintre
acestea, menþionãm o poruncã a lui Constantin
Brâncoveanu cãtre orãºenii din Câmpulung, „câþi au
vii în Dealul Nucetului <Topoloveni> ca sã plãteascã
vinãriciul cuvenit M-rii Nucetul ºi sã nu mai aducã
pricine cã li s-a bãut acel vin de oºtile nemþeºti”. (5)

L
a ssfârºitul llunii ddecembrie, Heissler a intrat
în Bucureºti. Pentru a-i alunga pe austrieci
din þarã, Constantin Brâncoveanu e nevoit

sã cearã ajutor tãtarilor, dar, în acelaºi timp, pentru
evitarea unor loviri de oºtiri în preajma capitalei,
îl înºtiinþeazã pe Heissler de apropierea tãtarilor.
Generalul se retrage din Bucureºti la Câmpulung.
Tãtarii pãtrund în þarã ciocnindu-se cu strãjile
imperiale fãrã a desfãºura însã operaþiuni militare
de amploare. O cronicã otomanã descrie „fuga lui
Heissler din oraºul Bucureºti”, arãtând cum fiul
hanului, Azamet Ghirai, i-a urmãrit pe „duºmanii legii”
ºi „a mãcelãrit o parte din ghiauri, luând prizonier
ºi pe defterdarul din oastea austriacã”. (6)

Cãtre sfârºitul lui ianuarie, generalul Heissler
pãrãseºte Câmpulungul, trecând în Transilvania.
Încercarea habsburgicã de a supune Þara
Româneascã eºueazã datoritã iscusinþei ºi tenacitãþii
voievodului român. Þara era însã ruinatã. Starea
jalnicã a ei este redatã de stolnicul Constantin
Cantacuzino într-o scrisoare cãtre un demnitar polon
din 31 martie 1690: „Pãþaniile acestei þãri necãjite
ºi vrednice de plâns care i s-au întâmplat prin
prãdãciunile, jaful ºi alte foarte multe daune ºi
neajunsuri, ce nu se pot povesti, atât din partea oºtirii
nemþeºti, cât ºi din cea a tãtarilor, nu le pot descrie
exact, cãci pentru aceasta ar trebui mult timp
ºi multã hârtie”. (7)

Se simþea necesarã o campanie militarã, nu
neapãrat pentru pedepsirea Bãlãceanului, ale cãrui
visuri de domnie aduseserã urgie asupra þãrii, ci mai
ales pentru înlãturarea ameninþãrii permanente a
trupelor austriece din imediata apropiere a graniþelor

þãrii. De aceea, campania militarã împotriva
austriecilor din vara anului 1690 este minuþios
pregãtitã de Constantin Brâncoveanu. Reia
corespondenþa cu Imre Thököly, îl invitã la Bucureºti
în februarie 1690 ºi, în mare tainã faþã de imperiali,
cautã sã obþinã din partea Porþii sprijin de a intra
în Transilvania pentru a-i izbi pe austrieci ºi a pune
acolo principe pe Thököly, pentru a restabili statutul
internaþional al Transilvaniei. O preocupare deosebitã
a voievodului în aceastã perioadã este organizarea
armatei, al cãrei efectiv se ridicã la douãzeci de mii
de soldaþi, potenþial operativ al oºtirii muntene pãstrat
pe toatã perioada domniei, ba chiar la 1711 domnul
transmite þarului Petru I cã ar putea mobiliza pânã la
treizeci de mii de cãlãreþi ºi pedestraºi. (8) Domnul
înfãptuieºte o adevãratã reformã militarã,
îmbunãtãþind vechea organizare slujnicãreascã a
armatei prin apariþia slujitorilor pe judeþe, creând
12 categorii de noi slujitori rânduiþi în toate cele
17 judeþe ale þãrii (ruºii, pãhãrniceii, spãtãreii,
cãmãrãºeii, vistierniceii – în Ilfov, Teleorman ºi
Muscel –, portãreii, mazilii, stolniceii – în Argeº,
postelniceii, vorniceii, armãºeii ºi bãniºorii). Alte
mãsuri, socotite tot o încercare de reformã militarã,
mai sunt extinderea plãieºiei la toate hotarele,
inclusiv la cele de câmpie, organizarea a 3 grupe
de câte 12 sate pentru pãzirea schelelor (vãmilor)
de la Rucãr, Câineni ºi Valea Prahovei, dar nu numai
a locurilor de vamã, ci ºi a potecilor pe unde puteau
fi ocolite, instituirea corpului martologilor, menþionaþi
la Aref-Argeº etc. (Rezachevici, pp 134 -139, 143).

T
recerea aarmatelor aaliate în Transilvania
(oºtile lui Constantin Brâncoveanu, Imre
Thököly, Cerkez Amed paºa ºi Kuciuk Gazi

Ghirai) dovedeºte concepþia strategicã deosebitã a
lui Constantin Brâncoveanu. De la Potlogi, unde s-au
adunat trupele, înaintând pe Valea Dâmboviþei în sus,
refãcând traseul pe care-l urmase cu un secol înainte
Mihai Viteazul, s-au oprit câteva zile la Dragoslavele,
de unde s-au executat incursiuni de recunoaºtere
spre Bran, apoi, printr-un atac surprinzãtor, soldaþii
lui Thököly au ocupat o fortificaþie din preajma cetãþii
Branului. Trupele aliate s-au deplasat pânã în faþa
cetãþii Branului, dar pe aici era imposibil de trecut,
fiind „pazã tare ºi cu tunuri” (Radu Greceanu, p. 33).
S-a luat hotãrârea ca, în mare tainã, sã se retragã
spre a putea trece hotarul pe o altã cale nepãzitã.
De aceea, o mare parte din armatã a primit ordin
sã rãmânã 3 zile la locul unde fuseserã aºezate
corturile, sã se rãspândeascã zvonul cã trecerea
armatei se va face pe la Bran. Vreme de 3 zile,
oºtenii din avangardã sã hãrþuiascã necontenit
cetatea. În timpul unui atac înºelãtor de noapte,
când imperialii erau absorbiþi de luptã, grosul
trupelor aliate, la adãpostul întunericului, se retrage
din vecinãtatea Branului ºi trece muntele cãlãuzit de
potecaºi din Rucãr ºi Dragoslavele care ºtiau plaiurile
(Cronica anonimã despre Brâncoveanu, p. 252).

Existenþa unor toponime conþinând cuvântul
„turcul”, neluate în seamã multã vreme de
istoriografie, dar puse în valoare de cercetãri
ulterioare, localizeazã corect calea de trecere a
oºtilor în Ardeal: de la Bran s-au retras la Podul
Dâmboviþei, au lãsat „drumul carelor” ºi au urmat în
amonte valea superioarã a Dâmboviþei prin culoarul
Tãmaº, interpunând între câmpul vizual al Branului
ºi punctul de trecere a oºtilor marele ecran de stâncã
al Pietrei Craiului; la Gura Tãmaºului, oºtile au
pãrãsit cursul Dâmboviþei, au urcat plaiul, numit de
atunci al Turcilor, au trecut de Vârful Ciocãnea ºi de
Curmãtura Tãmaºului, au început „pogorâºul rãu” pe
aºa-numitul Drum al Turcilor ºi au poposit în Lunca
Turcilor; de aici, urmând firul apei Bârsa Groºetului,
apoi valea largã a Bârsei Mari, au ieºit la câmpul care
avea sã se numeascã dupã bãtãlia de la Zãrneºti
„La morminte” (Rezachevici, pp. 179-181). Când
inamicul, ºtiut la Bran, a apãrut pe neaºteptate la
Zãrneºti, surprinderea lui Heissler ºi a lui Telek a fost
totalã, cãci ei priveau de pe zidurile cetãþii Bran la
lupta ce se dãdea în trecãtoare cu oºteni despre care
ei credeau cã formeazã întreaga armatã ce doreºte
sã treacã Branul.

C. BBrâncoveanu –– ZZãrneºti 11690
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D
upã IIoan CCasian, gândurile au trei surse
principale: Dumnezeu, demonii, noi înºine.
Cele de la Dumnezeu ne înalþã, ne

ilumineazã, ori stârnesc pocãinþa în sufletul nostru
(„strãpungerea inimii”, conpunctio, dupã ortografia
Convorbirilor). Gândurile demonice pervertesc;
asupra lor vom reveni ulterior. Foarte interesant
mi se pare fragmentul despre gândurile provenite
„de la noi înºine”. Pentru gnostici, pentru dualiºti, în
general, sufletul uman nu este decât un teren neutru
ºi pasiv unde se confruntã douã principii antagonice,
Binele ºi Rãul. Dintr-un asemenea scenariu, voinþa
proprie, liberul-arbitru, ceea ce defineºte, în fond
ºi la urma urmei, fiinþa umanã ca persoanã, nu
existã. Pretinsul hiperumanism gnostic se dovedeºte,
de fapt, un pseudoumanism. Gnosticismul oferã
adepþilor sãi o reþetã de „îndumnezeire” prin
potenþarea sinelui, dar acest sine, de fapt,
nu defineºte o persoanã, ci reprezintã
un element alogen, un fragment dintr-un
principiu exterior persoanei. Diagnoza
lui Ioan Casian, foarte realistã ºi
echilibratã, ia în calcul ºi al treilea
principiu psiho-mental, anume,
persoana însãºi. 

Fiinþa umanã devine persoanã atunci
când ea devine conºtientã de propriul
trecut. Persoanã = fiinþã umanã +
memorie, de fapt, + conºtiinþa memoriei
(unii nu devin niciodatã persoane tocmai
pentru cã memoria lor este blocatã; ei
îºi evacueazã experienþele aºa cum o
þeavã evacueazã apa dintr-un râu, fãrã
sã reþinã absolut nimic). Pentru Ioan
Casian, o parte dintre gândurile noastre
îºi au sursa chiar în noi înºine (nu vin nici de la
Dumnezeu, nici de la diavol), ele nefiind altceva
decât amintiri ale experienþelor din trecut. Trecutul,
cu bune ºi rele, ne aparþine, este istoria noastrã
ºi numai a noastrã, iar acest trecut ne invadeazã
uneori sufocându-ne. Convertitul care a decis, în
urma unei revelaþii profunde, sã urmeze calea
desãvârºirii, trebuie sã se debaraseze de lestul
acestui trecut, de lestul propriilor sale gânduri.
Amintirile pot îngreuna sau chiar compromite
înaintarea spre þelul ultim, Împãrãþia lui Dumnezeu.
Evident, nimeni nu-ºi poate uita întregul trecut, acesta
rãmâne în noi sau cu noi orice am face ºi oriunde
am trãi. Dar pentru a putea avansa spre „þelul” vieþii
creºtine, se impune o cântãrire ºi o sortare a datelor
acestui trecut. Prin discernãmânt, credinciosul nu
doar identificã originea gândurilor sale (Dumnezeu,
demoni, el însuºi), ci sorteazã aceste gânduri,
încercând eliminarea unora, cultivarea altora.
Exerciþiu deloc uºor, care poate dura ºi o viaþã
întreagã. 

D
ar, îînainte dde aa-ii ddescrie „„mecanismele”,
aº dori sã-i dau cuvântul chiar lui Ioan
Casian pentru a vorbi despre liberul-arbitru,

în absenþa cãruia orice practicã spiritualã ar fi de
neconceput. Liberul-arbitru, decizia ºi putinþa noastrã
lãuntricã pun în miºcare ºi susþin progresul spiritual.
Acest lucru nu înseamnã, cum credea Pelagius, cã
omul se poate mântui de unul singur, doar prin voinþã
proprie, fãrã ajutorul harului divin; aceasta înseamnã
cã numai datoritã faptului cã fiinþa umanã este liberã
ea se poate aºeza pe calea mântuirii ºi se poate
disciplina în vederea atingerii „þelului” mistic, intrarea
în Împãrãþie. Iatã o paginã memorabilã despre

subiect: I,17,18. „Este imposibil ca mintea sã nu fie
strãbãturã (interpellari) de gânduri, dar e posibil ca
ele sã fie primite sau îndepãrtate (respuere) de toþi
cei care vor sã-ºi dea osteneala. Naºterea lor nu
depinde în mare mãsurã de noi, însã respingerea sau
alegerea lor stã în putinþa noastrã (consistit in nobis).
Precum am spus, este imposibil ca mintea noastrã
sã nu fie invadatã (adiri) de gânduri, dar nu trebuie
sã punem totul pe seama unor atacuri sau a duhurilor
care încearcã sã le strecoare în noi. Altfel, n-ar
rãmâne (urmã) de liber-arbitru în om, iar noi n-am
avea capacitatea (industria) de a ne îndrepta pe
noi înºine (nec in nobis stare nostrae correctionis
industria). Eu însã afirm cã depinde în mare parte de
noi sã altoim gândurile (exact: sã fie altoitã calitatea
gândurilor), aºa încât ele sã creascã fie sfinte ºi
spirituale, fie lumeºti ºi trupeºti. La fel, lectura asiduã
ºi neîntrerupta meditaþie asupra Scripturilor sunt

utile pentru a oferi
memoriei noastre
prilejul încolþirii
(celor) spirituale;
cântarea repetatã
a psalmilor,
pentru a ne ajuta
sã dobândim
strãpungerea inimii
(conpunctio); zelul
la privegheri, posturi
ºi rugãciuni e util
pentru ca, istovitã,
mintea sã nu guste
lucrurile pãmânteºti,
ci sã contemple
lucrurile cereºti.

Dacã vom întrerupe aceste practici încetul cu încetul,
prin neglijenþã, automat mintea, îngreunatã de
gunoaiele viciilor, se va apleca spre cele trupeºti
(in carnalem partem) ºi va cãdea.”

C
onvorbirea aa ccincea, foarte amplã, este
consacratã descrierii celor opt logismoi
(gânduri rele) de care toþi oamenii sunt

ispitiþi într-un moment sau altul al vieþii. Convorbirea
cu Serapion (la ea mã refer aici) constituie, împreunã
cu tratatele evagriene, cel mai important text despre
subiect din Antichitatea creºtinã. Fireºte, Ioan Casian
cunoºtea scrierile maestrului sãu Evagrie. Transmite
aceeaºi schemã a viciilor, propune diagnostice ºi
soluþii asemãnãtoare, dar unghiurile de abordare ºi
mai ales miza celor doi sunt diferite. Evagrie scrie
Tratatul practic ºi lucrarea despre cele opt duhuri
pentru novici mai avansaþi, în vreme ce Ioan Casian
se adreseazã mai degrabã unui „public destul
de larg”; apoi, stilul evagrian conþine indubitabil
o notã de ezoterism (tipic elitiºtilor) care lipseºte
din „prelegerea” casianeicã. Evagrie îºi comprimã
gândul în câteva sentinþe, greu de înþeles ºi de
aplicat fãrã ajutorul unui maestru. Ioan Casian
desfãºoarã acelaºi gând pe mai multe pagini,
semn cã doreºte sã se facã înþeles de oricine
i-ar deschide cartea. 

Cele opt vicii (logismoi, „gânduri rele”, cu
terminologia greacã, evagrianã) nu epuizeazã lista
viciilor sau ispitelor cu care se confruntã credinciosul.
Ele alcãtuiesc „nucleul dur”, din ele izvorând altele,
secundare. Dar, grosso modo, plecând ºi de la
experienþele proprii, dar ºi de la experienþele
consemnate de autori pãgâni sau iudei, monahii
egipteni au creat o schemã cu valoare reprezentativã.

Opt vicii sau logismoi, care,
ulterior, vor rãmâne doar
ºapte, tristitia ºi acedia
contopindu-se, începând
cu secolul al V-lea, în tradiþia
occidentalã. Iatã numele
ºi ordinea lor: lãcomia
(gastrimargia, uentris
ingluuies), curvia (fornicatio), iubirea de arginþi
(filargyria, auaritia, amor pecuniae), mânia (ira),
tristeþea (tristitia), acedia (acedia, anxietas, taedium
cordis), slava deºartã (cenodoxia, iactantia, uana
gloria), vanitatea (superbia). 

Am transcris intenþionat denumirile latineºti
(câteva sunt calcuri greceºti, cu ortografie proprie).
În patru rânduri, Ioan Casian descrie viciul prin mai
mulþi termeni, aparent sinonimi. Faptul poate avea cel
puþin douã motivaþii. Autorul se adreseazã unui public
neºtiutor de greacã, iar terminologia „tehnicã” este în
greacã. Pe de altã parte, însã, el simte cã un singur
termen nu poate circumscrie toate manifestãrile
viciului respectiv ºi atunci apeleazã la o serie
cvasisinonimicã, pentru a oferi o descriere cât mai
completã ºi nuanþatã. Dacã în cazul gastrimargiei
ºi phylargyriei (transcris filargyria) este vorba de
o traducere explicativã a termenilor greceºti pentru
cititorii latini, în cazul acediei ºi slavei deºarte
lucrurile sunt mai complexe. Acedia este puþin altceva
decât tristitia, „anxietatea” sau taedium cordis, ultima
expresie putând fi tradusã prin „silã a inimii” (taedium
uitae, sila de viaþã). La fel, cenodoxia, „slava
deºartã”, diferã într-o anumitã mãsurã de iactantia,
„lãudãroºenie, fudulie”. Aceste echivalenþe, în
realitate, confirmã existenþa unui numãr mult mai
mare de vicii, lista de opt fiind însã una „pragmaticã”,
impusã atât de experienþã, cât ºi de tradiþie. 

C
onform ddescrierii ooferite dde aavva SSerapion,
aceste opt vicii se pot împãrþi, la rândul lor,
în vicii naturale, precum lãcomia ºi pofta

sexualã, ºi nenaturale, precum iubirea de arginþi.
Cum se manifestã ele? În patru moduri: unele,
doar prin intermediului trupului (lãcomia ºi pofta
sexualã); altele, fãrã implicarea trupului (slava
deºartã, vanitatea); unele sunt provocate de cauze
exterioare (iubirea de arginþi, mânia); altele, de cauze
interioare (tristeþea ºi acedia). Lãcomia ºi pofta
sexualã pornesc din impulsuri carnale, dar afecteazã
ºi spiritul. Ele pretind un dublu tratament, la nivelul
trupului (post ºi abstinenþã) ºi la nivel psihologic
(lecturi, meditaþie). Pentru tratarea acestor douã vicii
se recomandã izolarea, fuga de lume ºi de tentaþiile
ei. Dimpotrivã, viaþa socialã poate fi beneficã pentru
domolirea celorlalte impulsuri, care întreþin slava
deºartã, acedia sau vanitatea. 

O parantezã de ordin semantic. Evagrie ºi toatã
tradiþia duhovniceascã orientalã vorbesc despre
lupta ascetului cu „gândurile rele” (logismoi) sau cu
„duhurile rele” (pneumata ponera). Ioan Casian ºi
tradiþia latinã vorbesc despre „vicii”. Termenul „viciu”
are, pentru moderni, o conotaþie moralã. Pentru Ioan
Casian, nu. „Viciul”, ca ºi „gândul rãu” trebuie înþeles
ca boalã a sufletului, defect lãuntric, care afecteazã
integritatea omului interior. Astfel înþeles, viciul nu
se poate înlãtura printr-o simplã decizie a voinþei, de
ordin moral. El trebuie tratat printr-o serie de exerciþii
spirituale de lungã duratã, dar mai ales fãcând apel
la ajutorul harului divin. Fãrã intervenþia harului,
„omul interior” nu se poate vindeca, iar drumul
spre Împãrãþie devine aproape imposibil.

Ioan CCasian. TTeme ddin CCoonnvvoorrbbiirrii dduuhhoovvnniicceeººttii
Exerrcitiumm ccorrdis

Cristiann BBÃDILLIÞÃ

A
urmat aapoi ccunoscuta bbãtãlie ºi victorie de la Zãrneºti, din anul 1690.
Constantin Brâncoveanu, remarca Nicolae Iorga, a tras o singurã datã
sabia: la Zãrneºti. (9) Dar aceastã unicã bãtãlie a avut o importanþã

deosebitã în fixarea definitivã în ochii imperialilor a capacitãþii voievodului român,
cu care merita sã se punã în dialog, dar de pe poziþii cu totul noi.

Note
1) ªtefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodã Brâncoveanu, Editura ªtiinþificã,

Bucureºti, 1969, p. 47.
2) Cronica anonimã despre Brâncoveanu, în Cronici brâncoveneºti, Editura Minerva,

Bucureºti, 1988, p. 248.
3) Constantin ªerban, Relaþiile lui Brâncoveanu cu Austria, în Revista

de istorie, nr. 9, 1988, tom 41, p. 899

4) Radu Greceanu, Începãtura istorii vieþii luminatului ºi preacreºtinului domnului Þãrii
Româneºti, Io Constantin Brâncoveanu Basarab-voievod, în Cronici brâncoveneºti, p. 21.

5) Ion ªucu, Catalog de documente muscelene, VI, Topoloveni, p. 30, doc. 36; vezi ºi
doc. 38, 40.

6) Cronici turceºti privind þãrile române. Extrase, II (sec. XVII – începutul secolului
XVIII), volum întocmit de Mihai Guboglu, Editura Academiei RSR, Bucureºti, 1974, p. 385.

7) Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone,
secolul al XVIII-lea, Editura Academiei RSR, Bucureºti, 1983, p. 325.

8) Constantin Rezachevici, Constantin Brâncoveanu – Zãrneºti 1690, Editura Militarã,
Bucureºti, 1989, pp. 130 – 132.

9) Nicolae Iorga, Valoarea politicã a lui Constantin Brâncoveanu, Vãlenii de Munte,
1914, p. 51.
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A
desea, ccãpãtãm oo
nouã pperspectivã
asupra unor lucruri

familiare prin intermediul
opiniilor unor strãini, prin
interpretarea datã de pe poziþii
independente ºi, desigur,

prin clarificarea pe care ne-o oferã trecerea timpului.
În cele ce urmeazã, doresc sã enumãr principalii
muzicieni români de la începutul secolului XX,
aºa cum i-a vãzut un muzicolog turc. Fãrã îndoialã,
cele mai multe dintre aceste nume sunt cunoscute
cititorului, dar e posibil ca o parte dintre ele sã nu
fie ºtiute sau sã fi fost uitate între timp. Lista mea
este preluatã direct dintr-o carte despre muzica din
Balcani, publicatã în 1937 de muzicologul Mahmut
Ragip Gazimihal. Cu siguranþã, mulþi dintre muzicienii
români moderni nici nu erau nãscuþi la vremea
când cartea a fost scrisã.

M
ahmut RRagip GGazimihal (1900-1961) a fost
un etnomuzicolog turc de primã mãrime.
ªi-a fãcut educaþia muzicalã la Berlin

ºi Paris, între 1921 ºi 1929. La Paris a lucrat cu
faimosul pedagog Eugéne Borrel. Dupã revenirea în
Turcia, a predat la Conservatorul de Stat din Ankara,
precum ºi la Academia Militarã de Muzicã ºi la alte
instituþii muzicale. Ulterior, ºi-a reorientat preocupãrile
spre teoria muzicii, cercetare muzicologicã ºi
folcloricã ºi a lucrat fãrã odihnã în aceste direcþii.
Este considerat unul dintre primii ºi probabil cel mai
important muzicolog al Republicii Turce, având
contribuþii de imensã valoare la studiul ºi catalogarea
folclorului. A publicat, literalmente, mii de lucrãri
despre muzicã, începând cu articole în Le Monde
Musical, în anii 1920. A studiat obiceiurile locale,
istoria muzicii în general, sursele muzicii folclorice,
a publicat ghiduri muzicale, a scris biografii
ale marilor muzicieni, a tradus ºi publicat lucrãri
privind interacþiunea muzicalã între Europa
ºi Turcia. Cunoºtinþele sale în aceste domenii
pãreau nelimitate.

Una dintre multele sale cãrþi se referã la istoria
dezvoltãrii muzicii în Balcani. Ea a fost scrisã în
turceºte ºi a fost publicatã în 1937, la Istanbul, sub
titlul Miºcãri muzicale în Balcani (Balkanlarda Musikî
Hareketleri, Nümune Matbaasi, Istanbul, 1937, 386
pag.). Aproape o sutã de pagini sunt dedicate muzicii
româneºti: origini ºi dezvoltare, muzicieni mai vechi
sau contemporani, instituþii muzicale, ºcoli, educatori,
conservatoare, tradiþii culturale, opera de stat, artiºti
vocali, înfiinþarea Societãþii Compozitorilor Români,
arhive de muzicã folcloricã româneascã. Este datã o
listã detaliatã de compozitori români, cu contribuþiile
ºi lucrãrile lor. Contribuþiile ºi moºtenirea marelui
maestru George Enescu ºi înfiinþarea Premiului
Enescu sunt expuse în detaliu într-un capitol
independent ºi meritã o tratare separatã.

Î
nceputurile. Gazimihal considerã cã istoria
complexã ºi cu multe interdependenþe a regiunii
este cea care a dat contur muzicii moderne

româneºti. O parte a interesului sãu se îndreaptã
cãtre cercetãtorul timpuriu al muzicii turceºti Dimitrie
Cantemir (1673-1723). Cantemir a petrecut o lungã
perioadã în Istanbulul otoman, studiind muzica
turceascã, ºi a inventat o notaþie pentru consemnarea
acesteia pe hârtie. Unele dintre lucrãrile sale de mare
valoare au fost publicate la Leipzig ºi Viena, din
iniþiativa Academiei Române, în prima decadã a
secolului al XX-lea. Gazimihal noteazã mai multe
cuvinte în românã/turcã legate de muzicã, precum
meterhanea/mehterhane, surlã/zurna, kobuz/kopuz. 

El vorbeºte în detaliu ºi despre dezvoltarea
muzicii bisericeºti, despre Kapellmeisterii aduºi din
Transilvania pentru a se ocupa de educaþia muzicalã
a nobililor ºi Casei Regale, ca ºi despre primele
încercãri, eºuate (din cauza cenzurii), de a înfiinþa
o Societate Filarmonicã, la începutul secolului
al XIX-lea.

Gazimihal îi împarte pe marii muzicieni români
în douã perioade, clasicii ºi modernii (cu Enescu
formând o categorie în sine în cadrul modernilor).

P
rimii mmuzicieni. Gazimihal deschide lista
marilor muzicieni de la începuturi cu Ludwig
Antonio Weist (1819-1889), care a fost adus

de la Viena pentru a conduce Opera Regalã din
Bucureºti. A dirijat ºi operete. Weist a fost un înfocat
violonist ºi a devenit rapid popular. În afarã de
melodrama Constantin Brâncoveanu, a mai compus
ºi baletul Doamna de aur ºi a scris mai multe fantezii
ºi capricii care-ºi extrag forþa
din spaþiul românesc.

Conservatorul românesc a
pornit la drum sub conducerea
lui Anton Wachmann. Acesta
a scris, cu o vizibilã uºurinþã,
multe operete ºi vodeviluri.
Fiul sãu, Eduard Wachmann
(1836-1909) a studiat mai
întâi cu Weist, iar apoi merge
la Paris pentru a studia
muzica ºi devine un pianist
ºi compozitor de prima mãrime.
Ca director al Conservatorului,
a compus un mare numãr
de lucrãri, i-a predat armonia
Reginei Carmen Sylva ºi, mai
important, a iniþiat concertele
simfonice, care s-au dovedit o
importantã contribuþie la viaþa
artisticã din Bucureºti. Ulterior, aceste concerte
s-au desfãºurat sub bagheta lui Dimitrie Dinicu.

Ca profesor de armonie la Conservatorul din
Bucureºti, George Stephãnescu s-a strãduit mult

pentru crearea unei opere în Bucureºti ºi a lãsat
în urma sa numeroase compoziþii pentru voce,
lucrãri pentru scenã sau de muzicã bisericeascã.

Constantin Dimitrescu a fost studentul faimosului
violoncelist Franchomme ºi a compus concerte,
uverturi, cvartete de coarde, opere naþionale
ºi opere bufe.

Printre primii muzicieni români sunt prezentaþi
Moris Kohen Linari (operele Mazeppa, Insula florilor,
Tudorel), precum ºi marele maestru ºi promotor
neobosit al muzicii româneºti Demetri G. Kiriac.
I. Scãrlãtescu a compus schiþe simfonice, sonate,
cvartete de coarde, trei Rapsodii române pentru
orchestrã, o Fantezie naþionalã ºi multe cântece.
Alte nume cunoscute sunt Oprea Dumitrescu, Ioan
Bunescu, membrii familiei de muzicieni Burada:
Vornic Teodor Burada ºi fiii sãi Teodor T. Burada
ºi dr. Mihail Burada. Unul dintre cei mai influenþi
muzicieni care au contribuit la conturarea muzicii
româneºti a fost Adolf Flechtenmacher. Atunci când
Liszt a vizitat Iaºiul, în 1847, al doilea concert al sãu
din Teatrul Nou a început cu lucrarea orchestralã
Moldova, de Flechtenmacher. Liszt l-a felicitat ºi
apoi a interpretat variaþiuni de pian bazate pe teme
din lucrare, atrãgând puternice aplauze din partea
audienþei. Flechtenmacher a compus multe operete
ºi unele dintre cele mai populare lucrãri ale muzicii
româneºti ale acelei perioade. Printre primii
muzicieni, îi întâlnim ºi pe F.S. Caudella, Constantin
Gross, Eduard Caudella, Gavriil Musicescu, Enrico
Mezzetti, M.A. Theodorini, Gheorghe Scheletti, Alb.
Cirillo, Alexandru Zirra, Titus Cerne, Gheorghe Dima. 

La rândul sãu, Iacob Mureºianu a fost educat

la Viena, apoi a trãit ºi predat la Blaj. A compus
lucrãri care au constituit baza operei româneºti.
În 1888 a iniþiat prima publicaþie muzicalã din
România. A contribuit la catalogarea muzicii populare.
Printre studenþii sãi se numãrã C. Cherebeþiu,
E. ªtefãnuþ ºi G. ªoban. 

Alþi muzicieni care pot fi clasificaþi printre înaintaºii
muzicii româneºti sunt Marþian Negrea, A. Bena, Ion

Vidu, Gheorghe Cucu, Nicodim Ganea,
Timotei Popovici, Ciprian Porumbescu,
Tudor Folondoroglu ºi Grigore Pantasi.

M
uzicieni mmoderni. Gazimihal
scrie despre Stan Golestan, un
promotor al muzicii româneºti

ºi laureat al Premiului Enescu pentru
compoziþie. Dintre lucrãrile sale: rapsodia
Dâmboviþa, Zece cântece populare
româneºti, lucrãri pentru voce ºi pian,
Doine ºi cântece, Rapsodia românã
pentru orchestrã, diferite lucrãri pentru
pian, alte piese instrumentale. Alfons
Castaldi a fost profesor la Conservatorul
din Bucureºti al laureaþilor Premiului
Enescu: Cuclin, Nonna Otescu,
Alessandrescu, Enacovici. Dintre aceºtia,
Dimitrie Cuclin a lucrat cu Charles-Marie
Widor ºi Vincent d’Indy la Schola

Cantorum din Paris ºi a câºtigat competiþia Enescu
cu compoziþia Scherzo pentru orchestrã. Operele
Soria, Traian, Bellérophon, sonate pentru pian
ºi vioarã, suite pentru instrumente de coarde sunt
alte compoziþii ale sale. A fost un compozitor prolific,
un dirijor de prima mânã, fondator ºi primul director
al Operei de Stat din Bucureºti. Ion Nonna Otescu
este compozitorul operei Patimile sfântului Matei.
ªi el a studiat cu d’Indy la Schola Cantorum din
Paris, la fel ca Alfred Alessandrescu, director al
Orchestrei Filarmonice ºi al Operei din Bucureºti.
Printre compoziþiile sale se numãrã Amurg de
toamnã, pentru orchestrã de coarde, Fantezia
Româneascã ºi un poem simfonic intitulat Achteon.
Ion V. Borgovan a fost de profesie medic. Dupã
ce a trecut la muzicã, a compus S-au stins faunii,
Le paradis de Montmartre, Acuarelã de primãvarã ºi
ªapte nocturne. Georges Simonis a primit Premiul
Enescu de douã ori, în 1919 ºi 1922. ªi el a fost
student al lui d’Indy la Schola Cantorum din Paris. 

S
choliºtii. Este interesant cã, începând
cu D.G. Kiriac, aproape toate minþile
creative ale muzicii româneºti ºi câºtigãtori

ai competiþiei Enescu sunt absolvenþi ai Schola
Cantorum. Ei sunt cunoscuþi, în grup, ca „scholiºti”.
Enumerãm, dintre ei: Robert Cremer, Ioan D.
Chirescu, ªtefan Popescu, George Enacovici,
Teodor T. Rogalski, Marcel Mihailovici, Constantin
Castriºanu. 

Dintre scholiºti, Robert Cremer a compus Mi-am
aninat brâul, Melodii, La soeur gardienne, Diane
et Poitiers, Marºul Regelui Carol I; Ioan D. Chirescu
a lucrat ca profesor de teorie ºi solfegiu la
Conservatorul din Bucureºti. A compus mai ales
piese corale. ªtefan Popescu este din Iaºi. El a
fost fondatorul Liceului de Muzicã din Bucureºti, a
compus lucrãri corale, un poem simfonic, o simfonie
ºi, pentru orchestrã, Suitã de dansuri româneºti.
Violonistul George Enacovici a fost câºtigãtorul
Premiului Enescu pentru compoziþie cu un cvartet
de coarde. Dintre lucrãrile sale sunt de amintit
un Allegro pentru orchestrã ºi Schiþe simfonice.
Marcel Mihailovici a câºtigat Premiul Enescu pentru
compoziþia Introducere ºi miºcare simfonicã.
A scris ºi douã balete ºi o operã într-un act intitulatã
Intransigentul Pluton.

(Fig. 1: M.G. Gazimihal; Fig. 2: Una dintre primele
montãri ale operetei Povestirile lui Hoffmann, de Offenbach,
pe scena Operei din Bucureºti)

(Continuare la pag. 11)

Maeºtri aai mmuzicii rromâneºti 
Un ccatalog sstrãin dde lla îînceputul ssecolului XXX

ÖÖmmeerr EEGGEECCIIOOGGLLUU

1

2



8

Seniori aai cculturii

Curtea  de  la  Argeºº

Anul VV ��� Nr. 66 ((43) ��� Iunie 2201410

Sociologul ººi aantropologul ssocial MMihail CCernea ss-aa nnãscut lla 114 ooctombrie
1931, lla IIaºi. EEste mmembru ccorespondent aal AAcademiei RRomâne
din 118 ddecembrie 11991 ººi mmembru ttitular ddin 224 ooctombrie 22012.

Studii uuniversitare lla FFacultatea dde FFilosofie, UUniversitatea ddin BBucureºti
(1950-11954), uunde, îîn 11962, aa oobþinut ººi ttitlul dde ddoctor îîn ffilosofie. DDin 11959
a llucrat lla IInstitutul dde FFilosofie aal AAcademiei RRomâne, cca ccercetãtor pprincipal;
din 11965 eeste ººeful ssecþiei ppentru ccercetãri ssociale dde tteren. AA ffost iinvitat cca
cercetãtor lla EEPHE-PParis îîn 11967 ººi cca RResearch FFellow lla CCASBS-SStanford
în 11970-11971. SS-aa sspecializat îîn ssociologia iindustrialã, ssociologia rruralã, cculturã
ºi ssociologia vvalorilor. ÎÎn RRomânia, ccercetãrile ssale ss-aau cconcretizat îîn ppeste
150 dde llucrãri, îîntre ccare ccãrþile: Profilul sspiritual aal cclasei mmuncitoare –– ccercetãri
sociologice dde tteren (1964); Miºcarea iinovatorilor (1968); Resurse uumane aale
întreprinderii (1969); Procesul dde uurbanizare îîn RRomânia (1970); Douã ssate:
structuri ssociale ººi pprogres ttehnic (1971); Monographic RResearch oon RRural
Communities iin RRomanian SSociology (Viena, 11974, îîn ccolab. ccu HHenri HH. SStahl);
Sociologia aamericanã –– DDialoguri ccu ssociologi aamericani (1974); Sociologia
cooperativei aagricole (1974). ÎÎn 11974 aa îînceput ssã llucreze îîn WWashington DDC
ca ssociolog aal BBãncii MMondiale, cconsacrându-sse ssociologiei ººi aantropologiei
dezvoltãrii. DDupã ccâþiva aani, aa ffost nnumit îîn ffuncþia nnou ccreatã dde „„consilier
superior ppentru ppolitici ssociale ººi ssociologie”. AA ccondus ccercetãri ssociale dde tteren
pentru pprograme dde ddezvoltare îîn IIndia, PPakistan, NNepal, CChina, MMexic, SSenegal,
Maroc, TTunisia, TTanzania, YYemen, AArgentina, AAlbania, IIndonezia, WWest PPapua,
Turcia eetc. AA fformat ttreptat ººi aa ccondus oo ccomunitate dde ppeste 1150 dde ssociologi ººi
antropologi aangajaþi dde BBanca MMondialã. CCercetãrile ººi llucrãrile ssale aau ccontribuit
îndeosebi lla tteoretizarea rrolului ccognitiv iindispensabil aal ººtiinþelor ssociale îîn
configurarea ddezvoltãrii iinduse, îîn ddefinirea sstrategiilor ººi iinstrumentelor
dezvoltãrii, îîn tteoria pparticipãrii, îîn ccritica mmodelelor tteoretice ttehnocentrice,
econocentrice, ccomodocentrice ººi aa rreducþionismului eeconomic, îîn aanaliza
cauzelor ssãrãciei ººi aa ppârghiilor ppentru rreducerea aacesteia. AA eelaborat oo sserie dde
politici ssociale iinternaþionale ppânã aatunci iinexistente, sscriind sstudiile ssociologice
pentru ffundamentarea tteoreticã aa aacestor ppolitici, ppe ccare lle-aa fformulat ººi ccare aau
fost aadoptate ooficial dde BBanca MMondialã ººi aapoi dde aalte oorganisme iinternaþionale.
Printre aacestea: ppolitica pprivind sstrãmutãrile fforþate dde ppopulaþii; ppolitica
operaþionalã ppentru eevaluarea ssocialã eex-aante aa pproiectelor; ppolitica iinstituþionalã
definind rrelaþiile BBãncii ccu oorganizaþiile nnon-gguvernamentale aale ssocietãþii ccivile.
Spre aa ddefini nnatura ººi rriscurile îîntregii cclase dde pprocese ddisfuncþionale pproprii
strãmutãrilor fforþate, aa fformulat uun mmodel tteoretic ooriginal, ccunoscut ddrept
„Modelul CCernea”, rrecunoscut iinternaþional ddrept pprincipalul mmodel tteoretic
în ddomeniu, uutilizat cca iinstrument mmetodologic ccu ffuncþii aanalitice, ppredictive
ºi ooperaþionale îîn llucrãrile uunui nnumãr mmare dde ssociologi ººi aantropologi ssociali

din îîntreaga llume. LLucrãrile ssale îîn aaceastã
perioadã nnumãrã 114 ccãrþi ººi ppeste 1160 dde
studii, îîntre ccare: A SSystem ffor MMonitoring
and EEvaluating AAgricultural EExtension
Projects–India (1977); Measuring PProject
Impact: MMexico’s PPIDER (1979); A SSocial
Methodology ffor CCommunity PParticipation
in LLocal IInvestments (1983); Agricultural
Extension: TThe AAsian EExperience (1983);
Research-EExtension-FFarmer: AA TTwo-WWay
Continuum ffor FFostering DDevelopment
(1985); Sociological VVariables iin
Development: PPutting PPeople FFirst
(1985,1991; ttradusã îîn sspaniolã, 11992;
chinezã, 11992; bbahasa, 11993; jjaponezã,
1995; ffrancezã, 11999); Non-GGovernmental
Organizations aand LLocal DDevelopment
(1988); Policy GGuidelines ffor IInvoluntary
Resettlement iin BBank-FFinanced PProjects (din 11988 ppânã îîn 11994, 66 eediþii);
Development AAnthropology aand SSocial OOrganization (1996); Social AAssessment
for BBetter DDevelopment (1997); The EEconomics oof IInvoluntary RResettlement:
Social CChallenges (1999); Risks aand RReconstruction: RResettlers aand RRefugees
(2000); Risks AAnalysis aand IImpoverishment iin PPopulation DDisplacement aand
Resettlement (2007); Can CCompensation PPrevent IImpoverishment? RReforming
Resettlement tthrough IInvestments aand BBenefits SSharing (2008). 

Membru ppe vviaþã aal AAsociaþiei IInternaþionale dde SSociologie, mmembru aal
asociaþiilor aamericane dde ssociologie ººi dde aantropologie; FFellow aal AAmerican
Association ffor tthe AAdvancement oof SScience; aa ffost vvicepreºedinte aal SSocietãþii
Europene dde SSociologie RRuralã, mmembru aal „„boardului” dde ddirectori lla „„Bibliotheca
Alexandrina”, EEgipt, VVisiting SScholar lla HHarvard UUniversity, 11990-11991. DDoctor
Honoris CCausa aal UUniversitãþilor „„Babeº-BBolyai” ddin CCluj-NNapoca ((1994) ººi
„Alexandru IIoan CCuza” ddin IIaºi ((2008); pprofesor dde oonoare aal UUniversitãþii
Hohai ddin NNanjing, CChina ((1999), ddin 22004, RResearch PProfessor dde aantropologie
la „„G. WWashington” UUniversity. AA ffost ddistins ccu PPremiul „„Vasile CConta”
al AAcademiei RRomâne, ccu PPremiile „„Solon TT. KKimball” cconferit dde AAsociaþia
Americanã dde AAntropologie ((1988) ººi „„Bronislaw MMalinowski” ddecernat
de SSocietatea IInternaþionalã dde AAntropologie AAplicatã ((1995).

(Dupã DDorina NN. RRusu, Dicþionarul mmembrilor AAcademiei RRomâne. 11866–2010,
Ed. aa III-aa, rrevãzutã ººi aadãugitã, EEditura EEnciclopedicã, BBucureºti, 22010.)

Despre vvaloare ººi ccriterii
Un ssociolog ccu iimpact mmondial

Acadd. SSollommonn MMARCUS

Acad. MMihail MM. CCernea

(...) Acest scurt eseu
vorbeºte despre un savant
de frunte, membru titular al
Academiei Române,
sociologul Mihail Cernea.
Dar, în plus, prin acest „studiu

de caz”, aº dori sã abordez un subiect mai larg, care
mã preocupã ºi care este discutat tot mai frecvent.

D
espre vvaloare ººi ccriteriile pprivind iimpactul
ºtiinþific. Teza de bazã a pledoariei mele
este cã mãsurile care sã dea seama de

valoarea ºtiinþificã trebuie sã fie legate de impactul
real al realizãrilor unui savant. Contribuþiile ºtiinþifice
ale profesorului Mihail Cernea, materializate în
concepte teoretice, metodologii, politici sociale
pe care el le-a articulat ºi care au fost adoptate ºi
aplicate de organizaþii internaþionale ºi de un numãr
de guverne, modelele propuse de el etc. au cunoscut
o influenþã la nivelul întregii lumi ºi un impact în
domeniul sãu, sociologia dezvoltãrii, atât la nivel
academic, cât ºi la nivelul ultim în cazul sociologiei,
cel al practicii sociale propriu-zise.

În acest fel, contribuþiile sale ºi rãspunsul public
la ele oferã un exemplu convingãtor în sprijinul tezei
mele generale, privind relevanþa mãsurãrii impactului
atunci când trebuie sã evaluãm valoarea academicã.
În cele mai multe cazuri, se face o distincþie clarã
între diferite noþiuni, cum ar fi: persoana ºi activitatea
sa; cercetare ºi activitate didacticã; naþional ºi
internaþional; teorie ºi practicã; practicã socialã
la nivel micro ºi la nivel macro; situaþii normale
ºi situaþii patologice; educaþie ºi instrucþie; activitate
universitarã ºi activitate direct aplicativã, cum ar
fi implicarea în guvernare sau cea a organizaþiilor
internaþionale orientate spre acþiune.

Mihail Cernea este o provocare la aceste
dihotomii, el realizând neobiºnuita, impresionanta ºi
aparent imposibila situaþie de a fi excelent în ambele

componente ale fiecãreia dintre aceste perechi
polare. Istoria vieþii ºi carierei academice a lui
Cernea sfideazã stereotipiile. Impactul sãu este
ridicat ºi a fost dovedit la multe niveluri. (...)

Atunci când vorbim despre valoarea cercetãrii,
despre ce înseamnã a avea un impact ºtiinþific
autentic, trebuie sã ne bazãm pe fapte, criterii ºi
mãsuri practice ale influenþei intelectuale. În acest
scop, citãrile lucrãrilor unui autor în scrierile altor
cercetãtori este o mãsurã relevantã a validãrii ºi
creditului intelectual primit din partea celei mai
importante comunitãþi, cea a colegilor de profesie.
Conform acestei mãsuri, impactul ºi influenþa
intelectualã a profesorului Cernea în ºtiinþele
sociale ºi ºtiinþele dezvoltãrii, cãrora el le aparþine,
se plaseazã foarte sus, dupã cum voi arãta imediat.

Dar, mai întâi, cum am ajuns sã-i cunosc
palmaresul?

O
descoperire ppe GGoogle SScholar. Cu decenii
în urmã, prin anii ’60 ºi începutul anilor ’70,
când Cernea era cercetãtor la Institutul de

Filosofie al Academiei, nu-l ºtiam. Doar ocazional
auzeam, prin intermediul unora dintre prietenii mei
din institut, numele unui anume Mihail Cernea. Totuºi,
cu câþiva ani în urmã, în timp ce mã lãsam în voia
obiceiului meu de a naviga pe internet prin diverse
domenii ale ºtiinþei, am întâlnit numele ºi cercetãrile
lui Mihail Cernea. Era la vreo trei decade dupã ce
Mihail Cernea se stabilise în Statele Unite, în 1974.
Ca matematician, acord atenþie numerelor, iar
valoarea indicelui Hirsh asociatã de Google Scholar
numelui lui Cernea era uimitor de mare. Am cãutat
detalii. Datele furnizate de Google Scholar ne
informeazã cã Cernea are peste 30 de lucrãri
citate, fiecare în parte, de peste 30 de ori, ceea
ce înseamnã cã indicele sãu Hirsh este peste 30.
(Sã ne reamintim cã acest indice este definit ca

fiind cel mai mare numãr n cu proprietatea cã un
autor are n publicaþii, fiecare dintre ele citatã de cel
puþin n ori.) Aceastã valoare a acestui parametru este
excepþionalã, dincolo de nivelul atins în mod normal
în institutele de cercetare. În general, valorile peste
20 sunt considerate excepþionale.

Atenþia cercetãtorilor pentru indicele Hirsh se
explicã prin faptul cã el aratã mãsura în care un autor
a reuºit sã atragã interesul celorlalþi prin mai multe
publicaþii. Dar, originile indicelui Hirsh al lui Cernea
trebuie cãutate mai devreme, pe sol românesc.
El ºi-a pornit cariera de sociolog în România, iar în
tinereþea sa a citit ºi a fost inspirat de lucrãrile ºcolii
de sociologie create de Dimitrie Gusti, Henri Stahl
ºi Anton Golopenþia, înainte de cel de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, ºi de obiectivul acestei ºcoli, privind
„reforma socialã”. Condiþiile postbelice, în România
„socialistã” a anilor 1960, erau însã diferite, iar
Cernea ºi-a conturat propriul sãu cadru teoretic,
citindu-i pe Gourvitch ºi pe sociologii francezi,
pe Merton ºi pe sociologii americani, atunci când
a obþinut cãrþile lor, ºi, desigur, pe Marx, încercând,
de asemenea, sã absoarbã ºi sociologie modernã.
La începutul anilor ’60, împreunã cu colegii sãi
de institut, el a fãcut un pas curajos, angajându-se
în cercetãri sociale empirice.

Este important sã amintim cã, chiar de atunci,
la mijlocul anilor ’60 ºi începutul anilor ’70, Cernea
ºi-a pus deja amprenta pe evoluþia sociologiei
româneºti. În ciuda perioadei de lipsã de libertate,
el a reuºit douã lucruri pe care azi doar puþini le
mai ºtiu: el a fost liderul reintroducerii cercetãrilor
sociologice empirice în România, dupã aproape
douã decade de la interzicerea lor, ºi, în al doilea
rând, a reconectat sociologia ruralã româneascã
la agenda universalã a sociologiei rurale, fãcând
sociologia noastrã sã se afirme în instituþiile
academice ºi de dezvoltare din occident.
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P
ãºind ppe sscena iinternaþionalã. Cercetãrile
sociologice ale lui Cernea în România au
atras atenþia sociologilor americani care au

vizitat grupul sãu, iar el a fost invitat pentru un an la
Centrul de ªtiinþe Sociale de la Stanford, Palo-Alto.
Ulterior, el a îndeplinit
standardele unei instituþii
precum Banca Mondialã,
care în 1974 l-a invitat sã se
alãture departamentului sãu
experimental, care testa o nouã
abordare în reducerea sãrãciei
rurale. Cu timpul, Cernea a
inversat jocul: a început sã
propunã el noi standarde
pentru instituþiile financiare
internaþionale, anume,
standarde sociale superioare.
El a militat pentru asemenea
standarde noi, iniþiind ºi
elaborând pentru Banca
Mondialã ceea ce aceasta
nu avea pe atunci: un set de
politici ºi metodologii sociale
inovative, pentru a direcþiona
programele de dezvoltare. Printre acestea, politica
de recolonizare a populaþiilor, alãturi de ceea
ce este larg cunoscut în literatura internaþionalã
(ºi pe Google) ca fiind „modelul Cernea privind
riscul sãrãcirii ºi reconstruþia” în recolonizare, sunt
considerate ca fiind cele care au ajutat la protejarea
ºi îmbunãtãþirea vieþii unui numãr imens de oameni
afectaþi de strãmutãri forþate în întreaga lume. Cernea
a purtat lupte atât intelectuale cât ºi birocratice în
aceastã mare instituþie, le-a câºtigat pe majoritatea,
dacã nu chiar pe toate, ºi a reuºit ca Banca Mondialã
sã adopte oficial politicile noi
pe care el le-a conturat ºi
pentru care a pledat. Datoritã
acestor politici, Banca
Mondialã ºi-a schimbat modul
de lucru în multe puncte
esenþiale, ba chiar a „exportat”
noile politici ºi norme cãtre
alte instituþii internaþionale
ºi naþionale preocupate de
dezvoltare. Cernea a plonjat el
însuºi în sociologia dezvoltãrii
la un moment în care aceasta
era la început ºi avea puþine
concepte teoretice ºi chiar
mai puþine instrumente
metodologice. Antropologii au abordat problemele
economice ale dezvoltãrii cu mult în urma
economiºtilor, concentrându-se mai ales pe
culturile tradiþionale, nu în primul rând pe economie.
Dar Cernea a reuºit sã transforme acest dezavantaj
într-o oportunitate, tratând decalajul ca spaþiu ce
trebuia umplut cu ceea ce sociologia putea produce
atât în termeni de teorie, cât ºi de instrumente.

Unul dintre succesele sale de marcã pe aceastã
linie a fost sã convingã Banca Mondialã cã
instrumentele analizei sociale trebuie instalate
cu drepturi depline în conturarea proiectelor
de dezvoltare, în tandem cu analiza economicã.
Ca rezultat, în 1984, Banca Mondialã a adoptat
formal „evaluarea socialã” ca parte a metodologiei
cerute pentru aprobarea tuturor proiectelor ei,
aºa cum este ºi analiza economicã.

P
rin îîntreaga ssa aactivitate lla WWashington,
Cernea a recrutat, construit ºi condus
intelectual ceea ce ar putea fi numitã

în mediul academic o ºcoalã, dar ceea ce Banca
Mondialã a numit, în terminologia sa formalã de

organizare, „unitãþi sociale”, sau un
„network”: mai pe româneºte, era vorba
despre o subcomunitate internã, care a
crescut pânã la în jur de 150 de sociologi
ºi antropologi, angajaþi ai Bãncii. Aceasta
a avut impact asupra acestor profesii în
general, deoarece cererea „oficialã” pentru
asemenea preocupãri a crescut. Efectele
au reverberat ºi în multe þãri în curs de
dezvoltare, beneficiare ale programelor
Bãncii Mondiale, pentru cã, la rândul
lor, aceste þãri a trebuit în cursul anilor
sã angajeze sociologi care sã lucreze
pentru aceste programe.

Dintre cele vreo 30 de cãrþi ºi monografii
semnate sau editate de Mihail Cernea,
Putting People First: Sociological Variables
in Development a devenit cea cu cel mai
înalt impact intelectual ºi în acþiunea
practicã. În carte, el pledeazã inovator

în favoarea reorientãrii paradigmei ºi proiectelor
Bãncii Mondiale în privinþa dezvoltãrii orientate
cãtre „actorii sociali”, în „toate cazurile”, punându-i
„mai întâi pe oameni”.

Cartea a avut un profund ecou internaþional ºi
a fost tradusã în mai multe limbi (spaniolã, francezã,
chinezã, japonezã,
bahassa), aducându-i
lui Cernea o largã
recunoaºtere, atât
în ºtiinþele sociale, cât

ºi în comunitãþile
internaþionale legate
de dezvoltare. Acesta
este faptul pe care
mãsurãtorile obiective,
cuantificate, ale valorii,

aºa cum sunt ele furnizate de Google Scholar, ne
ajutã sã-l confirmãm. Referindu-ne la impactul unui
om de ºtiinþã, trebuie sã distingem între impactul
imediat ºi cel pe termen lung. Evident, cel de-al
doilea este mai semnificativ decât primul. Este
mai semnificativ sã aflãm cã influenþa operei cuiva
este vizibilã câteva decenii dupã publicare, decât
impactul vizibil la doi sau trei ani dupã publicare.

În cazul lui Cernea, cele mai multe citãri
ale sale sunt de primul tip.

D
ar ccât dde llung ppoate ffi iintervalul de timp în
care o lucrare, o idee, un rezultat, o teorie
este suficient de puternicã pentru a dura

ºi supravieþui, pentru a rãmâne în atenþia comunitãþii
ºtiinþifice? Cartea-manifest Putting People First a lui
Cernea a primit mai mult de o mie de citãri ºi este

încã în atenþia cercetãtorilor în ºtiinþele sociale.
Am consultat Google Scholar de douã ori, o datã în
ianuarie 2012 ºi apoi în noiembrie 2012, atunci când
am scris acest text. Google Scholar înregistra 944 de
citãri în ianuarie ºi 1002 în noiembrie. Primele zece
lucrãri ale sale, în ordinea descrescãtoare a citãrilor
lor, aveau în ianuarie 2012 un total de 2.673 de citãri,
iar în noiembrie numãrul crescuse la 3.293 de citãri,
chiar dacã multe dintre ele fuseserã publicate cu
mult timp înainte. Ne dãm seama cã Mihail Cernea
s-a dovedit a nu fi un autor al unei mode norocoase
ºi trecãtoare, ci declanºatorul unui curent de idei
puternic ºi durabil. Trebuie notat cã citãrile
considerate de Google Scholar sunt în cea mai
mare parte ale unor autori care au publicat în reviste
ºi la edituri cu foarte selective criterii de selecþie.

R
ecunoscând iimportanþa ººi ssemnificaþia
acestor parametri cantitativi, este necesar
sã subliniem ideile pe care ele le transmit.

Cernea a primit douã dintre cele mai reprezentative
recunoaºteri ºtiinþifice pentru antropologia socialã
a dezvoltãrii în SUA, cu dedicaþii impresionante:
Premiul Solon T. Kimball (1988), „...pentru a onora
contribuþiile dumneavoastrã de vârf în antropologia
aplicatã ºi politicile publice ºi pentru lãrgirea influenþei
antropologiei dezvoltãrii ca ºtiinþã”, ºi Premiul
Malinowski (1995), acordat „spre recunoaºterea
carierei dumneavoastrã dedicate ºtiinþelor sociale ºi
aplicaþiilor lor la nevoile oamenilor din toatã lumea”.
La rândul ei, Societatea Românã de Antropologie

l-a onorat cu Premiul Opera
Omnia, pentru contribuþia
de o viaþã la sociologia
româneascã ºi pentru cã
a fãcut-o cunoscutã în lume
(2012, cu patru luni înainte
de alegerea ca membru
plin al Academiei). Multe
sunt de spus despre
excelentul exemplu al
lui Cernea despre cum
se poate servi o þarã,
chiar fiind geografic departe
de ea.

Ultimele mele cuvinte
despre criteriile veritabilei trãinicii ºtiinþifice, a valorii
durabile ºi realizãrilor cu impact într-o ºtiinþã socialã
precum sociologia sunt cã testul ºi mãsura ultimã
sunt furnizate de criteriul practicii. Altfel spus, dacã
scrierile ºi activitatea unui sociolog influenþeazã ºi
schimbã în bine realitatea socialã, textura vieþii de
zi cu zi a comunitãþilor umane, chiar dacã numai
în câteva aspecte relevante. Aºa cum dovezile
anterioare aratã, unele dintre cele mai importante
instituþii internaþionale ale dezvoltãrii ºi unele dintre
cele mai respectate comunitãþi profesionale ºtiinþifice
au pledat convingãtor, independent, în mod oficial,
pentru acest lucru.

Profesorul Mihail Cernea onoreazã sociologia
ºi ºtiinþele sociale din România ºi din lume, iar
România poate fi mândrã cã are acest sociolog
cu impact universal printre oamenii sãi de ºtiinþã
cei mai reprezentativi.

(Traducerea, cu unele omisiuni, a unui articol
apãrut în Revista românã de sociologie, serie nouã,
anul XXIV, nr. 1–2, pp 15–19, Bucureºti, 2013.) 

(Urmare de la pag. 9)

P
e llângã scholiºti, Constantin Brãiloiu a compus Treisprezece poeme
arabe, melodii pentru voce ºi orchestrã de coarde, precum ºi adaptãri
de cântece populare. Ioana Ghika-Comãneºti a lucrat cu Kiriac

ºi a compus lucrãri vocale; Gavriil Galinescu a studiat la Leipzig ºi cu Reger;
Eusebie Mandicevschi a scris mai ales muzicã coralã; Constantin C. Nottara
a compus muzica pentru Polyeucte, Hecuba, Iris ºi lucrãri pentru vioarã ºi pian;
Tiberiu Brediceanu a catalogat muzicã popularã ºi a lucrat ca dirijor al Orchestrei
Simfonice Naþionale din Cluj. Mihail Jora a câºtigat Premiul Enescu în 1915
cu Suita în Do minor pentru orchestrã; a scris ºi alte lucrãri orchestrale, cum
ar fi Poveste indicã, Priveliºti moldoveneºti ºi diferite compoziþii de camerã.
Sabin V. Drãgoi ºi-a început studiile la Conservatorul din Iaºi ºi a lucrat ca
director al Conservatorului din Timiºoara. A compus douã opere, trei piese
orchestrale, un cvartet de coarde ºi alte compoziþii de muzicã de camerã.

Georges Boskoff a fost un alt compozitor ºi pianist din Iaºi care a scris pentru
pian ºi a fãcut transcrieri dupã lucrãri de orgã de J.S. Bach.

A
lþi mmuzicieni aai pperioadei mmoderne. Dacã privim compozitorii moderni
influenþi din România, printre cei mai reprezentativi, în afarã de cei
menþionaþi mai devreme ºi în afarã de marele George Enescu, trebuie

sã-i socotim ºi pe urmãtorii: compozitorul de melodii corale ºi bisericeºti G. Dima
din Transilvania; compozitorul de muzicã religioasã G. Muzicescu; muzicianul
coral Vidu; M. Negrea (sonatine pentru pian ºi lucrãri simfonice); G. Cucu (piese
corale); T. Rogalski a compus douã dansuri pentru orchestrã, schiþe simfonice
ºi muzicã de camerã; F. Lazãr a scris suite pentru pian, lucrãri simfonice; la fel,
A. Zirra a fost cunoscut pentru melodiile sale, lucrãri simfonice ºi muzicã pentru
scenã; I. Chirescu a compus muzicã coralã; A. Catargi a compus o operã
ºi o simfonie; G. Castriºanu a compus muzicã de camerã ºi pentru scenã.
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Anul aacesta, îîn 119 ffebruarie, ss-aau îîmplinit 441 dde llustri dde lla nnaºterea
marelui sscriitor aamerican EEdgar AAllan PPoe, iiar îîn ooctombrie vvor ffi 1165
de aani dde lla pplecarea llui îîn eeternitate. AAºadar, oo ddublã ccomemorare,

prilej ffast dde aa-ll rreaminti ccititorilor îîn îîntreaga lluminã aa ooperei ssale dde ppoet,
prozator, eeseist ººi ggazetar, îîn ttoate aaceste iipostaze sstrãlucind.

Cunoscut ppublicului rromânesc îîncã dde lla ssfârºitul ssecolului XXIX ((1896),
tradus ººi ppublicat îîn rrevistele ttimpului, ttipãrit îîn mmulte eediþii, ppoezii ººi pprozã,
dar ººi îîn aantologii ddevenite ccelebre, EE.A. PPoe rrãmâne, aasemeni llui BBaudelaire,
ca uunul ddintre ccei cce aau iinfluenþat bbenefic mmodernizarea lliterelor rromâne.

Una ddintre aaceste aantologii –– ssigur ccea mmai ººtiinþific aalcãtuitã –– ccare ccuprinde
toate vvariantele dde ppânã îîn 22001 aale ccunoscutului ppoem Corbul o ddatorãm
eminentului ccritic ººi iistoric lliterar ((prea ddevreme ddispãrut!) MMihai UUngheanu ((1939
– 22009) ccare, îîn sstudiul iintroductiv „„Corbul în þþara llui BBrâncuºi” ((reluat mmai jjos),

prezintã uun bbogat eexcurs ddocumentar pprivind ppãtrunderea
ºi eetapele ccunoaºterii aacestei oopere ppoetice dde vvârf ggraþie
traducerilor ººi sstudiilor ssemnate dde nnume vvaloroase
de rromâni ccreatori, pprin eeditãri ººi rreeditãri.

Ediþie mmonumentalã, dde þþinutã bbibliofilã ((gânditã ggrafic
de MMircia DDumitrescu), aantologia vvariantelor rromâneºti
ale ppoemului Corbul (fiecare ffiind îînsoþitã dde oo ggravurã
inspiratã dde eesenþialitatea ccelebrului ppoem) cconstituie
o ddovadã sstrãlucitã aa bbogãþiei llimbii ppoetice rromâneºti
ºi aa hharului iincontestabil aal ppoeþilor-iinterpreþi –– îîntre
care ((penultimul îîn oordine ccronologicã) eeste ººi aal ccelui
care ssemneazã mmotivaþia aacestor ppagini aaniversar-
comemorative. ((Radu CCârneci)

Mari ppoeþi aai iiubirii: Edgar AAllan PPoe

Coorbul în þþara llui BBrâncuºi
MMiihhaaii UUNNGGHHEEAANNUU

U
ndeva îîn EEuropa, la
Dunãre ºi la Carpaþi,
în România, poetul

Edgar Allan Poe ºi-a gãsit un
al doilea cãmin. Un corb venit
din întuneric ºi-a gãsit locul pe
bustul zeiþei Pallas, deasupra
uºii, în odaia scriitorilor
români. Aceºtia au început

încã din secolul XIX, la puþinã vreme dupã moartea
lui Edgar Allan Poe, sã-i traducã extraordinara prozã,
au continuat cu poezia, pentru ca în secolul XX
literatura românã sã se constituie într-o sãrbãtoare
închinatã autorului atras de spaþiile nocturne
ale spaimei, de lumea nelãmuritã ºi terorizantã
a imaginaþiei, de chemarea din alte orizonturi
a pierdutei Lenore.

Astãzi, în 2001, retrospectiva poeziei româneºti
ni-l aratã pe Edgar Allan Poe ridicat pe un piedestal
fastuos. O atracþie continuã cãtre fantastic, cãtre
modernitate, cãtre poezia purã, devine vizibilã la
poeþii români care i-au organizat un adevãrat cult.
Este suficient sã vedem traducerile ºi cum a fost
primitã translarea lui Edgar Poe în limba românã,
pentru a înþelege cã autorul Corbului a fost ºi a

rãmas o preferinþã fãrã pereche în poezia românã.
Faptul este în afara oricãrei discuþii ºi conferã
poeziei româneºti un statut de devoþiune, care
poate fi fãrã îndoieli ºi unul de nobleþe.

Aventura asimilãrii lui Edgar Poe în româneºte
a început la 1860 cu Puþul ºi pendula, pentru a
continua tot cu proza. În rândul primilor traducãtori
sau prezentatori ai literatului american, au intrat ºi
câþiva dintre cei mai mari poeþi ºi prozatori români:
Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski,
I.L. Caragiale. Primii doi sunt legaþi de începuturile
poeziei moderne române, cel de al treilea – un
prozator fãrã egal în vremea lui. Se traducea dupã
izvor francez, dupã traducerile lui Ch. Baudelaire,
a doua limbã a scriitorilor români fiind în sec. XIX
limba francezã.

Pânã în 1900 este descoperit ºi poemul
Corbul, tradus mai întâi în prozã, dupã exemplul
lui Ch. Baudelaire (1853), dar ºi în versuri.

În 1891 ºi 1895, apar în revistele româneºti douã
inspirate traduceri ale Corbului (G.D. Pencioiu ºi Iuliu
Cezar Sãvescu), care fixeazã atmosfera ºi seducþia
neobiºnuitã a acestui poem în limba oamenilor
de la Carpaþi, limba românã. Ambele traduceri merg
dincolo de intermediarul francez la sursa englezã.

Dupã 1900, cursa traducerilor din literatura lui

Edgar Allan Poe a continuat, dupã cum o aratã
bibliografiile, dezvãluind o adevãratã pasiune pentru
poemul Corbul, care se bucurã, pentru început,
de mai multe versiuni în prozã. Impulsul îl dã, pentru
mulþi, Mallarmé, ºi el traducãtor în prozã al Corbului
(1875).

ª
ocul PPrimului RRãzboi MMondial lãrgeºte
orizonturile. Încep traducerile direct din limba
englezã, ceea ce înseamnã o altã vârstã

a încetãþenirii lui Edgar Allan Poe în româneºte.
Preocupãrile de artã, de fidelitate faþã de original,
devin din ce în ce mai accentuate, iar izbânda
artisticã, vizibilã, se împarte între mai mulþi concurenþi
pentru acelaºi titlu: de cel mai bun traducãtor al
poetului, de cel mai bun traducãtor al Corbului.

O ediþie a poemelor lui Edgar Allan Poe, tradusã
de Emil Gulian în 1938, a fost tratatã ca un
eveniment al literaturii române, al poeziei româneºti.
Traducãtorul se rãzboieºte cu modelul Mallarmé,
recomandând întoarcerea la originalul englez, la
ideaþia ºi eufonia lui complexã. Un numãr neobiºnuit
de mare de comentarii elogioase însoþesc volumul.
Traducerea lui Emil Gulian produce un climat de
entuziasm, prin calitatea versiunii ºi fidelitatea ei
studiatã. Eugen Ionescu, dramaturgul francez, pe
atunci publicist român, scrie ºi el elogios despre
traducerea lui Emil Gulian. Edgar Allan Poe e un
nume foarte frecvent, un nume respectat ºi omagiat,
în critica literarã ºi eseisticã româneascã. Emil Isac,
poet de extracþie simbolistã, deschisese (1904) seria
studiilor aplicate la poezia lui Poe. Un critic literar
de gust ales, el însuºi poet, Vladimir Streinu se
ocupã  de legãturile esteticii literare a lui Edgar Poe
cu literaþii români, insistând asupra viziunii estetice
radicale a poetului american. Edgar Allan Poe devine,
în sunetul aplauzelor literaþilor moderni, cetãþeanul
de drept al poeziei româneºti.

D
upã ccel dde AAl DDoilea RRãzboi MMondial, Edgar
Allan Poe este hârtia de turnesol a vocaþiei
româneºti pentru cerurile poeziei pure. În

condiþii grele pentru literatura românã, îndrumatã
spre misiuni sociale, atenþia pentru Edgar Allan Poe
rãmâne totuºi vie. Poemul Corbul se va bucura ºi
dupã rãzboi, mai ales dupã anii '60, de numeroase
traduceri, direct din englezã. Autorii lor, care s-au
ales cei mai mulþi dintre poeþii de vocaþie, s-au
întrecut în a gãsi cele mai credincioase transpuneri,
cât mai aproape de original, dar ºi de melodia secretã
a poemului. Silenþios, în poezia românã a continuat
ºi s-a amplificat acelaºi cult, neobosit, faþã de poetul
care descoperise lumea misterului ºi a adevãratei
poezii. Pasiunea pentru formele pure este explicabilã
în þara care l-a dat lumii pe Constantin Brâncuºi,
alt adept al formelor pure.

Mai ales atracþia literaþilor români pentru Corbul
se impune atenþiei. Între 1890 ºi 1915 numãrãm
nu mai puþin de 12 traduceri în prozã ale Corbului,
apãrute  în tot atâtea ziare ºi reviste. Modelul e
intermediarul francez. Dupã 1920, poemul Corbul
va fi tradus precumpãnitor în versuri, cu o mare grijã
pentru formã, traducãtorii adresându-se în aceastã
etapã în primul rând textului original. Contactul cu
textul englez al Corbului, devenit regulã dupã cel
de Al Doilea Rãzboi Mondial, conduce la o mai mare
rigoare a traducerilor, condiþionate de textul de origine
ºi de eufoniile lui, ca ºi de precedentul oferit în 1938
de Emil Gulian printr-o versiune care, respectând
ritmurile originare, rimele interioare, asonanþele,
acrostihurile, devenise un criteriu.

S
tudiul llui PPoe Filosofia compoziþiei fusese
adus de mult la cunoºtinþa amatorilor de
literaturã din România. Poeþii români ºi-au

explicat public traducerile din Corbul, prin articole,
relevând dificultãþile, propunând ºi respingând soluþii.

O piatrã de încercare a rãmas pentru toþi
traducerea refrenului „Nevermore”, rezolvatã variabil.
Dupã Corbul lui Emil Gulian, mulþi emuli au preluat
cuvântul din englezã, adoptându-l, în versiunile
lor, ca pe un cuvânt românesc.

În prezent, în deschiderea mileniului trei, poezia
româneascã dispune de traducerea poemelor lui
Edgar Poe de Emil Gulian, în douã ediþii (1938 ºi
1995), de una a lui Mihu Dragomir, în 1964, de o alta
a lui Dan Botta (1955), care a circulat în manuscris
pânã la tipãrire. O ediþie a povestirilor ºi poemelor
lui Edgar Poe (1963), într-unul sau douã volume,
de mai multe ori reeditatã, a circulat prioritar dupã
rãzboi. În ea s-au plasat, pentru prima oarã, în
paralel, douã traduceri din Corbul (Emil Gulian
ºi Dan Botta), deschizând apetitul pentru o ediþie de
versiuni paralele. Ediþia E.A. Poe, Anabel Lee ºi alte
poeme (Ed. Univers, 1987), îngrijitã de Liviu Cotrãu,
adunã la un loc 16 (ºaisprezece) traduceri în versuri
ale Corbului ºi 10 (zece) versiuni pentru Anabel Lee.
Interesul excepþional faþã de poezia lui Edgar Allan
Poe în literatura românã este evidenþiat cu prisosinþã
de aceastã carte.

Laolaltã, în versuri ºi prozã, literatura românã
beneficiazã de 34 versiuni în circulaþie ale Corbului.
Prezenta ediþie pleacã de la constatarea unei
semnificative competiþii literare româneºti, nãscutã
dintr-un cult pentru poetul Corbului. Ea îºi are
rãdãcinile într-un contract nefinalizat din 1970
cu Editura Albatros, director Petre Ghelmez. 

Edgar-AAllan PPoe ss-aa nnãscut lla BBoston, îîn 11809.
Pãrinþii, aactori aambulanþi, aau mmurit dde fftizie. AA ffost
crescut ººi eeducat dde uun nnegustor. SStudii îîn AAnglia
ºi AAmerica ((liceul lla RRichmond, uuniversitatea ––
neterminatã –– lla CCharlottesville ººi VVirginia). FFire
ciudatã, iimaginaþie eextraordinarã, ffantast-mmacabrã.
Viaþã ddezordonatã, eextravagantã, ssubminatã dde
alcoolism ººi mmizerie. FFascinaþia mmorþii ººi aa ppuritãþii.
Se sstinge îîn 11849, îîn uurma uunui aatac dde ddelirium
tremens. OOpera ssa, dde ccalitate aartisticã eexcepþionalã,
sintezã aa uunor ttendinþe ccontradictorii, aa sspiritului ccritic
ºi eevazionismului. AAtât ppoeziile, ccât ººi „„povestirile

extraordinare“ aau ddeschis ddrum îîn lliteratura mmodernã
simbolismului ººi ssuprarealismului. GGeniu ssumbru
ºi nnefericit, aavând aasemãnare ccu mmarele BBaudelaire,
care ll-aa ººi ttradus eexcepþional.



Poezie ffãrã ffrontiere

Curtea  de  la  Argeºº

Anul VV ��� Nr. 66 ((43) ��� Iunie 22014 13

S
copul eera dde aa ddovedi, prin alãturarea tuturor
traducerilor româneºti din Corbul lui Edgar
Allan Poe (în poezie sau prozã), ataºamentul

excepþional al literaþilor români pentru creatorul
formelor pure. O motivaþie, la fel de puternicã, provine
din concluzia cã un scriitor tradus în mod repetat,
stãruitor, într-o altã literaturã, începe sã devinã parte
componentã a acelei literaturi. Mircea Eliade fãcea
odatã aceastã observaþie comentând traducerile în
Sud-Estul Europei ºi în general în Mediterana de
Rãsãrit. Traducerile numeroase ºi din ce în ce mai
personalizate transformau o carte strãinã la origine
într-o carte proprie, o „localizare”, introducând-o în
„istoria sufletului românesc”. Acesta este ºi procesul
prin care au trecut câþiva poeþi moderni de mare
rezonanþã, intrând în literatura românã: Edgar Allan
Poe, Charles Baudelaire, Serghei Esenin. Între ei,
Edgar Allan Poe s-a bucurat ºi se bucurã la literaþii
români de o dragoste ºi de o cultivare care poate
explicita ºi modifica, pe drept cuvânt, înþelegerea
poeziei româneºti moderne.

În acest volum dedicat poemului Corbul se aflã
22 de traduceri în versuri, de incontestabilã forþã
sugestivã. Mai sunt probabil ºi altele, care ne-au fost

inaccesibile, fie pentru cã au circulat numai în
manuscris, dupã ºtiinþa noastrã (George Dan),
fie cã n-au intrat în bibliografiile consultate sau
în publicaþiile la care am avut acces. Aºa cum
am adus, cu concursul lui ªerban Cioculescu,
critic ºi el îndrãgostit de Edgar Allan Poe, la luminã
în revista Luceafãrul (1975), versiunea lui Ovidiu
Bogdan, facem loc în colecþia de faþã ºi traducerilor
neintrate în circulaþie, semnate de I. ªarvari (1920)
ºi de Ionel Zeanã (versiune rãmasã în manuscris).
Numãrul traducerilor în versuri ale poemului Corbul
în româneºte poate spori oricând printr-o descoperire
nouã.

D
acã ssocotim ccele ppatru vvolume de poezie,
Edgar Allan Poe, în limba românã, cu
nenumãrate ediþii, dacã punem lângã ele

ºi foarte numeroasele traduceri ale prozei lui, dacã
adãugãm potopul de articole care i-au fost închinate
poetului american, mai ales în anii '20 ºi '30, dacã
punem laolaltã tentativele monografice datorate lui
Emil Isac, Dan Petraºincu, Al.A. Philippide, dacã
numãrãm mai ales traducerile din Corbul (în prozã
ºi în versuri), ajungem la concluzia cã Edgar Allan

Poe a fost o obsesie pentru poeþii români. Ei au
încercat sã-l transplanteze în literatura românã, timp
de peste o sutã de ani, necontenit, ºi putem afirma
cã au reuºit. Corbul s-a bucurat ºi de o serie de
parafraze poetice româneºti, dintre care reproducem
în acest volum doar patru (N. Davidescu, Mircea
Streinul, Geo Dumitrescu, Marin Sorescu), lãsând
pe dinafarã multe altele. Tema Corbului sau a
corbilor, cu reflexe uneori din Edgar Allan Poe,
este frecventã în poezia româneascã din ultima sutã
de ani. Altã ediþie va ordona probabil toatã aceastã
materie literarã expresivã. Cea de faþã se încheie
cu o bibliografie selectivã, privind mai ales poemul
Corbul în literatura românã. 

Înfãþiºãm cititorului, român ºi strãin, prin aceastã
ediþie, omagiul poeþilor români adus spiritului
frãmântat, nefericit ºi astral al marelui modern care
a fost Edgar Allan Poe. Credem cã este o suficientã
demonstraþie pentru a spune cã, în România ºi
în limba românã, el ºi-a gãsit un al doilea cãmin.
Un cãmin, unde, cãþãrat pe bustul divinei Pallas,
pasãrea lugubrã spune invariabil: „Nevermore!”

(7 martie 2001)

Cândva, îîntr-uun aadânc dde nnoapte, sstând ppeste îînnegrite ººoapte
Din pprãfuite ccãrþi sstrãvechi, ccu îînþeles ttulburãtor, 
Cum ssomnu-mmi ppãtrundea îîn ggând, ddeodat’-aam aauzit bbãtând, 
Abia dde-aam aauzit bbãtând lla uuºa-nnchisã ddin ppridvor.
Mi-aam zzis: „„E, ppoate, -uun ccãlãtor lla uuºa-nnchisã ddin ppridvor.
Desigur, ddoar uun ccãlãtor.”

Nu! nn-aam ssã uuit aacel ttârziu! EEra-nn ddecembrie, ppustiu, 
Iar jjarul ddin ccãmin sscãdea sscãzând llucirile-nn ccovor.
Tânjeam sspre zzori, sspre-aal zzilei ddrum, ssupus ttristeþii cca ººi-aacum
Citind îîn ccãrþile dde ffum ººi rretrãind-oo ppe LLenore, 
Minunea ffãrã-aasemãnare, cce îîngerii îîi sspun LLenore
În ccer rrãpita mmea LLenore.

Perdelele-nn mmãtase ggrea –– iiar ppurpuriul llor ffoºnea ––
Mã-nnfiorau cca-nntr-uun mmister dde ssuflet aameninþãtor
ªi, iinima aa-mmi ddomoli, îîmi ttot sspuneam ccã: „„Poate ffi
Vrun ccãlãtor cce aar ddori ssã-ii ffiu ccumva ggãzduitor;
Da, rrãtãcit îîn mmiez dde nnoapte, ddorind aa-ii ffi ggãzduitor
E ddoar aatât: uun ccãlãtor”.

O cclipã nn-aam mmai aaºteptat ººi-nn mmare zzor aam ccutezat: „„Hei, 
domnule, oori ddoamnã, –– aam zzis ––, iiertaþi-mmã ttopit dde ddor
Gândeam lla eea cca uun pproscris ººi, ppicotind, nnu vv-aam ddeschis, 
Dar aaþi bbãtut uuºor, cca-nn vvis, lla uuºa-nnchisã ddin ppridvor.“
ªi-aam ttras zzãvorul rruginit, sscrutând aadâncul ddin ppridvor:
Beznã! ddar nnici uun ccãlãtor.

În pprag, oo vvreme, aam rrãmas, ffãrã vvedere, ffãrã gglas, 
Sperând, vvisãri aam îînãlþat ccum nn-aa-nndrãznit vvrun mmuritor;
Ca uun mmormânt ttãcerea ssta ººi-nntreg ppãmântul ttot aaºa, 
Ci, nnumai uun ccuvânt vvibra ggândit: ccuvântul ssfânt, LLenore, 
Ce-ll mmurmurai, ººi-nntr-uun eecou sse-nntoarse ººoapta mmea: LLenore!
Fu, ddoar, eecoul ccãlãtor?!

Când îînlãuntru-aam rrevenit, dde ddor ººi ttemeri mmistuit, 
Din nnou aam aauzit bbãtând! aacum bbãtând ccutezãtor:
„Ceva sse-nntâmplã –– mmi-aam zzis –– ppoate ee vvrun ccanat cce llemnu-ººi bbate!?
Ah, ttoate aastea ssunt cciudate ººi-mmi ssapã-nn ssânge-aadânc ffior, 
Vreau ttaina aasta ss-oo ddezleg, ssã sscap dde-aacest nnebun ffior, 
Poate-ii ddoar vvântul ccãlãtor!“

Fereastra, llarg, oo aam ddeschis! ººi, cca îîntr-uun ffantastic vvis, 
Pãtrunse-uun ccorb bbãtrân, vvenind ddin vvremi aadânci, îîn sstraniu zzbor
ªi, cca uun rrege ssau rreginã, ppurtându-ººi nneagra llui lluminã, 
Sus, llângã uuºã, ssub lluminã, sse aaºazã ccutezãtor
Pe bbustul zzeei PPallas ººi mmã ssfredelea ccutezãtor, 
El, ttenebrosul ccãlãtor.

Priveam lla eel: eera uurât ººi ggrav, ººi mmã ssimþii ccã rrâd:
Sta pplin dde iifos, nnemiºcat, vvoindu-sse ddominator.
I-aam zzis: „„Deºi þþi-ee ccreasta cchealã, ttotuºi ppãtruns-aai ccu-nndrãznealã, 
Corb iinsolent, ttrufie ggoalã, ttrimis aal NNopþii ssfidãtor.
Ci, ccare-ii pprinciarul nnume cce-þþi ddete IIadul ssfidãtor?!
Rãspunse CCorbul: „„Nevermore“.

Mult mmã uuimi rrostirea cclarã lla aacea ppasãre bbarbarã, 
Chiar ddacã nnu ppãrea ddecât uun ggeamãt aameninþãtor;
Fiindcã, ss-aar pputea ssusþine ccã ss-aa vvãzut –– dde ccãtre ccine?

O ppasãre-ffantasmã, ccine, cca ppiazã-rrea llângã uuºcior, 
Pe aal zzeiþei bbust, aacolo, CCorb hhâd ppe bbust llângã uuºcior, 
Spunându-ººi, ssingur, „„Nevermore“?

Da, ssingur ººi ffãrã dde ggând, îîn ccioc oo vvorbã ddoar aavând, 
Iar aaltceva nne mmai ssimþind îîn ccugetu-ii ccroncãnitor;
Tãceam, ttãcea pprecum oo sstanã, ffãrã-aa mmiºca mmãcar oo ppanã, 
ªi-aatunci mmi-aam zzis îîn ººoaptã vvanã: „„Alþi pprieteni, iieri, pplecarã-nn zzbor, 
În zzori ººi eel sse vva ccam dduce pprecum ssperanþele, îîn zzbor“.
Dar CCorbul zzise: „„Nevermore“.

Rãmas-aam, ssincer, iinterzis dde uun rrãspuns aaºa pprecis, 
ªi mm-aam ggândit: „„Acest ccuvânt ee mmoºtenirea-ii, aaspru ddor
De lla vvrun pperegrin bbãtrân ssupus ddestinului hhapsân, 

Care ll-aa bbiciuit ppãgân ccu-aacest rrefren ssfâºietor, 
Speranþelor uun bbocet, ddoar, aacest rrefren ssfâºietor, 
Nefericitul „„Nevermore“.

Dar, ffiindcã ffiara-ppãsãreascã îîmi ffãcea oochiul ssã zzâmbeascã, 
Mi-aam ttras ffotoliu’-nn ffaþa uuºii, sspre cchipu-ii aameninþãtor
ªi, ssprijinit îîn ccatifele, llegam ssimþirile-nntre eele, 
Imaginându-mmi ººi-aalte rrele, ppe ccare CCorbul ccobitor, 
Aceastã ppasãre ffatalã, mmi lle vva sspune ccobitor
Cu vvorba-ssoartã „„Nevermore“.

Voiam aasemeni ddesluºiri ffãrã ssã-ii ffac ddestãinuiri
Acestui, ffãrã ssuflet, CCorb, ccare, ccu oochiul sscrutãtor, 
Mã rrãscolea pprofund ººi, îîncã, pprivirea-mmi –– dde ddureri aadâncã ––
Mi-oo îînclina, cca-nntr-oo pporuncã, ppe ccatifeaua ppernelor
Ce nnu vvor mmai ffi mmângâiate –– aalintul ddulce-aal ppernelor! ––
De ccea pplecatã-nn vveci: LLenore.

Atunci mmi sse ppãru, ppe cclipã, oo-nntãmâiere îîn rrisipã
Din ttainice ccãþui ppurtate dde bblânzi SSerafi îîn ppas ssonor;
„Netrebnice –– mmi-aam zzis –– dde ssus, cchiar DDumnezeu, PPrea bbun, þþi-aa ppus
Balsam îîn ssuflet, lleac aadus sspre-aa tta uuitare dde LLenore:
Bea pplinul ccupei dde llicoare ººi uuit-oo, uuit-oo ppe LLenore!“
Dar CCorbul zzise: „„Nevermore”.

„Profet ppocit, dduh nnecurat, ooracol, vvraci îîncrâncenat, 
Chiar ccã SSatana, oori FFurtuna, ppe þþãrmu-aacest’neprimitor
Te-aa llepãdat pprea-uurgisit ppustiului dde-aaici vvrãjit, 
ªi ccasei mmele tte-aa iivit, cci, sspune-mmi, ffii aalinãtor, 
Dacã îîn GGalaad ggãsi-vvoi aacel bbalsam aalinãtor?”
Rãspunse CCorbul: „„Nevermore!”

„Sã-þþi ffie-aacest bblestem pplecarea, ppasãre-ddrac, iiar ddepãrtarea
Sã tte ccuprindã-nn nnoaptea nnopþii ººi-nn aa’lui PPluto ppentru nnor!, 
Iar ppana nneagrã aa mminciunii –– tte ddu ccu eea! –– ddã-oo ffurtunii
ªi llasã-mmã-nn llumina llunii, ppieri dde ppe bbust, ccenuºã-nn zzbor, 
Ah, ssmulge-þþi ppliscu-aamar ddin mmine! tte ddu ººi sspulberã-tte-nn zzbor!“
Rãspunse CCorbul: „„Nevermore”.

ªi dde-aatunci ttot sstã aaºa!, nnicicum ddorinþa-ii dde-aa zzbura
De ppe-aal PPalladei bbust zzeiesc; sstã nnemiºcat ººi ppânditor
ªi-nn oochii-ii ccare sscânteiazã zzãreºti uun ddemon cce vviseazã, 
Iar llampa, ssumbru, pproiecteazã nnestinsa-ii uumbrã ppe ccovor
ªi ssufletu-mmi nn-oo ssã sse ssmulgã ddin uumbra-vvrajã ddin ccovor
Spre-aa sse-nnãlþare: „„Nevermore!”...

(Tãlmãcire dde RRadu CCârneci)

Corbul

Aleg CCorbul cca ffiind ccel mmai ccunoscut ppoem aal mmeu. SScopul mmeu aar ffi ssã ddovedesc ccã nniciun mmoment
din ccompunerea llui nnu ppoate ffi ppus ppe sseama uunui aaccident ssau uunei iintuiþii, ccã llucrarea aa îînaintat, ppas
cu ppas, sspre fforma ddefinitivã, ccu pprecizia ssi cconsecvenþa rrigidã aa uunei pprobleme dde mmatematicã. 

(Edgar AAllan PPoe)
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Victor CCârcu
Domnule Cârcu, aº dori sã începem interviul

prilejuit de premiera operei rock Meºterul Manole cu
o cãlãtorie în timp, în Timiºoara anilor 1970. Vã rog,
povestiþi pentru cei mai tineri ºi reamintiþi-le celor
care au trãit acei ani în oraºul de pe malul Begheiului
ºi nu numai lor, care era atmosfera generalã, care
era viaþa culturalã – nu cea de suprafaþã, coordonatã
de propaganda comunistã – ci viaþa realã, mai ales
cea din comunitatea universitarã. Schiþând decorul,
vom înþelege poate mai bine cum s-a nãscut
fenomenul Phoenix ºi ce a însemnat el pentru
cultura româneascã.

Aceastã întrebare mi-a fost pusã în prea multe
interviuri, aºa cã voi rãspunde telegrafic, numai ºi
numai pentru „meºter” ºi mai ales pentru munca
imensã pe care a depus-o Ioji Kappl. 1970?
Trompete ºi tromboane comuniste din comitet,
prin universitãþi, pânã pe strãzi. Cei de o seamã
se adunau. Aºa ºi noi: enclave literare, teatrale,
muzicale, picturale. Cu o bibliotecã pãrinteascã
plinã de clasici, moderni ºi postmoderni
internaþionali, cu o colecþie de discuri clasice ºi
moderne, cu albume de picturã, reviste de import,
cu programele de televiziune sârbeºti în spate, ne
adunam ºi ne intersectam, schimbam idei, planuri
ºi vise, plãmãdeam nopþile ce ziua – în parte – se
nãruia pe la nomenclaturã, prin aburul tinereþii
noastre. 

Lumea vã cunoaºte mai ales ca textierul
principal al cântecelor Phoenix, fãcând parte din
acel „trio formidabil” de poeþi, Cârcu – Foarþã – Ujicã.
Când, cum ºi de ce aþi început sã scrieþi poezie?

Lumea muzicii, da. Cauza este deja enunþatã în
rãspunsul de la prima întrebare. Intersectându-mã cu
oameni de o seamã ºi de o vârstã din diferite domenii
ale artei, am purtat discuþii ºi cu literaþi, discuþii din
care m-am adunat, crescut, pânã ce am primit glas
„artistic”. De mare, mare ajutor – repet – au fost
discurile de import la negru, revistele ºi cãrþile de
literaturã modernã parvenite tot pe astfel de cãi din
Occident. Oricum, sã vã fie clar, nu sunt ºi nici nu mã
consider poet. Îmi place cu predilecþie proza. Texte ºi
nu poezie am scris numai pentru Phoenix ºi Baniciu.
Eram prieteni, eram gaºcã, ne „mânca” sã ne gãsim
propriul glas (cel al generaþiei) ºi nu sã executãm
coveruri (care au fost o ºcoalã bunã, dar tot ºcoalã)
ºi nici lãlãieli despre macarale ºi ogoare.

„Cãutam o temã pentru un spectacol pe care
cenzura partidului sã nu-l poatã ataca ºi nici noi sã
nu ne plecãm capetele pletoase ºi rebele precum
cele tunse ale aliniaþilor sperjuri. Valori în prezentul
socialist nu gãseai cât dãdeai cu ochii, aºa cã m-am
uitat înapoi, într-un trecut încã neinfestat, nedeformat,
ºi m-am oprit la miturile neamului. Meºterul mi s-a
deschis ca niciunul... Mitul acesta este mult prea
puternic ºi trãieºte prin el însuºi în orice epocã, sub
orice mânã. El rãmâne în mine ºi pentru mine unul
dintre cele mai frumoase creaþii ale acestui popor.“ 

Este o declaraþie ce vã aparþine, despre povestea
unui manuscris pentru Phoenix. Pe mine, prima parte
a aceastei explicaþii – fuga de cenzura comunistã –
nu mã mulþumeºte pe deplin. Sincerã sã fiu, mi-a fost
întotdeauna greu sã înþeleg cum s-a nãscut acest
curent muzical etno, acest triplu experiment artistic,

operã + rock + folclor, în cel mai cosmopolit oraº
al României. Cum s-a apropiat un bãnãþean get-
beget, care asculta Beatles, de legenda meºterului
pornit pe Argeº în jos, în cãutarea perfecþiunii eterne,
pentru care a sacrificat totul?

Cum? Cum am mai spus. Din biblioteca
pãrinteascã, dintr-o culturã care mã înconjura de
când mã ºtiu, atât la bãtrâni, cât ºi la rudele mele.
Baftã nu alta sã creºti aºa ºi nu la clubul muncitoresc
de sport sau dansuri populare!

Blaga ºi Goga au fost cei doi poeþi români care
mi s-au lipit de suflet când i-am descoperit în rafturi.
Þin minte ºi acum vizitele anuale – de câteva ceasuri
– pe care le fãceam, cu tata, Doamnei Goga, în
drumul nostru spre rudele din Ardeal. Ce doamnã!
Ce templu! Casa din Cucea...

ªi atunci, când la ºcoli ai luat patru pentru faptul
cã nu ai memorat un vers din Beniuc sau din alþi

poeþi cu chivãrã roºie, cum sã nu încerci sã dai curs,
sã-þi aduci obolul cum poþi ºi cum ºtii faþã de „monºtrii
sacri” care þi s-au deschis fie ºi în copilãria târzie.
I-am amuºinat din cuvinte, ba chiar din atmosfera
pe care prezenþa fizicã au lãsat-o în urma lor (Goga).
Pentru mine au fost mai mult decât alþii. Pe scala
valorilor mele „subiective” au devenit religie. 

Din pãcate, dorinþa de a pune în scenã opera
s-a lovit de obtuzitatea tovarãºilor de la partid
(„iluminatul” Ion Iliescu era, în acei ani, la conducerea
judeþenei de partid Timiº!). Totuºi, în 1973, la
Electrecord apare LP-ul Meºterul Manole. Cum
s-a întâmplat aceastã minune?

Nu o consider minune. Titlul EP-ului – ºi nu al
LP-ului – a fost ales ºi impus de instituþia pomenitã
pentru a putea strecura celelalte piese mai deocheate
doctrinei timpului. A fost o strategie la umbra mitului.
Celelalte piese n-au nici în clin, nici în mânecã
cu opera.

Aici aº parafraza din unul dintre autorii mei
preferaþi, Martin Walser: atâta timp cât ceva existã,
nu mai este ce a fost ºi nici ce va deveni. Când
ceva mi s-a-ntâmplat în trecut, nu mã mai defineºte,
ne mai fiind aceea persoanã. Deci, acele frãmântãri
ºi strategii îmi sunt chiar strãine, sunt cãrþi poºtale
de epocã adresate altora, cu adrese pentru alte
prezenturi. Au tãiat-o pe alte cãi, cu rãstãlmãciri
pentru un prezent din alte timpuri.

Textul operei ºi indicaþiile dumneavoastrã
regizorale sunt cuprinse în volumul Meºterul Manole,
apãrut în 2007 la editura WaRo Heidelberg. Pe când
o reeditare în România, poate chiar la o editurã
argeºeanã? 

Aici sunt depãºit, drepturile aflându-se la editurã.
Se poate lua legãtura cu ea ºi trata direct peste
capul meu.

O ultimã întrebare, adresatã regizorului Victor
Cârcu: cum vã imaginaþi un spectacol grandios, de
sunet ºi luminã, în Curtea de la Argeº, în apropierea
mãnãstirii construite de meºterul Manole?

Imaginaþii sunt multe ºi adecvate la creaþia
complexã a compozitorului ºi prietenului Ioji.
Totul depinde, cum bine ºtiþi, de „buget”, varianta
concertantã de la premierã fiind aleasã tot pe aceste
criterii. Am propus acest drum întrezãrind impactul
la public ºi sperând sã gãseascã rezonanþã ºi la
sponsori, pentru a ridica mãnãstire de pomenire,
aºa cum vã doriþi, acolo unde mitul a luat fiinþã.

Timiºoara aanilor ’’70. TTrei ttineri ttalentaþi, ffrumoºi, eeducaþi, sse îîntâlnesc,
întâmplãtor ssau nnu, îîntr-uun pproiect aartistic ooriginal ccare, ppeste aani, vva
deveni oo llegendã aa mmuzicii rrock rromâneºti –– Phoenix. IIosef KKappl, VVictor

Cârcu ººi MMircea BBaniciu, aalãturi dde cceilalþi mmembri aai ttrupei rrock, aaduc ppe sscenã
o mmuzicã nnemaiauzitã ppânã aatunci: uun aamestec uuimitor dde rrock ººi ffolclor vvechi
autentic rromânesc. EExperimentul mmuzical sse ddovedeºte aa ffi ppunctul fforte aal ttrupei
ºi, ccu ssiguranþã, eeste ccel ccare aa aasigurat ssuccesul dde nneegalat aal mmuzicienilor
timiºoreni, cchiar ººi ddupã pplecarea llor ddin þþarã. CCântecele llor aau rrãmas aacasã
ºi ss-aau îîntors aacolo uunde lle eera llocul, îîn ffolclorul ssecolului aal XXX-llea.

Atunci, îîn aanii eefervescenþi aai ddebutului, ss-aa nnãscut ººi iideea uunei oopere rrock,

inspiratã dde llegenda mmeºterului MManole, pproiect aambiþios,
care aa aavut nnevoie dde 440 dde aani ppentru aa vvedea llumina
rampei.

Tot lla TTimiºoara, îîn 330 nnoiembrie 22013, aa aavut lloc
premiera mmondialã aa ooperei rrock Meºterul MManole, ccu mmuzica
de JJosef KKappl, vversurile dde VVictor CCârcu, aavându-ll cca ssolist
pe MMircea BBaniciu. ((O pprecizare dde uultimã oorã: vvolumul bbilingv
al llibretului vva ffi rreeditat, îîn aacest aan, lla eeditura WWaRo-VVerlag ddin HHeidelberg,
a mmedicului ssibian WWalter RRoth –– hhttp://www.waro-vverlag.de.)

Iatã mmai ddeparte ggânduri aale ccelor ttrei pprotagoniºti, îîntr-uun iinterviu iinedit, 33 îîn 11.

Când sse îîntâlnesc ddouã llegende
MMaarriilleennaa BBAARRAA

Iosef KKappl ººi VVictor CCârcu, îîn aanii 11970

Din îînvãþãturi...
Iar DDomnul nnostru, sstãpânul IIisus HHristos, ssã-þþi ffie îîn

aceastã vviaþã ccu bbunãvoinþã, iiar îîn vveacul ccelãlalt ssã tte
învredniceascã HHristos ssã ffii ccu ddomnii bbinecinstitori. ªªi ssã
se îînmulþeascã sseminþia tta aaici, îîn ddomnie, iiar ssufletul ttãu
sã îînfloreascã îîn îîmpãrãþia ccerurilor cca ccedrul ddin LLiban ººi cca
crinul, îîn vveci. ªªi ddacã vvei fface mmilostenie ppentru ssufletul mmeu,
precum zzice îîn ssfânta eevanghelie: „„Fericiþi ccei mmilostivi, ccã
aceia vvor ffi mmiluiþi”, ddeci ddacã ccineva sse vva îîngriji ccu mmilostenie
pentru ssufletul mmeu, aacela vva ffi mmiluit dde DDomnul DDumnezeu,
iar eeu îîi vvoi mmulþumi, ººi eel vva pprimi rrãsplatã îîn cceruri.

De aaceea, ffiul mmeu, ssau ººi vvoi, ppreaiubiþi ddomni ººi ffraþi aai
mei, oori ººi vvoi ddregãtori ººi bboieri, ccâþi ssunteþi îîntr-aacest vveac,
bogaþi ssau ssãraci, ttoþi ccare vvã nnumiþi sstãpâni aai ccaselor vvoastre
ºi ttoþi îîmpreunã ccâþi ssunteþi, vvã vvorbesc ccu mmultã ssmerenie,
fraþii mmei: nnu vvã aamãgiþi îîn aaceastã llume ddeºartã, ffraþii mmei,
nu vvã aamãgiþi, ppentru ccã nnu vveþi ggãsi îîntr-îînsa nniciun ttemei,
nici îîndreptare, cci eea nnumai nne îînºalã ººi nne dduce ccu ppoftele

ei. CCi ssã nne îîmbrãcãm îîn ddragostea ccea nnouã aa DDomnului
nostru IIisus HHristos ººi ssã iiubim ppe DDomnul ddin ttot ssufletul,
precum ººi DDomnul nnostru îîncã mmai vvârtos nne-aa iiubit. CCãci nnu
are aalt llãcaº mmai pplãcut ddecât ttrupul oomenesc, ppe ccare eel ll-aa
zidit ccu mmâinile ssale ººi ii-aa ddat ssuflet vviu, ººi iiatã ccã aa ffost vviu.
Iar aapoi DDomnul ººi-aa vvãrsat ssângele ssãu ppentru zzidirea
acestui ttrup. 

De aaceea, ffraþii mmei, ssã nne fferim ssã nnu ggreºim
Dumnezeului nnostru nniciodatã, iiar ddacã vvom ggreºi, ddin ppãcat
suntem, ººi iiar ffãptuim ppãcate. CCi sse ccuvine, ffraþii mmei, cca, ddupã
pãcãtuire, ssã aalergãm îîndatã ccu ppocãinþã ccãtre DDomnul nnostru
cel bbun, ppentru ccã rrobul, ccând ggreºeºte ººi fface ppãcatul, îîn aacel
ceas îîl vvede DDumnezeu ccã aa ggreºit ººi ss-aa îîmplinit vvoia ssatanei,
iar pporunca DDomnului nnostru nnoi aam ccãlcat-oo ººi ppe ssatana
l-aam îînveselit; ppe DDomnul nnostru ll-aam ssupãrat, iiar ppe aajutãtorii
satanei ii-aam bbucurat; ppe îîngeri ººi pputerile ccereºti ii-aam îîntors lla
supãrare ººi jjale, ppentru ppãcatele nnoastre, ppe ccare lle-aam ffãcut.



Iosef KKappl
Aº vrea sã încep interviul cerându-vã pãrerea

despre teoria mea cu privire la succesul neegalat
al trupei Phoenix. Atunci, în anii ’70, s-au înfiinþat
multe trupe rock, toate având în componenþã tineri
excepþionali, cu pregãtire muzicalã solidã, talentaþi,
carismatici. ªi totuºi, niciuna dintre aceste trupe
nu a atins notorietatea Phoenix-ului. Rãspunsul
pe care l-am gãsit eu la
întrebarea de ce s-a
întâmplat aºa este acela
cã plusul pe care l-aþi
avut vine dintr-un
amestec etnic unic,
specific Timiºoarei:
români, nemþi, unguri,
evrei, aromâni, þigani,
sârbi, toþi venind în
echipã cu ceea ce este
mai bun din cultura
grupului etnic de origine.
Ce pãrere aveþi, domnule
Kappl?

Într-adevãr, Timiºoara
era Liverpool-ul
României, oraº cosmopolit, în care trãiau ºi trãiesc
ºi acuma cetãþeni români de diferite etnii. Acest oraº
m-a fascinat deja de la vârsta pubertãþii. Visul meu,
constând din douã etape, era sã ajung la Timiºoara
(etapa 1) ºi sã ajung membru al formatiei Phoenix
(etapa 2), eu fiind nãscut ºi crescând în Valea Jiului,
în orãºelul minier Petrila. Etapa 1 a visului meu
s-a împlinit în iunie 1969, când am reuºit sã iau
examenul de admitere la Facultatea de Muzicã din
Timiºoara. Etapa 2, în toamna anului 1970. Atunci
s-au pus bazele noului Phoenix, într-o discuþie
nocturnã dintre Nicu Covaci ºi mine, pe plaja Mãrii
Negre. Formatia Phoenix se destrãmase dupã
plecarea în 1969, în SUA, a vedetei sale, Moni
Bordeianu, ºi dupã câteva încercãri zadarnice
de revitalizare a ei de cãtre Nicu Covaci. Acesta
rãmãsese singur, dupã plecarea lui Moni ºi dupã
ce îl pãrãsiserã ºi ceilalþi colegi din formaþie.
Deci, Phoenix-ul trebuia refãcut complet.

Ceea ce a urmat, se ºtie. 
Dar, sã revin la întrebarea dumneavoastrã.

Succesul enorm de care ne-am bucurat n-are nimic
de-a face cu etniile. În Timiºoara nu-ºi punea nimeni
întrebãri în legãturã cu provenienþa etnicã. Secretul
acestui mare succes a fost în primul rând geniala
idee a inspiraþiei din tezaurul folcloric, dupã care
urmeazã geniala componenþã a formaþiei: Nicolae
Covaci, Mircea Baniciu, Josef Kappl, Costin Petrescu,
Valeriu Sepi, ca fondatori, iar mai târziu Ovidiu Lipan
Þãndãricã ºi Günther Reininger. La aceºtia se mai
adaugã, bineînteles, gaºca genialilor intelectuali ºi
literaþi ai trupei, printre care se numãrã textierii Victor
Cârcu, Andrei Ujicã, ªerban Foarþã. Un rol primordial
în drumul spre succes al fenomenului Phoenix l-a
jucat, printre altele, ºi sound-ul produs de vocea
de neînlocuit a lui Mircea Baniciu, însoþit de corul
inconfundabil al vocilor Covaci-Kappl ºi stilul virtuoz
ºi viril al interpretãrii instrumentale.

„Din tot ce-a fost, a rãmas doar legenda” – spuneþi
undeva pe blogul dumneavoastrã. Eu aº spune
cã au rãmas douã legende, cea a trupei Phoenix
(pentru care, din pãcate, a cântat cucuveaua), dar
ºi legenda care, pânã în zilele noastre s-a dovedit
a fi nemuritoare, cea a meºterului Manole, cea care
v-a inspirat opera rock cu acelaºi nume. A trebuit sã
curgã multã apã pe Argeº în jos de când aþi compus
primele acorduri ºi meºterului Manole sã îi creascã
aripile (cum spunea Victor Cârcu) pânã la premiera
operei, din 30 noiembrie 2013, de la Timiºoara.
Spuneþi-ne, vã rog, povestea acestui proiect muzical
de la primele note scrise pânã la premierã.

Aº mai adãuga citatului de mai sus „ºi muzica”.
Oricine ar dori sã demonstreze contrariul, va fi
dezamãgit de realitate. Bineînþeles cã fiecare dintre
noi, „legendarii”, contribuie la perpetuarea legendei
în felul sãu propriu, dar fiecare contribuþie este
altceva decât originalul din anii ’70. Cândva, trebuie
sã ai puterea sã-þi iei rãmas bun ºi sã spui adio.

Asta nu-nseamnã sã nu-þi continui activitatea
ºi sã creezi alte proiecte noi, sã respecþi ºi sã nu
distrugi prin compromisuri ceea ce ai creat în tinereþe.

Mergând pe aceastã idee, în 2007, când am
pãrãsit definitiv Phoenix-ul devenit firma particularã
a leaderului ale cãrui creaþii se reduceau la cântece
cu conþinut mai mult autobiografic, m-am hotãrât
sã încep sã dezvolt idei proprii.

Aºa cã într-o bunã zi aflu cã existã într-un internet
shop o cãrþulie cu titlul Meºterul Manole, operã rock
de Victor Cârcu.

De proiectul nostru din anii ’70, prin care urma sã
compunem aceastã operã
rock pe libretul lui Victor,
uitasem cu totul, dupã ce
proiectul eºuase, netrecând
prin filtrul cenzurii comuniste

din acea vreme.
Singura lucrare creatã
în contextul proiectului
operei rock Meºterul Manole este piesa cu acelaºi
titlu, pe versurile lui Vasile Alecsandri, preluatã
de Victor în textul libretului ca Epilog.

Am gãsit în acest shop ultimele douã exemplare
ale cãrþuliei, pe care le-am cumpãrat imediat. Dupã
ce le-am primit, am pus mâna pe telefon ºi l-am
sunat pe Victor, povestindu-i anecdota cu cãrþulia
ºi cerându-i permisiunea
de a concepe muzica operei
pe acest text-libret.

Victor a fost imediat de
acord ºi aºa m-am apucat de
lucru. În scurt timp, am compus
piesa titularã a operei, care se
cheamã Pe Argeº în jos ºi pe
care am imprimat-o cu vocea
lui Mircea Baniciu. Imprimarea
am multiplicat-o pe un aºa-zis
„Maxi-CD” ºi am distribuit-o
gratuit publicului la un concert
„Mircea Baniciu ºi prietenii”,
la Bucureºti, Sala Palatului,
în decembrie 2008.

Am continuat lucrul
la muzica Meºterului
(cu întreruperi cauzate de
probleme de sãnãtate, între
timp rezolvate cu succes)
pânã-n mai 2013, când am
scris ultima notã. Corecturile
partiturilor le-am fãcut în mai
multe etape, bucurându-mã de ajutorul de nepreþuit
al dirijorului de excepþie Radu Popa. Au urmat în
noiembrie repetiþiile cu tot ansamblul Filarmonicii
„Banatul”, iar la 30 noiembrie, premiera.

Deºi mi-am propus sã nu repet întrebãrile în
cadrul acestui triplu interviu, fac o singurã excepþie,
întrebându-vã ºi pe dumneavoastrã cum s-a
întâmplat ca un neamþ, absolvent de Conservator, sã
fie atras de folclorul românesc autentic, sã compunã
ºi sã cânte muzicã rock cu elemente etno, o premierã
absolutã a acelor vremuri?

În orãºelul meu natal, Petrila, existau în anii ’50
nici mai mult, nici mai puþin de o fanfarã, care cânta
la festivitãþi, înmormântãri ºi meciuri de fotbal, o
orchestrã semisimfonicã, un ansamblu de operetã,
o formaþie de muzicã de dans ºi revistã ºi un
ansamblu de muzicã ºi dans popular. 

Tatãl meu era violonist în orchestra semisimfonicã
ºi mã lua cu el din când în când la repetiþii, la care
participam cu mare interes ca ascultãtor. Participam,
bineînþeles, când aveam ocazia, ºi la repetiþiile ºi
reprezentaþiile celorlalte ansambluri. Nu mã mai
sãturam de muzicã. Acasã ascultam emisiunile
de radio transmise de radioficarea oraºului, care
conþineau multã muzicã simfonicã ºi popularã.
Cântam la acordeon ºi la vioarã în ansamblurile
ºcolare. Deci, am avut o copilãrie plinã de muzicã.
Toate acestea þi se impregneazã, la o vârstã precoce,
pe materia cenuºie ºi constituie un fel de depozit

muzical, care te ajutã la formarea unui limbaj muzical
propriu, din care poþi sã te înfrupþi mai târziu, dupã
nevoie. În anii ’60 au urmat The Beatles, The Rolling
Stones ºi alþii, pe care-i ascultam la Europa liberã
cu urechea lipitã de aparatul radio. 

Mai târziu, la facultatea de muzicã am avut acces
la material folcloric autentic, pe care-l prezentam ºi
celor de la Phoenix. Deci, în momentul în care ne
hotãrâsem sã facem o muzicã inspiratã din folclor,
eram deja în posesia unui imens depozit din care-mi
puteam alimenta inspiraþia. Acest depozit mi-a ajuns
ºi 40 de ani mai târziu.

Vorbind de etnie, e posibil cã aparþinând unei
minoritãþi etnice ai posibilitatea sã faci o sintezã mai

obiectivã a acumulãrilor spirituale,
privind lucrurile din afarã, de la
o anumitã distanþã.

Succesul unui astfel de proiect
presupune cã aþi avut lângã
dumneavoastrã aliaþi de nãdejde.
Vorbiþi-ne ºi despre prietenii din
echipa cu care aþi pus în scenã
opera.

Pânã acuma am vorbit de
creaþia muzicalã a operei, pe care
am realizat-o singur. Vorbind de
realizarea scenicã a operei, împart
cu drag marele succes de care am

avut parte cu cei cãrora le datorez reuºita proiectului,
cu întregul oraº Timiºoara, care, aderând la titlul de
Capitalã Culturalã Europeanã, a ales opera drept vârf
de lance în acest concurs. Aici vreau sã mulþumesc
în primul rând, în cadrul Filarmonicii „Banatul”,
directorului Ioan Coriolan Gârboni, maestrului dirijor
Radu Popa, mezzosopranei Mihaela Ispan,

baritonului Dan Patacã, basului Lucian Oniþã,
tuturor membrelor ºi membrilor orchestrei
simfonice, în frunte cu primviolonistul
ei Mircea Tãtaru, tuturor membrelor ºi
membrilor Corului „Ion Românu”, în frunte
cu dirijorul Iosif Todea, în cadrul Asociatiei
„Pro Philharmonia” preºedintei Lorena Vlad
ºi vicepreºedintei Oana Borlea, în cadrul
Primãriei Timiºoarei primarului Nicolae Robu
ºi viceprimarului Dan Diaconu, Consiliului
Local al Timiºoarei, invitaþilor mei Mircea
Baniciu, Ovidiu Lipan ºi chitaristului timiºorean
Ion Dorobanþu ºi, bineînþeles, revoluþionarului
timiºorean Corneliu Nicolae Vaida ºi
cãldurosului public timiºorean. Fãrã ei
nu s-ar fi putut realiza acest imens proiect.

Era într-un fel firesc ca premiera sã fie la
Timiºoara, dar la fel de firesc ar fi ca mãcar o
reprezentaþie sã fie la Curtea de Argeº, pentru
cã Meºterul Manole nu este doar o legendã
argeºeanã, ci este mitul întregii spiritualitãþi
româneºti. Vedeþi posibil un astfel de concert
anul acesta?

Sigur, era firesc ca premiera sã aibã loc în
Timiºoara, având în vedere cã proiectul s-a realizat
în colaborare cu timiºorenii, la Timiºoara, oraº
de care mã leagã cele mai frumoase amintiri
din cariera mea muzicalã.

Dar asta nu-nseamnã sã nu prezentãm opera
în toatã þara, începând bineînþeles cu locul de
provenienþã a legendei, Curtea de Argeº. Vrem
s-o prezentãm ºi-n Bucureºti ºi, fiind vorba de
candidatura oraºului Timiºoara la concursul pentru
Capitalã Culturalã Europeanã, în oraºele concurente,
ca Iaºi, Cluj, Craiova ºi, de ce nu, chiar ºi peste
hotarele României.

O ultimã întrebare: Meºterul Manole reprezintã
(într-o interpretare simplistã) imaginea bãrbatului
care, pentru a-ºi împlini un vis, a fost nevoit sã
sacrifice totul: cariera, familia, viaþa. Privind în urmã,
analizând deciziile pe care le-aþi luat, la un moment
dat în viaþa profesionalã ºi în cea personalã, vã
regãsiþi, într-un fel sau altul, în trãsãturile acestui
personaj tragic?

În niciun caz. Sigur cã orice proiect de mari
dimensiuni cere sacrificii. Însã sacrificiile mele au
fost de altã naturã ºi, slavã Domnului, mai puþin fatale
decât cele ale eroului operei mele. Chiar dacã în
cazul lui Manole soarta a jucat un rol foarte important,
sã nu uitãm cã soarta þi-o faci câteodatã singur.
Deci, învãþãtura centralã pe care o trag din aceastã
legendã e sã nu mã las pradã sorþii, ci sã-mi creez
destinul singur.

Curtea  de  la  Argeºº
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Mircea BBaniciu
Încep întrebãrile pentru dumneavoastrã, domnule

Baniciu, amintindu-vã o întâmplare din anii ‘80, când
v-am invitat sã cântaþi pentru tinerii dintr-o fabricã,
de pe platforma electronicii româneºti. Ne aflam într-o
salã cu 50 de locuri, în care erau înghesuite 200 de
suflete îngheþate. Era atât de frig, încât a trebuit sã
pun douã radiatoare mari, lângã microfon, ca sã nu
vã îngheþe mâinile pe chitarã. Aþi cântat cam o orã,
dupã care, jucându-vã cu degetele pe corzi ºi cu
un zâmbet ghiduº în colþul gurii, aþi întrebat, inocent:
„ªi acum, ce sã vã mai cânt?” În acel moment, din
fundul sãlii s-a auzit o voce timidã, care a ºoptit:
„Phoenix”! În urmãtoarele 5 minute, de la gerul
dinainte, temperatura sãlii a ajuns la valori tropicale.
Urmarea pentru mine: o sancþiune de partid, dar a
meritat! În contextul acestei întâmplãri, v-aº ruga sã
reamintiþi, celor care pare-se au amnezie, cum aþi
menþinut în viaþã legenda Phoenix, de unul singur,
deºi era interzis sã cântaþi repertoriul trupei?

E o întreagã poveste cu aceastã interdicþie.
Am mai spus-o: mie personal nu mi-a interzis nimeni
sã cânt acele piese. Ca sã existe o interdicþie, ar
fi trebuit sã existe ºi o hârtie, sau eventual cineva
cu o anumitã funcþie sã-mi fi spus sã nu mai cânt.
Am auzit aceastã poveste doar de la Nicu Covaci,
înainte de plecarea colegilor mei. Probabil cã,
datoritã unei anumite atitudini a trupei, la un moment
dat, noi nu am mai fost susþinuþi ºi s-au mai închis
niºte porþi... care în mod normal erau deschise.
Nu cred cã a fost vreo interdicþie. 

Însã, într-adevãr, la radio nu se mai difuzau aceste
piese, iar discuri nu se mai produceau, pentru cã aºa
se întâmpla cu orice artist care pleca din þarã, nu mai
era voie sã vorbeºti la radio ºi tv despre el. Am mai
auzit, de exemplu, cã, atunci cand se difuzau piesele
pe plajã la Costineºti, Andrei Partoº era întrebat cine
cântã, iar el rãspundea – Mircea Baniciu. În felul
acesta s-au perpetuat aceste piese, eu unul le-am
cântat întotdeauna, alãturi de piesele pe care le-am
compus în acele vremuri. Ar fi trebuit sã mi se
mulþumeascã pentru acest lucru, altfel aceste piese

ar fi dispãrut,
aºa cum s-a
întâmplat cu
multe hituri
ale anilor ’70.

Spre norocul meu, eu am avut o activitate susþinutã
în anii ’80, am scos discuri, eram prezent pe radio ºi
tv, aveam concerte. Datoritã acestor concerte, piesele
au rãmas în actualitate, astfel încât în ’91, la
revenirea trupei, toatã lumea cânta odatã cu noi. 

Mulþi dintre membrii trupei aveau studii muzicale
solide, clasice. Dumneavoastrã, pe lângã vocea
inconfundabilã, aþi impresionat ºi cu talentul de
chitarist. Ce studii
muzicale aveþi, care
v-au oferit ºansa de
a ajunge interpret,
instrumentist ºi
compozitor?

Doar Ioji Kappl
avea studii muzicale
ºi a contribuit
esenþial la ºlefuirea
ideilor pe care le-am
avut cu toþii. Nicu
era artist plastic, iar
eu ºi Costin studiam
arhitectura. În copilãrie am luat lecþii de pian,
începând cu clasa a II-a. Bunicul meu cânta la fluier
în fiecare duminicã. Dupã ce am intrat la liceu, am
început sã studiez chitara, am fãcut 3 ani la ªcoala
Popularã, iar pe la 18-19 ani începusem sã cânt
în diverse cercuri. Nu am, deci, studii muzicale, dar
am fost un autodidact, nu exista zi sã nu pun mâna
pe chitarã. Talentul de a cânta mi l-a dat Dumnezeu,
eu l-am cultivat însã. 

Ajung ºi la întrebarea pe care am pus-o ºi lui
Victor Cârcu ºi lui Ioji Kappl: cum aþi ajuns sã cântaþi
acea muzicã rock cu influenþe folclorice, atât de
originalã, chiar ºi pentru epoca hippy a anilor ’70?

Toatã lumea cânta rock’n roll ºi blues la acea
vreme. Iar noi voiam sã facem ceva special... Ioji
a venit cu un material de studiu cu teme folclorice
de la Facultatea de Muzicã. Au fost o serie întreagã
de discuþii în cadrul trupei ºi apoi extrem de multe
repetiþii ºi încercãri. Când spun trupã, nu mã refer
doar la noi, cei care cântam, ci ºi la textierii din jurul
nostru, care la acel moment erau permanent alãturi
de noi ºi aveam discuþii elaborate pe diferite teme.
Ne doream ca muzica sã transmitã un mesaj,
o stare, ºi nu era simplu sã ajungi la forma finalã
a unei piese. 

La începutul anilor ’70, s-a lucrat enorm, eram
ziua la facultate, seara cântam la cluburi aproape
zilnic, iar de multe ori, târziu în noapte, fãceam
repetiþii ºi încercam piese noi. Apariþia primului
disc cu Nunta ºi Negru Vodã a însemnat, de fapt,
recunoaºterea trupei ºi a acestui drum muzical. 

Sã ajungem ºi la data de 30 noiembrie 2013, data
premierei operei rock Meºterul Manole. Nu vreau sã

vã pun nicio întrebare, v-aº ruga doar
sã ne povestiþi etapele participãrii
dumneavoastrã la acest proiect, de la
începuturi ºi pânã în ziua premierei.

La plecarea mea din trupa
Phoenix, în 2007, nu m-am aºteptat
ca noi sã mai cântãm vreodatã
împreunã. Am regretat atunci cã am
pãrãsit un grup format din muzicieni
extraordinari, însã decizia mea nu a
fost niciun moment legatã de ei. La
puþin timp dupã plecarea mea, Ioji ºi
Moni au luat ºi ei decizia de a pãrãsi
grupul. Cu Ioji am discutat la puþin

timp dupã aceea, prin 2008, când am lansat primul
album Best Of, ºi am organizat un spectacol la Sala
Palatului, „Mircea Baniciu ºi prietenii lui”. Ioji a fost
printre invitaþii mei ºi a venit atunci cu o surprizã,
ºi anume, compozia Pe Argeº în jos, pe care am
înregistrat-o rapid ºi care a fost prezentatã în acel
spectacol. Aprecierile primite ne-au fãcut sã mergem
mai departe. Despre opera rock pot sã spun cã este
impresionantã, Ioji a fãcut un lucru extraordinar.
Am avut de cântat câteva pãrþi, însã am avut emoþii
enorme. 

Trecerea de la calitatea de interpret de rock
ºi folk la o partiturã simfonicã v-a pus probleme?

Oarecum. Nu cânþi în fiecare zi cu o orchestrã
simfonicã în spate. Însã mi-au spus toþi cã vor
ca eu sã fac ceea ce fac de obicei, sã fiu natural. 

La final, o întrebare pentru absolventul ºcolii de
arhitecturã Mircea Baniciu: cum apreciaþi, din acest
punct de vedere, mãnãstirea construitã de meºterul
Manole ºi cum percepeþi sacrificiul sãu suprem,
pentru a duce la bun sfârºit proiectul?

Construcþia este, într-adevar, o capodoperã pentru
acele vremuri. Dacã ne luãm dupã legendã, sacrificiul
a meritat. 

Lacrima AAnei

Manole
Hai ssã tte sstrâng îîn bbraþe, ssoþia mmea!
Regula jjocului nnu-ii ggrea...
Oricât vva ffi dde rrece zzidul,
Tu ttrebuie ssã nne zzâmbeºti,
Oricât dde aaspru, ttu ssã nne gglumeºti,
Sã pparã mmoartea ccã-ii uun jjoc,
ªi aatunci bblestemul ppomenit
Ce aarde îîntre nnoi, dde ffoc.
Va sscãpa llãcaºul mmândru ººi ffericit!
Zidari, cce vv-aam pprocetit?

Toþi mmeºterii
Încruntarea ss-aa ssfârºit,
De-aacum, vvie vvremea lluminii,
Aºa ccum îîi sstã bbine ffirii!

Manole
Ca ppe nnisipuri, nnu vvom mmai cclãdi
Biserici cce-oo ssã ccadã, cci ddin ccele vvii!
Luaþi mmistrii ººi ppiatrã
Pentru þþãrânã, ssapã.

Toþi mmeºterii
Ca ppe nnisipuri, nnu vvom mmai cclãdi
Biserici cce-oo ssã ccadã, cci ddin ccele vvii!

Miruna
Iar ttu aai ssã-þþi cculci
Capul ppe ttrepþi
Plin dde vvise ddulci,
Cu mmari îînþelepþi
ªi aai ss-oo iiubeºti
ªi aai ss-oo ddoreºti ––
Pe eea, nnu ppe mmine.
Te ººtiu eeu pprea bbine,
Dar mmie nnu-mmi ppasã,
Pieptul ccã-mmi aapasã
Cât tte ººtiu nnumai aal mmeu,
Fie cce-oo vvrea DDumnezeu!

Manole
Ce ssuflet bbun ººi-nnalt mmai eeºti,
Te-aasemeni ffiinþelor ccereºti!

Miruna
Dar ccât nne mmai þþine jjocul,
Batã-ll, ssã-ll bbatã nnorocul?

Manole
Un cceas, ddouã, ppoate ººi ttrei,
Jocu-ii sscurt ddac-aaºa vvrei,
Dar llungã ººi ffãr‘ dde ssfârºit
Minunea dde nne-nnchipuit!

(...)
Manole

Zvârliþi ttencuiala ppe ccoapse ººi oos,
Sã-nnchidã vviaþa îîn zzidul dde jjos.
Ucideþi nnãdejdea dde ccasã ººi vvatrã,
Clãdiþi-mmi llãcaº ddin lluminã ººi ppiatrã!
Isteþi ffiþi cca ººerpii ººi bblânzi cca pporumbul,
Daþi-mmi mmãsura, ddaþi ssfoara ººi pplumbul!
Obliþi ccãrãmida ccu oochiul dde aapã,
Vai dde ccine vvã-nndrumã! VVai, nnimeni nnu sscapã!
Din ggurã dde iiad, ddin vvisul mmister,
Noi mmeºterii ccreºtem sspre ccer,
Fãr’ dde rrãgaz, îîn zziuã cca-nn nnoapte,
Otravã ººi sslavã cculegem ddin ffapte!

VViiccttoorr CCâârrccuu este uun ppoet ººi rregizor dde tteatru nnãscut
în 11947, lla TTimiºoara. AA aabsolvit FFacultatea dde llimba eenglezã
din ooraºul nnatal. AA ccompus ttexte ppentru fformaþia Phoenix.
ªi-aa ffãcut ddebutul rregizoral ccu sspectacolul Þiganiada.
A ccontinuat sstudiile lla IInstitutul dde TTeatru ººi FFilm „„Ion LLuca
Caragiale” ddin BBucureºti. ÎÎn 11986 aa pplecat îîn GGermania,
unde ttrãieºte ººi aacum; eeste rregizor aal TTeatrului SSandkorn
din KKarlsruhe. ÎÎncepând ddin aanul 22006, ii-aau aapãrut lla EEditura
WaRo HHeidelberg uurmãtoarele ccãrþi: Jocul dde ppãpuºi aal

doctorului FFaust. Un sspectacol ppentru aadulþi ddupã ddomnul
Marlowe ººi aalte iistorioare aanecdotice ggermane îîn vviziunea
lui VVictor CCârcu; Meºterul MManole. OOperã rrock îîn ttrei ttablouri
ºi uun eepilog ddupã llegendele ppopulare ppe aaceastã ttemã dde-
ºi îîn vviziunea rregizoralã aa llui VVictor CCârcu, ppentru fformaþia
Phoenix; ZZarathustra –– dder ffünfte EEvangelist; SStânga ººi ddrumul
lui ddrept (roman, 22012). ((Wikipedia)

Fragmentul ccare uurmeazã eeste rreluat ddin ttabloul IIII ––
Zidirea, al ooperei rrock Meºterul MManole.

Mircea BBaniciu



Curtea  de  la  Argeºº

Anul VV ��� Nr. 66 ((43) ��� Iunie 22014 17

Cherchez lla ffemme

L
egendele! CCe mminciuni
goale ppline dde aadevãr!

Ia sã umblãm puþin la
povestea ceea veche care

spune cum cã o zeiþã pusã pe ºotii, pe numele sãu
Eris (Discordia, în limba romanilor învingãtori, care
au tot mereu câte ceva de învãþat de la grecii învinºi),
pentru care concordia cãlduþã era semn de mare
plictis, a avut nãstruºnica idee de a arunca un mãr
de aur în Olimpul suratelor zeiþe, direcþionând vag
darul pentru „cea mai frumoasã”. S-a pornit de aici
o întreagã tevaturã, care nici pânã în zilele noastre
nu dã semne de rezolvare.

Mãrul buclucaº va fi stârnit se pare ceva discordie
ºi în Paradis, de când cu „izgonirea” aceea.

Eris avea de ce sã se felicite. Miºcarea
ei s-a dovedit genialã.

Hera, Athena ºi Afrodita s-au ºi aruncat sã-ºi
culeagã trofeul, considerând dupã minþiºoara lor,
a fiecãreia în parte, cã, dintre toate, ei i se cuvine,
ca fiind „cea mai cu moþ”. 

Argumentele:
Hera îi era jumãtate Zeului zeilor. Adicã sã nu-ºi

fi ales acesta pe cea mai îndreptãþitã prin daruri sã-i
stea alãturi? I s-ar fi putut obiecta soaþei – prima
doamnã din nomenclatorul zeiesc – faptul cã Zeus
nu prea mai avea ochi pentru farmecele ei, ba chiar
cã îºi pierduse ºi capul (cu bruma de minte cu tot)
dupã o ciurdã de muritoare, în urma naºterii din chiar
zeiasca lui tãrtãcuþã a Athenei – zeiþa înþelepciunii.
Este de presupus cã Mai Marelui Zeilor nu-i mai
rãmãseserã decât fãrâme de minte, ceea ce-l apropia
grozav de necuvântãtoare pânã la a-l identifica întru
totul cu acestea de câte ori vreo olimpianã sau simplã
muritoare îi cãdea cu tronc. 

ªi-apoi Hera trebuie sã fi fost un pic cam prea
coaptã ori, altfel spus, tânãrã de prea multã vreme
(a se vedea graba cu care aleºii naþiei noastre au
decis in corpore s-o rupã cu trecutul; ºi cum acesta-
nseamnã cel mai adesea nevasta, ºi-au ales câte
o trufanda nou-nouþã în mãsurã sã ronþãie ºi
diamante...), cã trecuse prin niºte naºteri nu tocmai
uºoare, care vor fi lãsat ceva urme pe chipul sãu
olimpian, aducându-i printre zei pe Ares – Zeul
rãzboiului, pe Hefaistos – meºterul fierar rãmas
diform dupã o corecþie aplicatã de soþul mamei sale,
care, furios, l-a aruncat pur ºi simplu din Olimp mai
la vale, sub munþii vulcanici, unde el avea sã
deschidã un atelier de arme cât pentru toate
rãzboaiele lumii (a celei legendare, desigur!).
De la alcãtuirea fizicã a lui Hefaistos se va fi
inspirat poate Victor Hugo atunci când l-a creat
pe Quasimodo, clopotarul de la Notre-Dame.

Între roadele cu viaþã (sau nemoarte?) însemnate,
Hera i-a mai dãruit lui Zeus ºi douã fãtuþe cu ocupaþii
domestice: Hebe, un fel de serveuzã pe la ospeþele
zeieºti, ce umplea cupele cu… nectar mesenilor
la masã… ºi, se presupune, frumuºicã foc (ca sã nu
li se parã consumatorilor nectarul amar ºi, fereascã
Zeus!, sã li se opreascã-n gât…) ºi o alta – Ilithye,
un fel de moaºã comunalã.

H
era ttrebuie ssã ffi ffost ºi întãciunatã foarte,
altfel cum se expicã gelozia cumplitã cu
care urmãrea escapadele amoroase ale

descreieratului Zeus? Cã s-o fi preschimbat acesta
în bou, în lebãdoi, în ploaie, mai treacã-meargã,
dar sã se strecoare în patul moale al virtuoasei
Alcmena luând chipul iubitorului ei soþ, Amphitrion,
ºi purtându-se sub acoperiºul familial ca un adevãrat
stãpân al casei, asta întrece orice neobrãzare. Baºca
faptul cã legile ospitalitãþii erau drastic încãlcate…
Atenþie, domnilor amfitrioni, la cine vã intrã în
casã! Cine ºtie ce zeu bezmetic stã la pândã
sã v-o pãcãleascã pe Alcmena din dotare!

Din vizita lui Zeus la Alcmena Amphitrionului
s-a fost nãscut Hercule, uriaºul acela numai muºchi,
pe care munca nu-l speria deloc. E drept cã avea
ºi minte. Sã ne gândim doar la soluþia gãsitã de el
pentru curãþirea grajdurilor lui Augias. Cum luptele
erau pentru el adevãrate jocuri din care nu lipsea
stilul elegant ºi fairplay-ul, grecii s-au gândit sã

organizeze celebrele jocuri olimpice, de care ºtim
ºi noi, jocuri în care câºtigãtorii erau priviþi ca
niºte zei ºi omagiaþi de mulþimile de spectatori,
împodobindu-li-se fruntea cu lauri (astãzi, medalii
de nobile carate)…

ªi-a fost odatã o vreme în care ºi din Carpaþii
noºtri s-a ivit o zeiþã cu numele de Nadia, care, prin
geniul sãu olimpic a blocat sofisticatele maºinãrii
de calcul la Jocurile Olimpice de la Montreal, 1974,
ºi, pentru câteva clipe, întreaga Planetã Albastrã
ºi-a oprit rãsuflarea...

Dar sã revenim la Zeus. Ce spuneþi de deghizarea
lui în ploaie de aur, când a fost vorba s-o învãluie pe
Danae din Argos! Nici n-ai zice cã o astfel de idee
ar fi putut încolþi în mintea lui puþinã! Din „învãluirea”
aceea, Danae avea sã-l dezvãluie pe Perseu – cel
cu meduza decapitatã, temã care avea sã inspire
de-a lungul timpului
pe atâþia mari artiºti
între care ºi Camille
Claudel, geniala
sculptoriþã dintr-un
regat al pietrei
dominat de Auguste
Rodin… Cã în
lucrarea acesteia
Perseu cu capul
Meduzei, capul are
trãsãturile chipului
artistei-sculptor,
este pentru cã
simþindu-se
rãvãºitã, bolnavã,
trãdatã de „El”, zeul
ei de lut nedeprins
cu zborul, ea ar
fi vrut poate sã le
dea de înþeles celor
din familia sa cã
n-ar mai fi cazul s-o
interneze la ospiciul de nebuni (cum au ºi fãcut), cã
viaþa ei este deja un infern, o condamnare la moarte
cu sentinþa executatã deja. Dar cã familia „a uitat-o”
rãstimp de 30 de ani în infernul ospiciului, cã trupul
ei muritor a fost aruncat în groapa comunã, n-ar
cam fi trebuit sã-l acopere de blam în vecii vecilor
pe „Micul Paul” fratele ei, poetul?!

Tema Perseu ºi capul meduzei se regãseºte
ºi la Bernini (secolul al XVII-lea). ªi el, precum
Camille Claudel în veacul al douãzecilea de început,
împrumutã chipul sãu. Dar nu meduzei, decapitata,
ci lui Perseu, învingãtorul.

A
ltã ddeghizare, mai aproape de natura sa,
este cea de taur, metamorfozã-stratagemã
prin care Zeus se apropie de Europa lui

Minos, o rãpeºte ºi, din pârdalnica lor împreunare
se naºte minotaurul, monstru pentru care arhitectul
Dedal, ajutat de fiul lui, Icar, a construit celebrul
labirint… Restul se ºtie din altã poveste… De dor
de libertate, Icar, cu aripi de cearã, s-a apropiat prea
mult de soare, aripile i s-au topit ºi…  Dar dorul de
zbor (cu sau fãrã aripi) i-a rãmas omului muritor mai
ales atunci când pe pãmânt acesta nu-ºi aflã drum
propriu, iar mersul pe apã nu-i inspirã credinþã…

S-a mai metamorfozat Zeus ºi într-un lebãdoi
care, fãrã cânt, a încântat-o pe Leda, soþia lui Tindar,
pânã a determinat-o sã-i facã douã ouã din care
au ieºit (cine le-o fi clocit? Tindar?) douã perechi
de gemeni (asta da însãmânþare in vitro!) de toatã
frumuseþea: Clitemnestra ºi Castor; Elena ºi Polux.

Cu aceastã Elenã a început Rãzboiul Troian
cântat de orbul acela de geniu, Homer, care
amestecã în poveste eroi ºi zei, trãdãri, înfrângeri,
isprãvi, victorii, orgolii ºi micimi omeneºti, viclenii
cum acel cal de lemn despre care omenirea
aminteºte încã înspãimatã, scuipând în sân:
Quiquid id est, timeo danaos et dona ferentes
(Orice ar fi, mã tem de greci chiar ºi când aduc
daruri). Dacã Paris cel fluºturatic ºi-ar fi vãzut
de treabã, câtã pace sub mãslinii Greciei!

Sã revenim însã la rãzboiul la fel de teribil precum
cel troian, de nu ºi mai ºi, dintre zeiþele cele trei cu

mãrul Discordiei între ele.
Cu Hera ne-am cam lãmurit. Dacã nici Zeus

nu mai avea ochi pentru ea…

D
ar AAthena? Fecioara aceea pe care
Hefaistos o scosese prin… cezarianã
cu securea din þeasta lui Zeus, unde el o

dosise la repezealã, înghiþind-o pe Metis însãrcinata
de el, ca sã evite un scandal cu Hera cea tradusã
(a câta oarã?)… Cum Metis era tocmai pe punctul
de a naºte, iatã-l pe Zeus obligat sã înfãptuiascã
El actul naºterii pruncuþei. Aºa apare Athena din
þeasta lui Zeus, gata echipatã de luptã, înarmatã,
împlatoºatã, cu un coif pe cap. Este de presupus
cã sãrmana ei mamã (altã victimã inocentã a
fãcãtorilor de rãzboaie), înainte de a sucomba în
burta nesãþiosului Zeus, s-a grãbit s-o echipeze la

repezealã pe copiliþã cu cele trebuincioase
cât sã nu fie nimicitã de securea
despicãtoare de cap zeiesc. Dovedindu-se
din start foarte priceputã la mânuirea lancei,
Athena i-a fost mânã dreaptã lui Zeus în
luptele cu Giganþii… Îi era ºi consilier, ea
fiind foarte înþeleaptã, i-a susurat ceva ºi
despre valoarea pãcii… Dar ce sã priceapã
zeii acolo unde nici oamenii!… În plus,
Athena era fecioarã. Castã, mândrã! Iubea
artele (cunoºtea deci valoarea frumosului),
literatura, ºtiinþele. Cunoºtea valoarea
prieteniei: când, din greºealã inocentã (!),
ea a ucis-o pe prietena ei Pallas, spre
a-i perpetua acesteia memoria, i-a ataºat
numele de al sãu – Pallas-Athena, ºi a
ridicat în memoria dispãrutei o statuie de
aur în Villa Rotonda-Palladio. Desigur, ºi
Athenei i-au fost ridicate temple magnifice
pe Acropole: Parthenonul, Erectheionul,
astãzi ajunse splendide ruine care continuã
sã atragã valuri de turiºti de pe întreg
globul pãmântesc.

Când a fost chestiunea cu mãrul, se zice cã ea
ar fi încercat sã-l sensibilizeze pe Paris, prostãnacul
frumuºel, cu un strop de înþelepciune. Aº! Ce
înþelepciune?! Gâsculiþa Elena îi cãzuse cu tronc
lui Paris ºi singurul gând de care el mai ºtia era
s-o rãpeascã de la Menelaul ei soþ.

Parcã ei i s-ar fi cuvenit mãrul cu pricina…

D
ar AAfrodita? Zeiþa aceea pentru care numai
iubirea cu fructele ei dulci-amare avea
preþ, ea despre care spune legenda cã

s-ar fi nãscut din spuma valurilor, fiind prin urmare
ca spuma de… consistentã, iar în iubire statornicã
tot ca spuma, se cam preumbla goalã-goluþã
din… creastã-n creastã pânã s-au îndurat de ea
anotimpurile ºi i-au fãcut un oarece veºmânt din
petale de flori, conducând-o în slavã pânã în Cytera.
(Boticelli a crezut povestea. Sã-l credem ºi noi pe
pictor cã, de!, te pui cu valul înspumat?) Aproape
toatã turma bipedã de stirpe zeiascã a apreciat
en bons connaisseurs, farmecele Afroditei
de corupãtoare nãscutã, nu fãcutã.

Foarte practic, Hefaistos o ia de nevastã.
Fratelui sãu Ares nu-i mai rãmâne decât sã ºi-o facã
amantã… Cum Hefaistos era nãpãdit de afacerea
cu arme pentru rãzboaiele întreþinute cu artã mare
de Ares, Afrodita se pune de turnat plozi acestuia
din urmã, între care Eros (de a cãrui putere nimeni
nu se mai îndoieºte astãzi). 

Dar frumoasa de spumã l-a mai ameþit ºi pe
Dionisos – cel cu vinul dezlegãtor de adevãruri; nu
putea rãmâne indiferent farmecelor ei nici Hermes,
cãruia i-a dãruit un (o)… Hermafrodit(ã) (asupra
sexului, experþii de dupã încã nu s-au pus de acord).
A urmat la tronul frumuseþii ei Adonis – frumosul
frumoºilor, cel care la o vânãtoare (de cãprioare?!)
avea sã fie ucis de un mistreþ (n-o fi fost acela cu
colþi de argint, care l-a rãpus ºi pe prinþul din Levant
care-ndrãgea foarte vânãtoarea?), apoi înviat de
Zeus, înduioºat de rugãminþile Afroditei, dar numai
cu condiþia ca „înviatul” sã stea ºase luni pe an
sub soare ºi alte ºase în imperiul lui Hades (adicã
la dracu’n praznic).

Contestând ddecizia jjuriului
la ccel ddintâi cconcurs dde ffrumuseþe

PPaauullaa RROOMMAANNEESSCCUU
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Cãrþi ººi aautori

P
oezia ccomunicã, îi dãm dreptate lui ªtefan
Augustin Doinaº, nu o idee despre lucruri
ºi univers, ci un sentiment, o stare de suflet.

La Ioan Baba, la fel ca ºi pentru confraþii lui din spaþiul
cultural al Voivodinei, poezia devine un spectacol
existenþial în care zeul, a cãrui prezenþã permanentã
este depistatã în creaþie, este negat, spre a evidenþia,
pe de o parte, puterea magicã a cuvântului, pe de
altã parte, „limanul oricãrei suferinþe” (Mihai Cimpoi).

Consecinþa imediatã a acestui travaliu ar
fi cã poetul, tocmai din cauza sensurilor poeziei
identificate mai sus, trecând peste mode ºi timp, îºi
asumã riscul de a demitiza, ce altceva decât lumea
ideilor. Datoritã acestui program asumat, Ioan Baba
este un poet obsedat de discursuri lirice ezoterice,
de o ideaþie nesofisticatã de tendinþe. Poezia sa,
începând cu Popas în timp ºi terminând cu Icoanã
din Balcania, este hiperrealistã. Ea conservã,
în esenþa ei, cum ar spune Sartre, „un mister
ºi un ascuns care fascineazã”.

În ceea ce priveºte miracolul „fiorului galvanic”
descoperit în versuri, ªtefan N. Popa (O istorie
a literaturii române din Voivodina) vorbeºte chiar
despre un flux poetic impresionist, alimentat din
vâltoarea cugetului, aparent static, criptat. Spre

exemplificare, iatã acest poem din Revers/Avers:
„Pe urma disensiunilor vânãtoreºti/ Din mãduva
contaminatã a lupului/ Ieºeau urlete derizorii/ Cu
masca realitãþii// O iarnã de cuvinte fierbinþi/ A fost
aprinsã dinadins// E greu sã navighezi împotriva
curentului// Dar cum nimic nu e gratuit/ Intri impunãtor
în salonul bãrbierului/ Care rade mustaþa/ Celui ce
atârnã de zidul opus/ Plãteºti aceastã banalã realitate
vânãtoreascã/ Cu bani grei/ ªi ieºi din oglindã”
(Ieºirea din oglindã).

Se remarcã simþul transcendenþei care îl
cãlãuzeºte pe poet în labirint, unde teama de
necunoscut capãtã înfãþiºarea firescului. Am putea
crede cã Ioan Baba este un devorator de concret,
dar, nu! El, observând lumea din exterior printr-un
geam colorat, priveºte, cum ar sugera acelaºi ªtefan
N. Popa, escatologic viaþa trecând prin poezie:
„În clipele de refugiu/ Meditez la adãpost de

circumstanþe/ Cum cã individul din cutia sonorã/
Citeºte cu voce mieroasã/ Jucând rolul informatorului
prompt// Câtã platitudine retoricã/ Atâta escamotare
lucidã/ Cu care îþi fisureazã memoria/ Pânã ce auzul
rãtãceºte/ Printre meandre pseudoliterare” (Stare
de alertã în Poeme incisive).

I s-ar putea imputa lui Ioan Baba o anume
„sterilitate” întâlnitã în unele dintre poeme. Aceastã
impresie este formatã, evident, de pasiunea sa
aproape misticã pentru, ne indicã Ion Deaconescu
(vezi Poezie ºi epocã, Ed. Libertatea, 1989), realul
coroziv ºi realul convenþional, ambele operante „în
planul existenþei individuale”.

Nu este un secret, Ioan
Baba, privind peste
umãr la marele sãu mentor
Vasko Popa, încearcã
(ºi reuºeºte) sã spargã
formulele poetice clasice spre
a aduce dinãuntrul trãirilor

latente „vorbele încã necunoscute”. Pentru a certifica
contribuþia de „demolator” al dulcelui stil clasic, sã
urmãrim acest fragment din Cutia de rezonanþã, care,
nu ar trebui s-o mai spunem, ne direcþioneazã spre
universul vaskopopean: „Când s-a fãcut curãþenie
generalã/ Cutia de rezonanþã/ Pãstratã de la o
generaþie la alta/ Cu fel de fel de acte rãposate/
A fost exilatã-n pivniþã// Clovnii cu obraji pudraþi/
ªi interiorul viermuit/ Au bãtut cuie-n ea ca-n sicriu//
Vasko ar fi spus acum/ Te-au împrejmuit c-un palid
zid/ Al tãcerii/ Te-au împrejmuit c-un zid întunecos/
Cu minciuni// Era o vreme (i)raþionalã/ În care se
pãstrau/ Doar valorile de ultimã modã// În anvelopa
timpului cenuºã/ În condiþii vitrege/ Cutia nu s-a
dezmembrat// Tânjind dupã niþel aer ºi luminã/
Cântecul înaripat/ Zgârâie acum piatra/ Enunþã
solilocuri mediative/ Ca într-o surdinã/ Vocea-nãbuºitã
ºi redusã la tãcere/ Provoacã întrebãri externe/

Suplinind perenitatea
ºi schimbarea feþelor// Când vor
începe lucrãrile ºi schimbarea
feþelor// Când vor începe
lucrãrile de restaurare/
Se întreabã lumea taciturnã/
Cu cap de gâscã sub aripã”.

P
oemul ccitat, o veritabilã Ars poetica, ne
obligã sã intrãm în rezonanþã cu autorul
ºi ne dezvãluie autorhia discursului. Paul

Valéry definea poeziile ca fiind interjecþii desfãºurate.
Ei bine, Ioan Baba vine sã rãstoarne
aceastã logicã. Versul sãu, amãgitor
ºi exultant, având o curgere hieraticã,
cocheteazã cu abstractul ºi bucolicul
ºi cautã explicaþii definitorii pentru
dezordine ºi ambiguitate.

Poetul nu pierde controlul epicului
prozoizant ºi se îndreaptã, lãsându-se
dominat de cuvinte (ºi de emoþie esteticã),
spre propria-i cetate: „De la o vreme
încoace/ Neofiliþii cu limba de lemn/
Nu se mai aud în vacarmul infernal//
Para(n)tezele lor/ Sunt copleºite de
truisme// Limbajurile meta-umane/ Sunt
transportate la chirurgie/ Cu explicaþia cã
au fãcut – ce n-au fãcut// De la o vreme
încoace/ În lipsã de actori principali/
Practicile vicioase/ Sunt suspendate/
Justeþea cãlãtoreºte spre libertate//
Speranþa virtualã se plimbã/ Prin negura
timpului” (Justeþea cãlãtoreºte spre

libertate).
Criticul Mihai Cimpoi (în Critice, 2003) ne prezintã

un Ioan Baba stãpânit de douã registre: unul
interogativ–existenþial ºi altul incisiv–sarcastic,
ambele în stare sã converteascã „descrierea
infernului dantesc al conteporanitãþii”: „Trebuie timp/
Sã zburãm peste abis// Doamne cât îi mai trebuie
timpului/ Sã înghitã dezastrul/ Se tot întrebau/
Pânã la capãtul rãbdãrii/ ªi rãsturnarea.../ Când
tot s-a prãbuºit întocmai în abis.” (În abis, vezi
Icoanã din Balcania).

O notã aparte face volumul de poezie Nãzbâtii
candide, de inspiraþie sorescianã, în care poetul
cultivã cu o mare virtuozitate atemporalul. Aceastã
carte–spectacol este o meditaþie asupra condiþiei
umane ºi, cum constata Catinca Agache în Literatura
Românã din Voivodina, Ed. Libertatea, 2010, asupra
universului pierdut al copilãriei. Tocmai de aceea
Ioan Baba este un Mercuþio abisal, despovãrat
de mãrginire ºi stigmatizat de istorie.

Ioan BBaba
FFlloorriiaann CCOOPPCCEEAA

S
ã rrecunoaºtem ddar cã, pentru o zeiþã a iubirii, ºase luni de non-amor
era prea mult! Practicã, ea s-a orientat, ºi-a pus ochii pe muritorul
Anchise, un cioban cu care nici mioriticilor noºtri nu le-ar fi fost greu

sã se mãsoare… De la Anchise s-a pricopsit Afrodita cu isteþul Eneas (Ulisse),
cel pe mãri rãtãcitorul, cel cu calul (cum, care cal? Troianul!), cel pentru care
Penelopa a pus de un rãzboi de þesut ca sã-i treacã mai uºor timpul aºteptãrii
veghind cu sârg la creºterea tolomacului Telemac, fiul ei iubit ºi al iubitului
vârât în fel de fel de odisei amoroase pe marea cu întinsele-i talazuri.

Având în vedere influenþa de care se bucura Afrodita asupra simþurilor
bãrbãteºti (cum sã le zici „sentimente”, cã asta ar cam implica ºi sufletul?!),
este de presupus cã acesteia nu-i va fi fost deloc greu sã-l convingã pe Paris,
membru unic ºi preºedinte al juriului pentru Primul Concurs de Frumuseþe,
cã ei i se cuvine mãrul – Trofeul!

S-a mai ºuºotit cum cã Afrodita i-ar fi promis înamoratului de Elena cã-i
va da o mânã de ajutor sã obþinã iubirea pârdalnicei muieri a lui Menelau.

Dar Hera nu-i promisese nimic? Cum nu? Doar mituirea de la mit se trage!
Puternica Hera i-a promis lui Paris (în schimbul mãrului de aur) cã-i va da imperiul
Asiei.

Paris a cumpãnit el puþin ºi, ce ºi-o fi spus? (Epistola aceea a sfântului Pavel
cãtre corinteni nu se scrisese încã, nici vorbã de Sfântul Pavel, de Golgota,
de Crucificare, de niºte cocoºi de trei ori cântãtori, de… noi!)

ªi-o fi spus cã înþelepciune nu-i trebuie, cã prea seamãnã a iarnã (dar cã
„a iubi e primãvarã…”), cã imperiile dau prea multã bãtaie de cap, dar cã pentru
dragoste nu-i nevoie de multã minte, nici de diplomaþie, aºa cã a aruncat repede
mãrul spre Afrodita ºi a zbughit-o la Elena chitit s-o rãpeascã. Ce-a urmat se
ºtie: Rãzboiul acela încã neegalat în celebritate (graþie lui Homer) de toate
conflagraþiile de pânã la noi, deºi, cu Mondialul al Doilea ar trebui sã
ne cutremurãm de oroare acum ºi-n vecii vecilor.

În concluzie: Primul Concurs de Frumuseþe n-a fost corect, pentru cã s-a
mers pe mituire, iar în juriu a fost un singur bãrbat (ºi acela necopt la minte). 

Aleasa ar fi fost mai potrivitã pentru titlul de mamã eroinã.
Poate deloc întâmplãtor la concursurile de frumuseþe din timpurile moderne

a fost introdus, ca probã eliminatorie, ºi un test de inteligenþã…

Ce-ar fi trebuit sã facã Paris? Sã ia frumuºel mãrul de aur ºi sã-l ducã în dar
Elenei. Iar dacã aceasta, râvnitoare la trufandale, ar fi reuºit sã-l înghitã, nici
rãzboiul troian n-ar fi mai avut loc, nici caii de lemn n-ar mai fi devenit simbol
de trãdare, nici zeiþele nu s-ar mai fi certat ca niºte cumetre mereu puse pe harþã
ºi roase de invidii mãrunte.

D
ar lla ffel dde aadevãrat eeste cã omenirea ar fi fost vãduvitã de unul dintre
cele mai frumoase cânturi din câte existã în cântecul lumii.

Mãrul lui Eris, al… Concordiei noastre cea de toate zilele, ar fi trebuit dat
autorului acela despre care „Spunea un critic ce uluieºte plebea/ (cã) Nu se prea
ºtie sigur de-a existat aevea,/ În schimb se ºtie foarte precis cã era orb…” ca
sã-l dea el cui va fi crezut de cuviinþã dupã ce va fi aflat de la Micul Prinþ cel
dintotdeauna trãitor într-o stea minusculã cã „nu vedem cu adevãrat decât
cu inima. Esenþialul rãmâne invizibil ochilor”.

La noi, Smaranda e cea mai frumoasã! Numai de nu s-ar duce ca nãtãfleaþa
la discotecã înainte ca flãcãii s-o strige „din casã, la vorbã sã vinã, sã iasã/
mãcar o frânturã de … veac”.

Frumoasã ar mai fi ºi Cãtãlina „cea mândrã-n toate cele”, cum o vedea
cel Luceafãr „din genuni venit cu-o-ntreagã lume”.

Frumoasã este ºi „Juna Rodicã”, doar secerãtorii care sã-i aprecieze graþia
au dispãrut cu desãvârºire…

Frumoasã va rãmâne de-a pururi Ileana Cosânzeana din basmele copilãriei
cea fãrã internet.

Frumoasã eºti ºi tu, „fatã frumoasã –/ Alcãtuire ca fumul,/ De ale cãrei tãlpi
când umbli,/ S-ar atârna þãrna ºi drumul…”, tu, ca nimicul de frumoasã, „singurul
lucru fãrã de patã”. Ajunge doar ca un singur om din toatã lumea asta sã te
priveascã adevãrat, cu inima.

Dar cu siguranþã „cine n-a vãzut o femeie fericitã, n-a vãzut o femeie
frumoasã”. O spune Camil Petrescu ºi se cuvine sã-l credem.

Femeilor, aruncaþi o privire (din inimã!) în oglindã! 
ªi dacã, totuºi, ce vedeþi nu-i cea mai frumoasã dintre fericite, vina

nu-i a oglinzii…

Poet ººi ppublicist dde ffacturã mmodernã, IIoan BBaba ss-aa nnãscut îîn llocalitatea SSeleuº,
la 225 sseptembrie 11951, ººi ss-aa iimpus îîn llirica rromâneascã pprin uutilizarea ,,,limbajului
criptic” ((Romanþa IIovanovici), ccu ccare aa rreuºit ssã-ººi cconstruiascã uun uunivers iimediat,
de oo ssimplitate ssofisticatã. ªªi-aa ffãcut sstudiile lla ªªcoala MMedie ddin AAlibunar, aapoi
la FFacultatea dde DDrept ddin NNovi SSad. 

A llucrat lla PPostul dde RRadio ººi TTeleviziune ddin NNovi SSad. AA ddebutat îîn aanul 11971,
în ppaginile rrevistei Lumina, ccu uun cciclu dde ppoezii. PPrima ccarte, Popas îîn ttimp, îîi aapare
în aanul 11984 lla EEditura LLibertatea. EEste rredactor-ººef aal rrevistei dde lliteraturã, aartã
ºi cculturã ttransfrontalierã Lumina. MMembru aal AAsociaþiei SScriitorilor ddin VVoivodina.

Opera ((selectiv): Preludiu iimaginar (1988), Oglinda ttriunghiularã (1990), Poeme
incisive (1991), Inscripþie ppe aaer (1997), Compediu bbiobibliografic –– sscriitori (1997)
Cãmaºa dde rrigoare (1998), Revers/Avers (1999), Cele mmai ffrumoase ppoezii (2002),
Poemele DD (2002), Icoanã ddin BBalcania (2004), Aproapele ddilematic (2005), Stare dde þþãndãri (2008).
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P
oet, pprozator ººi eeseist,
Adrian Sângeorzan,
s-a nãscut la 1 ianuarie

1954, în oraºul Bistriþa. Este fiul
lui Emil Sângeorzan, profesor
de istorie, ºi al Liviei
Sângeorzan, nãscutã Moldovan,
învãþãtoare. Face clasele

primare în comuna ªieu, localitate de lângã Bistriþa,
dupã care, în 1965, se mutã cu familia în oraºul
Bistriþa, unde continuã studiile la liceul româno-
german devenit astãzi Colegiul Naþional „Liviu
Rebreanu“. Urmeazã Facultatea de Medicinã din Cluj,
pe care o absolvã în 1978, când începe sã profeseze
medicina în Braºov, dupã care se specializeazã în
obstetricã ºi ginecologie în Bucureºti (1979–1982).
Lucreazã ca specialist la Maternitatea ºi Spitalul din
Braºov pânã în aprilie 1990, când pleacã în SUA, cu
intenþia de-a se stabili la New York. Dupã ce petrece
aproape un an în Montreal, Canada, se reîntoarce
la New York, unde reuºeºte sã-ºi echivaleze diploma
de medic. Continuã sã trãiascã în New York, unde
lucreazã ca specialist în obstetricã ºi ginecologie
ºi este prezent în viaþa culturalã când începe
sã scrie ºi sã publice versuri, prozã, eseuri. 

Adrian Sângeorzan este un scriitor atipic, nu a
publicat nimic cât a trãit în România ºi nu a avut nicio
legãturã cu viaþa ºi curentele literare de dinainte de
1990. A început sã scrie târziu, dupã ce s-a stabilit
în America. Un scriitor atipic ºi pentru cã vine dintr-o
altã lume, lumea medicalã, una care a dat totuºi
nume mari literaturii. Dumitru Radu Popa considerã
cã „Adrian Sângeorzan, unul dintre cei mai originali
scriitori din ultimul deceniu, a ajuns la scris relativ
târziu, când era format, matur ºi cu o experienþã
de viaþã petrecutã chiar între mai mult de douã
lumi. Unii nu fac nimic cu ea, Sângeorzan de
la ea porneºte, de fiecare datã, totul.“ 

Adrian Sângeorzan este membru al Uniunii
Scriitorilor din România ºi al International Library of
Poets din SUA, unde a obþinut locul III la Concursul
de Poezie (2003). Poemele sale au fost selecþionate
în antologiile The best poems and poets of 2002,
Born in Utopia, Stranger at Home. Contemporary
American Poetry with an Accent, 20 Years After the
Fall, Yellow Medicine Review etc. De peste 10 ani
colaboreazã permanent cu o rubricã de literaturã la
revista Scrisul Românesc din Craiova. Publicã, de
asemenea, poezie ºi prozã în alte reviste de culturã,
între care Viaþa Româneascã, Cultura, Words without
border, Copenhagen Review of Books, Respiro,
Egophobia º.a. I se lanseazã cãrþi ºi participã la
lecturi de poezie ºi prozã în SUA, la Cornelia Street
Cafe, International House, Institutul Cultural Român
din New York, Arizona State University, societãþi
literare din Los Angeles, colocvii ºi conferinþe pe
teme de literaturã ºi traduceri la Stevens Institute,
New Jersey, Chattanooga University, Tennessee,
Redland University, California. A participat la ediþii
ale Festivalului „Nopþi de literaturã“ de la Neptun,
organizate de Uniunea Scriitorilor. Traduce volumul
Umbre din Est/ Eastern Shadows al poetului
american Richard Milazzo, apãrut în ediþie bilingvã
româno-englezã la Fundaþia-Editura Scrisul
Românesc în 2009, ºi este co-traducãtor al antologiei
de poezie americanã contemporanã Locul nimãnui
(Cartea Româneascã, 2006).

D
ebuteazã ccu uun ggrupaj dde ppoeme în
România literarã (2001) ºi în acelaºi an
publicã primul volum de poezii intitulat

Pe viu la Editura Axa din Botoºani, cu o prezentare
de Nina Cassian. Prima sa carte de versuri tradusã
în limba englezã, Over The Lifeline/ Peste linia
vieþii, îi apare în 2002 la Editura Spuyten Duyvil din
New York, cu recomandarea lui Andrei Codrescu.
Împreunã cu soþia sa, scriitoarea Carmen Firan,
publicã în 2003 la Scrisul Românesc din Craiova
volumul de poeme exquisite corpse, Voci pe muchie
de cuþit, ediþie bilingvã româno-englezã, pe care Nina
Cassian îl considerã un experiment literar unic în felul
lui, în care „ai senzaþia voluptoasã cã poemul se
naºte sub ochii tãi. Citiþi ºi bucuraþi-vã de aceste

dovezi de iubire, de iubire de cuvânt, de poezie,
de aceastã incandescentã nuntã necesarã“.

În 2004 îi apare la Editura Scrisul Românesc
volumul de prozã memorialisticã Între douã lumi.
Povestirile unui doctor de femei, urmat de alte douã
ediþii, în 2005 ºi 2010, la aceeaºi editurã, pentru care
este distins cu Premiul „Gib I. Mihãescu“. Scrise la
graniþa dintre memorialisticã ºi ficþiune, povestirile
acestei cãrþi recompun cele douã vieþi, cele douã
lumi total diferite în care autorul a lucrat ca medic,
în România ºi la New York, fãrã nostalgie sau crize
de identitate. Volumul este prefaþat de Dumitru Radu
Popa, care considerã cã
„toate strãduinþele doctorilor
care nu au abdicat de la
jurãmântul lui Hipocrat sunt
aici, în cartea lui Sângeorzan.
Întâmplãri izolate ºi teribile
captiveazã cititorul, cu atât
mai mult cu cât autorul nu le
priveºte numai din perspectiva
trãitorului în România de
atunci, dar ºi cu valoarea
adãugatã a celui care s-a
renãscut în America...“
Nicolae Prelipceanu scrie
anticipând parcã viitoarele
volume: „O carte foarte bine
scrisã, o treaptã spre literaturã
mai puþin accentuatã biografic,
pe care Adrian Sângeorzan
poate s-o producã, dacã profesiunea sa «de bazã»
îi va lãsa timp.“ Scriitorul, care va continua peste ani
sã lucreze ca medic, dar ºi sã publice alte romane,
volume de poezii, eseuri, va mãrturisi mai târziu:
„Sunt mereu întrebat când mai gãsesc timp pentru
scris ºi citit. E ca ºi cum ai trãi în casã cu douã femei
fatale pe care le iubeºti egal ºi între care nu poþi
alege. Medicina ºi literatura. Nici nu cred cã trebuie
sã aleg. Nu deocamdatã, atât timp cât le mai pot
face faþã amândurora.“ 

Volumul Între douã lumi. Povestirile unui doctor
de femei a fost tradus în limba englezã ºi publicat în
2012 la New York, sub titlul Exiled from the Womb.
Tales of a Women’s Doctor, la Editura Spuyten
Duyvil, cu prezentãri elogioase din partea scriitorilor
americani Bruce Benderson ºi Andrey Gritsman. 

Î
n 22006 îîi aapare lla SScrisul RRomânesc volumul
bilingv de poeme Tatuaje pe marmurã/ Tattoos
on Marble ºi în acelaºi an la Curtea Veche

romanul Circul din faþa casei (cu o nouã ediþie în
2007). Este romanul care atrage atenþia criticii ºi
care-l impune ca prozator. Andrei Codrescu comparã
cartea cu De veghe în lanul de secarã a lui Salinger:
„Adrian Sângeorzan a scris un Holden Caulfield,
roman cu extradimensiune politicã. Frumuseþea ºi
magicul copilãriei se apãrã din toate puterile de
lumea duplicitarã a adulþilor ºi creeazã un adevãrat
castel de protecþie pentru inocenþã. E un castel literar,
construit din ramuri, piese gãsite ºi frânghii de circ,
dar cititorul acestor amintiri va ieºi din casã în lumea
circului cu un nou sens al libertãþii ºi sentimentul cã
poate sã respire liber.“ Dan C. Mihãilescu prezintã
laudativ volumul în cadrul emisiunii „Omul care aduce
cartea“, iar Marius Chivu scrie în Dilema: „Am citit
unul dintre cele mai frumoase romane despre
copilãrie din toatã literatura noastrã ºi, poate, cea
mai emoþionantã poveste de dragoste de la Andrew
Sean Greer (Confesiunile lui Max Tivoli) încoace.
Astfel, mi-am înfrânt o mare prejudecatã, aceea cã
scriitorii români nu pot scrie cu farmec, umor ºi stil,
debranºaþi de la menirea Scrisului cu majusculã,
o poveste care sã conþinã toate ingredientele pentru
a fi cititã, cu delicii maxime, de absolut oricine pune
preþ pe literaturã. Circul din faþa casei ar fi trebuit sã
ajungã un best-seller ºi sã devinã scenariu de film…
Adrian Sângeorzan a reuºit sã scrie acest roman,
dificil prin amestecul de nuanþe sufleteºti al poveºtii,
fãrã tonalitãþi discordante, armonizând perfect
candoarea cu nostalgia, tristeþea cu frenezia ºi
dramaticul cu autoironia, o carte plinã de scene,
fraze ºi replici memorabile, o carte minunatã.“ 

În 2008 îi apare la Curtea Veche romanul Vitali,
publicat iniþial, foiletonic, în revista Scrisul Românesc,

ºi reeditat în 2009, o carte de purã ficþiune, inspiratã
de poveºtile „melting potului“ uman din New York,
prin care autorul pare cã vrea sã-ºi demonstreze
cã poate ieºi din proza memorialisticã ºi din spaþiul
româno-american. Dan C. Mihãilescu menþiona:
„I-am comentat cu fervoare Circul din faþa casei, ca
ºi romanul de acum, Vitali. Dacã în Circul... se puteau
presupune o seamã de situaþii autobiografice –
remarcabile prin prospeþime, tandreþe, sinceritate, pe
scurt: substanþã sufleteascã (marfã rarã în prezentul
nostru narativ) – Vitali este o ficþiune totalã, nu fãrã o
anume agendã politico-metaforicã, delectabilã, însã,

de la un capãt la altul… Personajul sãu
(Vitali) formeazã un creuzet credibil ºi
atrãgãtor de calitãþi individuale ºi aspiraþii
colective, pus într-un carusel de situaþii
pentru care – dacã pe copertã ar fi fost
însemnat numele unor Sorokin, Mamleev,
Erofeev, Makine, Ludmila Uliþkaia º.a.m.d.
– precis cã Vitali s-ar fi tradus în SUA în
sute de mii de exemplare. Drum bun în
literaturã, domnule doctor!“ Romanul Vitali
prezintã povestea unui tânãr rus ºi a
mamei lui care, odatã veniþi din Moscova
la New York, intrã într-un ºir dramatic
de întâmplãri care se învârt „zãpãcitor,
antrenant, scris cu sufletul la gurã...
disimulând autobiografia, câtã o fi fiind.
Dar, în mod cert, îl face pe cititor sã se
întrebe cine au fost, de fapt, modelele
personajelor, unele de-a dreptul trãsnite,

din Vitali. Scrisul se miºcã rapid, aproape
cinematografic. Miºcarea e nu numai spaþialã, ci,
poate mai important, interioarã. E primul roman cu
adevãrat american al lui Adrian Sângeorzan. Vitali
este testimoniul indubitabil al vitalitãþii artei narative
ºi de construcþie epicã a unui scriitor ce nu
înceteazã sã ne surprindã.“ (D.R. Popa) 

V
italie CCiobanu pprezintã rromanul în revista
Contrafort din Chiºinãu: „Adrian Sângeorzan
– un autor român stabilit în Statale Unite –

strãpunge ecranul ce ne învãluie de jur-împrejur…
O lume captivantã, debordantã, clocotitoare, de
thriller cinematografic… Nu ºtiu cât de departe a vrut
sã ajungã Adrian Sângeorzan cu Vitali – americanii
au obsesia drumului, a cursei, plãcerea to be on the
road –, dar pariul autenticitãþii l-a câºtigat.“ „Vitali e
un roman legat de la prima la ultima paginã – scrie
Luminiþa Corneanu în Dilema Veche – solid construit,
depãºind cu mult posibilitãþile unui bildungsroman,
aºa cum am fi tentaþi sã-l încadrãm, un roman care
vorbeºte indirect despre cele mai grave probleme
ale lumii contemporane, atât de up to date cã pare
desprins din jurnalele de ºtiri. Povestitor redutabil,
Adrian Sângeorzan se dovedeºte un romancier
în toatã puterea cuvântului, care, îmbinând invenþia
cu observaþia, ºtie sã punã punctul pe i fãrã a pãrea
cã face un caz din asta.” 

În 2010, Adrian Sângeorzan publicã la Scrisul
Românesc volumul Anatomia Lunii/ The Anatomy
of the Moon, ediþie bilingvã, un poem autobiografic
prezentat elogios de Ovidiu Ghidirmic ºi Constantin
M. Popa. A publicat recent la Curtea Veche volumul
de prozã Între femei, în care autorul se reîntoarce
la proza memorialisticã, legatã de profesiunea
sa de medic ginecolog. Saltul în timp e evident,
iar povestirile ne transpun într-un univers feminin
complex, captivant, intim ºi universal. Povestirile
acestui volum le-a publicat iniþial în revista Scrisul
Românesc, reuºind sã îmbine literatura cu experienþa
medicalã. O face în spiritul unor importanþi scriitori-
medici care nu s-au sfiit sã scrie despre profesia lor.
Eugen ªerbãnescu menþiona: „Doctorul de femei
Adrian Sângeorzan scrie o carte nemaipomenit de
captivantã, moºindu-se de data asta pe sine însuºi,
ca prozator gata maturizat. O carte de experienþe
trãite cu bisturiul în mânã ºi cu generozitatea în
suflet. Sângeorzan este un fel de Papillon în halat
alb. Dacã trãirile irepetabile pe care le-a consumat
la fuga din lumea totalitarã în lumea liberã sunt un
document istoric sub formã literarã, trãirile celelalte,
din pragul celui mai intim univers feminin, sunt
cu siguranþã un document emoþionant, nedatat,
al condiþiei umane.“ 

Adrian SSângeorzan
FFlloorreeaa FFIIRRAANN
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R
ãvãºitã, GGloria îînºfacã dditamai jjambonul,
ocheºte ºi-i plaseazã soþului o loviturã cu
sete, direct în moalele capului, trimiþându-l

pe lumea cealaltã. Gospodina fierbe apoi arma crimei
într-o ciorbã savuroasã, pe care o serveºte vrednicilor
poliþiºti, descinºi la faþa locului pentru a cerceta
situaþia. Cazul se claseazã, din lipsã de dovezi,
pentru cã arma crimei nu e de gãsit.

Aºa a distribuit celebrul regizor spaniol Pedro
Almodóvar, în anul 1984, jambonul în filmul ?Que
he hecho YO para merecer ésto? (Ce-am fãcut EU
ca sã merit asta?) Rolul central pe care-l joacã aici
ºoldul adorat de spanioli nu este deloc întâmplãtor.
Într-un fel sau altul, el este protagonistul bucãtãriei
iberice încã din cele mai imemorabile timpuri, chiar
dacã menirea ghioagelor monumentale, care atârnã
deasupra fiecãrei tejghele de bar care se respectã,
este, fireºte, una eminamente paºnicã.  

Cât vezi cu ochii, deal dupã deal, întâlneºti
rãmãºiþele arhaicelor pãduri de foioase
mediteraneene, cu stejari rãzleþi sau în pâlcuri,
adevãrat paradis pentru porcinele din rasa cerdo
iberico! Porcii (în castillianã: los cerdos) cei mai
fericiþi din lume cresc în Spania, zburdã alãturi de
oi merinos, vaci, iepuri ºi mistreþi, într-un ecosistem
neschimbat de mii de ani, liberi sã se plimbe,
autoservindu-se cu ghindã dupã placul inimii.
De aceea, gustul ºuncii de serrano aduce cumva
cu gustul nucilor.

Grãsunii de culoare cafenie grohãie ºi guiþã alene
prin poienile înfloritoare, se odihnesc dupã efortul
fizic, întinºi ca niºte pâini rotunde la umbra copacilor
noduroºi, îºi scarmãnã pielea, frecându-se de scoarþa
pomilor de primprejur sau se scaldã în zilelele de
varã toridã prin apa pâraielor ºi iazurilor naturale.
Lipsiþi de orice grijã, pentru cã nici mãcar instinctul
reproducþiei nu le dã de furcã – toate exemplarele de
porc iberic, indiferent de sex, sunt supuse operaþiei
de sterilizare la scurt timp dupã naºtere – nu fac
decât sã se lãfãie. Castrarea garanteazã gustul
plãcut al cãrnii, dar termenul de ºuncã de femelã
(jamón de hembra) folosit în comerþ induce în eroare.
De fapt, se considerã femelã orice... eunuc. 

Renumitele jamboane au denumirea de origine
Jamón Iberico de Bellota, întregistratã ºi patentatã,
ca marcã de sine stãtãtoare, protejatã prin lege
(în castillianã, bellota este sinonimul ghindei). Carnea
cu structurã de marmurã roz, traversatã de o reþea
finã de viniºoare albe, atinge punctul optim al savorii
când e servitã în feliuþe extrem de subþiri, strãvezii
ca foaia de hârtie. Cine o însoþeºte cu mai mult
decât o feliuþã de pâine albã ºi o guriþã de vin roºu
n-a înþeles nimic – sunt de pãrere specialiºtii.

Fiecare gospodãrie spaniolã tradiþionalã are
o cãmarã în care se pãstreazã un Jamón Serrano
gata de consum, montat pe suportul sãu, jamonera,
acoperit cu un ºtergar curat. În afarã de suport,
instrumentarul clasic indispensabil porþionãrii artistice
a ºuncii iberice mai include un cuþit cu lamã lungã
ºi flexibilã, pentru feliere, unul scurt ºi cu vârf ascuþit
pentru separarea cãrnii de pe os ºi o pilã de ascuþit.

S
e sspune ddespre pporcii aalbi, din care se
produce Jamón Serrano, cã ar avea forma
unei chitare. Rasa iberico, în schimb, ar fi

mai suplã ºi mai graþioasã, ca o vioarã. Miºcãrile largi
cu care se executã felierea amintesc de mânuirea
arcuºului pe corzile unui instrument muzical, drept
pentru care s-a încetãþenit în popor expresia tocar
el violín (a cânta la vioarã). 

Departe de a fi un simplu capriciu alimentar, ºunca
ibericã a devenit o adevãratã religie, un fenomen
cultural cu implicaþii dintre cele mai diverse. Obsesia
naþionalã ia forme neaºteptate: existã cursuri ºi

concursuri speciale pentru degustãtori, ateliere
practice în care se învaþã cum se mânuieºte corect
cuþitul, cãrþi dedicate proceselor de elaborare,
temperaturii ºi duratei optime de uscare
a jamboanelor. 

Prin preajma Crãciunului, fiecare reþea de
magazine alimentare care se respectã scoate
pe piaþã ghidul propriu, dedicat modului optim de
a savura jamón, precum ºi un catalog cu clasele
de calitate, câte una pentru fiecare buzunar. Cel
mai scump costã între 15 ºi 30 de euro pentru
100 de grame, fapt care i-a atras ºi denumirea
de „aur negru”.

Chiar dacã pare o exagerare istericã, cu cât se
aprofundeazã mai mult ºtiinþa jamonului, cu atât mai
mult fenomenul acapareazã ºi fascineazã, depãºind
limitele unui simplu rãsfãþ culinar ºi devenind un
capitol important în cultura tradiþionalã a Spaniei

Cele ttrei ccriterii ddupã ccare sse cclasificã Jamón
Serrano sunt originea, rasa porcinelor ºi
furajarea. Cel mai accesibil la preþ este

Jamón Serrano clasic, cunoscut uneori ºi ca Jamón
Blanco, pentru cã provine de la rasa de porc alb. 

Jamón Iberico este categoria lux, atât la preþ,
cât ºi la calitate. Provine de la porcul semi-sãlbatic
autohton, crescut în libertate în fermele din sud-vestul
Spaniei ºi Portugaliei, renumitele Dehesas, care se
întind pe suprafeþe enorme, uneori de mii de hectare.
Loc este mult: pe 600 de hectare cresc, de exemplu,
doar 210 porci. Spania dispune de un total de nu
mai puþin de 2,3 milioane de hectare de crânguri
de stejari venerabili, majoritatea mai bãtrâni de
100 de ani, iar numãrul de porci crescuþi ºi sacrificaþi
pe an se ridicã la aproape un milion.

La începutul perioadei de îngrãºare, în jurul lunii
octombrie, porcii cântãresc în jur de 110 kilograme.
Spre deosebire de porcul de crescãtorie, porcul iberic
este lãsat sã trãiascã un an mai mult, consumând în
ultimele luni ale vieþii nu mai puþin de nouã kilograme
de ghindã pe zi. Creºte astfel, în medie, cu un
kilogram pe zi. Odatã ajuns la gabaritul admis
la tãiere (între 160 ºi 180 de kilograme), un astfel
de exemplar poate aduce crescãtorilor beneficii
de pânã la 400 de euro. Regiunile cele mai vestite
pentru Ibérico de calitate sunt Salamanca, Andaluzia
ºi Extremadura, iar localitãþile cele mai apreciate
sunt Teruel (Aragón) ºi Trevélez (Granada).

Simbioza speciilor ºi raselor din ecosistem
este aproape perfectã: ghinda este utilã pentru
alimentarea animalelor, în timp ce scoarþa copacilor
se foloseºte pentru producerea de dopuri pentru
vestitele vinuri spaniole. Paradoxal, materia primã
pentru dopurile tip plutã folosite de industria viticolã
spaniolã provine din Spania, dar prelucrarea ei se
face în Portugalia, din motive economice greu de
explicat. Cu alte cuvinte, drumul dopurilor este cu
dus-întors. Noroc cã varietatea de stejari spaniolã
are capacitatea de a-ºi regenera scoarþa periodic,
la intervale de câþiva ani!

Porcul din rasa ibericã este de staturã mai scundã

ºi de culoare mai închisã, are un
rât ceva mai alungit ºi picioare
solide. Doar ºase-ºapte din
purceii unei generaþii, adicã
jumãtatate din total, rãmân
alãturi de mama lor pânã la
înþãrcare. Mai târziu, pentru
cinci sãptãmâni, sunt transferaþi într-un staul aerisit,
aceasta fiind singura perioadã din viaþa lor în care
sunt privaþi de libertate, pânã când le creºte pãrul
care-i protejeazã de frig ºi de razele solare. 

Joselito este numele celui mai renumit jamón
din lume ºi provine din provincia Salamanca, dar nici
ºunca din sãtucul Trevélez, cu doar 820 de locuitori,
nu e de ici de colo. Povestea lui este deja legendarã,
amintind de un concurs de la 1862, patronat de
regina Isabel a II-a, la care a obþinut medalia de
aur. De atunci, numele localitãþii a devenit marcã
de calitate supremã.

Pe sscara ccalitãþii, în jos, urmeazã Jamón
de Recebo, alimentat doar sãptãmânile
dinainte de sacrificare cu ghindã ºi, în fine,

Jamón de Cebo sau Pienso, de crescãtorie, cu
furajare standard. Puþini sunt cei care reuºesc sã
distingã diferenþele dintre gustul diferitelor tipuri de
ºuncã ibericã ºi doar puþini iniþiaþi îºi mai amintesc
cã vestita ºuncã Pata Negra (laba neagrã) a devenit
celebrã doar graþie unei campanii publicitare. Ea
provine de la porcii care au ca semn distinctiv
picioarele negre, ceea ce nu înseamnã cã ar avea
o carne diferitã de cea a celorlalþi porci. La fel ca ºi
taurul negru, emblema Spaniei, care iniþial a fost doar
subiectul unei campanii publicitare pentru coniacul
autohton, Pata Negra s-a fixat în memoria colectivã,
devenind simbolul ºuncii celei mai scumpe. 

În ceea ce priveºte pulpele propriu-zise, se disting
douã tipuri clasice: membrele posterioare, care
poartã numele de Jamón Serrano ºi cele anterioare,
cu numele de Jamón Paleta. Calitatea feliilor depinde
ºi de partea din care se taie. Pulpa de Jamón
Serrano are douã zone: babilla, cea mai suplã,
cu mai puþinã grãsime ºi consistenþã mai densã, ºi
maza principal, partea cãrnoasã, groasã, cu grãsime
abundentã. Paleta cu calitãþi similare dispune de o
porþiune în plus în partea inferioarã, el hueso plano.
Puriºtii mai deosebesc ºi alte „delimitãri zonale”,
cum ar fi contramaza, punta (capãtul opus copitei)
sau cadera (pulpa).

Ordinea operaþiunilor de tranºare a pulpei este
strictã ºi de mare importanþã. Primul pas constã în
tãierea „capacului”, o bucatã planã de grãsime care
se pãstreazã pentru ungerea ºi acoperierea ulterioarã
a suprafeþei proaspãt tãiate, pentru a împiedica
râncezirea ºi mucegãirea ei. Se recomandã a nu se
lãsa sã se treacã mai mult de trei zile între douã tãieri
consecutive. În rest, instrucþiunile de conservare sunt
relativ simple, cu condiþia ca ºunca sã se pãstreze
le temperaturi rãcoroase ºi în loc uscat.

Mucegaiul, care se depune uneori pe suprafaþa
exterioarã a ºuncii, nu este comestibil, dar nici nu are
efecte nefaste asupra calitãþii cãrnii. Singura condiþie
care se impune este tãierea ºi îndepãrtarea treptatã
a pãrþilor afectate de degradare, pe mãsurã ce se
înainteazã cu tãiatul consecutiv din masa cãrnoasã.

Arta servirii îºi are ºi ea dichisurile ei. Feliile
diafane de ºuncã se aliniazã pe o farfurie sau pe
un platou, într-un singur strat. Se recomandã lãsarea
feliilor la odihnã, sã „transpire”  pentru câteva minute,
pânã când prind un uºor luciu de grãsime. Eventual,
nu stricã o stropire cu puþin ulei extra virgin de
mãsline, cu aciditate de 0,4 grade, cel cu gust
uºor piºcãtor. Farmecul discret al subþirimii feliilor
se dezvoltã pe limbã, când porþiile mici de ºuncã
par sã se topeascã-n gurã.

Jamón SSerrano
GGaabbrriieellaa CCÃÃLLUUÞÞIIUU SSOONNNNEENNBBEERRGG

D
espre nnoua ssa ccarte, D.R. Popa, care mãrturiseºte cã mai întâi i-a citit-o
în manuscris, menþiona: „Indiferent cã se aflã în sala de naºteri a unui
spital din Braºov, din Bucureºti, sau din New York, unde profeseazã

acum, Adrian Sângeorzan practicã ginecologia ºi obstetrica pentru cã este vorba
despre viaþã. Dar aceastã viaþã între femei este în sine o veritabilã epopee eroicã
pe douã continente, descrisã cu vervã ºi dramatism. Autorul este ºi de data
aceasta între douã lumi, ca ºi în volumul sãu de debut, Povestirile unui doctor
de femei, dar stãpâneºte naraþiunea cu un alt nerv, dictat acum în spunere de
încã o urgenþã: universul femeii. Iar Adrian Sângeorzan, slavã Domnului, are ce
sã spunã cu asupra de mãsurã, ºi de dinãuntru ºi din afara spitalului, iar uneori,
în ciuda tensiunii, o face chiar cu o binevenitã nuanþã de umor. Cartea îl impune

pe Adrian Sângeorzan ca pe unul dintre cei mai talentaþi ºi interesanþi prozatori
români din acest început de veac.“ La rândul sãu, Rãzvan Petrescu, redactorul
de carte, scria: „Deºi jurnal, volumul Între femei are tensiunea ºi fraza unor
povestiri care descriu naºterea din unghiuri multiple. Nu clinic, sau ºi clinic,
însã cu detalii ce pot fi înþelese de cititorul obiºnuit, ci literar. Fiecare capitol
este o nouã ºi ineditã experienþã profesionalã, sub semnul unui umanism aproape
palpabil. De la scene tari, unele cu mafioþi, parcã desprinse din filme, pânã la
descrierea unor intervenþii dificile sau portretizarea colegilor ºi a pacientelor,
autorul nu te lasã sã te opreºti din citit: semn cã avem de-a face nu doar cu
un ginecolog care-ºi descrie practica, ci mai ales cu un foarte bun scriitor care
ºtie sã priveascã lumea.“
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L
imba ººi lliteratura poartã
amprenta uneia dintre
cele mai vechi ºi

strãlucite culturi cunoscute de
omenire. Apãrutã din nevoia de
comunicare în cadrul activitãþilor
fizice ºi spirituale, cultura este
precum apa, dupã expresia
ministrului de resort al Chinei,

deoarece ea hrãneºte toate formele de viaþã; ea
porneºte de la minte ºi leagã inimile oamenilor;
ea este, în fond, o reflectare a spiritualitãþii unui
popor. Iar limba chinezã a fost acel vehicul
indispensabil, care a transportat creaþiile culturale
de la o generaþie la alta.

Însã, limba chinezã nu este un idiom oarecare,
ci un element esenþial al culturii, numit cu deplinã
îndreptãþire Marele Zid al civilizaþiei chineze. Din
punct de vedere istoric, limba chinezã, unul dintre
cele mai vechi tipuri de scriere din lume, alãturi
de sumerianã ºi egipteanã, este însã singura
care, într-o formã sau alta, se foloseºte ºi în zilele
noastre. Începuturile ei se pierd în negura vremurilor.
Arheologia a scos la luminã o scriere arhaicã, datând
din secolul al XIV-lea î.Hr., sub formã de inscripþii
pe oase-oracol, carapace de broascã þestoasã, coajã
de bambus ºi, mai târziu, pe obiecte de bronz. Prin
tematica lor variatã, inscripþiile respective sunt atât un
manual de istorie ºi culturã, cât ºi o dovadã preþioasã
despre însãºi vechimea civilizaþiei chineze, pe care
au aºezat-o pe aceeaºi linie de pornire cu surorile
ei antice: sumerianã, egipteanã ºi indianã. 

Scrierea chinezã se exprimã prin caractere
(pictograme, idiograme ºi alþi compuºi) sub formã
pãtratã, singura de acest gen din lume. În decursul
mileniilor, aceastã scriere a cunoscut câteva etape
de standardizare. Cea mai importantã, efectuatã
în timpul dinastiei Qin (221-206 î.Hr.), s-a impus
ca element determinant al unitãþii imperiului format
de primul împãrat, Qin Shi Huang. Urmãtoarea
standardizare intervine prin secolele II-III, la sfârºitul

dinastiei Han. Cea mai recentã s-a înregistrat în
anul 1954, fiind conceputã de noul regim politic din
Republica Popularã Chinezã drept o cale mai facilã
de alfabetizare. Vorbirea, însã, a cunoscut o evoluþie
diferitã, cu schimbãri radicale, determinate de
specificul etnic ºi regional. Aºa s-a ajuns la situaþia
în care cele 56 de grupuri etnice din China se înþeleg
doar prin scriere, nu ºi oral. De aceea, se ºi spune
cã limba chinezã se adreseazã vãzului ºi nu auzului.

L
imba cchinezã se exprimã prin ºapte mari
grupuri dialectale,
dintre care mandarina

are o poziþie dominantã, fiind
vorbitã de peste 90% din
populaþie. De altfel, mandarina
este ºi cea mai rãspânditã
limbã din lume, cu mai mult
de 1,4 miliarde de vorbitori.
Pentru un strãin, poate pãrea
derutant simplul fapt cã, din
cele cca 40.000 de caractere
ale limbii chineze, ai nevoie
de 2.000 pentru a fi considerat
alfabetizat, de 3.000 pentru
a citi un ziar ºi de 6-7 mii
pentru a fi încadrat în rândul
oamenilor de ºtiinþã. Cred cã
mai preocupã ºi ideea cã limba
oficialã, mandarina, are doar
415 silabe, însã 1.300 de tonuri; doar opt tipuri de
trãsãturi (linii), însã mii de posibilitãþi de a le combina
ºi utiliza. ªi uimirea strãinului continuã. Fiecare silabã
are o anumitã calitate melodicã, ritmicã, cu un sunet
iniþial ºi altul terminal. Eu îmi amintesc de aventura
mea din urmã cu peste 45 de ani, când mergeam
la cumpãrãturi într-un magazin din Beijing.
Nu înþelegeam de ce vânzãtoarele chicoteau de
fiecare datã când eu solicitam lapte. Aºa am aflat
cã, în vorbire, laptele de vacã ºi laptele de mamã
se distingeau doar prin tonalitate. 

Cu toate schimbãrile intervenite, fondul lexical
de bazã se pãstreazã ºi astãzi. Drept dovadã, este
menþionat faptul cã un licean inteligent este în
mãsurã sã citeascã ºi sã înþeleagã un text scris
cu douã mii de ani în urmã, în timp ce o lucrare în
englezã, veche doar de 500 de ani, poate fi descifratã
numai de experþi în domeniu. Un alt element specific
al limbii chineze, inexistent în limbile fonetice,
constã în cantitatea mare de informaþii încorporate
în caracterele care o formeazã. De aceea, se
evidenþiazã faptul cã, având cunoºtinþe de limbã,

dobândeºti acces la civilizaþia milenarã
a poporului chinez. Ar mai fi încã un
element, care explicã ºi IQ-ul ridicat al
chinezilor. Însuºirea caracterelor limbii
chineze presupune folosirea ambelor
emisfere cerebrale, ceea ce
favorizeazã dezvoltarea echilibratã a
creierului, spre deosebire de scrierea
foneticã, unde este solicitatã doar
emisfera cerebralã dreaptã. Deosebirile
nu se opresc aici. Limba chinezã este
ºi o formã de artã. De altfel, chinezii
conferã scrisului lor un caracter sacru,
iar caligrafia, celebra lor caligrafie,
este ridicatã la rangul de artã supremã.

Odatã cu limba, apar ºi primele
scrieri. Unele dintre cele mai
importante creaþii antice sunt moºtenite
de la marile ºcoli filosofice. Este ºtiut

cã învãþãturile lui Confucius (551-479 î.Hr.), care au
dãinuit peste 20 de secole, au modelat spiritele ºi au
dat stabilitate civilizaþiei chineze. Din tezaurul cultural
chinezesc nu pot lipsi Cãrþile fundamentale ale
taoiºtilor, cu celebrele lor anecdote, cugetãri, apologii
ºi discursuri cu tentã polemicã la adresa budiºtilor.
Apoi, de la ªcoala Legiºtilor s-au moºtenit primele
referiri la domnia legilor (în formularea lor,
atotputernicia suveranului ºi a statului), guvernarea
prin lege ºi chiar imparþialitatea legii. 

Popas îîn CChina
Ionn PPÃTRAªCU

C
u uun cconsum aanual de peste patru kilograme pe cap de locuitor, Spania
se plaseazã în fruntea clasamentelor de consumatori de ºuncã din lume.
Cu menþiunea cã tradiþionalul Jamón Serrano nu este nici afumat,

nici fiert, ci uscat în aer liber, pe parcursul a cel puþin nouã luni, ideale fiind
douãsprezece. Deosebirea majorã dintre jamónul spaniol ºi, de exemplu, ºunca
de Parma sau San Daniele, este umiditatea redusã, lucru care se reflectã într-un
spor de aromã ºi în textura mai fermã. Nici concurenþa din Germania, cu ºunca
afumatã din Munþii Pãdurea Neagrã, sau cea din Franþa, a cunoscutului „Jambon
de Bayonne”, nu intrã în aceeaºi competiþie, pentru cã sunt ºunci fãrã os, cu
calitãþi organoleptice complet diferite. Iar produsele similare din propria þarã,
cum ar fi Jamón Ibérico Espanol nu are aceleaºi standarde, pentru cã provine
de la altã rasã de porcine. 

La prima vedere, sunã riscant sã consumãm carne atât de veche, dar arta
preparãrii ei este o garanþie pentu rezultatul acesta surprinzãtor. Arareori se
întâmplã ca unele dintre pulpe sã se strice, pentru cã aciditatea din interiorul lor
este supusã unui control permanent. Cea mai rãspânditã metodã de a afla cum
este carnea în interiorul pulpei – þinând cont de faptul cã nu se poate tãia direct
din ea – constã în înfigerea unei scobitori lungi, din os de cal. Prin mirosirea
aromelor care rãmân fixate pe aºchie, se poate testa stadiul de maturare
al cãrnii din interior (cu condiþia sã fie un nas de specialist prin preajmã,
bineînþeles). Nu degeaba, testatorii de jamón sunt cel puþin la fel de cãutaþi
ºi apreciaþi ca ºi somelierii – specialiºti în vinuri.

Pentru ca un jambon sã merite denumirea de Serrano, trebuie sã
îndeplineascã douã condiþii: sã provinã de la rasa de porc alb denumitã
Sus scrofa domesticus ºi sã fie uscat în aer proaspãt, de munte – sierra – cuvânt
de la care derivã extensia serrano. Fireºte cã masificarea producþiei a condus la
mutarea producþiei din zonele montane în fabrici specializate, dar, graþie tehnicii
moderne, care permite climatizarea optimã cu aer condiþionat, calitatea produsului
final nu suferã schimbare.

Treizeci ºi cinci de ani a durat interdicþia la export pentru vestita delicatesã
spaniolã, urmare a epidemiei de ciumã porcinã din 1960. Cu atât mai vertiginos
a fost avântul pe care l-a luat legendara delicatesã, rãspândindu-se cu mare
vitezã peste hotarele Spaniei. Pentru a-ºi proteja interesele, începând cu anul
1990, cincisprezece producãtori majori au fondat El Consorcio del Jamón Serrano
Espanol. De atunci, greutatea minimã acceptatã pentru o pulpã întreagã este
de 6,5 kilograme, iar garanþia lor de calitate este semnalizatã prin simbolul
obligatoriu, care trebuie sã se regãseascã pe orice jambon original, sub forma
literei „S”, marcate direct pe pulpã, cu fierul roºu, alãturi de clasica tãieturã,
sub formã de „V”, în ºorici.

Înainte de a ajunge în galantarele magazinelor, unde se aliniazã apetisante,
agãþate de tavan, prevãzute în partea de jos cu un minireceptacul de plastic care
colecteazã eventualele picãturi de grãsime, pulpele parcurg un proces elaborat.
Pentru a evita stresul, care poate dãuna calitãþii cãrnii, porcii transportaþi
la abatoare sunt lãsaþi sã se odihneascã pentru câteva zile înainte ºi dupã
transportul la destinaþie, iar tãierea se face numai dupã administrarea unui

ºoc electric pe post de „anestezie”.
Imediat dupã sacrificarea animalelor, în perioada dintre ianuarie ºi aprilie,

operaþie care are loc în abatoare cu capacitãþi enorme, de pânã la 20.000 de
exemplare pe an, pulpele sunt tãvãlite prin sare ºi lãsate pentru o scurtã perioadã
de timp la uscat. Regula de aur prevede ca durata sãrãrii sã includã o zi per
kilogram-carne. Se spalã de sare ºi se preseazã în forma specialã; apoi se
lasã agãþat, timp de 60 pânã la 90 de zile, la temperaturi de 4 grade Celsius
ºi umiditate de 80%.

U
rmeazã pperioada ccea mmai llungã de maturare, timp de luni de zile, în
hale special amenajate, vestitele bodegas. La finalul procesului, datoritã
evaporãrii apei, jamboanele pierd cam o treime din greutatea iniþialã,

dar aroma ºi gustul sunt mult îmbunãtãþite. Dupã pãrerea specialiºtilor, procesul
de „învechire” controlatã necesitã la fel de multã fineþe ºi sensibilitate din partea
producãtorului ca ºi fermentarea ºi decantarea unui vin bun, dupã metoda unui
enolog priceput.

Conþinutul mare în proteine (30 pânã la 35 de grame la 100 de grame),
fosfor, calciu, fier, vitaminele B1 ºi B6 ºi grãsimi nesaturate converteºte jambonul
iberic într-un aliment deosebit de valoros pentru alimentaþia în regim redus de
colesterol. Nu-i de mirare cã spaniolii s-au obiºnuit sã supranumeascã porcul
iberic „mãslinul cu patru picioare”.

De la naºterea porcului pânã la vânzarea jambonului pot trece pânã la cinci
ani, lucru care explicã preþul piperat pe care îl are de plãtit consumatorul final:
minimum 300 de euro pentru un ºold clasic. Tentaþia falsificãrii este cu atât mai
mare ºi nu arareori se vehiculeazã pe piaþã ºuncã de provenienþã îndoielnicã,
aºa cum este cazul unor produse din Ungaria, care provin de la o rasã de porci
asemãnãtoare, tot cu copite negre. Nu toþi porcii din rasa ibericã au copite negre
ºi nu toþi porcii cu copite negre sunt apþi pentru producþia de serrano. Ca sã nu
mai vorbim de obiceiul îndoielnic practicat prin unele pãrþi, de a vopsi unghiile
porcilor în negru! Un indicator aproape sigur al calitãþii unei pulpe de serrano
este gradul de uzurã a copitelor: cu cât sunt mai tocite, cu atât mai mult
s-a bucurat purtãtorul lor de libertate. 

Dupã ce am vorbit atât de mult despre vestitele pulpe iberice, se cuvine
o ultimã lãmurire legatã de restul pãrþilor rezultate la tãierea porcului. Departe de
a fi uitate, carnea lor se clasificã dupã partea corpului din care provine, purtând
nume dintre cele mai fanteziste ºi preþuri la fel de mândre ca ºi porcul de rasã
aristocraticã din care provin. Porþii din pluma (spatã), secreto (ceafã), sorpresa
(frunte), carillada (falcã), lomo (muºchiuleþ), lagarto (ºopârliþã!), presa ºi cinta
(spate) sau manitas (mânuþe) fac deliciul celor mai speciale mese de sãrbãtoare
ale spaniolilor. 

Pentru a rãmâne la fantezie ºi lirism, nu existã încheiere mai potrivitã decât
cuvintele celui mai renumit poet al Spaniei, Lope de Vega (1562–1635), care
a imortalizat pe vecie în douã versuri succinte esenþa deliciosului jamón:
Es cosa vil,/ donde falta un pernil.

„Ce lucru anost,/ fãrã ºuncã e totul fãrã rost!”
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La ppas pprin ssatul gglobal

T
imp dde ppeste ddouã mmilenii, chinezii au
detestat mãsura luatã de împãratul Qin Shi
Huang din Dinastia Qin de a distruge scrierile

clasice. Mãsura viza cu prioritate textele
confucianiºtilor, care preamãreau virtuþile nobiliare,
de comportament, curtoazie ºi etichetã, adicã tocmai
cele ale adversarilor suveranului. Mãsura nu includea
scrierile privind religia, agricultura sau astronomia ºi
nici fondul de carte din biblioteca imperialã. Aceastã
mãsurã pãguboasã pentru civilizaþia chinezã a fost
abrogatã în anul 191 î.Hr., la debutul dinastiei Han.
Tot atunci a început campania de strângere ºi
reconstituire a ceea ce mai rãmãsese din cãrþile ºi
textele vechi. Acþiunea continuã ºi ajunge la apogeu
în timpul Dinastiei Tang, când o serie de lucrãri
fundamentale sunt inscripþionate în piatrã (numite
chiar Clasicii în piatrã), care pot fi admirate astãzi
la Xian, în cunoscuta Pãdure a stelelor de piatrã. 

Proza clasicã chinezã a debutat cu mici
povestioare de naturã legendarã, aventuroasã sau
romanticã. Pânã la Dinastia Ming (1368-1644), au
dominat lucrãrile cu tematicã istoricã, printre care
ºi Cartea de istorie, care înmãnunchea documente,
oraþii ºi discursuri dintre cele mai vechi. Pentru
ineditul sãu, menþionez ºi lucrarea Istoria de început
a Dinastiei Han, elaboratã parþial de Pan Ku ºi
continuatã (dupã întemniþarea lui) de soþia sa, Pan
Chao, care a rãmas în istorie drept prima ºi cea mai
renumitã femeie cãrturar din China anticã. La aceastã
categorie de lucrãri sã mai adãugãm Povestea
popularã a celor trei regate, o carte-fluviu cu 120
de capitole, precum ºi romanul Shui Hu, o istorioarã
de genul lui Robin Hood, care a fost tradusã în limba
englezã prin Toþi oamenii sunt egali.

Apariþia romanului de ficþiune a fost mult întârziatã
de concepþia confucianistã conform cãreia ficþiunea
este frivolã, imoralã ºi chiar subversivã. Din aceastã
categorie aº menþiona doar romanul de dimensiuni
enciclopedice Visul din pavilionul roºu, al lui Cao
Xueqin, care a trãit personal întâmplãrile povestite.
Cele peste 700 de personaje reprezintã aproape
toate pãturile sociale ale timpului. Dupã moartea
lui neaºteptatã, ultimele 20 de capitole au fost scrise
de cãrturarul Gao E. Lucrarea este consideratã drept
apogeul romanului clasic chinez. Liderul politic Mao
Zetong spune cã despre acest roman are dreptul
sã vorbeascã numai cineva care l-a citit de cinci ori.
Dinastia Ming s-a remarcat prin lucrãri de dimensiuni
enciclopedice: Istoria oficialã a Dinastiei Ming
(366 de capitole), Enciclopedia ilustratã (10.000
de capitole) ºi Colecþia completã de opere scrise
(73.582 de capitole, realizate de 360 de cãrturari).
În categoria realizãrilor literare de seamã, chinezii
mai includ o colecþie de scurte povestiri: Cuvinte clare
pentru a ilustra lumea, Cuvinte obiºnuite pentru a
avertiza lumea, Cuvinte rezistente pentru a dezmetici
lumea, Povestiri uimitoare sau Ciudatele povestiri din
iatacul singuratic. Autorul ultimei lucrãri, Pu Songling,

nu este cu nimic inferior lui Cehov sau Maupassant,
dupã aprecierea specialiºtilor chinezi.

P
oezia cclasicã cchinezã îºi are ºi ea originile
în vechile cântece de muncã, incantaþii
cu prilejul sacrificiilor rituale ºi în poveºtile

cu zâne. Se susþine cã poezia este punct iniþial
ºi principalul tezaur al literaturii chineze, având
o contribuþie remarcabilã ºi la cultura poeticã
universalã. Pentru chinezi, poezia este strâns legatã
de muzicã, considerându-se cã sunetul este corpul
muzicii, iar poezia este sufletul ei. În Dinastia Tang,
poezia ajunge la maturitate ºi perfecþiune, marcând
ceea ce se cheamã Veacul sãu de aur. Versificaþia
trebuia sã se supunã unor reguli foarte precise,
clasificate în Dicþionarul de rime (apãrut prin sec.
V-VI, care conþinea 12.158 de cuvinte, grupate
dupã pronunþie ºi tonalitate în 27 de categorii).
Întrucât creatorii trebuiau sã posede cunoºtinþe
temeinice de filologie ºi istorie, se avanseazã
chiar ideea cã poezia devenise o ºtiinþã.

Poezia clasicã chinezã era, însã, accesibilã doar
elitelor societãþii. Dificultatea de înþelegere provenea,
în primul rând, de la caracterele limbii chineze, care
erau bogate în informaþii de toate genurile. Apoi,
poezia era ea însãºi presãratã cu metafore ºi alegorii,
cu trimiteri la mitologie, istorie ºi geografie. În plus,
ea era laconicã, concisã, însã foarte expresivã.
Fiind conºtient de aceste dificultãþi, unul dintre poeþi
obiºnuia sã citeascã poeziile doicii sale, o bãtrânicã
simplã, înainte de a le publica. Dupã mai multe
secole, acelaºi lucru fãcea ºi Molière. 

Prima antologie poeticã a Chinei este Cartea
Cântecelor, o culegere de creaþii din secolele XI-VII
î.Hr. Este ceea ce chinezii considerã o expresie
a cuvântului poetic ºi a sufletului acestui popor.
Volumul conþine 305 poezii, grupate în trei pãrþi:
Cântece populare, Poezii ale clasei intelectuale
ºi nobiliare, Cântece de la ritualurile de sacrificii,
cunoscute ºi sub numele de Cartea ritualurilor.
Din punctul de vedere al valorii artistice ºi istorice,
Cartea Cântecelor este comparatã cu capodopere
ale literaturii universale precum Iliada ºi Odiseea,
Ramayana, Cântec despre oastea lui Igor, Cidul
sau Cântecul lui Roland. Dintre operele cu influenþã
majorã asupra artei poetice chineze menþionãm ºi
Culegerea de poeme din Chu (în perioada Statelor
Combatante, 473-221 î.Hr.), unde supravieþuirea
ºi moartea sunt teme filosofice majore, tratate
cu multe secole înainte de Divina Comedia
a lui Dante sau Hamlet al lui Shakespeare. 

Revenind la Dinastia Tang, sã mai reþinem
faptul cã împãrãteasa Wu Zetian a decis sã includã
poezia ca subiect de bazã la examinãrile imperiale,
considerând cã, fãrã o culturã poeticã, omul nu este
desãvârºit. Poetul Tzian Tzi (722-780) a compus o
poezie pe o temã impusã, chiar în timpul examenului
pentru o funcþie oficialã în imperiu. Izolarea completã,

timp de trei zile, l-a inspirat sã scrie: Se-nalþã cântul
pur/ Spre-al nopþii cer,/ De jale-au îngheþat/ ªi stânci
ºi fier.../ ªi nimeni n-a vãzut/ – Când ritmul a stat –/
Cã munþii de pe mal/ Au înnoptat... Sigur cã se
regãseºte ºi el în remarcabila Culegere integralã
a poeþilor Tang, care cuprinde nu mai puþin de
48.000 de poeme, semnate de 2.300 de autori. 

Î
n ffinal, ssã aapelãm la Antologia poeziei clasice
chineze (Editura Biblioteca pentru toti, 1963)
pentru a face cunoºtinþã cu doi dintre cei mai

mari poeþi lirici din Dinastia Tang, respectiv Li Tai-pe
sau Li Bai (701-762), numit de contemporani
nemuritorul coborât din ceruri, ºi Du Fu (712-770),
continuatorul celor mai bune tradiþii ºi inventatorul
unor noi forme de exprimare poeticã. Amândoi
au fost ºi fini ºlefuitori ai limbii chineze. În plus, ei
erau ºi foarte buni prieteni. La Li Tai-pe, versul este
concomitent muzicã ºi picturã, iar natura participã
la toate trãirile lui sufleteºti. Sã-l ascultãm în câteva
momente de reverie: Soarele se uitã/ Îngrozit ºi el,/
Cum se duc soldaþii,/ Iarãºi, la mãcel („La sud de
Marele Zid”). Sau: ªi parcã îmi ºopteºte/ Cu glasul
stins, mereu,/ De-adânca lui tristeþe/ Sã mã-ntristez ºi
eu. Li Tai-pe fãcea apologia vinului, pe care îl sorbea
cu nesaþ: Sub bolta parfumatã,/ Vreau singur sã
rãmân/ Sã beau pân-la durere/ Grozavul vin bãtrân.
Îl ºi recomanda cu cãldurã: Te sfãtuiesc: ascultã/
Înþelepciunea mea!/ Te-aºteaptã ceaºca plinã!/ Ridic-o,
deci, ºi bea!.../ N-auzi? ªi vântul parcã/ Ofteazã de
necaz!/ Pânã ºi vântul râde/ De tine, cã eºti treaz!
(„La o ceaºcã de vin”). El a cântat fluviul, a cântat
ºi luntrea, fãrã sã ºtie cã acestea îi vor fi loc de veci.
Comoara mea e luntrea/ Un vis trecând prin vad,/
ªi vinu-aºa de dulce/ ªi flautul de jad. Sau: Muntele
clocotea/ Malul se tânguia/ Dar, nepãsãtoare, plutirea
mea/ Mai departe curgea. Aceasta, pânã ºi-a pierdut
echilibrul. Se vede treaba cã vinul bãtrân i-a þinut
geniul poetic în viaþã, însã doar pânã la urcarea în
barcã. La Du Fu, impresioneazã aceleaºi trãsãturi,
ca ºi la Li Tai-pe, respectiv simplitatea, laconismul,
atmosfera unicã, aceeaºi mãiestrie a rimei, imaginii
ºi sunetului. El era chiar mai implicat în viaþa
cotidianã: Era într-o colibã/ Doar cineva gemând,/
O vãduvã sortitã/ Sã moarã aºteptând („Întoarcerea
din pribegie”). În poezia „Printre strãini”, autorul se
plânge cã Noi hãituim doar vulpea?/ Cu neamu-i
amãrât,/ Când tigri ºi pantere/ Ni se reped la gât. Cei
doi prieteni au lãsat pagini antologice despre relaþia
care-i unea. Li Tai-pe confirmã, spunând cã: Acolo,
în tãcere,/ În serile târzii,/ ªedeau câþiva prieteni,/ În
mantii aurii./ Grãiau încet, arare,/ Profund, ºopotitor,/
Sã nu trezeascã noaptea/ Cumva, cu glasul lor. La
rândul sãu, Du Fu îºi aminteºte de prietenul coborât
din ceruri, spunându-ne cã: E primãvarã-n lume,/
ªi-s trist, ºi ºtiu de ce/ Iar mi-am adus aminte/
De tine Li Tai-pe/ Artist al armoniei/ ªi-al perfecþiunii
ei/ Mi-e dor de sclipitoarea/ Nãvalã de idei. 

(Urmare de la pag. 5)

M
ircea EEliade, un bucureºtean „par excellence” care nu avea acces
direct la universul natural, dar putea sã se imagineze în ficþionalul
supranatural, avea o predilecþie, ca romanticii, pentru pãduri ºi lacuri,

ca ºi pentru strãzi vechi ºi case nelocuite. 
ªi mai trebuie subliniat ceva, un lucru care, vrând-nevrând, angajeazã

comparaþia cu alþi creatori români afirmaþi în Occident. Mircea Eliade nu
s-a dezis de niciun lucru care îl identificã, îl determinã ºi îl caracterizeazã.
Nu ºi-a renegat numele, originea, învãþãtura, credinþa, istoria ºi literatura care
au stat la fundamentul personalitãþii sale. Ajuns o personalitate de anvergurã
mondialã, continuã sã scrie poveºti despre adormita urbe balcanicã.

Conºtiinþa sa intelectualã, multilateralã, expansivã, larg comprehensivã ºi-a
asumat condiþia de variantã, de ipostazã comunã în infinitatea reprezentãrilor
umane, realizatã într-un anume timp ºi într-un spaþiu determinat, într-o anume
lume identificabilã, dintre toate lumile posibile.

Identitatea nu se abjurã, originea nu se poate camufla, apartenenþa la un
grup lingvistic nu se poate disimula. Sufletul sãu inventa poveºti româneºti,
deºi persoana publicã Mircea Eliade aparþinea elitei cãrturãreºti a Occidentului.

Omul este om câtã vreme aparþine unei umanitãþi aparte, definitorii, de
la un biet cãtun pânã la conclavul de învãþaþi care acordã Premiul Nobel.

Înainte de a crea personaje logice ºi simbolice, Mircea Eliade ºi-a construit
el însuºi imaginea de cronotop al secolului XX românesc.

Între 1944–1967, numele lui Mircea Eliade este ºters din cultura românescã,
perioadã care se suprapune perioadei staliniste, dar ºi începuturilor epocii
naþionaliste a comunismului românesc. Dupã ce a reapãrut în publicisticã, în iulie
1970, Mircea Constantinescu, vechi comunist, membru în CC, atacã violent opera
lui Mircea Eliade care este iarãºi interzisã, dar pentru scurt timp (circa doi ani).

Unul dintre lucrurile determinante pentru identitatea scripturalã ºi cariera
literarã a lui Mircea Eliade ar fi acela cã el nu e un perfecþionist, nu aºteaptã ºi nu
se evalueazã în laborator pentru a ieºi în lume perfect. El acumuleazã ºi devine

în faþa spectatorilor, scriitura ºi umanitatea ficþionalã evolueazã la scenã deschisã
chiar dacã unele texte sunt minore sau imperfecte. A publicat tot chiar în ritmul
în care a scris, a publicat chiar ºi jurnalul intim, pentru cã scriitorul scrie
ca sã publice, nu pentru sertar, pentru o posteritate nesigurã ºi instabilã.

Nu crede în experiment ca într-o armã secretã pentru câºtigarea gloriei
trecãtoare.

P
roza rromanescã aa llui MMircea EEliade e o reprezentare largã, extensivã
ºi discret intensivã, a masculinitãþii. Absenþa personajelor feminine
exonereazã proza de pudibonderie ºi sexualitate. Chiar ºi absenþa

mamei situeazã memoria ºi discursul identitar sub semnul Tatãlui, al
masculinitãþii. Virilitatea are ca sinonimie Puterea, iar sentimentele (deci nu
femeile, ci legãturile posibile cu ele) nu sunt necesare supravieþuirii. Scriitura
este chiar tinereascã, dinamicã, sagace, dezinvoltã, frivolã, egotistã. Pagina
fierbinte de cotidian intrã în textura romanului.

Discursul fantastic al prozei, spre deosebire de alte tipuri de discursuri epice,
induce un complex, un amestec de limbaje: realist, religios, psihologic, sociologic
sau soteriologic, totul într-o tehnicã personalizatã de mixaj narativ. Ficþiunile
fantastice obscurizeazã identitatea prin proiecþii aleatorii în tipologiile cele
mai diverse.

Agenþii fantasticului reprezintã mai degrabã identitãþi secrete, disimulate
narativ prin „pathos” ºi „epos”, propunând un discurs masculin, hegemonic,
cunoscut în narativa romanescã încã de la Dimitrie Cantemir.

Trebuie sã cunoºti îndelung ºi intens o felie de viaþã pentru ca ea sã devinã
realitate. O realitate trebuie întoarsã pe toate feþele – vãzutã, revãzutã – pentru
a dezinhiba deschiderile spre fantastic.

Realitatea imaginarã poate avea referinþe în spaþiul psiho-socio-politic
determinat temporal ºi geografic ºi poate crea „deschideri” spre alte lumi,
ºi paralele ºi inegale, cu alte sisteme de valori ºi disponibilitãþi existenþiale.
Spaþiul romanesc se identificã printr-o fantã foarte turbulentã a istoriei,
printr-o lume în care fantasticul umblã „incognito”.



I
on RRoman ((1917-11989)
are, printre numeroasele
sale studii asupra literaturii

generale, ºi câteva materiale
prin care cercetãtorul încerca
sã se lãmureascã în privinþa
literaturii ºtiinþifico-fantastice
româneºti ºi chiar sã punã

o oarecare ordine în producþia decadei 1955-1965.
Douã dintre aceste articole s-au publicat în revista
Contemporanul, în februarie, respectiv, martie 1960.
Primul, Cartea ºtiinþifico-fantasticã, este ºi cel mai
superficial, marcat de efectele unei lecturi grãbite
ºi ale interpretãrii faptelor genului prin criterii de
sociologie vulgarã. Analiza priveºte producþiile
publicate de CPSF în doi ani anteriori ºi, fãrã
îndoialã, numeroase titluri sunt criticabile. Prin
monografiile ºi studiile sale consacrate literaturii
generale, Ion Roman nu se arãtase, e adevãrat,
preocupat de propunerea unor interpretãri originale,
dar gustul nu-i lipsea ºi, de asemenea, interesul
pentru informaþia riguroasã. Faþã de criticii amatori,
de felul lui Ovidiu Râureanu, I.M. ªtefan, sau chiar
Adrian Rogoz în prima fazã a
interesului acestuia pentru gen,
era un profesionist. Cu atât mai
mult surprinde faptul cã nu
respinge sau admite scrierile
discutate pe criterii estetice,
înlocuindu-le pe acestea din urmã
cu unele extraliterare în fond.
Textele sunt amendate nu pentru
valoarea lor slabã, ci pentru faptul
cã nu prezintã un raport individ-
societate convenabil. În loc sã
urmãreascã munca ºi realizãrile
ºtiinþifice ale unor colective de
specialiºti, povestirile SF
plaseazã descoperiri senzaþionale
în seama unor personaje
singuratice, uneori fãrã niciun
credit savant. „Izolarea eroilor”
de colectivul de cercetare ar
întãri „indisciplina” profesionalã,
cu riscul ca anticipaþia sã
„îndemne spre aventurism”, nu spre aventura
folositoare. Într-un registru etico-educativ, faptul
cã eroii genului fac cercetãri importante în vacanþã
sau în timpul lor liber ar putea sã fie, eventual,
privit cu indispoziþie de cãtre pedagog, dar
observaþia nu are importanþã pentru convenþiile
unui text literar. 

A
rgumentele ssunt ººi eele cconjuncturale,
din perspectivã dogmaticã. „În societatea
noastrã care construieºte socialismul, cele

mai temerare iniþiative în toate domeniile ºtiinþifice
gãsesc un sprijin eficient, moral ºi material”, crede
Ion Roman, încât ignorarea „ajutorului” competent
trebuie sã atragã dupã sine, neapãrat, mustrãri.
Cliºeele golite de sens invadeazã cu tot mai mult
aplomb comentariul. Între progresul tehnico-ºtiinþific
ºi cel social-economic ar exista un raport dialectic,
afirmã criticul, conspectând dupã manualele de
socialism ºtiinþific ale epocii. Din perspectiva acestei
lozinci, romanului Paradoxala aventurã de Ion
Mânzatu nu i se reproºeazã stângãciile de scriiturã,
ci greºeli de concepþie ideologicã: „ni se pare
îndoielnicã realizarea în condiþiile societãþii capitaliste
a unei astronave atât de perfecte, încât permite
o cãlãtorie pânã dincolo de sistemul nostru solar”.
Autorii de SF n-ar avea, deci, o perspectivã corectã,
nu realizeazã cã pânã la sfârºitul secolului lupta
pentru pace va schimba faþa lumii, progresul real
al omenirii fãcând ridicole strategiile imaginate de
anticipatori azi. Aventurismul incompetenþei apare
ºi în ilustrãrile politice din oglindã, în sensul cã
ºi planul afaceriºtilor lui Mânzatu e spulberat tot
de un grup restrâns ºi nu aºa cum cere ideologia
comunismului, prin mari miºcãri sociale.

P
ropunându-ººi ssã iiasã din generalitãþi,
articolul ªtiinþã ºi fantezie este deja mai
aproape de obiectul sãu. Raportul ºtiinþã-

fantezie era vãzut în epocã drept o piesã de bazã
la dosarul unei teorii a anticipaþiei ºi nu puþine mese
rotunde l-au abordat în chip prioritar, mai târziu ºi
sesiunile de comunicãri de la diverse consfãtuiri
naþionale de SF. Dintre autorii genului, subiectul
a mai fost abordat de Ion Hobana, Adrian Rogoz,
I.M. ªtefan ºi alþii, el fiind tratat ulterior ºi de Florin
Manolescu în cartea sa Literatura SF (1980).
Discutând problema din unghiul sãu de vedere,
Ion Roman ezitã între poziþia fundamentalistã, care
pretinde anticipaþiei sã nu contrazicã adevãrurile
ºtiinþifice demonstrate, ºi o abordare mai laxã,
îngãduind fanteziei o anume marjã de joc. 

Pendularea aceasta riscã sã introducã neclaritãþi
în definirea noþiunilor, fiindcã e greu de împãcat ideea
cã în SF doza de convenþional poate fi foarte mare cu
interdicþia privind modificarea unor date consacrate
ale cunoaºterii ºtiinþifice. Înmulþirea nemãsuratã a
„pânzei vii” din
Secretul inginerului

Muºat de Sergiu Fãrcãºan este
consideratã, ca idee, absurdã,
apreciind cã autorul putea
alege pentru intriga sa o
invenþie mai credibilã. Astãzi
am spune cã nu neverosimilul

nãscocirii pomenite ne deranjeazã (în fond, câte alte
„trãsnãi” n-au pãtruns în SF din 1960 încoace, într-un
proces de înnoire necesarã a motivelor genului!),
ci neverosimilul aventurii þesute în jurul „pânzei vii”
ºi cliºeele politice, simplificatoare, antrenate de ea.
Pe de altã parte, criticul afirmã cã raportul discutat
nu trebuie tratat cu rigiditate, fiindcã: „Pretenþia
cuiva ca, în viitor, cãrþile ºtiinþifico-fantastice sã aparã
celor ce le vor citi ca niºte lucrãri de istorie scrise
cu anticipaþie e, oricum, exageratã. Coeficientul
de inexactitate nu poate fi redus la zero.” Iar mai
departe: „Nu putem condamna ipotezele, fie cât de
îndrãzneþe, ci numai abaterea, din ignoranþã sau cu
bunã ºtiinþã, de la datele ferme ale ºtiinþei.” Observaþii
de bun simþ, însã, abia deschisã, perspectiva se
îngusteazã imediat prin formularea unor condiþii
suplimentare ºi, în mod evident, limitatoare. SF-ul
are „prin excelenþã misiunea de a instrui”. Sub un
asemenea imperativ absolutizant, s-ar putea recurge
la convenþii, dar nu oricum, nu prin aproximãri lejere
ºi lipsite de temeinicie ale unui conþinut ºtiinþific
necesar, cum s-a vãzut, funcþiei instructive a genului,
ci chemând în ajutor contextul ºi aºteptând de la
autor lãmuriri suplimentare, formulate într-un corp
de adnotãri. Concluzia se întrevede tot mai limpede:
fantezia trebuie pusã în serviciul ºtiinþei, ca
sã se poatã realiza „acþiunea de popularizare a
cunoºtinþelor în masele cele mai largi”. Fantezia
se poate orienta în ambele sensuri ale timpului,
spre viitor, ca ºi spre trecut. Din nou, însã, cu
condiþionãri subiective ºi mãsuri îngrãditoare:

„Dupã pãrerea noastrã, literatura ºtiinþifico-
fantasticã nu-ºi dezminte specificul dacã, fãrã
a renunþa la evocarea veacurilor strãvechi ºi la
anticiparea viitorului foarte îndepãrtat, ar aborda
ºi perioade mai apropiate de zilele noastre. […]

Am înclina sã afirmãm cã, decât anticiparea secolului
al patruzecilea, mai educativã ºi mai instructivã
e o povestire anticipativã despre un viitor ceva
mai apropiat.”

Se face aluzie, indiscutabil, la un alt roman de
Fãrcãºan, O iubire în anul 41.042. Citatul este, însã,
ilustrativ pentru modul cum poþi tãia aripile fanteziei,
dând totuºi impresia cã le încurajezi bãtaia ºi zborul.
Întrucât perioada era destul de activã în polemici
purtate pe terenul anticipaþiei, e util sã amintim
un rãspuns dat de Ion Hobana opiniilor de mai sus,
într-un articol din Luceafãrul, intitulat Forþa educativã
a anticipaþiei. O primã corecþie operatã aici expediazã
alarma privind SF-ul cu razã scurtã de acþiune
în cadrul falselor probleme, întrucât majoritatea
copleºitoare a povestirilor publicate în CPSF era
alcãtuitã din asemenea abordãri ale viitorului
apropiat. Dar „critica criticii” vizeazã ºi aspecte cu
un mai clar profil teoretic extrase din comentariile
de referinþã. O greºealã a lui Ion Roman ar fi aceea
cã îi fixeazã fanteziei limite în timp. Alta decurge

firesc din prima, urmãrind „stabilirea
unui raport direct proporþional între
nivelul educativ ºi perioada în care
se desfãºoarã acþiunea unei lucrãri
de anticipaþie”. Faptul cã nu existã
nicio legãturã între cei doi termeni
aduºi la o forþatã întâlnire se vede
mult mai bine astãzi, când nici
importanþa funcþiei instructiv-
educative nu mai e, în SF, aceea pe
care i-o acordau, dispuºi la o rapidã
absolutizare, publiciºtii din deceniile
ºase ºi ºapte ale secolului trecut.

P
ublicat ddupã ppatru aani
de la primele intervenþii, tot
în Contemporanul, articolul

Conflictul în literatura de anticipaþie (1964) îºi mutã
analiza asupra unui alt subiect abordat în serie de
aproape toþi comentatorii din epocã ai SF-ului. Între
timp, antenele criticului par sã fi devenit mai sensibile
faþã de scrierile ºi problemele genului, iar analiza
sa mai subtilã. Comentariile nu mai simt nevoia unui
sprijin în paraliterarul dogmatic, prin urmare, se pot
parcurge cu uºurinþã ºi folos. Dacã odinioarã era
sesizat de departe ºi oarecum de sus pericolul
tehnicismului, acum autorul formuleazã clar opinia
cã nu angajarea fanteziei pe tãrâmul tehnicii e
importantã, ci „spre explorarea acestui domeniu
mereu cercetat ºi mereu inedit, care este sufletul
omenesc”. Genul ar fi mizat iniþial pe surpriza pe
care o provocau situaþiile excepþionale ºi „maºinile”
fabuloase nãscocite de autori. O asemenea surprizã
se uzeazã în timp, iar atuul procurat de ea se pierde
inevitabil. Repetarea continuã a procedeelor conduce
la cliºeu, fãcând necesarã cãutarea surprizelor în altã
parte decât între nãscocirile cu aspect tehnologic.
ªi la nivelul conflictului autorul constatã modificãri.
În unele proze de anticipaþie conflictul se inflameazã
pânã la incredibil, în altele dispare cu desãvârºire.
Unii proiecteazã asupra viitorului „scheme de conflict
istovite”, alþii înlãturã toate situaþiile conflictuale din
societatea anticipatã. Contradicþiile vor rãmâne în
societatea umanã, afirmã criticul, chiar dacã unele
tare ale trecutului vor dispãrea din om pe traseul
evoluþiei sale. Omul are personalitate proprie ºi
o inerþie structuralã, el nu va deveni niciodatã
„un robot incasabil, fie ºi un robot cu aripi de înger
într-un univers paradisiac”. Sedus de câteva lecturi
valoroase, între care utopia poeticã din A zecea lume
de Vladimir Colin, Ion Roman cere acum SF-ului
inteligenþã ºi abilitate, deschizându-i poarta spre
mainstream pânã acolo unde o discuþie despre
specificul genului aproape cã nu ºi-ar mai avea
rostul, întrucât: „În fond, literatura de anticipaþie nu
intereseazã decât în mãsura în care, ca ºi cealaltã
literaturã, se inspirã din realitãþile zilei de azi, reflectã
preocupãrile majore ale cititorului contemporan.”
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Gavril MMocenco
Gavril MMocenco ss-aa

nãscut lla 55 aaprilie
1945, lla SSulina.

A uurmat FFacultatea dde DDesen
a IIAP IIaºi ((1970-11973) ººi
Facultatea dde AArte PPlastice
a IIAP BBucureºti ((1979-11983),
unde ii-aa aavut cca pprofesori
pe DDan HHatmanu, AAdrian
Podoleanu ººi DDimitrie
Gavrilean. MMembru UUAP
Bucureºti ddin 11974 ººi
membru ttitular UUAP RRomânia
din 11997. DDin 11982 eeste
autorizat ppentru ppicturã
bisericeascã, îîn ccadrul

Patriarhiei RRomâne, ppromovat cca ppictor bbisericesc ccategoria IIII îîn 11983
ºi ccategoria III îîn 11993.

A llucrat cca pprofesor îîn ccomunele
Ciobanu ((1973-11976) ººi BBasarabi ((1976-
1984) ddin jjudeþul CConstanþa ººi lla ªªcoala

Nr. 1198 ddin BBucureºti ((1990-22008).
Repetate eexpoziþii ppersonale

(Bucureºti, CCurtea dde AArgeº, PPloieºti,
Piteºti), dde ggrup ((Tulcea, CConstanþa,
Bucureºti, BBacãu, TTârgoviºte, BBuzãu,
Piatra NNeamþ, BBârlad, IIaºi, PPloieºti,
Giurgiu, SSulina, SSlobozia, CCurtea dde
Argeº) ººi iinternaþionale ((România,
Polonia, GGermania, RRepublica MMoldova).
Lucrãri dde aartã mmonumentalã ((fresce),
numeroase llucrãri dde aartã rreligioasã
în þþarã ((picturã ddin nnou ssau rrestaurare)
ºi ppe MMuntele AAthos ((picturã ddin nnou).

Gavril MMocenco, ccunoscut ppictor
ºi ggrafician, ppropune îîn ccreaþiile
sale vvizitarea uunui vveritabil

relicvariu pplastic.
Plasticianul, ppe ffondul uunor îîntinderi

aride, ddominate dde ccer
ºi aapã, îîºi „„propulseazã”

compoziþiile ccu
cochilii, ccarapace,
schelete dde
animale aacvatice,
totul ttratat lla oo
modalitate mmega-
analitic-ppictural.

Am sspune ccã
pictorul aare vviziuni
atlantide, þþinând
de uun ccontinent
dispãrut, aasupra
resturilor aanimale,
minerale ººi
vegetale. ((Dragoº
Ciobanu)

Apocalipsa ddupã MMocenco
DDeenniissaa PPOOPPEESSCCUU MMAARRTTIINN

Gavril MMocenco, pictorul Meditaþiei, al Experimentului
ºi-al Revelaþiei, aºa cum stã scris pe pagina de
gardã a albumului bilingv, român-englez, realizat

cu sprijinul INCAS Bucureºti, expune, în premierã absolutã,
la Piteºti, pe simezele Bibliotecii Judeþene Argeº.

Fiul unui pescar aventuros, care se înalþã, însã, prea
curând la cele veºnice, Gavril Mocenco descoperã încã
din prima copilãrie poveºtile crude ºi
misterioase ale mãrii. Aºa se face cã, în

lucrãrile sale, apa va juca un rol central. Compoziþiile care surprind
frumuseþea abisalã a peisajului marin sunt diverse. Atmosfera
rãmâne totuºi aceeaºi – încercãnatã, cu orizontul frânt, trãind
din vibraþia detaliului ºi-a implacabilului ascuns în spatele poveºtii
cu corãbii, stânci ºi femei cu umerii cãzuþi de-atâta aºteptare.
Aºteptarea a ceva ce nu acceptã cã au pierdut ºi cã nu se mai
întoarce. Se poate ca pictorul sã fi proiectat – fãrã sã vrea, dar cât
de delicat brodat, cât de sensibil þesut portretul dantelei – imaginea
Mamei peste toate întrebãrile sale fãrã rãspuns.

La vârsta de 12 ani, orfanul de tatã rãmâne ºi fãrã mamã. Este
crescut de surorile mai mari, la Constanþa, unde trece prin ªcoala
Profesionalã de Construcþii, apoi prin ªcoala Popularã de Artã,
sfârºind prin a fi remarcat de Alexandru Ciucurencu. „Eºti fãcut
sã fii pictor!” – se pronunþã rãspicat maestrul. Gavril Mocenco

urmeazã, la îndemnul acestuia, Artele Plastice la Iaºi ºi la Bucureºti.

Expoziþia de la Biblioteca Judeþeanã Argeº (deschisã pe toatã durata lunii
aprilie 2014) te uluieºte, de oriunde-ai începe sã priveºti. Lumea cãreia
îi dã viaþã se dezgoleºte în cel puþin douã dimensiuni – cea dintâi, cea

neliniºtitoare, pulseazã într-o luminã palid-cenuºie, care anuleazã identitatea.
Corpurile hieratice nu zvâcnesc, nu cheamã, nu au nici mãcar ecou. Au doar

formã, o formã care îºi gãseºte
echivalentul în formula gasteropodã,
în structura de moluscã, în condiþia de
fãpturã subacvaticã, însoþitor permanent al
trupului asexuat din compoziþiile lui Gavril
Mocenco. Ritualuri de iniþiere frizând
magia, deºi nimeni nu poate spune exact
ce este magia, posturi care stârnesc în
nervul fiinþei incantaþia apar în lucrãrile
lui Gavril Mocenco în mod repetat. Lumea
a devenit altceva. Lumea pe care o ºtim
a murit. Urmeazã sã se nascã un copil
cu semne ºi puteri, scrise apãsat în toate
cele vizibile. Sunteþi pregãtiþi sã-l primiþi?
Sunteþi pregãtiþi sã fiþi lumea de mâine?
Cred cã acesta este mesajul taciturnului
care nu îndrãzneºte sã vã priveascã în
ochi. Se numeºte GAVRIL MOCENCO.Numãr iilustrat ccu ttablouri aale ppictorului GGavril MMocenco.


