
Horia Bãdescu: Tiþian
Johan Galtung: Roata vieþii politice
Lilica Voicu-Brey: Alexandru Busuioceanu 

ºi El Greco în Spania (I)
Raia Rogac: În atelierul Ecaterinei Ajder
Nicolae Melinescu: Nevoia de românism
Cristian Bãdiliþã: Ioan Casian. 

Teme din Convorbiri duhovniceºti
Juraj Hromkovic: Ce este matematica 

ºi cum trebuie ea predatã?
Paula Romanescu: Camille Claudel –
Femeie-sculptor însemnatã cu geniu

Gabriela Cãluþiu-Sonnenberg: 
Germain Droogenbroodt  

Adrian Lesenciuc: Victoria 
în înfrângere

Ion Pãtraºcu: Din tainele Tibetului (II)
Mircea Opriþã: Un reporter 

pe rute intergalactice

CCunoscutul oom dde tteleviziune
Nicolae MMelinescu, aautor
de ccãrþi ddespre mmedia ººi

de ggeopoliticã ((cu uun ddoctorat îîn rrelaþii
internaþionale ssusþinut lla UUniversitatea
„Babeº-BBolyai” ddin CCluj-NNapoca),
împreunã ccu RRaluca TTudor ((posesoarea
unui ddoctorat îîn ccomunicare ddigitalã),
ne ppropune ººi iinaugureazã, îîncepând
cu aacest nnumãr, oo rrubricã nnouã, ddar,
ca oorientare ppublicisticã, vveche dde ccând
revista ººi dde îîntinderea rrevistei îînseºi,
intitulatã pprecum ttextul dde ffaþã. SSe
intenþioneazã uun sserial dde aarticole
propriu-zzise, ddar  ººi iinterviuri, pprezentãri
de ccarte, ssusþinut dde ppersonalitãþi
care îînseamnã cceva îîn ccultura rromânã
ºi ccare ppot dda ggreutate aacestei iidei
simple ººi nnobile ººi, îîn mmare mmãsurã,
urgente: îîn llumea ccomplexã
ºi ttot mmai gglobalizatã ((mai nnivelatã
ºi ccolonizatã, pputem sspune) dde aastãzi,
noi ttrebuie ssã rrãmânem nnoi, rromâni,
cu iistoria, ttradiþiile ººi ccultura nnoastrã,
popor ccu ppersonalitate, cconºtienþi
de ppersonalitatea nnoastrã, pparte aa
concertului eeuropean ººi iinternaþional
în ccare aatâtea ppopoare ººi ppopulaþii
încearcã ssã-ººi ppãstreze sspecificul,
unele, îînsã, eexportându-ll, aaltele
pierzându-ººi-ll îîncet-îîncet.

De rrubricã sse vva oocupa ddna RRaluca
Tudor, aarticolul-pprefaþã ((pag. 113) aaparþine
dlui NN. MMelinescu. NNu rreiau aargumentele
acestuia ddin uurmã pprivind nnecesitatea
rubricii, sstilul, ddirecþiile pprincipale aale
dezbaterii ((culturã, ccreedinþã, eeducaþiee),
autorul ddiscutã ttoate aacestea aaplicat
ºi ccu bbunã mmãsurã, aadaug ddoar ccâteva
tuºe lla ppledoaria pprivind aactualitatea
ºi ccomplexitatea aacestei ddezbateri
(fãrã aa mmã rreferi ººi lla ssuspiciunea, cchiar
adversitatea uuneori, iinocentã ssau nnu?,
cu ccare ppoate ffi pprivitã oo aasemenea
întreprindere, mmai aales ddupã ffolosirea
pânã lla ddemonetizare –– iinocentã
sau nnu? –– aa ttermenilor dde ppatriotism
ºi nnaþionalism, dde aam aajuns ssã-ii rrostim
cu oo ppãguboasã rreþinere ººi ssã pprivim
cu nneîncredere iinvocarea llor, îîn cciuda
semnelor dde rreactivare aa nnaþionalismului
de ddreapta îîn EEuropa).

MMã ggândesc îînsã lla
complexitatea ddemersului,
la ddubla aarticulare aa nnoþiunii

de rromânism, ppe dde
o pparte, rreferindu-sse
la RRomânia, ccea
de aacum, ssubiect aal
globalizãrii, ccu bbunele
ºi rrelele aacesteia,
subiect aal ppresiunilor
geopolitice, ccu
dimensiunile llor
externe ººi iinterne, ccea
de aa ddoua rreferindu-sse
la români, cei ddin
România ººi ddeopotrivã
cei ddin aafara eei,
cei ccare llocuiesc îîn
„patria nnoastrã –– llimba
românã”, vvorba

poetului, lla mmai mmicã ssau mmai mmare
distanþã dde ÞÞarã. Neevoia ddee aaparteeneenþã
este uuna ddintre nnevoile ffundamentale aale
fiinþei uumane, aapartenenþa lla ggrupul ccare
dã ideentitatee, pprotejeazã ppsihologic,
spiritual, fface ddiferenþa ddintre oomul-
numãr, îînstrãinat, ppiesã aa uunui ppuzzle
dezagregat, ººi oomul-ccu-nnume, pparte
a uunui ggrup –– dde ffapt, aal mmai mmultora:
familie, eeparhie, cclub, ccomunitate
profesionalã eetc. –– aavând ddeasupra
patria, iistoria, llimba mmaternã. EExistã
un sufleet rromâneesc, ccare, mmã dduce
gândul lla ttitlul uunei ccãrþi aa aacad.
Alexandru SSurdu, aare nnevoie dde
cinstiree, ppentru ccã rromânii ttoþi aau nnevoie
sã sse ssimtã pparte aa aacestui ssuflet.

SSentimentul dde aapartenenþã lla
sufletul rromânesc eeste iimportant
pentru rromânii dde acasã, dar

este ccu aatât mmai iimportant ppentru românii
din jjurul RRomânieei – ttitlul uunui ssplendid
album ffotografic aal llui VVasile ªªoimaru, îîn
prefaþa ccãruia ((semnatã dde VVlad PPohilã)
este aamintitã oo sspusã aa llui NNicolae IIorga,
cum ccã RRomânia eestee uunica ssau uuna
dintree ppuþineelee þþãri ddin llumee îînconjuratã
dee cconaþionali. Înconjuratã dde EEminescu,
aº aadãuga, uuºor ppatetic, ddar ddeloc
exagerând. EEste aacesta ººi ccontextul
iniþiativei nnumite Podul ddee rreevistee
(sintagma îîi aaparþine sscriitorului NNicolae
Dabija, lluptãtorul ppentru rromânism),
demarate îîn ttoamna llui 22011, aalãturi dde
revista Liteeratura ººi aarta de lla CChiºinãu,
la ccare ss-aau aalãturat ººi rrevistele Lumina
ºi Libeertateea din SSerbia, Gând
RRomâneesc, din BBãlgradul MMarii UUniri, ººi
Bucureeºtiul lliteerar ººi aartistic, ddin ccapitala
Þãrii ((atunci ccând vvine vvorba ººi ddespre
Basarabia, sscriu aaºa ccum sse sscrie îîn
Basarabia, ccu mmajusculã). ªªi aalte rreviste
dau ttrãinicie aacestui ppod ººi ssunt ssigur
cã sse vvor aalãtura eexplicit iiniþiativei.

De ccâte oori aam oocazia,
reamintesc ffrazele ddin ffinalul
Discursului MMS RRegelui MMihai II

din PParlamentul RRomâniei, 225 ooctombrie
2011 –– iiar dde ddata aaceasta eele sse
potrivesc mmai bbine cca ooricând, mmai
ales pprin rresponsabilitatea ppe ccare
o ssubliniazã:

„Stã ddoar îîn pputerea nnoastrã ssã ffacem
þara sstatornicã, pprosperã ººi aadmiratã îîn
lume. NNu vvãd RRomânia dde aazi cca ppe oo
moºtenire dde lla ppãrinþii nnoºtri, cci cca ppe
o þþarã ppe ccare aam lluat-oo ccu îîmprumut
de lla ccopiii nnoºtri.

Aºa ssã nne aajute DDumnezeu!”

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº
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Prelegerile dd-llui MMaiorescu. 
A ddoua pprelegere:
Introducþie, AAristotel, RRetorica, 
Emoþia, AArgumentul, LLogica, MMetoda

Materia, oobiectul llogicii, eeste dde ddomeniul
gândirii ccurate. PPentru aaceastã ººtiinþã ddar
nu eexistã uun ssubstrat ssensibil; oobiectul eei

nu sse ppoate eexpune aa ffi ccontrolat ccu ssensurile. AAci
stã ddeosebirea ffundamentalã ddintre ººtiinþa aaceasta
ºi ccelelalte. ÎÎn iistorie eeste ddrept ccã oobiectul nnu eeste
aci dde ffaþã, ddar eel îîºi aare ssprijinirea ccã aa ffost oodatã
o rrealitate ppalpabilã ººi aastfel nnu rrãmâne dde ccontrolat
decât vveracitatea mmartorilor cce-ll aatesteazã. EEstetica
se oocupã ccu iimpresia ffrumosului, ddar îîntrucât aaceastã
impresie ee pprodusã pprintr-uun oobiect ssensibil, uun oobiect
de aartã. OObiectul llogicii sstã îîn ggândirea oomeneascã.
Astfel îîntru ccât aauditorul nn-aar uurmãri ccu aatenþie
expunerea ººtiinþei ssau aaceastã eexpunere nnu ii ss-aar
face llimpede îîntru aatât oobiectul eei aar ddispãrea. DDe
aici ggreutatea eexpunerii. OO nnenorocire aa mmultor llucrãri
asupra mmateriei cce nne oocupã eeste llipsa dde cclaritate,
întrebuinþarea dde ccuvinte oobscure, ccu ddouã ººi aadesea
cu ttrei îînþelesuri. CCând ddãm ppeste oo ccarte rrea,
obscurã, cconfuzã, ccând aascultãm oo pprelegere rrea
asupra uunei ººtiinþe ccare ccere îîn eexpunerea eei uun
model dde llimpezime, ssã ººtim ccã vvina nnu ee aa ººtiinþei,
ci aa eexpunãtorului, nnu oobiectul sstricã, cci nnepriceperea
aceluia cce-ll ttrateazã. RRezultatul aacestei cconfuzii
ºi oobscuritãþi eeste nnespus dde rrãu: eeste ddiscreditul
filosofiei aaproape ggeneral; aacest rrezultat nne eexplicã
oarecum llipsa dde ppropãºire cce sse cconstatã îîn iistoria
acestei ººtiinþe. EEl sse ddatoreºte uuºurinþei ccu ccare mmulte
capete nnechemate ss-aau ccrezut ººi sse ccred ccu aatât mmai
savante ccu ccât ssunt mmai oobscure. CCu ccât eele ss-aau
cufundat îîn fforme îîncurcate ººi îîn fformule ººi ffraze
învãþate ppe dde rrost, ccu aatât ss-aau ppretins mmai ffilosofi
ºi îîn ffond ccu aatât mmai mmult lle-aa sscãpat oobiectul
ºtiinþei, oobiect ccare nnu ppoate eexista ddecât îîn cclaritate.

D. MMaiorescu nnu vvoieºte aa îîncepe pprin ddefiniþie;
metoda ggeneticã eeste ppreferabilã ppentru eexpunerea
acestei ººtiinþe. AAstfel îîncepe pprin iistoria llogicii.

Logica ppropriu-zzisã aa lluat nnaºtere dde lla
Aristotel, ccare ttrãia îîn ssecolul aal 44-llea
înaintea eerei nnoastre. EEste aadevãrat ccã

în sscrierile llui PPlaton, ccu ddeosebire îîn Prothaggoras,
se ggãsesc ffragmente aasupra llogicii, ddar eele ssunt aaºa
de ddesprinse îîntre eele, aaºa dde îîn ttreacãt aatinse, îîncât
nu ppot ffi cconsiderate cca ttratãri ººtiinþifice. AAristotel eeste
cel ddintâi ccare ttrateazã llogica mmetodiceºte ººi ccu
temei. EEl eera dde ffel ddin SStagyra; lla ccurtea llui FFilip aal
II-llea aal MMacedoniei eel ddedese llecþii dde ººtiinþele ffizice;
întorcându-sse îîn þþara llui, îînfiinþã ººcoala dde ffilosofie
numitã aa „„peripateticilor” ººi ddoctrinele llui îîncepurã
a sse llãþi îîn ttoatã GGrecia. TTocmai aatunci îînsã ccând
numele ººi ddoctrinele llui ppãtrundeau îîn ttoate
unghiurile, eel ffu ssilit ssã ffugã dde aacolo; eel mmuri

la aanul 3322 îînainte dde HHristos. CCine ssau cce ll-aa ssilit
sã ffugã îîn mmomentul ccând ttocmai ttriumfa? CCe
l-aa ffãcut ssã ppãrãseascã llocul uunde sse llãþeau iideile
ºi ffilosofia llui?

Faptele ººi llucrurile ppe ccare îîn ººcoalã nni lle-nnºirã
istoria ppar aa sse îîmpãca îîntre eele; mmai ttârziu îînsã,
când lle ccercetãm, lle vvedem îîn ccontrazicere uunele ccu
altele. PPe vvremea aaceea ddomnea îîn GGrecia, îîn AAtena
mai ccu ddeosebire, aaºa-nnumita „„democraþie”, ssistemã
politicã „„liberalã ººi ppopularã”. PPe vvremea aaceea îînsã
Socrat, ccel mmai ccurat, ccel mmai iinofensiv, ccel mmai eetic
filosof, aa ffost ccondamnat lla mmoarte ººi aa ttrebuit ssã-ººi
bea ppaharul dde ootravã. EEra rrepublicã lliberalã aaceea!
Lui AAristotel ii ss-aar ffi pputut îîntâmpla aacelaºi ssfârºit
dacã nn-aar ffi ppãrãsit lla vvreme tteritoriul mminunatei
republici. NNe-aam ddepãrta pprea mmult dde oobiectul nnostru
dacã aam ssta ssã eexpunem mmai aamãnunþit ccauzele
exilului dde bbunãvoie aal llui AAristotel ººi aar ttrebui
un sstudiu nnu dde ººcoalã, uun sstudiu sspecial ppentru
a îînþelege ffaptul eenorm aal oosândei uunui oom
la mmoarte ppentru iideile llui.

AAristotel ddar mmoare lla aanul 3322.
De lla eel rrãmân ccinci ttractate ccomplete
(Orgganon) aasupra llogicii. ªªcolarii, uurmaºii

ºi ccomentatorii aau îîmprumutat aacele ccinci ttractate
ºi lle-aau iintitulat Loggica llui AAristoteelees. Cele ccinci
tractate ssunt: 

1. Cateeggoriilee – oo ssingurã ccarte aa ccãrei
autenticitate eeste ccontroversatã, ddar aa ccãrei tteorie
este ddesigur aaristotelicã; 

2. Deespree iinteerpreetaree – ttot oo ssingurã ccarte,
ca ººi pprecedenta, ccontroversatã cca aautenticitate
de fformã, ddar cca tteorie ddesigur aaristotelicã;

3. Analiticeelee – oopt ccãrþi, aautentice, oopul pprincipal,
împãrþit îîn ddouã ppãrþi, pars pprior, ppars pposteerior (de
obicinuit oopera aaristotelicã sse cciteazã îîn llatineºte).

4. Topiceelee – oopt ccãrþi ººi
5. Deespree ffalsitateea ssofismeelor.
Toate aaceste llucrãri rrãspundeau uunei ttrebuinþe

de eeducaþie llocalã ººi, cca aastfel dde eelement, eele aau
fost ppãstrate ppânã îîn ssuta XXVI aa eerei nnoastre. PPe
vremea llui AAristotel ttiparul nnu eexista; vviul ggrai ppãstra
ºtiinþa ººi ttradiþia, vviul ggrai eera aagentul dde ccomunicare
al iideii. AAstfel sse îînþelege ccât dde îînaltã iimportanþã
avea ppe aatunci aarta vvorbirii, aaºa-nnumita rretoricã.
Retorica eera, eeste, aarta dde aa cconvinge aauditoriul.
Dar ppentru aa cconvinge ssunt mmulte mmijloace, uunele
periculoase ppentru aadevãr. SSunt ddouã ffeluri dde
mijloace îîn ggenere, mmijloacele eemoþionale ººi ccele
raþionale. ªªtiinþa nnu aare aa fface ccu ccele ddintâi. DDouã
elemente aare ccuvântarea oomeneascã, ccel eestetic,
în aa ccãrui ssferã iintrã ccãldura ººi eemoþia, ppartea
sentimentalã aa ooratorului, ººi ccel llogic, îîn aa ccãrui
sferã nnu iintrã ddecât îînºirarea aargumentelor.

EEra ddar dde nneapãratã ttrebuinþã, aatunci ccând
retorica jjuca uun aaºa dde iimportant rrol îîn
societate, ssã aaparã Analiticeelee lui AAristotel, îîn

care ssã sse ffacã ddeosebirea ccelor ddouã eelemente aale
convingerii. CConvingerea ppe cce sse ppoate sstabili
cu ttemei? PPe aargumente, aadicã ppe llegãtura cce

trebuie ssã
existe îîntre
cuvintele
oratorului
ºi ggândirile
auditorului.
Argumentul
logic eeste
trãsura dde uunire
care lleagã
astfel iideea
relativ nnouã
a ooratorului
cu cceea
ce aa ggândit
auditorul, îîncât
acesta ssã oo pprimeascã nneapãrat ddacã nnu vvoieºte
a sse ppune îîn ccontrazicere ccu ttot ººirul iideilor ssale
proprii, aanterioare, aadicã ccu eel  îînsuºi. AAstfel oorice
operaþie aa ggândirii, cchiar pproprie, sse sstabileºte
prin aargumentare.

Sunt ddouã ffeluri dde aadevãruri, ccele iintuitive
sau cconcrete, aadicã aacele cce sse iimpun pprin ddirectã
percepere, pprin ssensuri, pprin cconºtiinþa aactualã ººi
care ssunt mmai ppresus dde nnevoia ooricãrei ddemonstrãri
abstracte, ººi aadevãrurile aargumentate ssau aabstracte,
în pprivinþa ccãrora îîntru ccât iies ddin ssfera aactualitãþii
palpabile îîntru aatât sse ppoate iivi ccontroversa. CChipul
firesc ººi nneapãrat aal îînlãnþuirii aargumentelor, aacesta
e oobiectul llogicii.

Cu pprivire lla cceea cce nnumim aargument, aadicã
înlãnþuirea uunei iidei rrelativ nnouã aa nnoastrã
cu iideile ppe ccare lle aau mmai ddinainte aalþii,

nu sse ppoate ccineva oopri aa ccugeta lla cchipul ccu ccare,
din vveacul dde mmijloc ººi ppânã mmai aanii ttrecuþi, ss-aa
fãcut ccultura ggeneraþiilor ttinere. CCa eexemple dde
absurditatea mmetodei dde aa pprocede pprin ddefiniþie ººi
prin ttezã ddatã, pprofesorul cciteazã uun ppasaj ddintr-uun
curs dde ffilosofie oficial francez, iintroducþia ttextului
în ggramatica rromânã, ppredat ppânã mmai ddeunãzi îîn
ºcoalele nnoastre, ccare îîncepe ccu ffaimoasa ffrazã:
„Gramatica eeste aarta dde aa vvorbi ººi aa sscrie ccorect”,
ºi iintroducþia uunui ccurs dde lliteraturã, aadmis dde
Ministerul IInstrucþiei cca mmanual ººcolar. EE dde
mirare ccum ccu aastfel dde mmetodã aau ffost ccapete
care aau mmai iieºit ssãnãtoase ddin ººcoalã.

Potrivitã mminþii oomeneºti, ffolositoare ººi ppracticã
e ddesigur mmetoda ggeneticã; aaceasta eeste mmetoda
dupã ccare dd. MMaiorescu vva uurma pprelegerile dd-ssale.

Se îînþelege ccã ddãrilor dde sseamã ppe sscurt ppe
care lle ffacem aaici nnu lle pputem dda ccâtuºi dde ppuþin ddin
farmecul cce pprofesorul ººtie aa dda pprelegerilor ssale, ccu
talentul ssãu dde ccuvântare, pprin oo ccompletã sstãpânire
a oobiectului ssãu ººi pprin oo ddezvoltare bbogatã ººi iilustratã
la ffiece ppas ccu eexemple iinteresante. VVom ffi mmulþumiþi
dacã vvom pputea îînºira ffãrã llipsã dde ffond oori ggreºalã
de oordine, cca uun ffel dde ssumar eexact ººi cclar,
propoziþiile ffundamentale aale ffiecãrei ddin aaceste
prelegeri.

(Timpul, 225 nnoiembrie 11880)

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



C
ine nnu eeste rradical lla ttinereþe nu are o inimã
bunã, spun ei, acei domni trecuþi de prima
tinereþe, eventual dupã ce au bãut un pic

mai mult, adãugând cu înþelepciune: iar cine nu este
conservator atunci când se maturizeazã nu are
un creier bun!

Sunt de acord cã este posibil sã înveþi câteva
lucruri în timp ce îmbãtrâneºti,
sau cel puþin aºa ar trebui sã fie.
Probabil cã asta se poate rezuma
în termeni taoiºti yin-yang,
o formã de gândire pe care, în
principiu, chinezii o primesc de
la sine, gratis, iar noi, sãrmanii din
Vest, trebuie s-o descoperim fiecare
pentru sine: Lucruri bune sunt
ascunse în cele rele, pe care dorim
sã le abolim, iar binele pe care
dorim atât de mult sã-l instituim
poate ascunde lucruri oricât de rele
în pântecele lui. Dacã suntem un
pic ºi mai rafinaþi, putem merge un
pas mai departe, spunând cã poate
exista ceva bun ascuns în rãul din
bine, iar binele din rãu poate ºi el
sã aibã ceva dubios ascuns în el.
Dar de aici încolo începe sã fie prea complicat.

În plus, nu este deloc evident cã oamenii devin
mai conservatori odatã cu vârsta. Ceea ce se
întâmplã poate sã fie cã ei pur ºi simplu capituleazã,
întregul exerciþiu numit viaþã devine prea dificil.
Unii oameni ajung politicieni doar pentru cã nu sunt
în stare sã vadã dificultãþile aºteptând, la pândã.
Iar acest lucru este probabil, uneori, de bine.

Pentru conservatorii mai în vârstã, aceasta devine
yin-yang în practicã. Existã bune argumente pentru
vechi ºi pot exista argumente proaste pentru nou.
Extrapolând de aici: ªtim ce avem, inclusiv ce este
greºit cu ceea ce avem. Am învãþat cum sã trãim
cu el, dar nu ºtim ce vom primi dacã schimbãm
ceva. Dar, punctul de vedere al oricui asupra acestei
balanþe yin-yang depinde de locul unde se aflã în
societate, de locul societãþii fiecãruia în lume. Trãieºti
pe partea însoritã sau pe cea umbritã? Fãrã a uita
cã existã umbrã pe partea însoritã ºi ceva raze
de soare ºi printre umbre.

D
ar eeu mmai vvãd ººi aaltceva, de pildã, la
generaþia 1968. Mã gândesc la acei bãrbaþi
care erau de 25-30 de ani pe vremea

aceea ºi care sunt acum pe culmea carierelor lor.
Îmi amintesc ce spuneau, toate vorbele lor mari, ºi
îi vãd acum, majoritatea bãrbaþi, bine plasaþi în stat
ºi în capitalul mondial. Stâlpi ai societãþii. Nu toþi
cei de atunci, dar destui. Ce s-a întâmplat? A fost
aceasta o tranziþie de la a se îmbrãca într-un pulovãr
(sweater) la a transpira (sweating) într-un costum
care în cele din urmã le-a pãtruns în suflet?
Sau invers?

Se prea poate ca radicalismul lor sã fi avut
prea puþin de a face cu inima ºi cu solidaritatea ºi
compasiunea pentru cei cãlcaþi în picioare ºi prea
mult de a face cu ostilitatea faþã de cei care erau
la vârf. Acea ostilitate are tendinþa sã se topeascã
atunci când persoana cu pricina face câþiva paºi în
sus. Empatia poate sã ne facã sã suferim o fracþiune

din suferinþa
þãranilor
vietnamezi atunci
când napalmul de
la Dow Chemicals
s-a lipit de
trupurile lor,
arzându-le pielea
ºi mãdularele.
Ostilitatea dã în
fiert atunci când
citeºti un interviu
cu managerul:
noi am livrat
doar ceea ce a
fost comandat de
Pentagon pentru
rãzboiul purtat de
SUA – pentru unul

dintre Auschwitz-urile SUA. Unul dintre sentimente
nu-l exclude pe celãlalt.

Problema este când radicalismul este numai
proiecþia zbaterilor unui individ de a ieºi la luminã,
împotriva tuturor celor care sunt deja acolo, cum
ar fi pãrinþii, adulþii în general, profesorii, ºefii din
stat sau din capital, preºedinþii de organizaþii. Criza
pubertãþii este o etapã a drumului pentru noi toþi,
iar adulþii inteligenþi pot transforma criza într-un fel
de antrenament pentru o revoluþie nonviolentã. Dar
crizele nu trebuie sã dureze la nesfârºit. Iar ideologia
politicã trebuie sã se fundamenteze pe ceva mai
solid decât o pubertate perpetuã, care pare
a fi soarta unora.

Oricine crede sã viaþa este o conspiraþie împotriva
sa are nevoie de consiliere psihologicã. Dar oricine
uitã injustiþia societãþii, pur ºi simplu pentru cã
abilitãþile sale i-au permis sã-ºi gãseascã o niºã
personalã, are mare nevoie de consiliere politicã.

U
nde mm-aaº pplasa ppe mmine în toate acestea?
Au existat elemente de revoltã contra a
ceea ce am vãzut în jurul meu, nu împotriva

pãrinþilor, ci împotriva mediului. Dar cred cã termenul
care a devenit ghid pentru mine ca ºi pentru milioane
de alþi oameni a fost injust, indiferent dacã el se
referea la violenþã directã, precum represiunea
comunistã, sau exploatarea capitalistã. ªi acest
termen încã îmi este ghid, chiar dacã eu nu folosesc
cuvântul „justiþie” în scrierile mele profesionale.
Acest din urmã cuvânt serveºte de prea multe ori
ca paravan pentru violenþã, ca de exemplu tãierea
capetelor oamenilor cu ghilotina: au nom du peuple

francais justice est faite. Eu
am nevoie de alte concepte ºi
le-am gãsit în violenþa directã,
structuralã ºi culturalã – ºi
în pace – ca ghid politic.

E aproape ca ºi cum
justiþia, indiferent cum
s-ar exprima, ar fi un fel de
categorie kantianã, ceva cu
care suntem nãscuþi. Îmi amintesc când Irene, pe la
cinci ani, a venit acasã cu câþiva prieteni de grãdiniþã
din Berlin. În timp ce stãteau în colþul lor de camerã,
discutând între ei, a existat un cuvânt pe care, noi,
pãrinþii, l-am auzit cu o mare frecvenþã – ungerecht,
injust. Iatã un foarte mic studiu de caz, pentru a nu-l
supraîncãrca pe cititor ºi cu rezultate ale cercetãrii.

Dar cum pot sã ºtiu eu cã ceva este injust, chiar
dacã am probleme cu termenul „justiþie”? Cred cã
asta vine la o vârstã foarte fragedã, ca adolescent,
sub douã forme: ca inechitate (este injust atunci când
un muncitor bun primeºte doar jumãtate din salariul
unui profesor universitar slab, iar o femeie deºteaptã
pe jumãtate cât muncitorul) ºi mizerie (nu ar trebui
sã se întâmple ca unii sã sufere la baza societãþii,
iar alþii sã trãiascã în surplus). Simplu ºi important.

C
red ccã ssunt dde aaceeaºi ppãrere ººi aazi.
Doar cã am brodat mult în jurul ideii ºi
m-am concentrat pe o formã particularã

de mizerie: mizeria care duce la moarte, mizerie
inacceptabilã ºi care se poate evita. În momentul
în care structura ºi cultura sunt aduse în scenã
ºi suntem în stare sã arãtãm cã inechitatea este
inclusã în structurã ºi cã mizeria, chiar moartea,
este produsã de structurã, atunci întreaga noastrã
imagine se schimbã.

Iar deasupra ºi sub toate acestea este cultura,
care ne spune cã structura pe care o avem este
în regulã, ea este creºtinã, democraticã etc. Asta
duce la obiºnuita separare tripartitã: Cei care nu
se pot imagina fãcând ceva, deoarece ei suportã
atât de bine injustiþia care nu-i atinge (traducere
liberã dintr-un poet norvegian, Overland), cei care
ar dori sã facã ici ºi colo câte ceva, prin intermediul
ajutorului samaritean ºi al darurilor, ºi cei care doresc
sã schimbe întregul sistem. Personal, am simþit o
enormã mândrie în a fi cetãþeanul unei þãri ºi în a fi
apropiat de un partid care (în afara politicii externe),
cel puþin în esenþã, au abolit mizeria, acolo jos, la
baza societãþii, ºi au fost în stare sã creascã nivelul
salariului muncitorilor fãrã sã scadã nivelul salariului
profesorilor universitari, de exemplu. Cei care s-au
plâns cã diferenþa s-a micºorat, adevãrata ºi urâta
clasã egoistã ºi conservatoare, mulþi dintre ei
profesori, nu au avut deloc simpatia mea. Ceea
ce a contat pentru mine a fost cã starea de
bunãstare a îndepãrtat multe griji din viaþa oamenilor.

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº
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RRooaattaa vviieeþþiiii ppoolliittiiccee
Johhan GGALTUNG

Ca ººi morala ssacului
cu bbani, despre
care nne ppovestea,

cu iinegalabila-ii îînþelepciune,
Vladimir IIlici, mmecenatul aare
o îîndelungatã iistorie. NN-aaº
îndrãzni ssã zzic ccam ttot aatât
cât iistoria uumanitãþii, ffiindcã

nu aam ccertitudinea ccã aar ffi eexistat ssubsidii ttribale
pentru „„frescele” dde lla AAltamira. ÎÎnsã, ooricum,
binecuvântatul oobicei nnu ddãinuie dde aazi, dde iieri. 

De ccâteva bbune mmilenii, ooameni ccu ddare dde
mânã, ddar ººi ccu ddare dde mminte, oori bbãrbaþi dde sstat,
pentru ccare sstatul nnu sse cconfundã ddoar ccu sstatul
în ffruntea bbucatelor, iiar mmãreþia ccu ddimensiunea
machiaverlâcurilor ººi sstrãlucirea ttogii, aau îînlesnit, ddin
prea pplinul llor, ppãmânteana eexistenþã aa ccelor bbolnavi
de eeternitate, aa nneostoiþilor dde ffrumuseþea llumii,
a ccerºetorilor dde dduh ººi vvãzduh.

Unii, ddorindu-ººi ddoar ddaurita ooglindã ccare ssã lle
facã, ddacã nnu sstatura mmai îînaltã, ccel ppuþin bboiul mmai

semeþ. FFiindcã, nnu-ii aaºa?, ccine pplãteºte, ccomandã!
Alþii, ppuþini, îînþelegând ccã ppot aatinge ººi eei ccerul aagãþaþi
de ppulpana vveºmântului îînmuiat îîn mmântuit aazur. Însã
numai ccâþiva ddoar ddin iispita dde aa ffi ppãrtaºi, ffie ººi cca
spectatori pprivilegiaþi, lla mmiracolul ffacerii llumii ººi dde aa
se bbucura dde iindescriptibila lluminã aa aacelui mmiracol.

Înþelepciunea sse îînsoþeºte rrareori ccu mmãreþia,
cu mmãreþia îîn pproiecþia eei bbutaforicã, îîn mmascarada
socio-iistoricã ppe ccare aaceasta oo îîntovãrãºeºte ººi
cu ccare sse îînsoþeºte dde ccând llumea. GGrandoarea
ei eeste uumilinþa. FFastul eei, mmodestia. CCând uumilinþa
este rregalã, îînþelepciunea nnu mmai eeste aa ccugetului,
ci aa ssufletului. CCând mmodestia ee iimperialã,
înþelepciunea îîngenuncheazã îîn ffaþa hharului.

Scriam ccândva ddespre DDiogene ººi AAlexandru
cel MMare. DDespre ffilosoful ccel ccu „„proaste
obiceiuri”, pprecum vvorbirea ddespre aadevãr,

despre ssimplitate, ddespre llogicã ssau ddespre llibertate,
ºi ccuceritorul llumii, ccare ººi eel, eelev aal llui AAristotel ffiind,
dar, mmai aales, AAlexandru ccel MMare, aa aavut pprostul

neobicei rregal dde aa sse uumili îîn ffaþa aadevãrului
ºi mmodestia dde aa sse dda îîn llãturi ddin ccalea lluminii.

Umilinþa ººi mmodestia iimperiale ssunt rrare, aatunci
când ddrumul llor nnu dduce lla CCanossa. CCele aadevãrate.
Mult mmai rrare ddecât îînþelepciunea. CCea aadevãratã.
Memoria mmea aa ttrebuit ssã sscormoneascã îîn ccenuºa
a aaproape ddouã mmilenii dde iistorie ppânã ssã llege
de llumea sspiritului ººi dde eeternul mmiracol aal ccreaþiei,
printr-uun ppenel îînmuiat îîn mmântuit aazur, alte ddouã
nume: TTiþian ººi CCarol QQuintul. CCelestul TTiþian,
„zugravul” uunei VVeneþii îîncã mmireasã aa mmãrii, nnu
a ppropriului ccrepuscul. CCarol QQuintul, îîmpãratul
în aal ccãrui iimperiu ssoarele nnu aapunea nniciodatã,
împãratul ccare ddupã ppatruzeci dde aani dde gglorioasã
domnie aavea ssã-ººi ppãrãseascã dde bbunãvoie ttronul.
Oricât mm-aam sstrãduit mmai aapoi, nn-aam mmai pputut aafla
o aatât dde aadâncã rreverenþã aa pputerii llumeºti îîn ffaþa
mãreþiei aartei, pprecum vvorbele dde iimperialã uumilinþã
ale aaceluia ccare aavea ssub pputerea ssa llumea ººi
odatã ccu eea VVeneþia: „„Stãpânim aatâtea ppãmânturi,
dar nnu aavem ddecât uun ssingur TTiþian!” 

Pãmânturile lle sstãpânim. NNenumãrate. PPe TTiþian
îl aavem. AAlãturi dde nnoi. ÎÎmpãrat aal ppenelului. UUnicul.
Aici ººi îîn eeternitate. O, tteempora!!

TTiiþþiiaann
Horiia BBÃDESCU
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D
ar ssistemul iinternaþional, relaþiile dintre state
ºi naþiuni, a fost ceea ce a atras interesul
meu politic. Problemele erau aceleaºi:

rãzboi, represiune, exploatare. Ulterior, alte probleme
s-au adãugat, cum ar fi anomia (lipsa de norme) ºi
atomia (disoluþia structurii sociale), cu alte cuvinte,
nu culturã sau structurã proaste, ci lipsã de culturã ºi
structurã în societatea postmodernã. Ideea de bazã
era aceeaºi: mai puþinã inechitate (de exemplu, în
groteºtile relaþii de schimb între produsele din þãrile
în curs de dezvoltate ºi þãrile dezvoltate) ºi abolirea
mizeriei (o mizerie care devine mereu mai adâncã) –
ºi nu doar a face suferinþa mai uºor de suferit.

Scopul cercetãrilor asupra pãcii nu era doar
cercetarea, ci pacea. Politica pãcii. Dar cum am
putea noi sã avem influenþã politicã? Homo sapiens
este ºi Homo politicus, a face politicã este un drept
al omului ºi pentru cercetãtori. Ciclurile vieþii politice
devin atunci istoria unei specii particulare a genului,
în cazul acesta, istoria mea.

Îmi amintesc rãspunsul lui
Gunnar Myrdal, justificând Institutul
Suedez de Studiul Pãcii, SIPRI: sã
producem atât de multe ºi atât de
bune date despre cât de mult se
iroseºte prin cursa înarmãrilor, astfel
încât oamenii sã devinã atât de
mânioºi încât sã aboleascã întreaga
abordare. Nu am crezut deloc în
aºa ceva, nu vedeam niciun motiv
pentru a crede cã cercetarea ar
putea avea efecte în acest fel. Fie
ºi pentru faptul cã eram prea legat
de teza cum cã nicio concluzie
imperativã nu poate urma din
premise indicative (Duhem-
Poincaré), cã nu existã nicio
concluzie directã mergând de la
ceea ce este cãtre ceea ce trebuie
sã fie. Premise de genul urmãtor
sunt necesare: „banii duc la
armament ofensiv”, „armamentul
ofensiv duce la cursa înarmãrilor”,
„cursa înarmãrilor duce la rãzboi”,
„rãzboiul este o crimã împotriva umanitãþii ºi, în plus,
o prostie care ar trebui ºi care poate fi evitatã prin
identificarea rãdãcinilor conflictului ºi soluþionarea
acestora, replantând conflictul”. Doar ca exemplu.

Faþã de toate punctele acestui lanþ existã
importante obiecþii. Una este împotriva finalului.
Da, rãzboiul este rãu. Dar existã ceva ºi mai rãu:
sã pierzi un rãzboi, sã fii ocupat. Mai bine mort decât
roºu („Rather Dead than Red”) ºi altele asemenea.
Pe scurt, era nevoie de o teorie, ceva ce SIPRI,
cu toatã documentaþia lui deºteaptã, a reuºit sã
evite toþi aceºti ani, producând doar acele cãrþi
dolofane, cu o orientare greºitã.

D
ar, ddacã ttoatã ppovestea se încheie cu ceva
imperativ, înseamnã cã cineva trebuie sã
facã ceva. Întrebarea este cine face ce,

unde ºi când, de ce, pentru cine ºi împotriva cui?
De de ce se ocupã teoria. Toate celelalte scurte
cuvinte pot fi rezumate într-un singur cuvânt mai lung:
practica. Practica pãcii este pentru cercetarea pãcii
ceea ce este practica medicalã pentru cercetarea
medicalã: fiecare este precondiþia celeilalte.
Amândouã trebuie sã fie pregãtite politic.

Mi-aº putea imagina cã ciclurile vieþii mele politice
au devenit relativ tipice pentru mulþi dintre cei din
generaþia mea. ªi pot, de asemenea, crede cã alþii
au mers direct cãtre stadiile ulterioare, fãrã sã treacã
prin ocolurile care au fost soarta mea. Incluzând
studii universitare ca un zigzag între douã facultãþi.
Dupã o mulþime de cercetãri, disting ºase faze
în viaþa mea politicã, cu Rãzboiul Rece ca fir roºu,
condiþia care a marcat peste jumãtate din viaþa
mea, cei 40 de ani din 1949 pânã în 1989.

Punctul de plecare au fost cele douã laturi – Estul
ºi Vestul, ºi douã niveluri – guvernul ºi miºcãrile.
Aºa cum am mai spus, cercetarea trebuie sã fie
independentã de amândouã pentru a fi solidã,
ceea ce înseamnã ºi a fi utilã, aplicabilã.

Iatã cele ºase stadii. 
Faza II: Participant ºi consilier al unor miºcãri din

þara mea. Au fost multe de fãcut în direcþia asta încã
de la început. Unele dintre primele contacte, în afarã
de cei care refuzau serviciul militar ºi de Rezistenþa

Internaþionalã Împotriva Rãzboiului, au fost cu acea
minunatã Ligã pentru Pace ºi Libertate a Femeilor.
(...) Multe dintre ele erau profesoare de liceu în vârstã
– ºi se purtau ca atare. (...) Minunate persoane,
cu temele fãcute, cu cãrþile citite. Femeia burghezã
în ce are ea mai bun.

Problema era cã drumul de la rezoluþii din partea
miºcãrilor pentru pace la a deplasa din loc politica
guvernului este lung ºi întortocheat. Urgenþa era
evitarea unui rãzboi nuclear. Dar urechile guvernului
erau acordate transatlantic, Ministerul Norvegian
de Externe era un birou pentru a transcrie dictãri.
Ei doreau sã anticipeze ceea ce opoziþia avea
sã spunã împotriva lor ºi nu sã înveþe ceva. NATO
asculta numai de el însuºi, ca de obicei.

Faza III: Consilier al propriului guvern. Am fãcut
acest lucru ºi mulþumesc mult pentru colaborare
prietenilor mei Arne Arnesen ºi Knut Frydenlund, care
au devenit mai târziu ministru adjunct ºi ministru de
Externe. Unele cuvinte fuseserã ºoptite pe vremea

aceea ºi la urechile prinþului.
Problemele erau

oarecum de un alt tip. Totul
era nedemocratic, lipsit
de orice dialog cu alþii. În
plus, acestea erau urechile
greºite, mult mai interesante
erau urechile din

Washington. ªi mai
era o problemã, bine
cunoscutã ºi guvernelor
norvegiene. Vãzutã din
vârful lumii, o þarã micã
precum Norvegia este
implicit populatã de
oameni foarte mici,
cãrora le sunt alocate urechi proporþional de mici.
Este posibil sã te faci auzit din când în când, dar rar.

O posibilitate este prin intermediul politicii de
partid, în partidul guvernamental sau din afarã. ªtiam
însã unele lucruri despre dezechilibrul dintre eforturile
gigantice de a fonda noul partid socialist al poporului
ºi efectul lui minim asupra deciziilor parlamentului.

D
upã mmodul mmeu dde ggândire, erau douã
probleme aici. Sistemul reuºise sã evite
democraþia prin definirea politicii externe

ca fiind „deasupra partidelor” – ceea ce în practicã
însemna îngroparea ei în invizibilitatea ºi întunericul
câtorva birouri guvernamentale. Iar, în plus, ºtiam
din experienþã cã ºi politicienii, roºii sau verzi, care
ajungeau aproape de cei care puneau la cale politica
militarã, erau prinºi în sistem din diferite motive ºi
în final au ajuns – în Germania ca ºi în Norvegia,
plictisitor de predictibili – sã bombardeze Serbia,
bine echipaþi cu o mass-media caracteristicã
Sistemului, în ciuda excelentelor alternative.

Faza IIII: Consilier pentru guverne din partea
cealaltã. Am ajuns destul de sus, stând alãturi de
persoane din Birourile Politice ºi de alte persoane
de vârf din România, Polonia ºi Uniunea Sovieticã;
prin anii ’80, cea de pe urmã era foarte doritoare
sã asculte. Americani cunoscuþi fãceau exact acelaºi
lucru. Puºi de Washington pe lista neagrã sau,
mai bine zis, pe lista roºie. Nu se putea face mare
lucru de acolo, de aceea, ei au venit la Moscova
ºi au apãrut la televizor alãturi de ºefi sovietici.
Eu nu am ajuns atât de departe. Dar am fost
foarte aproape ºi am reuºit sã arunc seminþe
în tot felul de locuri.

Problema a fost aceeaºi: La fel de nedemocratic
ca NATO. Unde era dialogul deschis? Au fost ºi au

rãmas ºoapte pe coridoare.
Faza IIV: Consilier pentru organizaþii

guvernamentale. În practicã, asta a însemnat mult
UNESCO, oceane de simpozioane, cu dialoguri
deschise, Est-Vest ºi Nord-Sud. Înainte ca Rãzboiul
Rece sã se încheie, am fost consilier, „expert”, pentru
o duzinã de organizaþii ONU. Cea mai bunã perioadã
a fost cea a anilor 1970. Superputerile erau
demoralizate, SUA dupã ce fascismul lor din Vietnam
fusese demascat de Daniel Ellsberg, Uniunea
Sovieticã dupã ce fascismul gulagului fusese
demascat de Soljeniþîn. Superputerile stãteau la colþ
ºi se consolau una pe cealaltã. Punctul de vârf pentru
mine a fost atunci când am redactat schiþa Declaraþiei
Cocoyoc, la o întâlnire din Mexic, în 1974, organizatã
de UNCTAD (Gamani Corea) ºi UNEP (Maurice
Strong) ºi denunþatã de Kissinger într-o telegramã
mãsurând câþiva metri. Declaraþia încã meritã
a fi cititã.

Problemã: Vorbe, vorbe, vorbe. Iar dupã Rãzboiul
Rece, SUA au reuºit sã controleze Naþiunile Unite,
dupã ce au eliminat Uniunea Sovieticã – cu excepþia
UNESCO, unde au fost atât de stupizi cã s-au redus
pe ei înºiºi la rolul de observatori. Absenþa SUA
a dat culturii pãcii o ºansã sub directoratul briliant
al lui Federico Mayor, dar nu mai mult de atât.

Faza VV: Participant ºi consilier al unor miºcãri
internaþionale. Dacã primele faze se desfãºuraserã

în anii 1950, 1960 ºi 1970, am ajuns acum
în anii 1980. Mã gândesc, desigur, la
miºcarea internaþionalã pentru pace.
Nenumãrate întâlniri ºi demonstraþii.
Îmi amintesc una, undeva în Germania,
în afara unor barãci naziste folosite acum
pentru a adãposti soldaþi americani. Eram
acolo cu Robert Jungk, vorbind împotriva
rachetelor. La un moment dat, o bucatã
de hârtie a venit prin aer ºi a aterizat în
faþa noastrã. „Sunt de partea voastrã”,
scria pe ea ºi era semnatã „Americanul
GI”. Trebuie sã fi fost mulþi ca el în
armata americanã, acel gigantic efort
de a ascunde ºomajul american prin
antrenarea claselor americane de jos
sã omoare clasele de jos de prin lume, ba
ºi pe alþii, ca soldaþi care ascultã ordinele
care vin de la clasele de sus, acestea
nefiind înclinate sã-ºi asume vreun risc.

Î
n mmiºcarea ppentru ppace englezii ºi
americanii dominau, pentru cã totul
se întâmpla în limba lor ºi conform

regulilor lor pentru întâlniri, dar ºi pentru cã ei erau
mai bine pregãtiþi ºi aveau mai multe propuneri ºi
mai concrete. Este foarte important cine îndeplineºte
sarcina de a gândi ºi scrie ºi mare parte din puterea
SUA în lume derivã din faptul cã sunt mai buni
la a-ºi face temele.

Scandinavii erau prea moraliºti pentru a fi practici.
Francezii erau preocupaþi mai ales sã vorbeascã
franþuzeºte ºi sã încerce sã facã ºi conferinþele sã
vorbeascã la fel, mai mult decât sã doreascã sã
plãteascã pentru traduceri. Germanii erau de departe
cei mai pregãtiþi atunci când era vorba de analize,
dar cu greu spuneau un cuvânt, ca nu cumva sã
fie consideraþi ca fiind prea dominatori. Italienii
ºi spaniolii fãceau tot ce le stãtea în putinþã
sã înþeleagã despre ce era vorba. Desigur,
erau excepþii la toate acestea.

Îmi amintesc cã am menþionat aceste lucruri
unui prieten, ministru de Externe dintr-o þarã NATO,
nu din Norvegia. Exact ca la întâlnirile NATO, mi-a
spus el, cu singura diferenþã cã la NATO englezii
sunt totdeauna de acord cu americanii. Aceasta este
o chestiune de culturã naþionalã de adâncime, care
sapã tuneluri pe sub faliile dintre guverne ºi miºcãri.

Miºcarea pentru pace a fost un succes tocmai
pentru cã era transnaþionalã. Ruptura, sfârºitul
Rãzboiului Rece, a venit, dupã pãrerea mea, în
RDG, cu demonstraþiile de luni din Leipzig, în special
pe 9 octombrie 1989 – iar asta a fãcut invizibilã
propaganda occidentalã. Aceasta era partea greºitã
(Estul), Germania greºitã (cea de Est), actorul greºit
(miºcarea), metoda greºitã (nonviolentã), persoanele
greºite (cei ce refuzau serviciul militar, preoþii, verzii)
ºi genul greºit (femeile). Dificil de digerat pentru
bãrbatul occidental militarizat din guvern – chiar
dacã puteau fi gãsiþi oameni de calitate ºi acolo.
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E
venimentul ccultural
al aanului 22014, numit
ºi „Anul El Greco”,

este, cu siguranþã,
comemorarea a patru sute de

ani de la moartea pictorului spaniol nãscut în Grecia
ºi devenit cetãþeanul cel mai universal al oraºului
Toledo. Poate nicio altã manifestare culturalã
internaþionalã nu a avut o legãturã atât de strânsã
cu România. Îi datorãm acest privilegiu lui Alexandru
Busuioceanu, care revine astfel în actualitate.
Pornind de la mãrturiile care ni s-au pãstrat de
la el, voi încerca în continuare sã rãspund la douã
întrebãri: cum s-a nãscut pasiunea lui Busuioceanu
pentru El Greco ºi dacã aceasta a continuat dupã
mutarea lui în Spania [1].

În ziua de 5 mai 1942, Bruno Manzone, directorul
Institutului de Culturã Italianã din Bucureºti, îi scria
lui Busuioceanu spre a-i mulþumi pentru amabilitatea
de a fi oferit bibliotecii Institutului „frumoasa sa carte
La Galerie de peintures de Sa Majesté le Roi Carol
II de Roumanie” (it., d. 72, f. 114) [2]. Epistola i-a
parvenit destinatarului la Madrid, unde ajunsese la
17 mai 1942, ca ataºat cultural la Legaþia României
[3]. Va dãrui acolo, în 1959, ultimul exemplar al
aceleiaºi cãrþi. Publicarea ei este cu siguranþã
momentul culminant al activitãþii lui de istoric ºi critic
de artã. Povestea ei este povestea vieþii lui, fericitã
ºi nefericitã în egalã mãsurã, ºi este, în acelaºi
timp, povestea pasiunii lui pentru El Greco. 

Numirea la Madrid se fãcuse la cererea sa, pentru
cã atmosfera din þarã îi devenise irespirabilã. Faptul
este confirmat de o notã biograficã în care aratã
cã, dupã ce, în 1940, fusese numit director al Secþiei
de Studii ºi Documentare la Ministerul Propagandei
ºi secretar general al acestui minister, „în momentul
izbucnirii miºcãrii prohitleriste a Gãrzii de Fier este
destituit ºi urmãrit de cãtre regimul progerman;
în 1941, dupã schimbarea regimului, este repus
în funcþie; totuºi dupã intrarea României în rãzboi
ºi fiind în dezacord cu noua orientare a ministerului
de la Bucureºti, a fost scos din funcþie la cererea
lui ºi trimis în strãinãtate cu funcþii exclusiv
culturale” (sp., d. 1, f. 16). 

ª
i lla nnivel ppersonal lucrurile îi erau potrivnice.
Un episod intervenit la Stockholm, în 1933 –
„bãrbatului ajuns în pragul maturitãþii, la 37

de ani, i se întâmplã unul din acele accidente care
pot marca grav o viaþã, mai ales una de cãrturar:
se îndrãgosteºte de o colegã scandinavã de breaslã”
(Scrieri..., Evocare, p. 11) – va duce la despãrþirea
de soþia lui, pianista Lia Busuioceanu, chiar în
momentul în care devenise tatãl unicei lor fiice, Oana,
ºi, ulterior, în 1942, chiar la divorþ (d. 71, f. 1)  [4]. 

Forþat de împrejurãri, îºi hotãrâse singur plecarea.
Nu o prevãzuse însã ca definitivã. O procurã a
lui din Madrid dovedeºte acest lucru [5]. Mai stã
mãrturie faptul cã, deºi „a pornit spre Madrid cu
o ladã considerabilã de cãrþi româneºti, o întreagã
bibliotecã pe care a fãcut-o cadou Universitãþii

ºi Lectoratului de limba ºi literatura românã pe care
le-a creat acolo ºi unde a lucrat vreme de mai bine
de douã decenii” [6], îºi lãsase la Bucureºti biblioteca
personalã, manuscrisele ºi fiºele de lucru pe care
nu bãnuia cã le pierduse pentru totdeauna. Va reveni
în þarã pentru câteva zile în 1943 [7]; prima lui vizitã
era în mod fatal ºi ultima.

Motivele plecãrii erau, aºadar, întemeiate, dar
ce motive invocase pentru a putea solicita Spania

ca destinaþie? Le
aºternuse pe douã
pagini, într-o notã
biograficã, unde
citim chiar la
început: „Legãturi
vechi cu Spania,
prilejuite de studiile
sale asupra artei

spaniole ºi de cãlãtorii în
Spania. Membru corespondent
al Academiei din Toledo.
Publicaþii diverse asupra artei
spaniole. Cunoaºte limba
spaniolã” (d. 1. f. 7).

O
riginea aacestor aafirmaþii
o gãsim în strãlucita
traiectorie intelectualã

care îi purtase paºii prin mari
universitãþi [8] ºi pe care ºi-o
desãvârºise, în 1925, prin
susþinerea tezei de doctorat [9]:
„de asemenea studii nu avusese
parte niciun român doritor sã se
dedice istoriei artelor” (Scrieri...,
Evocare, p. 8). În 1929, devenise
docent în Istoria Artei Medievale
ºi Moderne la Facultatea de
Litere ºi Filosofie a Universitãþii
din Bucureºti [10], propunând,
în ianuarie 1930, primul lui curs,
„Pictura italianã în Duecento ºi Trecento”. Intervine
chiar atunci, în 1930, sau cel mai târziu la începutul
lui 1931, ceva cu totul neprevãzut. Regele Carol
al II-lea îl solicitã pentru expertizarea colecþiei regale
de picturi ºi întocmirea catalogului acesteia [11].
Spania intra pe furiº în biografia lui. 

Povestea colecþiei devenite acum obiectul lui
de cercetare o aflãm din prefaþa primului volum al
catalogului sãu, publicat în 1939 în limba francezã

(La Galerie..., Avant-Propos, pp IX-XX). Dupã
ce a construit, în 1879, castelul Peleº, prinþul Carol,
viitorul rege Carol I, „spirit cultivat” care ºi-a petrecut
tinereþea printre colecþii de artã în castelul patern
de la Sigmaringen, student al lui Anton Springer
la Universitatea din Bonn, dovedind un viu interes
pentru istoria artei, cu lungi cãlãtorii în Franþa, Italia,
Spania ºi Portugalia, a cumpãrat „un lot de tablouri
care constituie ºi astãzi fondul cel mai important
al galeriei” (p. X). 

Pentru alcãtuirea colecþiei, Carol I ia legãtura
cu Felix Bamberg (1820-1893), prieten ºi fost coleg
de studii, care deþinea o importantã colecþie de artã
constituitã de-a lungul carierei lui consulare la Paris,
Genova ºi Messina. Om de bun-gust, ºtiuse sã profite
de vânzarea unor colecþii celebre: a familiei Pereire
din Paris, a lui Alejandro Aguado, marchiz de
Las Marismas, a marchizului de Salamanca, a

mareºalului Soult ºi, mai ales, a Galeriei
spaniole a lui Ludovic Filip – constituitã între
1835 ºi 1838, epocã de tulburãri în Spania,
soldatã cu vânzarea silitã a bunurilor
mãnãstireºti –, înlesnind regelui cumpãrarea
operelor marilor maeºtri spanioli. Expusã
la Luvru între 1838-1848, colecþia a fost
vândutã la Londra în 1853. Bamberg a
achiziþionat atunci „un numãr important
de picturi spaniole, printre care se gãseau
opere atât de uimitoare precum tablourile
lui El Greco”, cãci „arta lui El Greco ºi
curioasa personalitate a artistului, care
era un necunoscut chiar ºi istoricilor de artã,
începea sã trezeascã interesul” (pp X-XI).

C
arol II aa ccumpãrat de la Bamberg
204 tablouri. În 1889 el îl aduce
în þarã, spre a-i servi drept

bibliotecar, pe elveþianul Léo Bachelin, care
va alcãtui catalogul colecþiei, apãrut la Paris
în 1898 [12]. Galeria numãra 214 tablouri,
reprezentând aproape toate ºcolile vechi:
italianã (91), germanã (15), flamandã ºi
olandezã (51), spaniolã (29), francezã (27),
englezã (1) [13]. Prin catalogul Bachelin,
„amatori ºi specialiºti au putut lua cunoºtinþã
de operele rare care se gãseau în posesia
Regelui României [...]. El Greco în special,
cu cele nouã tablouri, dintre care unele
de o valoare unicã”. Deºi „luxos editat ºi
bine ilustrat, catalogul nu era totuºi o lucrare
ºtiinþificã”, iar autorul, nefiind un istoric de

artã, „a insistat asupra biografiilor artiºtilor
în loc sã se ocupe de examenul atent al tablourilor
ºi de cercetarea riguroasã a atribuirilor”, reproducând
pe cele din cataloagele de vânzare, unele anterioare
anului 1850. Depãºit, el a fost „puþin consultat ºi
aproape deloc citat”, ceea ce a fãcut ca „majoritatea
tablourilor colecþiei sã rãmânã pânã în prezent
aproape necunoscute” (p. XIII). Pierdute din
vedere timp îndelungat, unele au fost socotite
chiar dispãrute.

F
aza VVI: Miºcãrile internaþionale devin actorii principali. Societatea civilã
a crescut enorm ºi joacã azi un rol politic global, cu SUA ca antagonist
major. Vom avea tot mai mult aºa ceva, iar eu am puþine dubii de partea

cui mã voi afla. Ceea ce mã intereseazã cel mai mult este miºcarea ca actor, nu
ca lobby sau ca grup de presiune. Acest lucru este, desigur, legat de scepticismul
meu împotriva întregului sistem de stat. Acesta poate asigura legea ºi ordinea în
propria þarã, chiar ºi oarecare distribuþie economicã, dar este foarte prost echipat
pentru a crea pace. Iar fãrã suportul miºcãrilor populare nu poate lucra nici la
nivel domestic. Prin urmare, o sarcinã majorã este sã ne facem pe noi ºi statul
mai pricepuþi. Aici sunt eu acum plasat. Asta e ceea ce fac – de aceea am
creat TRANSCEND, ca un ONG care sã ajute alte ONG-uri din lume.

Existã o razã cãlãuzitoare care, dupã o vreme, m-a fãcut mai precaut: Nu fã
nimic ce nu poate fi refãcut. Nu lua viaþã, pentru cã n-o poþi recrea, nici mãcar
prin inginerie geneticã nu poþi recrea o fiinþã umanã. Nu elimina specii din naturã.
ªi nu încheia tratate de pace de tipul celui încheiat la Versailles, care nu poate
fi „inversat” – se poate întâmpla sã faci o greºealã! ªi – nu este ruºine
sã te întorci înapoi (rãzgândeºti).

Asta înseamnã cã eu sunt de partea numeroaselor propuneri mici, nu pentru
Marea Revoluþie, care a fost adesea pecetea fatalã a stângii. Societatea nu este

de felul ãsta. Nu poþi muta totul deodatã. Oamenii nu vor aºa ceva, iar asta
e ºi dincolo de cunoaºterea noastrã. Sã experimentãm la un nivel modest,
cu paºi mici la un nivel modest. (...)

Am devenit oare ºi eu mai conservator odatã cu trecerea anilor? Deloc.
Cred cã odatã cu trecerea anilor am alunecat continuu de la enfant terrible la doar
terrible în ochii unora. Nu insist cã încã sunt copilãros. Dar mi-am pãstrat focul
interior ºi m-am protejat împotriva uzurii prin a nu avea nicio carierã în stat
sau în capital, rãmânând ataºat de amorfa ºi difuza societate civilã. Uneori
mã încearcã o oarecare disperare vãzând cât de puþin au înþeles oamenii din
ceea ce s-a întâmplat dupã cel de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi atunci prefer
sã vorbesc încet. Uneori acest lucru este interpretat ca „Galtung s-a înmuiat”.

Nici vorbã. Liniºtea poate sã însemne ºi cã distanþa, ruptura este prea mare,
construirea de poduri cere prea mult timp. ªi atunci îi ascult pe jurnaliºtii care
sunt interesaþi în diagnostice, pronosticuri, terapia conflictelor importante,
nu în diagnosticele lui Galtung. Eu sunt prea neinteresant; lumea este
prea importantã. (...)

(Fragmente din secþiunea „The political life cycle”, a autobiografiei lui
Johan Galtung, On the Peace Path Through the World, 2000.)

AAlleexxaannddrruu BBuussuuiioocceeaannuu 
ººii EEll GGrreeccoo îînn SSppaanniiaa ((II))

Liilliica VVOICU-BBREY

El GGreco: Închinarea ppãstorilor
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C
atalogul llui BBusuioceanu, „cea mai
importantã operã de catagrafiere care
s-a fãcut în România” (Scrieri..., Evocare,

p. 10), va cuprinde ºi tablourile achiziþionate dupã
1898, proprietate a familiei regale. Nu vor figura
tablourile pierdute în Primul Rãzboi Mondial sau cele
dispãrute în incendiul din 1932 de la Castelul Foiºor
din Sinaia [14]. El pune la dispoziþia specialiºtilor
reproducerea integralã a operelor ºi cea mai
completã informaþie asupra provenienþei, istoricului
ºi identitãþii tablourilor, aplecându-se cu precãdere
asupra revizuirii atribuirilor. Þinând cont în acelaºi
timp de clasificarea pe ºcoli ºi de cea cronologicã,
Busuioceanu a împãrþit materia în patru volume:
primele douã cuprind ºcolile italiene ºi spaniole,
iar restul ºcolile flamande, olandeze, germane,
franceze ºi engleze. 

În 1938, terminase deja primele douã volume,
dupã cum citim în celebra revistã La Gazette des
Beaux-Arts de la Paris, care le anunþã ca fiind sub
tipar. Primul volum, dedicat picturii italiene, tipãrit
la Bruxelles, apare la 31 mai 1939 [15].
Al doilea ºi ultimele douã nu vor fi
rãsfoite de nimeni, niciodatã. Dacã
despre volumele trei ºi patru nu
avem nicio ºtire, al doilea, tocmai cel
consacrat picturii spaniole, a devenit
deja o legendã în jurul cãreia existã
mai multe versiuni: a rãmas netipãrit
(Scrieri..., Notã asupra Ediþiei, p. 5);
„a pierit în 1944, cu întreaga ediþie
încã nedebalatã, abia scoasã din
vamã, într-un bombardament aerian”
(Scrieri..., Evocare, p. 10), opinie
confirmatã ºi de Oana Busuioceanu
într-o scrisoare în care, vorbind despre
„avioane care încã îºi greºesc þinta”,
scria: „în 1944... Bomba care a distrus
întreaga ediþie a Catalogului Colecþiei
Naþionale (sic) de picturã, la care
lucrase tata 10 ani, era destinatã
Centralei Telefonice a Bucureºtiului,
care a scãpat intactã. În schimb, a
fãcut praf 10 etaje ale Direcþiei Presei,
unde erau depozitate o mulþime de alte
ediþii de cãrþi” [16]; mai recent, primul volum este
amintit ca „acest prim ºi unic volum dus la bun
sfârºit” [17], de unde s-ar putea deduce cã al doilea
nu a fost nici mãcar redactat. Existã însã ºi versiunea
autorului. Într-o listã de lucrãri publicate, sub titlul
primului volum citim: „Al doilea volum al acestei
opere, pe punctul de a apãrea în 1940, a fost distrus
în timpul intrãrii nemþilor în Bruxelles, unde se tipãrea
cartea. Din acelaºi motiv, al rãzboiului, nu au existat
recenzii la primul volum” (sp., d. 1, f. 18). Aºadar,
volumul despre pictura spaniolã s-a pierdut. Din
1940, mult înainte de exil, Busuioceanu devine
o victimã colateralã a istoriei.

N
u ss-aa ppierdut îînsã rrenumele lui în domeniul
istoriei artelor ºi locul câºtigat ca recunoscut
specialist în El Greco, de arta cãruia se

simþise fascinat în mod iremediabil la descoperirea
celor nouã tablouri din colecþia regalã. Prin El Greco
ºi pentru El Greco cunoscuse ºi se îndrãgostise de
Spania, unde cãlãtoreºte, pe urmele pictorului cretan,
în 1931 ºi nu în 1932, cum s-a afirmat [18]. Va
merge la Madrid, Illescas ºi, bineînþeles, la Toledo.
Profund impresionat, poate chiar atunci la Toledo,
Busuioceanu schiþa un portret al pictorului [19]: „În
aceste locuri poposea acum aproape patru secole
un tânãr pictor care nu vorbea limba þãrii, dar care,
cãlcând pe aceleaºi drumuri ºi poate cu acelaºi suflet
ca ºi aprigul hidalgo al lui Cervantes, avea sã se
facã înþeles ºi sã-ºi lege faima de cetatea în care era
strãin.” „O fãpturã ciudatã acest Dominico, pe care
drumuri nelãmurite, învãluite de mistere, îl aduseserã
în aceste locuri” (p. 395). „Era sãrac. Viaþa nu era
uºoarã pentru un om fãrã cãpãtâi ce apãrea în
cetate numai cu un penel la subþioarã. Era tãcut
ºi singuratic.” „Dominico îºi fãcea greu drum printre
semenii sãi cei noi”, cãci „Figurile de sfinþi ºi de
Cristoºi se închegau din culori arzãtoare ce nu
se gãseau pe paleta altui pictor” (p. 396). „Ochii lui
deprinºi cu viziuni interioare aveau strania putere de
a deforma ºi a schimba în nãlucire aproape tot ce le
ieºea înainte”, iar Magdalenele, Fecioarele ºi sfintele
lui Veronici erau cópii fidele ale Geronimei de las
Cuevas, „femeia sprâncenatã ºi cu ochi scânteietori
care îmblânzise ciudãþenia hirsutã a artistului”; ºi
totuºi, „în firea ºi meºteºugul lui nu era greu pentru

oamenii subþiri sã descopere sufletul ales ºi
gândirea nobilã care îl ilumina” (p. 397). Toledo,
care îl atrãsese „ºi îl reþinuse pentru cã înfãþiºa
mai bine decât orice loc sufletul acestei Spanii
aprige, încãrcatã de tristeþe, de pietate ºi de pasiuni
iluminate”, „avea sã adãposteascã bãtrâneþea ºi
geniul artistului, ºi avea sã punã aureola gloriei în
jurul numelui sãu”. Pe mormântul lui cineva a scris:
„Creta i-a dat viaþa, iar Toledo penelurile… ªi era
adevãrat. Din cele douã patrii, El Greco închegase
pentru totdeauna lumea spiritului sãu care trãieºte
ºi astãzi” (p. 398). 

În 1932, Busuioceanu publicã studiul Colecþia
Regalã de picturã [20]. El este deja în mãsurã sã
afirme cã tablourile lui El Greco din colecþia regalã
a României puteau fi invidiate de muzeele din
Spania. Reproºeazã lucrãrilor de specialitate clasice
(Cossío [21]) ºi recente (Mayer [22]) cã s-au limitat
la catalogul Bachelin, „rareori cercetarea fiind împinsã
pânã la sacrificiul unei cãlãtorii în România ºi pânã
la confruntarea cu operele însele” (p. 129). El va

propune la Bucureºti un
curs despre El Greco (1932-
1933) [23]. Are convingerea
cã cele nouã tablouri „pot
da o idee largã despre
personalitatea atât de
originalã ºi de modernã”

a lui El Greco, chiar
dacã „câteva din
aceste tablouri nu sunt
unice”, unele fiind
„variante ale altor
picturi rãspândite prin
diverse colecþii. El
Greco ºi-a multiplicat astfel cele mai multe dintre
operele sale. Dar interesul acestor variante, care sunt
toate de propria sa mânã, e cã nu sunt niciodatã
identice ºi cã, zugrãvite la intervale, caracterizeazã
prin stil epoci diverse în activitatea artistului”
(pp 144-145). 

V
a pprezenta ccercetãrile ssale la al XIII-lea
Congres de Istoria Artei de la Stockholm, în
1933 [24]. Aceste prime concluzii, publicate

apoi în diverse reviste [25], sunt pentru noi ºi
ultimele, având în vedere cã ultimele, cronologic
vorbind, au pierit sub bombardament. El atrage
atenþia asupra faptului cã operele lui El Greco din
România „se cunosc foarte puþin sau se cunosc
greºit”; prima lor descriere (Bachelin, 1898), „care
nu era însoþitã de un studiu al tablourilor, conþine
erori, uneori chiar în interpretarea subiectelor, erori
care n-au putut fi observate, catalogul nedând
pentru El Greco decât trei reproduceri în heliogravuri,
retuºate”; Bachelin a fost sursa lui Cossío, care
menþiona operele din colecþia regalã ºi „încerca
pentru prima oarã sã dateze unele dintre ele”, dar,
„necunoscându-le direct, n-a putut face asupra lor
decât aprecieri cu totul incomplete, care au nevoie
acum a fi rectificate” (p. 257); nici Mayer nu le
cunoscuse „decât tot dupã fotografii ºi dupã descrieri
imperfecte”; pictura lui El Greco, „atât de curioasã
ºi de nesfârºit variatã în evoluþia artistului, oferã încã
probleme nelãmurite”, iatã de ce „un studiu amãnunþit
ºi fãcut de-a dreptul asupra tablourilor putea fi util
pentru cunoaºterea mai sigurã a acestor opere ºi
pentru o mai justã apreciere a lor” (p. 258).

La congresul de la Stockholm, Busuioceanu a
propus organizarea unei expoziþii înternaþionale El
Greco; ea va fi de altfel inauguratã la Paris în 1937,
unde au fost expuse ºi, în sfârºit, cunoscute lumii,
cele nouã tablouri din România [26]. A fost prima
expoziþie El Greco, iar Busuioceanu a fost însãrcinat

cu organizarea ei de cãtre Dimitrie Gusti, comisar
general al pavilionului românesc. El va fi solicitat
ºi pentru elaborarea catalogului expoziþiei [27].
Devenise acum un cunoscut expert în El Greco.
Aºa se explicã faptul cã, la o nouã cãlãtorie în
Spania, în 1940, va fi numit membru al Academiei
din Toledo [28].

P
ovestea ppânzelor llui EEl GGreco a avut,
ca ºi evenimentele ce au urmat, un trist
deznodãmânt, ºase dintre ele au dispãrut.

Doar trei tablouri mai sãlãºluiesc în þarã: Închinarea
pãstorilor, Martiriul Sfântului Mauriciu ºi Logodna
Fecioarei se aflã la Muzeul Naþional de Artã al
României [29]. Ultima era chiar una dintre pânzele
preferate de însuºi Busuioceanu. El a respins pãrerile
anterioare care considerau tabloul ca fãcând parte
dintr-un ansamblu aflat în altarul bisericii Spitalului de
la Caridad din Illescas, lângã Madrid, ºi îl datau între
1603-1606. Dupã vizita lui în Spania, când a putut
constata cã nu putea fi vorba despre Illescas, el
a demonstrat cã pânza nu putea fi decât din ultimii
ani ai pictorului, poate chiar din ultimul an de viaþã:
pictura are subiect unic, nu i se cunoaºte nicio
replicã; cãtre sfârºitul vieþii, El Greco „manifesta
tendinþa de a zugrãvi corpuri foarte slabe, de a subþia
extremitãþile ºi de a face capete foarte mici”; un
amãnunt, neobservat, aratã cã tabloul nu e terminat:

„Braþul întins al sfântului Iosif nu are mânã ºi
se terminã într-o patã vagã, de un gri închis,
aruncatã la întâmplare. Celelalte mâini sunt
de-abia schiþate ºi chiar figurile sunt confuze
ºi abia conturate. Este evident cã tabloul
se gãseºte încã în stadiul unei lucrãri pe
care pictorul n-a avut timp sã o termine”
(Gândirea, 1937, pp 266-267).

La dispariþia lui Busuioceanu, Mircea
Eliade scria: „Revãd ºi acum Segovia, aºa
cum am descoperit-o în acea dimineaþã
de noiembrie. […] Îmi amintesc ºi data:
5 noiembrie 1942; ºi numele hanului unde
ne-am oprit sã prânzim: Horno de asar. Aici
veneau Cervantes ºi Calderon, ºi atâþia alþii,
tot dintre cei mari. Mâncau cum am mâncat
ºi noi, purcel fript. ªi, în cãni mãrunte de
lut ars, beau acelaºi vin al Segoviei pe care
l-am bãut ºi noi. Neuitatã priveliºte, cu acel
neverosimil apeduct în faþa noastrã, tãiat
în unghi drept de un zid medieval. Ne
întâlnisem de mai multe ori în ultimii ani, la
Bucureºti ºi la Madrid. Dar am început sã ne
cunoaºtem, ºi sã ne împrietenim, în acea zi

de noiembrie, când ne luase sã ne arate La Granja,
Segovia, Escorial. Se afla doar de câteva luni în
Spania. […] Dar în acea zi, la Segovia, ziua dintâi
a prieteniei noastre, am aflat cã multe lucruri pe care
le iubise în tinereþe nu-l mai interesau. Bunãoarã, nu-l
mai interesa atât de mult El Greco, deºi se numãra
printre cei mai renumiþi cunoscãtori ai lui” [30].

Vom avea ocazia, în numãrul viitor al revistei, sã
verificãm cât adevãr ascund cuvintele lui Eliade ºi în
ce mãsurã a supravieþuit pasiunea lui Busuioceanu
pentru El Greco dupã 1942, data stabilirii în Spania.

NOTE
[1] Abreviat, în text, sursele principale: Fondul

„Al. Busuioceanu”, Arhivele Naþionale Centrale (limba, cu
excepþia românei, nr. dosarului ºi fila respectivã); Alexandru
Busuioceanu, Scrieri despre Artã, Meridiane, Bucureºti,
1980, ed. de Theodor Enescu ºi Oana Busuioceanu, cu
o Evocare de Ion Frunzetti, Notã asupra ediþiei de Th.
Enescu, Note de Th. Enescu ºi V. Ieronim Stoichiþã,
Trad. de O. Busuioceanu. 

Traducerile îmi aparþin. Un cuvânt de mulþumire
doamnelor de la Sala de studiu de la Arhivele Centrale,
care au suportat cu stoicism ritmul meu alert în august
2012 ºi 2013.

[2] Vol. I al catalogului colecþiei regale de picturã:
Al. Busuioceanu, La Galerie de peintures de Sa Majesté
le Roi Carol II de Roumanie. Première partie, Tome I:
Écoles italiennes du XIVème au XVIème siecle, Les
Beaux-Arts, Édition d’Études et de Documents, París,
1939, 127 pag., 55 planºe heliogravate. 

[3] Numit la 18 aprilie 1942; la 1 aprilie, Legaþia Spaniei
îi anunþa acceptul guvernului spaniol pentru catedra de
românã la Univ. din Madrid (fr., d. 75, f. 3); la 21 martie
i se eliberase paºaportul.

[4] Cf. sentinþa nr. 200 din 13 iunie 1942, dosar
918/1942, Tribunalul Ilfov.

[5] La 18 dec. 1942, Busuioceanu, „domiciliat provizoriu
în Madrid”, îl împuternicea pe proprietarul apartamentului
din str. General Angelescu 74, ultima locuinþã la Bucureºti,
sã-i reînnoiascã contractul de închiriere; o altã persoanã
era împuternicitã sã-i plãteascã chiria (d. 71, f. 5).

El GGreco: LLogodna FFecioarei

El GGreco: Martiriul SSfântului MMauriciu
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Podul dde rreviste

C
u ffiecare nnumãr nnou
apãrut al revistei
mã întrebam

dacã Lumina este ceea ce
trebuie sã fie, dacã paginile
ei rãspund aºteptãrilor
cititorilor... E cert cã, astãzi, în
cel de-al 67-lea an de apariþie,
Lumina a rãmas singura

publicaþie a românilor din Voivodina care poate
contura viaþa literarã, culturalã, artisticã în definitiv,
a unei lumi minoritare, chiar dacã revista a pãrãsit
demult cadrul minoritar. Oricum, lãsate de o parte
pãcatele, Lumina este promotorul autentic al
spaþiului literar bãnãþean, al unei minoritãþi etnice în
descompunere, al scrisului ei cu întregu-i potenþial
intelectual, literar, artistic, cultural. În ciuda tuturor
încercãrilor de care a avut parte, Lumina a rezistat,
timp de 67 de ani, aducând luminã spaþiului
identitar românesc. Cei care nu s-au alãptat cu
aceastã luminã au pierdut ºansa de a cunoaºte
frumosul, farmecul luminii dãtãtoare de viaþã, de

renaºtere spiritualã, de a participa la marele
spectacol pe care îl aduce creaþia.

67 de ani este o vârstã care se bucurã de atributul
jubiliar. Totuºi, în cazul revistei Lumina, de-o vreme,
fiecare cifrã este jubiliarã – chiar dacã afirmaþia
poartã în sine o notã de absurd. Nu cred cã cei care
cunosc mai din aproape treptele evolutive, contextul
în care apare revista, ar putea împãrtãºi un alt gând,
diametral opus.

A
pãrutã îîntr-uun ccadru aautentic, dar care a avut
de-a face cu zorile timpurii ale unui început
oarecum naiv, pregãtit în orice moment sã

cadã în capcanele vremii, Lumina a persistat în ideea
de a promova ºi identifica scrisul românesc ºi de a
valorifica, pe-atunci, paginile mai subþiri de literaturã
originalã – ºtirbite de aerul unui început dulceag.
Evident cã revista, de la primul numãr, a urcat pe

scena identitãþii românilor bãnãþeni, fiind protagonistul
întregului spectacol în care regizorul îi încredinþase
mai multe roluri ºi toate la fel de importante. Astãzi,
sau mâine, alþii vor consemna faptul cã Lumina ºi-a
pãstrat, pânã în zilele noastre, acest rol pe care în
diferite perioade ale existenþei sale l-a jucat cu brio.
Fãrã revista Lumina, literatura românã de aici, cultura
în cel mai larg sens al cuvântului, arta, noi în definitiv,
pãream precum cópiile nereuºite ale unor imagini
memorate fugar de niºte trecãtori prin viaþã.

Desigur cã revista, prin cele câteva sute de
numere, dupã ce ºi-a gãsit locul prin tot atâtea
biblioteci, dupã cele câteva mii de pagini scrise
despre Lumina, dupã onorurile acordate, nu mai
are nevoie de elogiul ocazional rostit de oricine dintre
noi. Dar, chiar dacã astfel ne-ar pãrea starea de fapt,
totuºi, trebuie sã ne exprimãm mãcar admiraþia faþã
de Lumina. O facem în cinstea ºi pentru cei care au

nãscut-o, pentru cei care i-au dat curs
ºi-un sens bine definit. E vorba de
oameni, iar ei, mai ales astãzi, meritã
toatã lauda ºi admiraþia noastrã. 

LLuummiinnaa llaa 6677 ddee aannii
Niicu CCIOBANU
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[14] Le enumerã, atrãgând atenþia cã atribuirile provin din catalogul Bachelin: Sfânta
Familie, atribuitã lui Dosso Dossi; Portretul Contelui Castiglione, copie a lui Rembrandt
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[16] Onica Busuioceanu, Dragã Walter... Scrisori cãtre un binefãcãtor 1976-2006,
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[18] Cf. Scrieri..., nota 57, p. 426. Mãrturie, o scrisoare cãtre B. Munteanu, din 6 iulie

1932: „Am fost anul trecut douã luni prin Spania”, cf. Corespondenþe, cit. p. 220. 
[19] Textul, îmbinând la perfecþie harurile lui de scriitor, poet ºi istoric de artã, va apãrea
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[21] Manuel Bartolomé de Cossío, El Greco, Madrid, 1908.
[22] August Liebmann Mayer, El Greco, Eine Einführung in das Leben und Werken

des Dominico Theotokopuli gennant El Greco, München, 1911 (ed. a 3-a, 1920); Dominico
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de l’Histoire de l’Art, Stockholm, 1933, pp 172-174.
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din: Franþa, Anglia, Italia, Belgia, Elveþia, România, Norvegia, Ungaria ºi Statele Unite
(fr., d. 1, f. 26).
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Beaux-Arts. Catalog întocmit de Assia Rubinstein, cu concursul lui Al. Busuioceanu,
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[28] În sesiunea solemnã din 30 iun. 1940, la propunerea academicienilor Enrique
Nerudales, Julio Pascual Martín, José Gómez Luengo; i s-a comunicat în scris la 9 iulie
1940 (sp., d. 79, f. 5).

[29] Preiau reproducerile din catalogul O. Boicescu, cit., cu fotografii procesate IT
de Marius Dragu ºi Costin Miroi.

[30] Mircea Eliade, „Amintiri despre Alexandru Busuioceanu”, România (New York),
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Recunoºtinþã dlui Mihai Neagu, director al Bibliotecii Române de la Freiburg ºi dnei
Rodica Mosinschi pentru promptitudinea cu care au fãcut sã-mi parvinã diverse materiale.

Î
n zzilele dde 116 ººi 117 mmai, la Curtea de Argeº
a avut loc  o nouã întâlnire din seria „Podul
de reviste”, iniþiatã de revistele Curtea de la

Argeº ºi Literatura ºi Arta, încã din toamna anului
2011, atunci când revista noastrã a fost lansatã
la Chiºinãu. De data aceasta, în afarã de revistele
fondatoare, au participat ºi revistele Lumina
ºi Libertatea, din Voivodina, Serbia, editate
de Casa de Presã ºi Editurã „Libertatea” din
Pancevo, precum ºi revistele Gând Românesc,
din Alba Iulia, ºi Bucureºtiul literar ºi artistic. 

Revista Literatura ºi Arta a fost reprezentatã
de Ion Dobzeu, iar din Pancevo au venit la Curtea
de Argeº Nicu Ciobanu, directorul Casei de Presã
ºi Editurã „Libertatea”, ºi Ioan Baba, redactorul-ºef
al „revistei de literaturã, artã ºi culturã trans-
frontalierã” Lumina (care apare fãrã întrerupere
din 12 ianuarie 1947). Ambii oaspeþi din Serbia sunt
scriitori cu operã bogatã, poeþi apreciaþi în Serbia
ºi România, prezentaþi în numerele anterioare ale
revistei (Nicu Ciobanu este ºi membru al USR).
Au fost însoþiþi în vizita lor de scriitorii Ileana Roman
ºi Florian Copcea din Drobeta-Turnu Severin, prieteni

ai scriitorilor sârbi (ºi ai Argeºului). Revista din
Alba Iulia (seria nouã a unei reviste înfiinþate de
Ion Chinezu încã din 1933) a fost reprezentatã
de redactorul ei ºef, scriitorul ºi editorul Virgil ªerbu
Cisteianu, iar Bucureºtiul literar ºi artistic de
redactorul-ºef, co-fondator al revistei (în octombrie
2011), scriitorul Florentin Popescu. Întâlnirea a avut
loc la Muzeul Municipal Curtea de Argeº, vineri
16 mai, dupã amiazã, în prezenþa mai multor oameni

de culturã din localitate ºi împrejurimi,
din Piteºti ºi Bucureºti, apropiaþi
ai revistei Curtea de la Argeº. În
dimineaþa zilei de 16 mai, toate cele
ºase reviste, cu excepþia revistei
basarabene, au fost prezentate ºi
în cadrul amplei manifestãri culturale
„Rotonda plopilor aprinºi”, în
desfãºurare la Râmnicu-Vâlcea.

A
fost ssubliniatã ddin nnou
oportunitatea iniþiativei
„Podul de reviste”, replicã a

celebrelor „poduri de flori”, ca legãturã
între oamenii de culturã români din þarã cu cei din
afara ei, în special din Basarabia, Serbia ºi Bucovina,
s-au propus acþiuni care sã dea ºi mai multã
vizibilitate „Podului” (de exemplu, rubrici cu acest titlu
în revistele înfrãþite, noi vizite reciproce) – iar actorul
piteºtean Puiu Mãrgescu a recitat poeme de Nicolae
Dabija (redactorul-ºef al revistei Literatura ºi Arta),
Nicu Ciobanu ºi Ioan Baba.
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C
onstantin BBrâncoveanu-BBasarab a fost
una dintre cele mai importante personalitãþi
pe care le-a dat poporul român de-a lungul

zbuciumatei sale istorii. Dupã tatã, provenea din
vechea familie a Basarabilor, din boierii Craioveºti,
iar dupã mamã provenea din vestita, bogata ºi
influenta familie Cantacuzino, care se trãgea din
împãratul bizantin Ioan Cantacuzino. Orfan de tatã
de la vârsta de un an, a fost crescut de mama
sa, Stanca, ajutatã în educarea copilului de bunica
paternã, Pãuna Greceanu, precum ºi de unchii
sãi, ªerban ºi Constantin Cantacuzino.

Dotat cu o inteligenþã deosebitã, copilul a învãþat
carte cu dascãli aduºi de familia sa, vorbind bine
limbile latinã, greacã, turcã ºi italianã. Copilãria ºi
adolescenþa i-au fost marcate de evenimente grave,
din cauza conflictului dintre familia Cantacuzino ºi
cea a boierilor Bãleanu. Când copilul avea câþiva ani,
l-a pierdut pe bunicul sãu, Preda Brâncoveanu, ban
al Craiovei, ucis din ordinul domnitorului Mihnea-
Vodã, în 1659. De la vârsta de 20 de ani,
tânãrul Constantin Brâncoveanu a intrat
în viaþa politicã a þãrii, ocupând funcþii
din ce în ce mai importante.

Dintre acestea, le amintim pe cea
de ispravnic al oraºului Bucureºti,
vel-postelnic, biv-vel postelnic, vel spãtar,
iar din 1687 logofãt, ºeful cancelariei
domneºti. În calitate de ispravnic, numit
de domnitorul ªerban Cantacuzino, a avut
un rol decisiv în tipãrirea în limba românã
a Bibliei de la Bucureºti, un adevãrat
monument al limbii române.

În 1674, s-a cãsãtorit cu Maria, fiica
lui Neagoe din Popeºti, nepoata lui
Antonie-Vodã (1669-1672), care a adus
tânãrului soþ ca zestre multe moºii bogate. 

În octombrie 1688, a murit unchiul sãu,
domnitorul ªerban Cantacuzino, „cel cu
glas tunãtor”, otrãvit de boieri, în frunte cu
fraþii sãi, Constantin ºi Mihai Cantacuzino.
Sfatul þãrii a hotãrât sã-l aleagã domn pe
Constantin Brâncoveanu, sfãtuindu-l sã
accepte, cãci nu puteau lãsa þara pe mâna unui
copil, bãiatul de 8 ani al fostului domn. De altfel, chiar
ªerban Cantacuzino, apreciind inteligenþa logofãtului
sãu, afirmase cã dacã s-ar întâmpla sã moarã când
fiul sãu era minor, l-ar dori ca urmaº pe nepotul
sãu, Constantin Brâncoveanu.

Brâncoveanu a stãruit ca boierii þãrii sã depunã un
jurãmânt prin care sã se angajeze cã-l vor sprijini cu
toþii. „Dacã poftiþi toþi, sã-mi daþi un jurãmânt înaintea
lui Hristos, precum cã veþi fi cu adevãrat ºi, de-ar veni
o primejdie domniei mele din vreo parte, sã staþi cu
mine toþi”, scrie în Cronica oficialã a þãrii, Istoria Þãrii
Româneºti de la octombrie 1688 pânã în martie 1717.

Astfel a început, sub auspicii favorabile, una dintre
cele mai importante domnii ale Þãrii Româneºti.

Î
n cconºtiinþa rromânilor dde aatunci, Constantin
Brâncoveanu a fost apreciat ca un cârmuitor
înþelept, un diplomat talentat, un fin preþuitor

al artelor ºi culturii, un constructor care a ridicat
palate domneºti, biserici ºi mãnãstiri, curþi domneºti
care dãinuiesc ºi astãzi ºi stârnesc admiraþia.
În 1688, când a devenit domnul þãrii, Constantin
Brâncoveanu era un tânãr de 34 de ani, plin de
vigoare, distins, prezentabil, înalt, frumos, cu gesturi
alese, un om inteligent, cultivat, apreciat de fostul
domn ªerban Cantacuzino, care îi încredinþase
funcþii înalte în stat, ºi educat de un alt unchi,
Constantin Cantacuzino, om de talie europeanã.

Brâncoveanu acorda o atenþie deosebitã prezenþei
în public, unde apãrea în haine alese, dupã moda
orientalã, iar în deplasãrile sale era însoþit de o gardã
cãlare formatã din 30-40 de boieri. Era unul dintre cei
mai bogaþi boieri ai þãrii, ajungând sã stãpâneascã,
în 1714, un numãr de 186 de moºii cu tot inventarul
acestora, turcii numindu-l pentru uriaºa sa bogãþie
Altân-bey (Prinþul Aurului). Acesta este omul
deosebit, care, în cei 26 de ani de domnie, a realizat
cu adevãrat lucruri importante pentru români. Averea
sa uriaºã, moºtenitã de la înaintaºi, s-a înmulþit în anii
domniei, iar palatele, curþile, bisericile ºi mãnãstirile
pe care le-a zidit, restaurat sau înzestrat, precum
ºi donaþiile pe care le-a fãcut în þarã sau în afara

ei, constând în sume de bani, cãrþi religioase,
veºminte preoþeºti, odoare bisericeºti la multe
lãcaºuri de cult din Orientul creºtin ortodox, cele
peste 400 de titluri de cãrþi tipãrite în mai multe limbi,
au fost fãcute din banii sãi personali – din visteria
þãrii au fost reparate numai curþile domneºti
de la Târgoviºte ºi Bucureºti. 

Personalitatea lui Constantin Brâncoveanu a fost
reliefatã în mod contradictoriu de contemporanii sãi.
Cronicarul Radu Popescu, un adversar ºi detractor
al domnitorului, scrie cã „Brâncoveanu nici bunãtate
sufleteascã n-a arãtat în viaþã în domnia lui”.
În schimb, Radu Greceanu afirmã categoric cã
domnul „avea o fire amabilã, blândã, fiind curtenitor
ºi generos”. Secretarul Maxentiu al lui Antonio del
Chiaro, preciza cã voievodul Constantin Brâncoveanu
a fost „unul dintre cei mai buni domnitori pe care
i-a avut Valahia”.

Trebuie sã reþinem pentru domnia lui Constantin
Brâncoveanu cã, prin puterile pe care le-a avut

ºi atât cât i-au permis
împrejurãrile istorice,
acesta a cãutat sã dea
o cât mai mare strãlucire
epocii sale, atât pe plan
economic, cât ºi cultural,
artistic, politic ºi
diplomatic. Din aceste
motive, pe drept cuvânt,
el poate fi considerat
ca unul dintre cei mai
cunoscuþi conducãtori
politici ai timpului sãu,
putând fi comparat pentru
realizãrile sale cu cei
mai importanþi monarhi
din Europa acelui timp.

A
mintindu-nne
marile ssale
realizãri în

domenii atât de variate
ºi, desigur, respectând

proporþiile, el poate fi aºezat alãturi de regele Franþei,
contemporanul sãu, Ludovic al XIV-lea, un mare
sprijinitor al culturii ºi artei, ridicând vestitul Palat
de la Versailles, întemeind academii de picturã,
muzicã, sculpturã, arhitecturã.

La rândul sãu, Constantin Brâncoveanu a
construit faimoasele palate de la Mogoºoaia, Potlogi,
Obileºti, a refãcut ºi înfrumuseþat curþile domneºti de
la Brâncoveni, Târgoviºte, Bucureºti, a înfiinþat prima
instituþie de învãþãmânt superior (Academia Sfântul
Sava din Bucureºti), i-a sprijinit pe cãrturari ºi artiºti
(tipografi, zugravi, cioplitori în piatrã), a înfiinþat
tipografii.

Dacã în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea,
în Franþa s-a creat un nou stil, care îi poartã numele
în arhitecturã, picturã, mobilier, ºi Constantin
Brâncoveanu, prin realizãrile sale, a dus la crearea
unui stil nou, care îi va purta numele peste veacuri,
stilul brâncovenesc. Între cei doi suverani existã ºi o
mare deosebire, aceea cã Ludovic al XIV-lea a fost
un rãzboinic care a participat la multe lupte care au
secãtuit Franþa, în timp ce Constantin Brâncoveanu
a rãmas în memoria românilor prin arta sa
diplomaticã, prin înþeleapta politicã de echilibru între
interesele divergente ale puterilor vecine, manevrând
cu iscusinþã în dorinþa de a salva þara de o cucerire
strãinã, folosindu-se cu succes de „politica banilor”,
drept care ne permitem sã-l socotim ca fiind cel
mai mare diplomat român pânã la Nicolae Titulescu.

Din pãcate, domnitorul român a avut o soartã
tragicã, pierind împreunã cu cei patru fii ai sãi ºi cu
ruda sa, credinciosul vistiernic Ianache Vãcãrescu,
unchiul soþiei sale, în fatidica zi de 15 august 1714.
La aceasta au contribuit, pe de o parte, disensiunile
interne, certurile dintre facþiunile boiereºti, trãdarea
mârºavã sãvârºitã chiar de rudele sale Constantin,
Mihai, ªtefan ºi Toma Cantacuzino, iar, pe de
altã parte, conducãtorii turci, în frunte cu lacomul
sultan Mehmed ºi vizirul Gin Ali-Paºa.

Trãdarea a fost prezentã în viaþa multor popoare,
în toate epocile istorice, provocând consecinþe dintre
cele mai dezastruoase. Din pãcate, de trãdare a avut
parte ºi Constantin Brâncoveanu. Deºi la începutul

domniei boierii îi juraserã
credinþã pe Biblie, la numai
câteva luni au uitat jurãmântul
ºi au început sã þeasã intrigi,
Brâncoveanu fiind nevoit sã
dejoace multe acte de trãdare,
adesea organizate chiar de
rudele sale apropiate, ceea
ce l-a obligat sã plãteascã
turcilor uriaºe sume de bani.

Un exemplu este sugestiv: în 1700, pentru a opri
efectele unor acþiuni de trãdare sãvârºite de boierii
sãi, a fost nevoit sã dea turcilor 300 de pungi de
aur, care totalizau 114.210 taleri; cum o oaie costa
un taler, ne dãm seama despre ce sumã uriaºã
era vorba.

Ca urmare, în martie 1714, Constantin
Brâncoveanu a fost mazilit, averea sa a fost jefuitã,
iar el împreunã cu familia au fost duºi la Istanbul,
unde domnul, pânã în august, a fost supus la
cazne greu de descris, pentru a mãrturisi unde îºi
ascunsese averea, iar în final i s-a cerut sã renunþe
la religia strãmoºeascã ºi sã treacã la islamism,
el refuzând cu tãrie.

De notat atitudinea demnã, curajoasã, de
adevãrat martir ºi domn român a Brâncoveanului,
care, pe eºafod, cu glasul plin de durere le-a spus
bãieþilor sãi: „Fiii mei, fiþi curajoºi! Am pierdut tot
ce aveam pe aceastã lume, cel puþin sã ne salvãm
sufletele ºi sã ne spãlãm pãcatele cu sângele nostru!”

Au trecut 300 de ani de atunci. Pentru sacrificiul
celor 6 martiri care au plãtit cu viaþa refuzul de a-ºi
trãda credinþa, la 20 iunie 1992, Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române a decis includerea lor în calendar,
sub numele de „Sfinþii Mucenici Brâncoveni”,
ºi a stabilit ca zi de venerare data de 16 august.

Cum a rãmas, cum s-a perpetuat în conºtiinþa
românilor moartea eroicã a Brâncovenilor?
Ce avem noi de învãþat din martiriul lor?

P
ersonal, dde ccurând, aam llansat oo ccarte,
intitulatã Constantin Brâncoveanu – martirul
ºi sfântul românilor. Prin luna martie, am trãit

un eveniment care, dacã nu i-aº fi fost martor, nu
aº fi crezut cã se poate produce. Pe scurt, într-o zi
de duminicã, cu un soare plãcut, am mers în parcul
Titan 2 din Bucureºti, având la mine manuscrisul
cãrþii, pentru a efectua ultimele corecturi. Am luat
loc pe o bancã ºi, dupã puþin timp, s-au aºezat mai
mulþi cetãþeni, oameni în vârstã. La un moment dat,
din cartea pe care o þineam pe genunchi, au cãzut
niºte fotografii. Am fost întrebat ce sunt acele poze
ºi le-am explicat cã sunt fotografii din cartea la
care lucrez, iar interlocutorii mei mi-au cerut sã
le dau detalii. Un domn ne-a spus cã are 86 de ani,
este originar din Oltenia ºi vrea sã recite versuri
din balada popularã dedicatã lui Constantin
Brâncoveanu, pe care le ºtie din copilãrie. S-a urcat
pe o piatrã din apropiere ºi a început sã recite cu
atâta cãldurã, cã mulþi dintre trecãtori se opreau sã
asculte versurile ce prezentau drama de acum 300
de ani. Toþi cei prezenþi urmãreau recitarea bãtrânului
în liniºte, iar când acesta a terminat, o doamnã, care
ne-a spus cã are 84 de ani, a dorit sã cânte vestita
baladã popularã, cerându-ºi în prealabil iertare cã
nu mai are vocea din copilãrie, când era solicitatã sã
cânte balada la toate serbãrile la care participa. Apoi,
dregându-ºi glasul, spre uimirea întregii asistenþe,
a început sã cânte aºa de melodios, încât toþi cei
prezenþi, deja zeci de persoane, erau adânc miºcaþi,
iar mulþi aveau lacrimi în ochi. Aceeaºi doamnã
ne-a propus sã ne deplasãm apoi pe aleea principalã
a parcului, unde erau înscrise în mozaic numele
unor mari personalitãþi, peste care oamenii cãlcau
nepãsãtori, ºi sã depunem florile pe care dânsa
le avea în mânã, spunând cã este un mare pãcat
cã locul unde era scris numele lui Constantin
Brâncoveanu ºi anii domniei sale este cãlcat
în picioare. Ne-am deplasat la locul cu pricina,
am cumpãrat buchete de flori ºi le-am aºezat pe
pãtratul rezervat martirului ºi sfântului Constantin
Brâncoveanu. Am trãit atunci unul dintre cele mai
emoþionante evenimente din viaþa mea ºi mi-am
propus ca ori de câte ori voi merge în parcul Titan,
sã aduc un buchet de flori pe care sã-l aºez
cu pioºenie pe acel loc sfânt.

BBrrâânnccoovveeaannuu îînn ccoonnººttiiiinnþþaa rroommâânniilloorr
Gheorrghe VVLAD
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LLa îînceputul aanului 22014,
Curtea VVeche PPublishing
a ttrimis îîn llibrãrii vvolumul

Drumul sspree ccasã. FFilip-LLucian
IIorgga îîn ddialogg ccu PPrincipeelee
Nicolaee aal RRomânieei, prima ccarte
dedicatã ccelui mmai ttânãr mmembru
al CCasei RRegale aa RRomâniei,
apãrutã îîn CColecþia „„Cãrþi
Regale”. VVolumul îîºi ppropune
sã-ll pprezinte rromânilor ppe
Principele NNicolae, nnepotul
Majestãþii SSale RRegelui MMihai,
de lla pprima ssa vvizitã îîn RRomânia
din 11992 lla hhotãrârea dde
a sse sstabili îîn þþarã îîn 22012.

Pornind dde lla aamintirile AAlteþei SSale RRegale ººi aapelând lla ddocumente, ffotografii,
obiecte ppersonale, ddar ººi llucruri ccare ffac pparte ddin CColecþia RRegalã, uunele ddintre
ele pprezentate aaici îîn ppremierã, vvolumul vvorbeºte ddespre ccopilãria ººi aadolescenþa
ASR PPrincipelui NNicolae aal RRomâniei, ddespre sstudiile ººi eexperienþa ccomunitarã,
despre pprimele ssale ccãlãtorii ººi eexpediþii, ssporturile eextreme ppe ccare lle ppracticã,
interesele ººi aactivitãþile îîntreprinse îîn ffolosul þþãrii nnoastre.

Din ccarte ((primele ppagini ssunt rreluate mmai jjos), îîl vvom ccunoaºte ppe PPrincipele
Nicolae îîn ccopilãrie, ppasionat dde ppoveºtile ccavalereºti, ddar ººi ddornic ssã eexploreze
lumea. VVom ddescoperi uun aadolescent ddinamic, ppasionat, cca ººi bbunicul ssãu, dde
maºini, ppovestindu-ººi ccu hhaz pperipeþiile pprin ccare aa ttrecut ppentru aa-ººi oobþine

permisul aauto îîn KKenya. UUn ttânãr ccare aa uurmat uun ccolegiu ttradiþional bbritanic
ºi aa sstudiat mmanagementul îîn AAnglia, ppãstrându-ººi, îîn aacelaºi ttimp, ppasiunea
pentru ssport: aa jjucat ffotbal, ccrichet, hhochei, llacrosse ººi rrugbi, aa ffãcut sscufundãri
în oocean ººi aa ffost iinstructor dde rrafting îîn AAfrica.

Aºadar, vvom fface ccunoºtinþã ccu uun ttânãr ccare aa sstat lla mmasã aalãturi dde RRegina
Elisabeta aa III-aa aa MMarii BBritanii, dde uunchii ººi vverii llui ddin FFamiliile RRegale aale
Europei, ddar ººi dde ccopii aai sstrãzii, îîn oorganizaþii dde bbinefacere. ªªi ccare aastãzi
îºi aasumã îîndatoririle dde PPrincipe aal RRomâniei.

Principeelee NNicolaee ccontinuã ssã ccãlãtoreeascã, ssã ccunoascã llumee ººi, mmai
alees, ssã ssee ccunoascã ppee ssinee. SSã-ll îînsoþim mmai ddeepartee îîn aaceeastã aaveenturã!!

Peentru mminee, ffieecaree îîntreeveedeeree ccu PPrincipeelee aa ffost oo mmaree pplãceeree. AAm ffost
impreesionat ddee ffeelul ddireect ººi ffireesc îîn ccaree mmi-aa vvorbit. AAcolo uundee cceei mmai mmulþi
dintree nnoi aar aabandona, aar rridica ddin uumeeri ssau ss-aar pplânggee, PPrincipeelee iintuieeºtee
soluþii ººi ee ggata ssã ssee iimplicee îîn rreezolvareea pprobleemeelor. AAree aatitudineea ppee ccaree
mi-oo ddoreesc ppeentru ggeeneeraþia mmeea. (Filip-LLucian IIorga)

Deeocamdatã, îîmi eestee ggreeu ssã-mmi îînchipui ccum vva aarãta vviitorul mmeeu aaici, ddar
îîi aam aalãturi ppee mmãtuºa mmeea, PPrincipeesa MMoºteenitoaree MMarggareeta, ººi ppee uunchiul
meeu, PPrincipeelee RRadu, ccaree aau ffãcut llucruri iimportantee ppeentru þþarã, ppee ccaree îîi
consideer aadeevãratee mmodeelee ººi ccaree aau ddeeveenit mmeentorii mmeei. ÎÎmi ddoreesc ssã dduc
mai ddeepartee mmunca ddificilã ppee ccaree aau îînceeput-oo mmeembrii FFamilieei RReeggalee ººi sspeer
ca, aalãturi ddee ttineerii ddin ggeeneeraþia mmeea, ssã cconstruim oo þþarã mmai pputeernicã ººi ssã
nee pputeem ggãsi ccu ttoþii llocul aacasã, îîn RRomânia. (Alteþa SSa RRegalã PPrincipele
Nicolae aal RRomâniei)

DDrruummuull sspprree ccaassãã

P
rincipele NNicolae aal RRomâniei s-a nãscut
la 1 aprilie 1985, în Elveþia. Aºa începe
biografia. Destinul unui principe capãtã însã

contur prin întâlnirea cu poporul cãruia îi aparþine.
Povestea ne ajutã sã fim martorii acestei prime
întâlniri.

Filip-LLucian IIorga: Când ºi-a dat seama prima datã
Alteþa Voastrã Regalã cã nu face parte dintr-o familie
ca toate celelalte?

Alteþa SSa RRegalã PPrincipele NNicolae aal RRomâniei:
Îmi amintesc foarte bine cã s-a întâmplat în 1992.
Mã aflam în balconul de la Hotelul Continental,
alãturi de Rege, de mama mea ºi de tatãl meu vitreg,
iar oamenii îl ovaþionau pe bunicul. La acea vreme,
pentru mine, un bãiat de 7 ani, obiºnuit sã se joace
cu prietenii pe lângã casã, a fost absolut uimitor
sã-mi vãd bunicul aclamat de sute de mii de oameni.
Fireºte, abia câþiva ani mai târziu am înþeles pe
deplin însemnãtatea momentului atât pentru familia
mea, cât ºi pentru România. Este cu siguranþã cea
mai intensã ºi mai emoþionantã amintire legatã de
ceea ce reprezintã familia mea: mi-a rãmas întipãritã
în minte marea aceea de oameni care se adunaserã
sã-l vadã pe Rege. Pe atunci, nu înþelegeam prea
bine ce înseamnã sã faci parte dintr-o Familie
Regalã, alta decât cele despre care citisem în basme.
Imaginaþi-vã cum e sã stai în faþa unui milion de
oameni veniþi sã vadã ºi sã cinsteascã o legendã!
O legendã care era chiar bunicul meu.

Mi-aduc aminte cã þineam în mânã un steag,
pe care, fãrã sã ºtiu prea bine de ce, îl tot fluturam.
Faptul cã steagurile celorlalþi aveau câte o gaurã
în mijloc mi-a rãmas adânc întipãrit în memorie,
deºi, la vremea aceea, nu înþelegeam mai nimic din
toate astea. Credeam cã steagurile erau gãurite din
cauzã cã înainte purtaserã blazonul familiei mele,
pe care comuniºtii, care nu ne agreau, îl decupaserã.
Unii oameni se urcaserã în copaci ºi pe statui. Iar
momentul în care bunicul m-a arãtat mulþimii mi
s-a pãrut parcã desprins din desenul animat Regele
Leu. În timp, sigur cã totul a început sã capete sens.

Am avut incredibila ºansã sã particip la un
eveniment istoric pe care îl preþuiesc foarte mult,
iar dacã mie mi-a lãsat o amintire atât de puternicã,
pentru România cred cã a fost ºi mai marcant.
Momente ca acela care s-a petrecut de Sfintele Paºti,
în 1992, au ceva aparte ºi rãmân pentru totdeauna
în memoria ºi în sufletele celor care le-au fost martori.
Nu voi uita niciodatã speranþa, încrederea ºi iubirea
care se puteau citi în ochii oamenilor veniþi sã-l vadã
atunci pe Regele Mihai. Atât respect ºi atâta iubire
strânse laolaltã nu cred cã se mai vãzuserã în
România din 1947 ºi pânã în 1992. Atunci a renãscut,
între Familia noastrã ºi poporul român, o legãturã
care trãieºte ºi azi ºi care e din ce în ce mai

puternicã. Numai o mare
personalitate ca Regele
Mihai poate sã creeze
în jurul sãu astfel de
momente. ªtim cu toþii
cã respectul nu e de la
sine înþeles, respectul
se câºtigã.

Chiar ºi acum, când
trec pe lângã hotel ºi
privesc spre balcon, mã
gândesc la acel episod
extraordinar pe care l-am
trãit ºi îmi spun: „Aici a
început povestea mea!“

Ce alte amintiri mai
pãstreazã Alteþa Voastrã
Regalã din timpul acelei
vizite?

Îmi aduc aminte slujba
de la Mãnãstirea Putna: stãteam pe un scaun fãrã
sã scot un cuvânt ºi, la un moment dat, am fost dus
ºi în altar. Nu prea înþelegeam ce mi se întâmplã:
mi se pãrea mai degrabã ciudat, pentru cã pânã
atunci, în Anglia, intrasem doar în biserici ºi catedrale
catolice, unde ceremoniile erau diferite. Tatãl meu
vitreg este catolic ºi, pentru cã nu existã prea multe
biserici ortodoxe în Anglia, ne era mai la îndemânã
sã mergem în bisericile catolice. Cea mai apropiatã
bisericã ortodoxã se afla la o distanþã considerabilã,
dar luam parte de câteva ori pe an la slujbe. Eu sunt
botezat ortodox ºi trebuie sã mãrturisesc cã mie, copil
fiind, slujba catolicã nu mi-a prea atras atenþia. Am
fost un copil foarte dinamic ºi de aceea mã plictiseam
la culme atunci când trebuia sã stau nemiºcat ºi sã
fiu atent la ceremonie. Mi se pãrea pe atunci mult mai
captivant sã joc fotbal sau sã hoinãresc cu prietenii
prin pãduri. În schimb, slujba ortodoxã la care am
asistat în România mi s-a pãrut mult mai interesantã,
se petreceau foarte multe lucruri noi pentru mine,
preotul vorbea într-un mod diferit ºi m-a impresionat
calmul pe care îl inspira corul.

Mai existã o întâmplare de care se pare cã nimeni
nu-ºi aminteºte, cu excepþia mea. S-a petrecut în
seara de dupã ieºirea noastrã în balcon. În jurul
hotelului, mai rãmãseserã câteva mii de oameni. La
cinã, nu ºtiu de ce, am fost cam agitat ºi n-am vrut sã
mãnânc nimic altceva decât cartofi prãjiþi. Nu mã prea
simþeam în largul meu, aºa cã, dupã masã, am urcat
în camerã. Îmi amintesc cã era o camerã confortabilã
ºi poate prea mare pentru un copil (ca sã nu mai
spun cã toate încãperile noastre erau bine pãzite).
Deºi eram obosit, nu reuºeam deloc sã adorm, voiam
neapãrat sã ºtiu ce se întâmplã cu miile de oameni
rãmaºi în stradã. Curiozitatea m-a învins ºi am scos

capul pe fereastrã, spre surprinderea
mulþimii: am început sã fac cu mâna,
iar lumea devenea din ce în ce mai
entuziastã. Brusc, mi-a venit o idee. Am
dispãrut timp de câteva secunde ºi m-am
dus sã iau buchetul de lalele care se afla
pe masa din mijlocul camerei. M-am întors
apoi la fereastrã ºi, pe fundalul zgomotului
produs de mulþime, m-am cãþãrat pe
pervaz ºi am început sã arunc florile una
câte una: la fiecare gest al meu, oamenii
se agitau ºi mai tare, iar freamãtul se
transformase în ovaþii. Nu ºtiu ce mi-a
venit, dar am simþit cã era un mod de
a-mi arãta afecþiunea faþã de acei oameni
care se aflau acolo pentru noi. Dupã ce am
aruncat ºi ultimul fir de lalea, am fãcut iar
cu mâna timp de câteva minute, apoi m-am
întors în camerã. Dupã un timp, cineva
a bãtut la uºã: era tatãl meu vitreg. Mi-am
dat seama cã fãcusem o boacãnã.

Oricum, m-am simþit destul de ciudat
în timp ce eram aclamat de mii de oameni. A fost
unul dintre acele momente despre care citeºti
în cãrþi sau pe care le vezi la televizor.

Existã imagini de la plecarea Familiei Regale din
România, dupã vizita din 1992. Alteþa Voastrã Regalã
avea lacrimi în ochi.

Sincer sã fiu, nu ºtiu de ce am plâns atunci,
aºa cum nu ºtiu nici de ce plângeam ori de câte
ori plecam din România. Cred cã era vorba despre
un amalgam de emoþii puternice pe care le acumulam
în timpul vizitelor. Dar þin minte cã am simþit
dintotdeauna o legãturã emoþionalã aparte cu
România. Poate cã se datora istoriei familiei mele sau
poate pur ºi simplu þãrii ºi poporului român; cert este
cã mereu am resimþit aceastã legãturã aparte. Mulþi
ani, ori de câte ori plecam din România, îmi venea
sã plâng, tot aºa cum, ori de câte ori zburam spre
România, eram fericit, entuziasmat, emoþionat.
Plângeam tot timpul în avion, farã un motiv anume.
Mi se întâmpla aºa de fiecare datã, parcã apãsam
pe un buton.

România a început sã prindã rãdãcini în sufletul
meu de când am venit aici prima oarã, în 1992, ºi
cred cã totul se datoreazã nu atât experienþei în sine,
cât mai ales oamenilor pe care i-am cunoscut aici.
Probabil cã prima datã când nu mi s-a mai întâmplat
sã plâng la plecarea din România a fost acum ºase
ani. Chiar ºi astãzi parcã am o pãrere de rãu
de fiecare datã când plec din þarã, dar ºtiu cã
mã voi reîntoarce.

(Paginã realizatã cu sprijinul Curtea Veche
Publishing.)

MMiiccuull pprriinncciippee ddiinn bbaallccoonn



8

Dialoguri eesenþiale

CCuurrtteeaa  ddee  llaa  AArrggeeºº

Anul VV ��� Nr. 88 ((45) ���August 220141100

– Mã aflu în atelierul Ecaterinei Ajder pentru a-i
admira lucrãrile ºi sper ca din dialogul pe care îl vom
iniþia sã se dezvãluie secretele unui destin înfrãþit cu
dumnezeirea. E un spaþiu frumos ºi bine orânduit –
totul în jur te atrage spre arta autenticã, iar muza
inspiraþiei e la ea acasã. Am fost în multe ateliere,
aici e altceva: ºi tradiþie popularã, ºi stil contemporan,
ºi gusturi rafinate – toate se întâlnesc pentru a reda
ambianþa unui colþiºor de rai. Îmi spuneai anticipat,
dragã Ecaterina, cã, dupã multe navete, casã –
facultate – manifestãri culturale etc., atunci când
ajungi în atelier îþi descarci imaginaþia pe pânze sau
pe rãzboiul de þesut. Vãd ºi câteva lucrãri care abia
se contureazã. Cu ce începem convorbirea noastrã
de suflet, cãci aºa mi-o doresc sã fie?

– În primul rând, bine ai venit la mine în atelier,
îþi mulþumesc cã ai gãsit timp…

– … ºi drumul, cãci n-am ºtiut cã ºi pe strada
Matei Basarab existã ateliere ale artiºtilor
plastici..

– Vezi cã s-a întâmplat sã fie ºi o zi
frumoasã. Ador discuþiile în atmosferã caldã, la
o cafeluþã. Când pictez, mã strãduiesc sã prind
lumina zilei datã de la Domnul, pentru a reda
culoarea adevãratã, ca sã se simtã ºi în picturã
ºi în tapiserie. Atelierul pentru mine este un
refugiu, este un loc unde mã simt extraordinar
de bine, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul meu,
sunt într-o oazã de creaþie, aici îmi depãn ideile
pe care le am. Pentru moment, am reuºit sã
schiþez trei compoziþii. Un profesor de artã
plasticã trebuie sã ºtie foarte bine sã-ºi
organizeze timpul, ºi pentru lecþii, ºi pentru
creaþia proprie. În ultimul timp, mã preocupã
foarte mult niºte amintiri din copilãrie, cred
cã orice artist se întoarce mereu la baºtinã, de
multe ori doar cu gândul, se întoarce la poveºtile
din copilãrie… Viaþa cotidianã este atât de agitatã,
dar amintirile din copilãrie sunt foarte clare la orice
vârstã, sunt puse frumos pe policioare, e pãcat sã
nu te întorci la ele, de aceea am pornit un ciclu de
tablouri ce þin de balta Prutului, de copilãria mea în
cartierul Lipoveanca de la Cahul, de vecinii mei foarte
prietenoºi, naºii mei de botez ºi fratele, ºi surorile,
ºi nepoþii – tot ce m-a impresionat cândva încerc
sã depãn ºi sã aºez pe o pânzã. Altã lucrare þine
de sfânta familie, din sânul cãreia am pornit în
viaþã, care m-a îndrumat ºi de care sunt legatã
toatã viaþa mea...

– De unde vin aceste amintiri?
– De la Cahul. Tata este venit de la Cuza-Vodã,

mama mea este cahuleancã get-beget. În tinereþe,
dupã rãzboi, s-au întâlnit la spitalul din Cahul ºi
repede au hotãrât sã închege o familie. Astfel,
la noi s-a respectat rânduiala pe stil nou de la
taicã-meu cu rudele de la Cuza-Vodã ºi pe stil
vechi de la maicã-mea cu rudele sale de la Cahul.

– Practic v-aþi dublat sãrbãtorile…
– Da, ºi poate de aceea mi s-au întipãrit aºa de

bine în memorie. Mi-am petrecut copilãria la Cahul,
pe malul Prutului, mergeam la Cuza-Vodã ºi Frecãþei,
satele de pe malul ghiolului dinspre Dunãre, la Reni,
unde am avut fericita ocazie sã mã familiarizez cu
tradiþiile ºi obiceiurile naþionale din aceastã minunatã
zonã. Cartierul Lipoveanca din Cahul, unde s-a
nãscut maicã-mea, era foarte frumos, aici trãiau pe
o parte de stradã moldovenii de origine cahuleanã
ºi pe de alta veneticii lipoveni, o minoritate paºnicã,
mai mult pescari, dar se mai ocupau ºi de creºterea
zarzavatului, aºa cã în copilãrie am crescut printre
ei. N-am simþit vreo deosebire, eram buni vecini.
La douã cartiere era ºi biserica lipoveneascã, des ne
duceam acolo, nu era funcþionalã, servea de depozit.
Mare pãcat, pentru cã era o clãdire impresionantã,
cu fresce vechi, deosebit de originale. Dupã anii ’90
a fost renovatã ºi e deschisã sâmbãta ºi duminica.
De sãrbãtori, preotul vine de la Bolgrad ºi oficiazã
slujbe. Eu sunt creºtinã ortodoxã ºi nu mã duc la
slujbele de acolo, dar în mahalaua noastrã sunt
mulþi lipoveni care se duc. La Lipoveanca erau douã
biserici cândva, cea creºtinã, Sfântul Dumitru, a
fost demolatã în 1963. O clãdire impunãtoare, cu
un ornament specific în exterior, dar au transformat-o
în depozit de cãrbune. Acum la Cahul este o bisericã,

Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril, foarte mare, în
centrul oraºului, mai sunt ºi altele mai mici pe la
periferii. Pe timpuri, ateiºtii locali se lãudau cu marea
lor „faptã” de distrugere a bisericilor, inclusiv din
satele din jur. A fost o mârºãvie, fiindcã toatã lumea
era nevoitã sã se ducã la Bolgrad, acolo se cununau,
se botezau. ªi eu am fost botezatã la Bolgrad.
Apropo, maicã-mea mi-a povestit cã eu m-am
nãscut în cãruþã, în drum spre maternitate,
de aceea îmi plac cãlãtoriile (râde).

– Într-un fel, cãruþa þi-a fost primul leagãn…
– Cãruþa, primul leagãn – uite ce frumos!

– Vezi, poate îþi vine vreo imagine plasticã de
aici… Dar am ºi o adãugire: zilele acestea într-un
magazin de mobilã am vãzut un pãtuc în formã de
cãruþã, cam de vreo douã mii de euro… Vezi cum
se schimbã vremurile? 

– Îmi pare rãu
cã petrec puþin timp
la Cahul, uneori, vara.
Pentru familia noastrã
prezenþa la douã
sãrbãtori sfinte –
Paºtele Blajinilor ºi
Crãciunul – parcã
ar fi obligatorie. Merg

ºi la alte sãrbãtori la rude,
mai des vin ele la mine.
Mã bucur de frate, de surori,
ºi de nepoþi…

– Vin ºi la expoziþii?
– De fiecare datã, mai

ales sora mai mare, Tamara,
istoric de specialitate, este o înrãitã iubitoare de
frumos, de arta popularã. Mult timp a lucrat în
domeniul etnografic, la Cahul, ºtie bine zona de sud,
a fost ºi muzeograf la Muzeul Etnografic din Cahul. 

– Cum se numeºte?
– Tamara Gubcovschi, acum este la pensie, dar

a colindat sate întregi din jurul Cahulului ºi a strâns
materiale foarte preþioase pentru muzeu, a avut
expediþii etnografice, a fost ºi în România, în
localitãþile apropiate de Cahul. Când a lucrat în arhiva
judeþeanã s-a documentat ºi asupra arborelui nostru
genealogic – un lucru foarte interesant pentru
noi, pentru cã multe nu ºtiam din cauza regimului
autoritar de atunci.

– A gãsit ºi vreun artist plastic renumit?
– Mai bine zis, m-a gãsit el pe mine. Pe linia lui

taicã-meu, un vãr de-al doilea, Constantin Popovici,
care a fost un mare sculptor în România. Buneii ºi
pãrinþii lui sunt originari de la Cuza-Vodã. Maicã-sa,
Nadia Ajder, a fost o mare pictoriþã, a absolvit ªcoala
Superioarã de Artã Plasticã – Academia de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” de la Bucureºti,
cãsãtoritã dupã Ioan Popovici, un mare sculptor
ºi el, i-a sculptat pe regele Mihai ºi pe mareºalul
Antonescu, a fost împuºcat în propria casã, în
casa-atelier de pe Calea Bastiliei din Bucureºti,
de faþã cu copiii ºi soþia.

– Care a fost motivul?
– Era pe vremea lui Ceauºescu. Pentru cã i-a

sculptat pe mareºalul Antonescu ºi pe regele Mihai.
Clipele acestea dureroase i s-au întipãrit în memorie
fiului sãu Constantin, pe care l-am cunoscut foarte
târziu, cu câþiva ani înainte de moarte. Mi-a depãnat
toate amintirile rãscolitoare, mi-a arãtat multe
documente. În arhiva de la Chiºinãu, am gãsit multe
lucruri pe care nu le ºtiam, nici chiar el nu le ºtia. Am
cãlãtorit prin toatã România, nu numai cu expoziþii,
dar n-am reuºit sã-mi gãsesc rudele de-aproape, pe
când el m-a gãsit la Chiºinãu la o expoziþie personalã
la Palatul Republicii, de 1 Decembrie, Ziua Naþionalã

a României. A decedat curând
dupã ce ne-am cunoscut, îmi
pare rãu, îi simt lipsa, a fost o
mare personalitate în domeniul
artelor, un sculptor cunoscut
bine în Europa, avea comenzi
impunãtoare în România ºi
peste hotarele ei. În toatã
România sunt sculpturile lui, de exemplu, la Bacãu
este monumentul lui G. Bacovia. La Chiºinãu,
pe Aleea Clasicilor, se aflã bustul lui Bacovia
ºi al lui Coºbuc, realizate de Constantin Popovici.

–  Sã revenim la firul amintirilor din copilãrie…
– Mie îmi plãcea sã mã þin scai de surorile mele

mai mari ºi, ca sã fiu cuminte, ele îmi dãdeau foi ºi
creioane sã desenez. Am tot desenat pânã în clasa
a patra, când m-am hotãrât sã frecventez ºi ªcoala
de Picturã pentru copii din Cahul, o ºcoalã cu tradiþii
foarte bune, directorul Gheorghe Huzun era un mare
grafician din zona stepei Bugeacului ºi a pus baza
acestei ºcoli. Aduna copii talentaþi din toate satele
din jurul Cahulului pentru a-i ajuta sã vinã la ªcoala
de Picturã. ªi veneau, de trei ori pe sãptãmânã,
indiferent cã erau zile cu ploaie sau însorite. Aveam
prieteni mai mari, care frecventau ºcoala, aºteptam
cu nerãbdare sã termin clasa a patra, pentru a

continua studiile la Chiºinãu, ºtiam
drumul, ºtiam cerinþele. Pãrinþii aveau
încredere în mine, pentru cã eram
responsabilã. Am terminat ªcoala
Medie Nr. 2 din Cahul, una dintre
cele mai bune din zonã, cu lecþiile
în limba românã, ºi concomitent
ªcoala de Picturã pentru copii. 

– Când oare vor renaºte aceste
bune tradiþii? Cred cã în zilele noastre
nu-ºi mai bate nimeni capul cu harul
copiilor din sate, mai ales al celor
din familii numite dezavantajate
sau de risc.

– Da, pãcat. Generaþia noastrã
a avut mare noroc de buni profesori,
de la care am învãþat multe ºi care

se purtau aidoma colegilor. Ulterior, mi-am prelungit
studiile la Colegiul de Artã Plasticã „Alexandru
Plãmãdealã/I. Repin”, dupã care am intrat la
Facultatea de Arte Plastice, care tocmai se
deschidea atunci la Universitatea Pedagogicã
de Stat „Ion Creangã”. Am fost a doua promoþie.
Eram mai aproape de casa pãrinteascã în comparaþie
cu unii colegi care îºi fãceau studiile la Moscova,
Lvov, Tallinn, Riga, Vilnius, Leningrad, Harkov.
Aº fi putut  ºi eu, dar am vrut acasã, pentru
cã aici erau mai mulþi colegi, pãrinþii erau aproape
ºi, sã recunosc, iubirile. Acasã e acasã.

– Se potriveºte pluralul: prima iubire, dar ºi iubirea
de baºtinã, de  pãrinþi, rude, de ºcoala natalã…

– M-ai prins, aºa este cu-adevãrat. Dupã facultate
am fost conducãtorul artistic al unui studio de artã
plasticã pentru copii ºi paralel aveam ore la facultate.
Legãtura cu facultatea n-am întrerupt-o niciodatã, iar
la Studioul Spectru am fost zece ani ºi mã bucur cã
acei copii care au studiat atunci la mine, majoritatea,
au ales calea artisticã: unii s-au ºcolit în domeniul
artelor plastice la noi, alþii la Bucureºti, la Timiºoara,
la Iaºi, alþii au plecat în Rusia. Unii dintre ei sunt
azi în Europa, în SUA. Þin legãtura cu ei ºi acum,
internetul ne stã la dispoziþie. Mã bucur cã au devenit
membri ai uniunilor artiºtilor plastici din Republica
Moldova, România ºi din alte þãri. Am avut o grupã
de copii chiar de la trei aniºori, a fost un experiment
ºi mi-a reuºit. Odatã cu deschiderea Catedrei de
Artã Decorativã, o catedrã nouã la facultatea noastrã
ºi în genere în republicã, am fost nevoitã sã las
copiii, dar mi-a fost folositor, multe înveþi de la
ei, te impresioneazã naivitatea, sinceritatea lor…

– Eu ºtiam cã invers…
– Cea mai bunã e reciprocitatea, profesorul învaþã

copilul ºi totodatã învaþã ºi el de la copil, aºa se face
de când e lumea ºi pãmântul, dacã ºtii ce sã gãseºti
la un copil. Am deja 25 de ani de activitate
la facultate. 

ÎÎnn aatteelliieerruull EEccaatteerriinneeii AAjjddeerr
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– Pornind traseul biografic de la cãruþa în care
te-ai nãscut ºi ajungând la un sfert de veac de
profesorat ºi de artã plasticã, douã drumuri paralele,
pe care l-ai bãtut cu mai multã îndrãznealã?

– Sunt foarte mulþi artiºti plastici care sunt
ºi cadre pedagogice…

– Eu aº zice majoritatea …
– S-ar putea sã fie. Una e cã îþi place acest

lucru…

– ªi alta cã îþi asigurã pâinea cea de toate zilele…
– E bine sã ai bucata de pâine, dar mai important

e sã-þi placã, doar aºa poþi implanta dragostea
de frumos generaþiilor în creºtere. Când studiam
la universitate am avut mai mulþi profesori buni:
Constantin Crãciun, Petru Severin, Alexandru
Cuzmin, aceºtia ne-au predat pictura, desenul ºi
compoziþia, obiectele principale pentru specialitatea
aleasã. Am mai avut un bun profesor cu ºcoalã
puternicã de la Tallinn, Emil Negarã, care împreunã
cu bunul meu prieten Andrei Negurã m-au încurajat
sã fac tapiserie. Am fãcut nouã ani de ºcoalã
superioarã în domeniul picturii, iar în ultimii doi ani
de facultate am avut fericita ocazie sã studiez ºi arta
textilã prin intermediul acestor doi tineri profesori
ºcoliþi – unul la Tallinn, altul la Budapesta. Pentru
teza de licenþã am ales tapiseria, avându-l pe domnul
Emil Negarã conducãtor. Apropo, lucrarea de licenþã
este în spatele tãu.

– Cum se numeºte?
– Nostalgii arhaice. Este inspiratã din arhitectura

Orheiului Vechi, din ornamentul tradiþional în piatrã…

– Corespund pânã ºi culorile, cu amprentele
timpului întipãrite pe tapiserie.

– Exact, am folosit culorile specifice arhitecturii
în piatrã, am izbutit sã susþin teza de licenþã cu brio
ºi am avut un mare noroc sã rãmân sã lucrez mai
departe la Chiºinãu. Era ceva destul de complicat
pe atunci. Totodatã, participam la expoziþiile Uniunii
Artiºtilor Plastici, cu lucrãri de  picturã ºi tapiserie. 

– Paralel sau consecutiv?
– Mã strãduiesc sã activez în ambele direcþii.

În ultimul timp am lucrat mai mult în domeniul picturii,
tapiseria e un lucru mai migãlos, mai costisitor. În
vremurile de acum, e nu numai plãcere, ci un lux.
Dar, oricum, nu poþi sã laºi ceva ce ai îndrãgit pentru
totdeauna. Particip practic la toate expoziþiile care
sunt organizate de UAP din R. Moldova.

– ªi care a fost prima?
– Prima expoziþie personalã am avut-o în timpul

studenþiei. Împreunã cu Veronica Trifan, Dumnezeu
s-o odihneascã, colega ºi prietena mea de la Colegiul
Republican de Artã Plasticã „A. Plãmãdealã”, am
fost într-o cãlãtorie de o lunã de zile cu studenþi de
la mai multe facultãþi. Aveam trusa cu noi ºi pictam
foarte multe studii din naturã. Am început cu zona
Caucazului ºi am ajuns pe Marea Neagrã, la Odesa.
Un profesor de la universitate ne-a îndemnat sã
facem o expoziþie la Baza de turism Doina, acum nu
ºtiu dacã mai existã. Eu am avut vreo 25 de lucrãri în
ulei ºi acuarelã ºi am expus într-o salã, iar Veronica
în altã salã, avea cam tot atâtea lucrãri. Atunci
a fost prima mea expoziþie personalã, dupã care au
urmat nenumãrate de grup ºi personale. Începând
cu Podul de Flori, am expus în România. Mai întâi,
am fost la Iaºi, cu o expoziþie de grup, împreunã cu
17 pictori, la Galeria Victoria din Piaþa Unirii, a fost
o expoziþie amplã, unde mi-am fãcut mulþi prieteni.
Fiind nãscutã la Cahul, pe malul Prutului, ascultam
posturile de radio ºi priveam televiziunea din
România. ªtiam mulþi interpreþi, actori, pictori
ºi eram dornici sã avem posibilitatea sã mergem
dincolo. Bunica mea paternã pleca des pe la Ungheni
la Galaþi, unde trãia sora ei. Ne aducea alviþã, þesãturi
originale, straie naþionale, pe care ºi acum le þin
minte. Foarte rar veneau ºi din partea cealaltã pe
la noi. Am ajuns la vârsta când îmi pot permite ºi
unele bilanþuri, dar nu ºi odihnã, pentru cã artistul
cât trãieºte e mereu în cãutare de ceva nou,
fascinant, ºi e foarte bine, pentru cã, dacã te
opreºti din drumul acesta, gata, s-a oprit ºi viaþa.

– Chiar voiam sã spun cã eºti un perpetuum
mobile, mereu în cãutare de altceva.

– Am fost ºi sunt. Dupã douã-trei lucrãri simþi
necesitatea sã prelungeºti tematica în cicluri, atât în
picturã, cât ºi în tapiserie. Uneori pictez foarte repede
o lucrare, la altele e nevoie de multã ticluialã, nu mai
vorbesc de partea tehnologicã – pictez în straturi,

aºtept sã se usuce, pictez cu ulei cu tuºe pasturoase,
aplic ºi cuplajul textil, încerc sã scot culoarea de
dedesubt, încerc ºi parcã-parcã ajung la o tehnicã
de autor, dar îmi dau seama cã mai am multe
rezerve. Tehnica colajului pe care-o practic în picturile
mele este cunoscutã demult. Suprapunerea diferitelor
materiale textile ne-a oferit posibilitatea ca pânza
sã parã reliefatã, structuratã, facturatã, nu numai
datoritã mai multor culori, dar ºi unei singure
culori, cu ajutorul umbrelor, luminii ºi a texturii.

– De când te-ai hotãrât sã foloseºti doar uleiuri
bio?

– Coloranþii naturali sunt cunoscuþi de mult, erau
chiar anumite ºcoli, cunoscute mai ales în perioada
Renaºterii, pe vremea lui Tiþian, Veronese, Leonardo
da Vinci, care aveau o mulþime de ucenici pentru
pregãtirea pigmenþilor pentru culori. Toate picturile
vestite sunt pictate pe bazã de coloranþi naturali. Eu
am încercat sã fac câteva lucrãri pictate cu ulei de
nucã amestecat cu dizolvant special foarte fin, care
se foloseºte în picturã ºi la restaurarea picturilor,
am mai folosit ulei de
sâmburi de struguri,
de in, de mãslin ºi de
bostan. Pentru mine
atelierul e ca un
laborator experimental.

– Mai gãseºti timp
ºi pentru postura de
gospodinã?

– Crezi cã se poate
fãrã asta? Mai ales
pentru noi, doamnele,
indiferent ce profesie
am avea. Fac naveta
aproape în fiecare zi:
casã, facultate, atelier
sau invers, casã, atelier,
facultate. Trebuie sã
simþi ºi acasã culoarea
ºi armonizarea lucrurilor
din jur. Vrei, nu vrei, dar
faci un culcuº artistic
ca sã te simþi comod.
Cine nu ºtie cã nu locul
sfinþeºte omul, ci
invers, totul depinde
de persoanã.

– Ce lucruri sfinte are în viaþã Ecaterina Ajder?
– Preþuiesc mult familia, tradiþiile care þin de

familie, prietenia ºi colegialitatea, preþuiesc tot
ce este frumos în jur, ceea ce îl face pe om fericit,
pentru cã este un mare dar de la Dumnezeu
sã iubeºti viaþa, sã iubeºti oamenii ºi sã te bucuri
de succesul lor. 

– O întrebare-încuietoare: ce este fericirea?
– Nu ºtiu cine dispune de secretul fericirii, poate

nici nu existã, eu cred cã fiecare îºi face fericirea
cu mâna lui. Eºti mulþumitã ºi te bucuri de toþi
ºi de tot ce te înconjoarã.

– Când este fericitã Ecaterina Ajder?
– Sã deschid chiar toate parantezele? În orice

moment poþi sã fii fericit. Bunãoarã, acum, când
stãm de vorbã – e un moment de fericire pentru
mine pentru cã am posibilitatea sã vorbesc cu cineva
care mã înþelege ºi care are plãcerea, bucuria sã
mã asculte. Fericirea poate fi întâlnitã oriunde,
depinde cum o vede ºi o cautã fiecare. Îþi spuneam
de Constantin Popovici, care mi-a deschis foarte
multe portiþe în creaþie, m-am simþit enorm de fericitã
cã am avut norocul sã-l cunosc aproape doi ani.
Datoritã lui am cunoscut multe personalitãþi din
România. Pe unul dintre prietenii lui, Radu Negru,
l-am cunoscut la Podul de Flori de la Iaºi. Dupã
aceea, el a venit la Chiºinãu ºi foarte mult m-a
susþinut, a fost ca un pãrinte spiritual. Expoziþia
personalã pe care am organizat-o nu demult la
Iaºi a fost ca un omagiu adus lui Radu Negru, criticul
de artã care a fãcut foarte mult pentru mulþi artiºti
basarabeni ºi nu numai pentru artiºti plastici, ci ºi
pentru scriitori. De ce spun asta? Anii trec, dar faptele
bune ºi amintirile rãmân. La expoziþia amintitã, care
a fost inauguratã la Galeria „Theodor Pallady”
a Uniunii Artiºtilor Plastici, am prezentat 49 de
lucrãri de picturã. Am avut parte de timp frumos,
de vizitatori mulþi ºi aprecieri minunate. 

– Expoziþia personalã de la Bucureºti cum a fost?
– A fost în anul 2012, la Galeria Orizont a Uniunii

Artiºtilor Plastici, unde am expus 72 de lucrãri de
picturã ºi tapiserie. A fost sub auspiciile Ambasadei
R. Moldova la Bucureºti, în frunte cu ambasadorul
Iurie Reniþã. A fost multã lume, inclusiv corpul
diplomatic de la Bucureºti, mulþi actori, mulþi artiºti
plastici, care m-au onorat cu prezenþa.

– Nu doar, ºtiu cã s-au vândut o serie de lucrãri.
– Un artist plastic poate sã vândã doar o lucrare

pe an, dar câteodatã vine norocul ºi vinde peste
20. Am avut ºi eu parte de acest noroc. Un mare
colecþionar de la Bucureºti mi-a cumpãrat mai multe
lucrãri ºi dupã aceea o parte dintre ele au fost
prezentate la o expoziþie din Germania. Este un
colecþionar la a patra generaþie, care deþine o colecþie
impunãtoare  de picturi. Se numeºte Leonardo
Paºcanu, un bun critic în domeniul artelor plastice
ºi un înrãit iubitor de picturã. Îl aºtept sã vinã ºi la
Chiºinãu, pentru cã a vãzut multe lucrãri de-ale
colegilor mei, l-au impresionat ºi vrea sã-i cunoascã.

– De unde ºtie despre arta basarabenilor?
– Din auzite ºi vãzute pe la expoziþii unde au

expus ºi pictori basarabeni. De exemplu, au fost
ample expoziþii chiar în Sala Parlamentului de la
Bucureºti, începând cu anul 1991. L-a impresionat
pentru cã pictura noastrã este o sintezã dintre ºcoala
academicã rusã ºi cea academicã românã, un loc
unde s-au întâlnit discipolii de la mai multe ºcoli:
din þãrile baltice, din Rusia, din Ucraina, din Moldova.
Avem acum ºi noi ºcoala naþionalã de artã plasticã
din Republica Moldova. 

– Ce a spus despre lucrãrile Ecaterinei Ajder?
– …cã a fost cucerit de tehnica de autor ºi de

mesajul lor. Mi-a mai spus cã voi avea succes cu
ele în expoziþiile pe care le organizeazã prin Europa.
Mã bucur când lucrãrile ajung pe mâini bune, la loc
de cinste. ªi în Chiºinãu existã câþiva colecþionari,
la noi este multã lume care cunoaºte arta, le plac
lucrãrile artiºtilor, dar nu au posibilitatea financiarã
sã le procure. De multe ori, am plãcerea sã fac cadou
unele lucrãri unor asemenea îndrãgostiþi de frumos.

– Mi-am exprimat de mai multe ori nedumerirea
de ce oamenii bogaþi de la noi nu-ºi împodobesc
castelele cu lucrãri de artã veritabilã autohtonã?

– E simplu: trebuie sã ne întoarcem la instruirea
noastrã artisticã. De aici sã pornim. Dacã populaþia
nu are un nivel satisfãcãtor de educaþie artisticã
plasticã, e rãu nu numai pentru artiºtii plastici, ci
pentru toatã lumea. Educaþia trebuie sã fie introdusã
de la grãdiniþã, iar orele sã fie predate de un profesor
de artã plasticã, nu de un amator sau de un profesor
pentru completarea normei didactice. Acum se
propune ca orele de artã plasticã, de muzicã, de
educaþie tehnologicã sã fie facultative. E posibil
o astfel de prostie? Este vina în primul rând a
ministerului, apoi a directorilor de ºcoalã, care
nu þin ca obiectul sã fie predat de un profesionist.

– Este ºi vina profesorului care nu se luptã
pentru orele cuvenite.

– Totuºi, avem o generaþie tânãrã instruitã,
talentatã, chiar dacã se spune cã tinerii sunt
indiferenþi, incapabili, cã nu-s bine pregãtiþi etc. Tot
timpul au existat tineri talentaþi ºi mai puþin talentaþi,
iar reprezentanþii tinerei generaþii de azi, îmi permit
sã spun pentru cã sunt alãturi de ei, sunt muncitori,
deºtepþi, culþi. Au o orientare mai clarã decât a
noastrã când eram la vârsta lor, este o generaþie care
ºtie ce poate ºi ºtie ce vrea. Problema este cã mulþi
licenþiaþi în domeniul educaþiei n-au posibilitatea sã-ºi
exercite practic vocaþia pentru cã nu au ore îndeajuns
sau nu au salarii decente ºi atunci pleacã peste
hotare. Avem studenþi care au terminat universitatea
ºi lucreazã în America, au deschis ºcoli de artã în
Italia ºi în alte þãri. Au succese mari ºi aceasta e
dovada cã au fost bine instruiþi acasã. Altfel spus,
pe banii statului nostru, pregãtim cadre bine
specializate pentru alte þãri ºi rãmânem fãrã ele.

– Slavã Domnului cã R. Moldova nu a rãmas fãrã
profesoara Ecaterina Ajder, care în dublã posturã
cred cã a avut tentaþii, poate ºi oferte sã activeze
în afarã. Limbajul artistic e universal.

– Am avut ºi eu posibilitãþi sã mã stabilesc peste
hotare, dar nu mi-am propus aºa ceva. Sunt tipul de
om cãruia îi place sã vadã lumea, sã cãlãtoreascã,
dar mereu se trage sã vinã acasã. Sã nu ne facem
iluzii, veneticul tot venetic rãmâne oriunde, aºa
cã sã dea Domnul sã avem posibilitãþi materiale sã
cãlãtorim pentru a vedea lumea, chiar sã câºtigãm
ºi un ban, dar sã revenim Acasã.



L
a îînceputul aanilor
2000, lumea literarã
româneascã era

tulburatã de iminenta apariþie a
mult aºteptatei Istoria literaturii
române de azi pe mâine,

de Marian Popa, autor considerat mai degrabã
iconoclast ºi incomod, în ciuda faptului cã de mai
bine de 15 ani locuia în Occident. Nu atât demersurile
pentru publicarea cãrþii, peste 2.500 de pagini tipãrite,
stârneau emoþie, cât perspectiva unei viziuni menite
sã modifice fundamental „regulile jocului”, ca ºi
ierarhiile literare (pre)stabilite pe plan intern. Reacþiile
„alergice” la adresa neprotocolarului autor, invitat
nepoftit la festinul literar cotidian, au cuprins dimen-
siuni greu de imaginat: de la acuzaþii de imoralitate
publicã, la cele de colaboraþionism cu vechiul
regim, nimic nu a lipsit din arsenalul calomniei.

Nici chiar ancheta publicatã de revista Luceafãrul
(numerele 44-45, decembrie, 2000) pe tema
oportunitãþii apariþiei cãrþii, la care au rãspuns
35 de critici ºi literaþi, nu a lãmurit lucrurile.
La fel, nici Dicþionarul general al literaturii române
(coordonat de Eugen Simion, 7 volume, Ed. Univers
Enciclopedic, 2006) nu a fost mai generos cu
aprecierile, precizând, prin vocea lui Stan Velea
(op.cit., lit. P/R, p. 326) cã: „fãrã a fixa opinii de
ultimã instanþã, Istoria... angajeazã doar aspecte ale
devenirii unor convingeri”. Mai mult, cartea lui Marian
Popa „constructivã în principiu... lunecã prea lesne
câteodatã spre exagerãri ilare (sic!), originalitatea
fiind câteodatã pãgubitoare unui proiect provocator”.

În aceste condiþii, aproape cã nu mai mirã tãcerea
criticilor consacraþi, ce trimit cartea, cel mult, la
Bibliografie (v. Nicolae Manolescu, Istoria criticã
a literaturii române, Paralela 45, 2008, p. 1460, sau
Alex. ªtefãnescu, Istoria literaturii române
contemporane. 1941-2000, Ed. Maºina de Pâine,
2005, p. 1097). În aceeaºi categorie se include ºi
Irina Petraº, care, în Panorama criticii româneºti.
Dicþionar ilustrat (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2001, p. 537) acordã criticului un rol cu totul marginal,

oferind ca argumente câteva mostre de aprecieri
critice din Homo fictus (apãrutã în 1968) ºi Cãlãtoriile
epocii romantice (1972), precum ºi un portret literar,
datorat lui Mircea Iorgulescu,
din 1978, în care se spune: „Prin
schimbarea câmpului de aplicaþie,
sarcasmul s-a prefãcut în ironie
ºi maliþie, ireverenþa s-a dovedit
degajare ºi liber-arbitru, iar
teribilismul într-un adevãrat efort
de epuizare a tematicii tratate”.

ª
i, ttotuºi, cce aa ddeterminat
aceastã schimbare
de atitudine, având

în vedere cã Marian Popa era
autorizat sã scrie o Istorie a
literaturii, cel puþin judecând prin
prisma apariþiilor precedente, în
special Dicþionarul de literaturã
românã contemporanã
(o întreprindere temerarã, efectuatã de unul singur)
ºi Gesdichte der rumanischen literatur (1980,
traducere de Thomas Kleininger)? 

Rãspunsul îl oferã chiar Marian Popa, în
Avertismentul ce precedã primul volum al cãrþii:
„În Istoria aceasta s-a ajuns fatalmente la
evidenþierea contradicþiilor teoriei cu practica.
Literatura continuã sã fie o ilustrare a ideopoliticului,
dacã nu a politicului, dacã nu a politicului pur...
Se principializeazã, se idealizeazã, se exaltã teze
ºi se sperã în posibilitatea avântului beletristic
prin comandamentul teoretic. Se încearcã certificarea
existenþei unei literaturi socialiste pornind de la cãrþi
amendabile. Niciodatã nu s-a scris mai mult despre
lucruri inexistente...” (Istoria..., vol. 1, Bucureºti,
Fundaþia Luceafãrul, 2001, p. II).

Declarându-se drept autor de bibliotecã, scriind
exclusiv dupã surse (publice sau „secrete”), fie
ele scrise sau orale, Marian Popa, lucreazã, aºadar,
cu materialul clientului, cu precizarea cã: „nu faci
din pânza de sac rochie de mireasã”. Cu alte cuvinte,

Istoria, ºi la fel Comicologia ºi probabil alte cãrþi
ale autorului, reprezintã „o strãdanie de colecþionar”,
de unde ºi stãruinþa detractorilor sãi de a-l prezenta

mai degrabã drept un autor de note,
rãspândindu-se voit confuzia între
termenii de notã, referat ºi studiu,
utilizaþi semantic, dar cu conotaþii diferite,
în dosarele fostei Securitãþi. La fel,
polivalenþa literarã a lui Marian Popa,
exprimatã în abordarea succesivã
a unor genuri diverse, de la roman la
poezie ºi teatru, pânã la critica ºi istoria
literarã, îl transformã, inevitabil, într-un
cãlinescian (ce reuºeºte sã rateze cât
mai multe genuri, insistã unii), deºi,
în nicio împrejurare publicã Marian
Popa nu ºi-a exprimat adeziunea spre
o orientare criticã anume. Mai mult,
Istoria sa nu este o criticã a literaturii
socialiste, ci mai degrabã o oglindã
a ei. Este, pânã la urmã, o exemplificare,

în plan literar, a multiplelor forme ale totalitarismului,
inclusiv ale relaþiilor „secrete” (dar destul de
transparente) dintre literaturã ºi Securitate. În acest
sens, deja se confirmã premoniþia, expusã public
de Marian Popa în 2001, anume cã: „Timpul va
releva documente senzaþionale provenind de la
instituþia respectivã, ce vor extinde reprezentarea
scriitorului epocii” (op. cit., p. IV).

Fundamental, Istoria... lui Marian Popa este ceea
ce s-ar numi o carte obiectivã, rece, adesea chiar
detaºatã, rareori încãrcatã de duioºie ºi, la nevoie,
de o oarecare conivenþã ironicã, despre o epocã ºi
o anume mentalitate literarã ce porneºte de la ideea
cã: „O Istorie a literaturii trebuie sã prezinte realitãþile
epocii, iar nu ce crede autorul cã vrea sã aleagã.
A selecta în funcþie de gusturi, idiosincrazii sau
complexe, înseamnã a urma un îndemn comunist”
(Avocatul diavolului, Marian Popa în dialog cu Marius
Tupan, Bucureºti, Fundaþia Luceafãrul, 2003, p. 87).

(Continuare la pag. 19)
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Seniori aai cculturii

LLiitteerraattuurraa rroommâânnãã llaa zzii
În rrãspãr. AAripa sstângã

MMariian NNENCESCU

ÎÎntr-oo ffiºã „„sumarã”, iinseratã îîn Dicþionarul ddee lliteeraturã rromânã
conteemporanã (ed. aa III-aa, rrevizuitã ººi aadãugitã, BBucureºti, EEd. AAlbatros,
1977, ppp 4440-4441), ccriticul ººi iistoricul lliterar MMarian PPopa ((n. lla BBucureºti,

15 sseptembrie 11938) sse aautocaracterizeazã aastfel: „„Fiul uunei sspãlãtorese.
Urmeazã, ddin 11952, oo ººcoalã mmedie ttehnicã dde mmecanici, ppe ccare oo ppãrãseºte
în 11955 ppentru aa sse îîncadra îîn pproducþie; mmanipulant dde mmateriale ººi mmacaragiu
la oo ffabricã dde ggheaþã, ffrezor ººi rrabotor lla ssecþia ssculãrie aa UUzinelor AAutobuzul,
pânã îîn 11961. ÎÎn 11958 îîºi îîncheie sstudiile mmedii lla uun lliceu sseral; îîn 11966 tterminã
Facultatea dde LLimba ººi LLiteratura RRomânã ººi eeste rreþinut lla CCatedra dde lliteraturã
universalã ººi ccomparatã” ((la iintervenþia llui RRomul MMunteanu, aadãugãm nnoi,
profesor ccãruia îîi vva ppãstra oo nneºtirbitã rrecunoºtinþã). DDesigur, aacest pportret, ppe
care mmai ttârziu vva rregreta ccã ll-aa sscris îîn aacest sstil, ppe ccare îîl vva ccaracteriza ddrept
„o sslãbiciune”, ppoate ffi ccitit ººi îîn ggrila rrealist-iironicã sspecificã ddemersului ssãu ccritic.
În ffond, iinformaþiile ddin Dicþionar, ppe ccare MMarian PPopa îînsuºi lle ppromoveazã,
constituie mmai ddegrabã „„o ssintagmã bbiograficã”, aaleasã ddeliberat ººi pprovocator
de ccritic, mmai aales ppentru aa sse ppune lla aadãpost dde uunele „„atacuri lla ppersoanã”
venite ddin ppartea cconfraþilor nnemulþumiþi dde zzelul ssãu aanalitic.

Câteva pprecizãri ssunt, ttotuºi, nnecesare: mmama ssa, MMaria RRapolti ((de
origine eetnicã ggermanã) nnu eera „„spãlãtoreasã”, cci llenjereasã ((ºi ccroitoreasã)
la GGospodãria dde PPartid, iiar ttatãl „„natural” MMircea PPopa, ssubofiþer dde jjandarmi,
specialitatea ddesenator ccartograf, ooriginar ddin BBotoºani. DDemobilizat îîn 11945,
se vva rretrage lla RRãdãuþi, ffãrã aa mmai þþine llegãtura ccu ffosta cconcubinã, ccu ccare
a aavut, dde ffapt, ddoi ffii.

Viitorul ccritic vva aavea oo ccopilãrie „„normalã” ppentru aanii dde ddupã rrãzboi, ccu
lipsuri ººi mmici bbucurii, ppetrecutã îîn aambianþa mmahalalei bbucureºtene, ppe SSebastian,
în pproximitatea ccartierelor RRahova ººi FFerentari, ppopulate ppe aatunci, mmasiv, dde
lucrãtori lla nnoile uuzine cce sse eextindeau, ffoºti llegionari, aactiviºti dde ppartid ccãzuþi
în ddizgraþie, ddar ººi „„interlopi” dde ddiverse eetnii. EEste îînscris lla ººcoalã îîn 11945, îîn
„cap dde FFerentari”, iiar ccurând ppoartã ccu mmândrie ccravata rroºie, rrepetând eentuziast
salutul cconsacrat: „„Salut vvoios dde ppionier”, ddeºi „„ne cchiorãiau mmaþele ººi ttremuram
de ffrig”. ÎÎn 11946 sscrie pprima ppoezie, ppublicatã îîn rrevista Univeersul ccopiilor,
continuând ssã sscrie, vva ssusþine mmai ttarziu, ccu oo ffrecvenþã dde „„una ppe aan”.

Recunoaºte, nnu ffãrã ooarecare ccochetãrie ffrivolã, ccã eexperienþa mmahalalei
reprezintã „„o mmarcã sstilisticã” ppentru eel, cca sscriitor, ddar ººi uun „„joc ssportiv”, ccu
reguli ººi neereegguli specifice. ÎÎn aacelaºi ccontext, aafirmã ccã ss-aa îîncãpãþânat ssã sscrie
IIstoria lliteeraturii dintr-uun aantiinstinct dde cconservare, iiar aacest ttip dde ccomportament
se ddatoreazã ccopilãriei îîn mmahala.

Este eelev, bursieer, lla ªªcoala MMedie
Tehnicã dde MMecanicã, ddar aadmite
cã lla lliceul sseral „„n-aa ddepãºit ooptul”.
În 11958 sse ppregãteºte ppentru FFilosofie,
dar fface aarmata, lla ttermen, lla aartilerie,
la SSomeºeni-CCluj, aapoi rreuºeºte „„din
întâmplare” lla LLitere. TTot îîn aaceastã
vreme ccompune „„un ttetrameron pporno-
politic”, pprobabil aabandonat, iintitulat
La uun ccolþ ddee ccotiturã, ººi sscrie 225 dde
„scrisori dde ddragoste, sstandard”, ppe ccare
le pplaseazã, nnu ffãrã ssucces, uunor ccolegi
dornici dde aaventuri eerotice, ddar iincapabili
sã aaplice oo sseducþie mmai eelevatã.
În aadolescenþã, ppracticã, ddupã mmoda
vremii, rrugbiul, lla ffel cca TTudor GGeorge-
Ahoe, ssau „„Gigi” AAstaloº. CCa sstudent,
continuã ssã llucreze îîn „„schimbul ttrei”, lla UUzina AAutobuzul, ffiind ttentat dde ccâºtigul
consistent. ÎÎn 11964 ddevine mmembru dde ppartid. CColaboreazã lla Luceeafãrul,
la ppropunerea llui IIon DDodu BBãlan ((pe aatunci, rredactor-ººef aadjunct), ddar ººi
la Sãptãmâna lui EEugen BBarbu, ffãrã aa fface pparte, ttotuºi, ddin aanturajul iintim
al „„patronului”. DDebuteazã, eeditorial, îîn 11968, ccu Homo ffictus („o îîncercare dde
clasificare aa ppersonajului lliterar”), uurmând Modeelee ººi eexeemplee (1971), mmonografia
Camil PPeetreescu (1972), oo aanalizã aa ooperei sscriitorului eefectuatã îîn ffuncþie
de mmetoda ssubstanþialismului, ººi, îîn ffine Dicþionarul ddee lliteeraturã rromânã
conteemporanã (ed. II, 11971, eed. aa III-aa, 11977). ÎÎntre 11973-11974 eefectueazã uun
stagiu dde ppregãtire lla SStuttgart, îîn ccadrul uunei bburse HHumboldt, iiar îîntre 11983-11987
este „„lector” dde llimba rromânã, oo sineecurã, vva sspune, lla UUniversitatea ddin KKöln.

În 11986 ccere aazil ppolitic îîn þþara dde aadopþie, mmotivând uulterior ccã „„a aales
confortul, mmai aales ppentru aa aaduna mmaterial ppentru IIstoriee: „„Am pplecat ddintr-oo þþarã
sovietizatã îîn uuna aamericanizatã”, vva cconstata îîn ttimp, ssuferind ººi oo ppedeapsã
complementarã ((confiscarea aaverii, ddegradarea mmilitarã ººi iinterzicerea ddrepturilor
civile), ssuspectã ppentru uun pprezumtiv „„colaborator aal SSecuritãþii”.

Dupã 11990, ppublicã, îîn þþarã, IIstoria LLiteeraturii RRomânee ddee aazi ppee mmâinee
(2 vvolume, 22 eediþii, 22001 ººi 22009), aantologia dde tteatru Meercurius, ccomitee aal vviseelor
(Fundaþia LLuceafãrul, 22004) ººi eediþia aa III-aa, rrevizuitã aa Comicologgieei (Ed. SSemne,
2010, ccoperta dde MMircia DDumitrescu). ((M. NNencescu) 
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I
niþiem ddin aacest nnumãr
o rubricã nouã, pe care o
considerãm necesarã, în

consonanþã cu crezul editorial
ºi cultural al Curþii de la Argeº.

Douã ipostaze au generat
ideea unui comentariu
despre românism ºi despre
necesitatea reafirmãrii virtuþilor
sale constructive. 

Prima a fost o constatare persistentã. În mai multe
cercuri intelectuale din Bucureºti ºi din þarã, anturate
de valoroase spirite culturale ºi ºtiinþifice, discursul
participanþilor în cadrul oficial ºi în afara acestuia
parcã ar fi venit de pe altã planetã, se plasa în sfere
atât de îndepãrtate ºi strãine, încât persoanele
respective pãreau sã nu mai pãºeascã pe acest
pãmânt, ci pe nori pufoºi ºi imaculaþi. Sigur, o
asemenea desprindere lãsa libertate absolutã celor
mai rafinate speculaþii ºi unui cosmopolitism admirabil
în sine. În plus, se þesea o plasã de siguranþã care
sã-i izoleze pe protagoniºti de trivialul agresiv al
zilelor noastre. Nimic rãu în aceastã evadare spre o
sferã spiritualizatã în care nu se întâmplã decât ceea
ce visau protagoniºtii, absenþi, însã, de la dezbaterile
curente care ar fi trebuit sã menþinã un echilibru
social între abuz ºi decenþã. Asemenea dezertare
din faþa cotidianului era comisã de personalitãþi
respectate, care au un mare impact asupra vieþii
spirituale româneºti, abandonatã de dragul unui
intelectualism real, dar neproductiv la nivelul societãþii
care are o mare nevoie de modele ºi de cultivarea
valorilor naþionale care ne identificã ºi ne legitimeazã
ca popor, pentru cã românismul ºi-a fundamentat
rezistenþa în timp ºi valoarea doctrinarã prin
participarea oamenilor sãi de frunte la confruntãrile
productive de idei ºi de programe sociale în care
resursa principalã de argumente a fost tocmai bogãþia
ºi particularitãþile spiritualitãþii autohtone. 

A doua ipostazã a constituit-o opusul dezastruos
la cea dintâi: abandonul total al prestaþiei publice, al
luptei în spiritul ºi în favoarea caracteristicilor proprii
naþiunii, într-o perioadã de aprigã concurenþã între
curente ºi viziuni menite sã ducã la un clasament al
identitãþilor naþionale în care românismul sã fie supus
sau strivit de tendinþele globaliste a tot nivelatoare.
Cu câþiva ani în urmã, unul dintre conducãtorii
europeni recunoºtea cã multiculturalismul eºuase
în vestul continentului nostru. Naivii au crezut cã
afirmaþia crea spaþiul pentru afirmarea consistentã
a culturilor individuale ale fiecãrui popor. Ceea ce a
urmat a zdrobit asemenea speranþe pentru cã a fost
deschisã larg calea spre o atitudine segregaþionistã,
conceputã sã impunã valorile universaliste, binevenite
în sine, prin marginalizarea celor aparþinând þãrilor
mai mici, din afara pivotului puterii continentale. 

E
ste llocul, ccred, ca în acest punct sã aduc
o precizare fundamentalã, de la care
a pornit iniþiativa deschiderii acestei rubrici.

Românismul este pro-România ºi nu anti- alte entitãþi
statale sau nonstatale, grupuri, minoritãþi, comunitãþi
etnice mai apropiate sau mai depãrtate. 

Românismul este dorinþa de participare în condiþii
de egalitate absolutã, prin avansarea propriilor valori
ºi tradiþii, la marele dialog al culturilor universale. 

Românismul susþine relaþionarea deschisã
ºi constructivã cu factori de culturã ºi civilizaþie
din interiorul ºi din afara graniþelor tocmai pentru
îmbogãþirea reciprocã a partenerilor la schimbul
dinamic multi-direcþional de cunoºtinþe. 

În acest spirit ºi cu dorinþa de promovare a
românismului ca o componentã a identitãþii naþionale,
rubrica va continua prin contribuþia unor invitaþi,
a unor personalitãþi din toate domeniile, gata sã
vã prezinte propria viziune ºi propria argumentaþie
în sprijinul românismului. 

Românismul nu are nimic comun cu naþionalismul
agresiv, depãºit istoric ºi condamnabil pentru
discursul exclusiv ºi pentru excesele care fac
mai mult rãu decât bine identitãþii româneºti. 

Românismul are, însã, o legãturã profundã ºi
directã cu patriotismul, o atitudine intens cultivatã în
marile civilizaþii, dar care, din pãcate, la noi a devenit
cuvânt de ocarã ºi este ignoratã, dacã nu chiar
condamnatã. De ce? Europenismul nu cred cã poate
fi acceptat ca un monolit cu o geometrie perfectã,

pentru cã în esenþã el înseamnã oameni,
individualitãþi cu credinþe, obiceiuri ºi trãsãturi proprii.
El înseamnã acumularea valorilor specifice fiecãrei
culturi, înseamnã asumarea bogãþiei de forme
ºi a diversitãþii popoarelor asociate dincolo
ºi mai presus de birocratismul centralizator
al unor instituþii comunitare. 

De ce este nevoie de românism când oferta
externã este atât de copleºitoare?

Un prim motiv ar fi faptul cã nu tot ce conþine
aceastã ofertã este perfect traductibil ºi acceptabil
pentru cultura, credinþa, tradiþia ºi valorile românilor,
pentru cã acest conþinut a fost elaborat în cu totul
altã parte, într-un mediu diferit de cel familiar nouã.
Începând cu limbajul ºi încheind cu inventica
industrialã, orice naþiune îºi îmbogãþeºte patrimoniul
ºi prin împrumuturi externe, dar motorul progresului
rãmân resursele interne. Un triaj al acestor
împrumuturi îl exercitã aplicarea ºi respectarea
intereselor naþionale. Ori aici influenþa împrumutului
este mãsuratã atât prin capacitatea de absorbþie
a elementului extern,
cât ºi prin disponibilitãþile
publicului de a-l adopta
ca noutate ºi ca valoare
proprie. Aici intervin
principiile care dau
consistenþã pentru tot
ceea ce este adecvat ºi
benefic românilor ºi ceea
ce ne rãmâne strãin nouã
ºi, deci, poate sã aºtepte
acceptarea de masã
într-o prelungitã adormire.

R
omânismul eeste
chemat, prin
vocile sale cele

mai competente, sã cultive
tocmai principiile de
selecþie, sã construiascã
scara valorilor în baza
cãrora, din torentul de
influenþe, informaþii ºi
chiar agresiuni spirituale, românii, ca europeni
dedicaþi ºi competenþi, sã aleagã tot ce este necesar
ºi benefic. Acumularea acestor valori sporeºte
însãºi relevanþa europenismului în care românismul
se poate integra constructiv ºi activ tocmai prin
selectarea componentelor politice, sociale ºi culturale
propice naþiunii române ºi familiei continentale. 

Propunem ca elemente componente ale
românismului activ cultura, credinþa creºtin-ortodoxã
ºi educaþia intra- ºi extra-ºcolarã. 

Cultura rãmâne fundamentul identitar fãrã de care
naþiunea îºi pierde legitimitatea. Patrimoniul spiritual
românesc are nevoie de o permanentã valorificare,
de cultivarea reperelor temeinice, care, acumulate
în timp, ne-au fãcut ceea ce suntem azi ca popor
ºi ca naþiune. Din fericire, spirite geniale clasice
ºi contemporane ne fac cinste ºi ne permit sã ne
înfãþiºãm pe scena lumii cu personalitãþi universale
din domeniul creaþiei materiale ºi spirituale care
nu s-au ferit niciodatã sã afirme cã sunt români,
cã provin ºi aparþin în primul rând tezaurului
spiritual românesc. 

Amintesc aici un singur argument, prozaic, dar
extrem de convingãtor. Fondul de carte ºi documente
româneºti din cea mai mare bibliotecã din lume –
Biblioteca Congresului SUA – este cel mai bogat
pentru zona central ºi est-europeanã, cu peste 250
de mii de titluri. Curatorii pãstreazã cu veneraþie
ºi mândrie Istoria imperiului otoman a lui Dimitrie
Cantemir, o partiturã originalã a lui George Enescu,
scrierile lui Bãlcescu ºi harta pe care preºedintele
Woodrow Wilson a discutat la Conferinþa de Pace
de la Paris reîntregirea teritorialã a României dupã
Primul Rãzboi Mondial ºi dupã dispariþia celor trei
imperii de ocupaþie: austro-ungar, þarist ºi otoman. 

Sã punem în contrast soarta manuscriselor din
fostul Muzeu al Literaturii Române, manuscrise
exilate în pivniþele Casei staliniste a Scânteii, pentru
care decidenþii nu au deschis mãcar o chetã publicã
pentru a achiziþiona sau construi o clãdire salubrã,
în care sã ne adãpostim ºi sã ne conservãm
o parte a comorilor noastre culturale.

R
omânismul eeste cchemat sã atragã atenþia
asupra unor anomalii, a unor tendinþe de
depersonalizare a naþiunii de dragul unei

înþelegeri proaste ºi greºite a modernizãrii. Prima
ranã urâtã, dureroasã ºi, din pãcate, greu de
vindecat este mutilarea peisajului citadin. În Bucureºti
ºi în mai toate oraºele þãrii construcþii valoroase, cu
personalitate, purtãtoare de istorie ºi de evenimente
din viaþa cetãþii, sunt neglijate pentru ca, odatã cãzute
în ruinã, sã poatã fi înlocuite cu paralelipipede
enorme, hidoase, impersonale, simple transplanturi
nefireºti pentru ambianþa ºi tradiþia poporului român.   

Mai grav este asaltul împotriva limbii române,
abandonatã în calea invaziei de barbarisme, de
cosmopolitism de boutique, de tabloidizare pânã
ºi a celui mai modest mesaj public. Ceea ce devine
tot mai îngrijorãtor este faptul cã acestui proces
de depersonalizare a celui mai uzitat mijloc de
comunicare – limbajul – îi cad victime ºi instituþiile
media publice, chemate sã cultive corectitudinea
limbii române: radioul ºi televiziunea. Ca reporter

stagiar am avut fericirea sã învãþ rostirea la
microfon de la George Speranþã ºi de la Ilie
Ciurescu. Aceºti profesioniºti de excepþie ºi
alþii din generaþia lor venerau limba românã,
nu acceptau nicio abatere, respectau cu
religiozitate norma academicã. Sã-i ascult
era o permanentã ºcoalã, era sublimarea
a tot ce are mai frumos ºi mai expresiv
limbajul nostru rostit. Românismul înseamnã
repunerea totalã ºi definitivã în drepturi
a limbii române, sancþionarea abuzurilor
ºi impunerea reglementãrilor aduse frecvent
de cãtre Academia Românã. 

Am vãzut cã þãri dezvoltate de pe ambele
maluri ale Atlanticului cer tot mai insistent
ca nou-veniþii care vor sã lucreze sau sã se
naturalizeze sã foloseascã fluent ºi corect
limba naþionalã. Este o cerinþã logicã
pentru ca aceºti migranþi sã beneficieze
de drepturile colective ºi individuale ale noii
þãri de rezidenþã ca sã se poatã integra în
comunitãþi sociale ºi profesionale. Nu este
vorba de bariere artificiale, nici de mãsuri

discriminatorii, ci tocmai de grija faþã de soarta celor
sosiþi în cãutarea unui trai sau loc de muncã mai bun.
O asemenea mãsurã nu þine de individualismul unei
societãþi exclusiviste. Ea este emanaþia caracterului
sãu democratic, a capacitãþii de incluziune a unor
oameni proveniþi din alte medii culturale ºi lingvistice. 

R
omânismul îînseamnã însãºi pãstrarea
caracterului identitar al limbii naþionale,
pãstrarea valorilor sale legitime ºi susþinerea

procesului de promovare a operelor care au
consacrat-o ca reper de legitimitate a naþiunii, inclusiv
în foruri continentale unde este folositã ca marcã
fundamentalã a României. 

În actuala conjuncturã internaþionalã anarhicã,
românismului îi revine ºi nobila dar dificila misiune
de consolidare a credinþei creºtin-ortodoxe. Toleranþa
propovãduitã de biserica noastrã naþionalã i-a
încurajat pe unii închinãtori în faþa altor zei sã-ºi
gãseascã adãpost ºi altar pe pãmânturile noastre.
Au venit, au rãmas ºi nu i-a tulburat nimeni în
credinþa lor. Atunci de ce sã fim tulburaþi noi ºi
propria noastrã credinþã? De ce sã fiu oprit pe stradã
de un sectant care considerã cã creºtinismul meu
nu e credinþa dreaptã ºi cã trebuie sã mã lepãd
de Sfânta Cruce pentru cã cineva – nu-i contest
convingerile – a avut o altã viziune? Românismul
trebuie sã rãspundã argumentat, convingãtor ºi
ferm provocãrilor actuale: toleranþa religioasã de care
naþiunea românã a dat ºi dã dovadã în continuare
nu înseamnã cã ne renegãm originile, cã renunþãm
la icoane, gata sã le înlocuim cu simboluri strãine
nouã. Identificarea unor excese sau greºeli ale
unora dintre membrii clerului ortodox nu înseamnã
ponegrirea Bisericii ca instituþie. Sigur, abuzurile ºi
neregulile comise de unii prelaþi trebuie sancþionate.
Acte incompatibile cu credinþa s-au înregistrat în
bisericile americane sau în cea anglicanã, dar tãria
confesiunii a sporit tocmai pentru cã abaterile de
la calea dreaptã au fost identificate ºi sancþionate
la nivelul indivizilor vinovaþi ºi nu la cel al credinþei
în sine. 

NNeevvooiiaa ddee rroommâânniissmm
Nicolae MMELINESCU
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D
upã IIoan CCasian, cele trei „gânduri rele”
(logismoi) cu care diavolul Îl ispiteºte
pe Isus ºi pe care Acesta le biruie sunt

lãcomia (transformarea pietrelor în pâini), slava
deºartã (azvârlirea de pe creasta muntelui) ºi orgoliul
(stãpânirea întregii lumi). Adicã, tocmai cele trei
ispite pe care „primul Adam” nu le-a putut învinge
ºi din pricina cãrora s-a vãzut izgonit din rai.
Adam a muºcat din mãr (gastrimargia), „ochii
i s-au deschis”, devenind lãudãros (cenodoxia)
ºi s-a socotit „aidoma zeilor” (superbia).

Interesantã credinþa, transmisã de cãlugãrii
egipteni, conform cãreia Isus n-ar fi avut parte
de toate ispitele destinate oamenilor, diavolul
rezumându-se la un „test” selectiv. Dacã ispititul
a învins lãcomia, n-a mai trebuit sã fie încercat
la capitolul luxuria („poftã sexualã”), dat fiind cã
aceasta din urmã se trage direct din prima etc. Se
cunoaºte credinþa docetiºtilor, care negau realitatea,
concreteþea Întrupãrii. Ei bine, din Convorbirea a
cincea a lui Ioan Casian aflãm urmãtorul lucru: Isus
mânca, bea ºi dormea în chip real, ca orice om;
El a fost rãstignit în mod real. Dar pãcatul originar,
datorat neascultãrii lui Adam (praeuaricatio),
Isus nu l-a avut în chip real (uerum), ci imaginar
(imaginarium). Isus n-a simþit niciodatã „piroanele
de foc” ale „poftei carnale”, pe care oamenii le
resimt prin simplul fapt cã s-au nãscut oameni.
De aici, întrebarea fireascã: putem noi ajunge
la perfecþiunea hristicã atâta vreme cât nu ne
bucurãm de atuurile divine de care s-a bucurat Isus
în lupta cu Rãul? Sau, altfel: ce merit a avut Isus în
lupta cu ispitele, atâta vreme cât, prin însãºi natura
Sa divinã, El nu era capabil sã pãcãtuiascã? Din
punct de vedere teologic, trebuie salvate atributele
divine ale lui Isus. Dar, acceptând acest lucru,
acceptând cã Isus n-a putut pãcãtui, tocmai pentru
cã natura Sa divinã este incompatibilã cu pãcatul,
ce argumente mai rãmân în picioare pentru a
ne convinge pe noi, oamenii, cã putem ajunge
„desãvârºiþi ca Isus”? 

Ioan Casian nu atacã frontal o asemenea
chestiune, dar ea decurge din secvenþa celor trei
ispitiri „paradisiace”. O putem eluda, însã a eluda
nu înseamnã a rezolva. Sã încercãm o soluþie,
mãcar cu titlu de ipotezã. Adam a fost creat de
cãtre Dumnezeu „perfect”, ca model ºi tatã al întregii
omeniri. Dacã nu ar fi fost creat perfect (la nivel de
creaturã), atunci înseamnã cã Dumnezeu a dat greº.
Iar un Dumnezeu care dã greº nu poate fi socotit
Dumnezeu. Aceastã perfecþiune a naturii adamice,
susþine tradiþia orientalã a Bisericii, începând cu
Irineu, se pãstreazã ºi dupã cãdere, dar umbritã
de pãcat sau camuflatã sub crusta pãcatului. Aºadar,
ea nu e distrusã complet, cum susþinea Augustin ºi
cum susþin denominaþiunile protestante, ci e doar
umbritã. Pe acest postulat se bazeazã proiectul de
îndumnezeire propus de misticismul creºtin. Firea
omului n-a fost total pervertitã, ea a rãmas aceeaºi
ca firea lui Adam dinaintea cãderii; a fost doar
umbritã de pãcat. De aici rezultã cã fiinþa umanã
se poate îndumnezei tocmai pentru cã modelul dupã
care Dumnezeu l-a creat pe Adam, inclusiv pe noi,
este unul hristic. Prin urmare, nu doar Isus poate
birui viciile ºi demonii, ci ºi noi, copãrtaºi la
perfecþiunea naturii prelapsariene a lui Adam,
prin puterea harului divin. 

M
eritã aacum ssã nne ooprim ppe îîndelete asupra
listei celor opt logismoi („gânduri rele”),
pentru cã ea reprezintã chintesenþa moralei

creºtine în versiune practicã. Fireºte, „ingredientele”
care o compun se întâlnesc ºi în tradiþia filosofico-
moralã a Antichitãþii pãgâne (Platon, Aristotel,
Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, Plutarh etc.); de
asemenea, aºa cum aratã Antoine Guillaumont în
Introducerea la ediþia Tratatului practic al lui Evagrie,
se pot depista ºi antecedente în literatura iudaicã
intertestamentarã; în fine, existã descrieri punctuale
ºi importante ale unuia sau altuia dintre logismoi
în literatura creºtinã din primele trei secole (Pavel,
Clement Alexandrinul ºi mai cu seamã Origen);
dar Evagrie Ponticul, maestrul din umbrã al lui
Ioan Casian, este primul care stabileºte un canon
al principalelor vicii, primul care le descrie grupat

ºi sistematic,
stabilindu-le ºi
antidotul pe baza
Scripturii, a tradiþiei
ascetice ºi
experienþei
personale. Iatã lista
evagrianã: lãcomia
(gastrimargia), curvia
(porneia), iubirea de
arginþi (philargyria),
tristeþea (lype),
mânia (orge), acedia
(akedia), slava
deºartã (kenodoxia) ºi
trufia (hyperephania).

Existã o singurã
deosebire între lista
lui Evagrie ºi cea a lui
Casian: la acesta din
urmã, tristeþea se aflã
pe locul cinci, iar

mânia pe locul patru, invers decât la Evagrie. Grigore
cel Mare, în Moralia, preia lista lui Casian, dar
înlocuieºte acedia cu inuidia. Apoi, scoate „trufia”
din lista comunã ºi-i conferã un rol aparte, de viciu
suprem. Astfel, lista se reduce la ºapte vicii generale,
cu invidia în locul acediei. În secolul al XIII-lea ea se
fixeazã definitiv (e vorba de lista „celor ºapte pãcate
capitale”, popularizatã mai ales de Contrareformã). În
Orient, Ioan Damaschinul moºteneºte ºi pãstreazã
toate cele opt „duhuri rele” (Despre cele opt duhuri
rele, Patrologia graeca 95, 80A). 

A
inventat EEvagrie de toutes pièces aceastã
teorie? Nu a avut nicio sursã la îndemânã?
Hausherr, iar dupã el Guillaumont, susþine

cã Origen s-ar afla la originea listei evagriene.
Numai cã la teologul alexandrin cele opt vicii nu
sunt prezentate într-o teorie autonomã ºi coerentã,
ci dispersat. Iatã pasajele importante unde Origen
pomeneºte numele câtorva vicii: In Matthaeum XV,
18 (philoploutia, iubirea de bogãþii; to pneuma tes
kenodoxias, duhul slavei deºarte; to pneuma tes
epithymias, duhul poftei neînfrânate; tou phobou,
al fricii; tes hedones, al plãcerii; tes orges, al mâniei);
In Ezechielem 6, 11 (unde se reiau câteva din lista
precedentã ºi apar douã noi: ho daimon tes lypes,
demonul tristeþii, ºi ho daimon tes porneias, demonul
curviei). Din pasajele origeniene referitoare la vicii

lipsesc douã: acedia ºi
gastrimargia sau lãcomia.
Ele apar însã indirect, în
pasajele citate din Scripturã,
mai cu seamã în legãturã cu
scena ispitirilor lui Isus. Prin
urmare, se poate spune cã
toate cele opt vicii sau toþi cei
opt demoni înºiraþi de Evagrie sunt pomeniþi
într-un context sau altul de cãtre maestrul
sãu indirect, Origen.

O. Zöckler ºi L. Wrzol (citaþi de Guillaumont,
pp 73-75) propun un model stoic pentru lista lui
Evagrie. Într-adevãr, recunoaºte Guillaumont,
stoicismul ºi-a lãsat amprenta asupra lui Evagrie
(sã nu uitãm cã acesta a fost discipolul direct al
lui Grigore din Nazianz, care a studiat la Atena,
frecventând cu asiduitate cursurile retorilor ºi
filosofilor pãgâni). Evagrie, vom vedea mai încolo,
preia din stoicism unul dintre termenii-cheie
(apatheia), dar îl încreºtineazã. Apatheia evagrianã
nu are aproape nimic comun cu cea stoicã. În
tentativa sa de a depista modelul „octavei” lui
Evagrie, Guillaumont ajunge ºi la Testamentul
celor doisprezece patriarhi, scriere iudaicã
intertestamentarã, datând, probabil, din sec. al II-lea
î.Hr. Aici, tema celor opt „duhuri ale rãtãcirii” este
subordonatã temei principale a celor douã duhuri pe
care omul le primeºte din naºtere: duhul adevãrului ºi
duhul minciunii sau al rãtãcirii (al erorii). Acestor douã
duhuri opuse, ireconciliabile, Testamentul lui Iuda le
adaugã un al treilea duh, „duhul de mijloc”, care se
manifestã la nivelul spiritului omenesc prin facultatea
discernãmântului. „Duhul de mijloc” discerne binele
de rãu ºi apoi alege în mod liber unul dintre cei
doi poli. Mintea care a ales binele se va subordona
duhului adevãrului; cea care a ales rãul, duhului
rãtãcirii. Faptele tuturor se aflã înscrise direct
pe piept, ca într-un catastif viu, aºa încât orice
încercare de mãsluire devine imposibilã.

C
um sspuneam, Testamentele celor
doisprezece patriarhi menþioneazã mai
multe „duhuri ale rãtãcirii”, în general opt,

numãr care trimite cãtre lista evagrianã. Conform
Testamentului lui Ruben (3,3-9), existã ºapte duhuri
„specializate” ale rãtãcirii, la care se adaugã unul
general: 1) duhul desfrânãrii (sãlãºluieºte în simþuri);
2) al gastrimargiei (pofta nemãsuratã de mâncare;
în pântece); 3) al certei (în ficat ºi în bilã); 4)
al amãgirii, al vrãjitoriei (dupã traducãtorul francez,
al „cochetãriei”); 5) al trufiei; 6) al minciunii; 7) al
nedreptãþii. Al optulea duh, prezentat separat, este
„duhul somnului”. În alte locuri din Testamentele
celor doisprezece patriarhi apar informaþii inedite.
De pildã, în Testamentul lui Levi 3,2 se spune cã
duhurile rãtãcirii (numite „duhuri ale pedepsei”)
locuiesc în al doilea cer (pornind de la pãmânt),
printre gheþuri ºi zãpezi. Dupã Judecata finalã,
aceste duhuri vor administra pedepsele cuvenite
pãcãtoºilor. Testamentul lui Iuda (14,8) avertizeazã
asupra primejdiei de a consuma vin în cantitãþi
exagerate. Vinul, se spune aici, ar facilita pãtrunderea
duhului rãtãcirii în sufletul omului. În Testamentul lui
Issachar (4,1-6) se propune un leac împotriva acestui
duh, ºi anume, simplitatea, virtute atribuitã îndeobºte
patriarhului Avraam.

IIooaann CCaassiiaann.. TTeemmee ddiinn CCoonnvvoorrbbiirrii dduuhhoovvnniicceeººttii
DDee ooccttoo uuiittiiiiss ((II))

Crristian BBÃDILIÞÃ

R
omânismul eeste cchemat ºi la solidaritate cu bisericile surori. Când
însemnele altor confesiuni au fost considerate de credincioºi ca fiind
profanate, toate capitalele lumii au fost asaltate de proteste, unele

însoþite de violenþe ºi ameninþãri, într-un spirit solidar exemplar. De ce nu ne
solidarizãm ºi noi cu creºtinii din alte zone, ale cãror biserici au fost incendiate
ºi ai cãror preoþi ºi enoriaºi au fost uciºi sau mutilaþi pentru simplul motiv cã
erau minoritari? Este în spiritul creºtin sã-þi ajuþi aproapele. Solidaritatea este
un comportament care trebuie cultivat cu insistenþã de cãtre ierarhii Bisericii
Ortodoxe Române pentru ca ea sã devinã a doua naturã la nivel individual
ºi sã se manifeste ca atare în viaþa de zi cu zi.

Românismul, ca modalitate efectivã de acþiune ºi ca motor al vieþii spirituale
înseamnã ºi cultivarea în procesul educaþional a identitãþii naþionale, repet,
nu în detrimentul altor culturi, ci tocmai în sensul îmbogãþirii patrimoniului
universal bazat pe valoare.

Jocul politicianist cu legislaþia învãþãmântului românesc, care se pare cã a
devenit sport guvernamental, nu face decât sã saboteze sentimentele româneºti

ºi naþionale. Excluderea unor capitole importante din studiul istoriei naþionale,
comprimarea pãguboasã a operei scriitorilor clasici în orele de literaturã ºi
abandonarea studiului limbii române sunt lovituri ale cãror efecte se resimt nu
doar la nivelul studiilor universitare, ci ºi la nivelul comportamental ºi intelectual al
celor care nu pot sau nu sunt interesaþi de pregãtirea universitarã. Lacune uriaºe
în cultura generalã a absolvenþilor de liceu îi condamnã sã devinã victime sigure
ale consumismului submediocru, ale cosmopolitismului derizoriu ºi ale tabloidizãrii
de supermarket. Efectul social este depersonalizarea, pierderea identitãþii
naþionale ºi adoptarea prin imitaþie a unor mentalitãþi ºi atitudini antiromâneºti. 

Îi revine românismului dificila misiune ca, prin spiritele sale inteligente ºi
influente, sã repunã învãþãmântul, educaþia sub toate formele la temelia spiritului
naþional, la consacrarea identitãþii poporului român, creºtin, parte fundamentalã
a construcþiei europene, individualitate culturalã originalã în concertul naþiunilor. 

Argumente în favoarea acestor trãsãturi vor fi aduse de cei care vor accepta
invitaþia sã colaboreze la rubrica „Nevoia de românism”. 

(Rubricã rrealizatã dde RRaluca TTudor)



C
e eeste mmatematica? Dacã pui întrebarea
aceasta, vei primi o mulþime de rãspunsuri
diferite, adesea, chiar rãspunsul cã aceastã

întrebare este prea grea pentru a i se putea da un
rãspuns satisfãcãtor. Un matematician sau un student
va spune cu mare probabilitate cã el demonstreazã
teoreme ºi astfel studiazã structura ºi proprietãþile
obiectelor matematice artificiale, care sunt utile
în a modela realitatea, sau relaþiile dintre diverse
obiecte de acest fel. Un elev de liceu îþi va spune
cã matematica este constituitã din calcule care
pot fi folosite pentru a rezolva clase de sarcini
matematice, numite ºi probleme, cum ar fi rezolvarea
de ecuaþii sau de sisteme de ecuaþii, sau analizarea
proprietãþilor unei curbe. Evident, poþi primi ºi
rãspunsul cã matematica este ceva dificil de înþeles,
astfel încât orice persoanã „normalã” poate trãi
ºi poate avea succes ºi fãrã ea. Acesta este
un rãspuns frecvent, ba chiar, din nefericire,
este mai mult o regulã decât o excepþie.

Matematica este cel mai puternic instrument pe
care oamenii l-au dezvoltat pentru a investiga lumea
din jurul nostru. Dar ea este predatã în aºa fel încât
elevii nu realizeazã acest lucru. În special în liceu,
ei învaþã metode (algoritmi) pentru a rezolva anumite
probleme (de exemplu, pentru a gãsi maximul unei
funcþii). Acest lucru poate fi vãzut ºi ca un fapt pozitiv,
ca provocare intelectualã, deoarece multe dintre
metode nu sunt uºor de aplicat. Partea proastã este
însã cã elevii pot învãþa sã aplice cu succes metode
pentru a rezolva diferite probleme fãrã a înþelege cu
adevãrat de ce aceste metode funcþioneazã aºa cum
trebuie. Adesea, elevii de liceu nu au o bunã intuiþie
a ceea ce este infinitatea sau ideea de limitã, dar
ei folosesc aceste concepte în mod vag pentru
a analiza funcþii artificiale, fãrã nicio legãturã cu
realitatea. Unde greºim? În multe locuri. Ar trebui
sã pornim de la a ne gândi mai întâi ce este
matematica ºi abia apoi sã încercãm sã gãsim
o cale prin care sã o predãm în mod potrivit.

D
in ppunctul mmeu dde vvedere, cel mai bun
mod de a privi matematica este ca limbaj
special, dezvoltat pentru ºtiinþã, adicã

pentru generarea de cunoaºtere. Cu câteva mii de
ani în urmã, oamenii doreau sã descopere cunoºtinþe
„obiective”. Cuvântul important aici este „obiectiv”.
Pentru a ajunge la aºa ceva, înainte de toate este
nevoie de un limbaj în care orice enunþ sã aibã o
interpretare neambiguã pentru oricine stãpâneºte
acel limbaj. Cum se poate obþine aºa ceva? Pentru
început, trebuie sã dãm un înþeles exact cuvintelor
(noþiunilor) pe care le folosim, deoarece cuvintele
sunt, din punct de vedere semantic, pietrele
unghiulare ale oricãrui limbaj. În acest context,
matematica vorbeºte despre axiome. Mulþi oameni
au pãrerea eronatã cã axiomele sunt presupuneri
în adevãrul cãrora credem, dar pe care nu suntem
în stare sã le demonstrãm cã sunt adevãrate. Acest
lucru este greºit. Axiomele sunt definiþii precise
ale noþiunilor de bazã care descriu intuiþia noastrã
asupra înþelesului acelor noþiuni. Probabil cã primele
concepte pe care oamenii au încercat sã le fixeze
au fost noþiuni precum numãr, egalitate, infinit, punct,
linie, distanþã etc. Ceea ce este foarte important de
observat este cã oamenii au avut nevoie de sute ºi,
în unele cazuri, mii de ani pentru a ajunge la definiþii
de acest fel pe care comunitatea filosofilor ºi, mai
târziu, a matematicienilor sã le accepte. Pentru ce
toate acestea? În primul rând, limbajul matematicii
este capabil sã descrie obiecte, structuri, proprietãþi
ºi relaþii într-un mod neambiguu. În acest context

vorbim despre puterea
„descriptivã” a
matematicii. În acest fel,
oamenii au fost capabili
ºi sã formuleze aserþiuni
exacte ºi sã exprime
astfel neambiguu
cunoºtinþele. Dar
aceasta a fost numai
o laturã a limbajului

matematicii. Acest limbaj a fost folosit ºi pentru a
deriva noi cunoºtinþe din cunoºtinþele existente, a
devenit, deci, un generator de cunoaºtere. Leibniz
formula acest rol al matematicii într-un mod foarte
sugestiv. El dorea sã evite orice discuþie politicã
ºi orice conflict din diferite comunitãþi tocmai prin
exprimarea problemelor reale în limbaj matematic,
spre a folosi apoi calcule ºi inferenþe logice pentru a
obþine soluþia corectã. Este interesant cã el a numit
aceastã propunere „automatizarea” activitãþii umane.
ªtim acum cã
visul lui Leibniz
nu se poate
realiza. Existã
douã motive
pentru aceasta.
Mai întâi, pentru
cã, din cauza
exactitãþii
sale, limbajul
matematicii
este limitat în
capacitatea sa
descriptivã ºi
astfel nu putem
traduce toate
problemele din
lumea realã
în acest limbaj.
Apoi, una dintre
cele mai importante descoperiri ale ultimului secol,
cea a lui Gödel, spune cã „puterea argumentaþionalã”
a matematicii este mai redusã decât puterea sa
descriptivã. Asta înseamnã cã putem formula
propoziþii matematice pentru care nu existã
demonstraþii cã sunt sau nu adevãrate. Atenþie!
Acest lucru nu se întâmplã deoarece nu suntem
noi în stare sã demonstrãm sau sã invalidãm acele
propoziþii, ci asemenea demonstraþii pur ºi simplu
nu existã, deci nimeni nu le poate gãsi.

C
e aau îînvãþat ooamenii dde ººtiinþã dde aaici?
Dezvoltarea limbajului matematicii este
asemãnãtoare dezvoltãrii limbajelor

naturale. Avem nevoie sã creãm noi cuvinte ºi
sã le descriem înþelesul, pentru a mãri puterea
de descriere ºi pentru a putea vorbi despre lucruri
despre care nu puteam vorbi mai devreme. Mai mult,
avem nevoie de noi concepte ºi cuvinte pentru a
putea raþiona asupra unor chestiuni despre care nu
eram în stare sã raþionãm mai devreme. Un foarte
important aspect din procesul dezvoltãrii limbajului
matematicii priveºte infinitatea. Atâta vreme
cât numãrul cuvintelor de bazã, axiomatice, ale
matematicii este finit, putem totdeauna formula
propoziþii care nu sunt demonstrabile în acest limbaj
ºi trebuie sã introducem noi cuvinte pentru a le
demonstra ºi astfel sã putem face noi descoperiri.
Un exemplu sugestiv este chiar noþiunea de infinit.
Nimeni nu a vãzut vreodatã ceva infinit în lumea
realã ºi chiar ºi fizicienii cred cã universul însuºi
este finit. Aceasta înseamnã cã infinitul este o
noþiune artificialã, pur ºi simplu un produs artificial
al matematicii. Dar, fãrã acest concept, mare parte
a ºtiinþei curente nu ar exista. Fãrã noþiunea de
infinit, nu ar exista conceptul de limitã ºi astfel nu
am fi în stare sã exprimãm exact noþiuni precum cea
de vitezã ºi acceleraþie. ªtiinþa noastrã ar fi rãmas
undeva înainte de descoperirile lui Newton. Aºadar,
fãrã conceptul „artificial” de infinitate am fi puternic
restricþionaþi în capacitatea noastrã de a descoperi
lumea realã, finitã.

Un alt exemplu de noþiune crucialã este conceptul
de probabilitate. Majoritatea ºtiinþelor, chiar ºi cele
neexacte, precum pedagogia, psihologia, medicina
ºi economia, folosesc din plin acest concept pentru
a modela ºi studia realitatea, iar dacã ele ar face
predicþii fãrã a avea acest concept, ar avea serioase
probleme în a convinge societatea cã rezultatele
lor sunt de încredere într-o mãsurã sau alta,
ºi nu sunt numai opinii ale unor experþi.

De ce m-am oprit la punctele de vedere privind
matematica discutate mai sus? Pentru cã tocmai
natura matematicii este cea care ne aratã ce
schimbãri sunt necesare pentru a îmbunãtãþi educaþia
matematicã pentru orice persoanã. Pe aceastã
bazã, recomand adoptarea urmãtoarelor idei.

1. Sã ne concentrãm mai mult pe geneza
noþiunilor (conceptelor) fundamentale ale matematicii.
Pentru a le defini a fost nevoie de secole, pentru
a demonstra majoritatea teoremelor au fost necesari

doar câþiva ani. Fiecare concept nou a fãcut
posibilã investigarea atâtor lucruri cã nicio
descoperire nu poate concura cu introducerea
unui concept fundamental. Extinderea
matematicii ca instrument de cercetare este
principala sarcinã a matematicii, iar derivarea
de noi concepte matematice furnizeazã cea
mai bunã imagine a naturii sale reale. Fãrã
aceasta, nimeni nu poate înþelege cu adevãrat
rolul ºi utilitatea sa. Numai dacã înþelegem
geneza matematicii ca dezvoltare a unui
limbaj al ºtiinþei ºi ca un instrument de
cercetare, putem sã o aplicãm curent în
toate domeniile vieþii noastre. Predarea
matematicii în acest spirit poate schimba
complet comportarea membrilor societãþii
din jur. În loc de a memora ºi a exemplifica
fapte date dinainte, se va începe verificarea
gradului de adevãr al afirmaþiilor prezentate

ca fiind cunoaºtere ºi înþelegerea mãsurii
ºi a condiþiilor în care cineva poate lua aceste
afirmaþii în serios.

2. Mai întâi exemple concrete, abstractizarea
urmând ca descoperire finalã. Trebuie la început
„pipãite” cazuri particulare de probleme ºi obiecte
concrete pentru a obþine o anume intuiþie asupra
proprietãþilor lor. Apoi, intuiþia se poate formaliza
printr-un concept formal. Trebuie urmatã calea
naturalã a descoperirilor, care de obicei merge
de la concret la abstract. A preda metode ºi teoreme
ca produse finale este la fel de nepotrivit ca a preda
manuale pentru maºini de spãlat sau pentru Microsoft
Office, în loc de a preda descoperirile din fizicã,
mecanicã ºi electronicã aflate la baza dezvoltãrii
acestor produse.

3. Sã predãm algoritmica (teoria algoritmilor),
în locul antrenãrii metodelor de calcul. În ºcoalã,
elevii învaþã sã înmulþeascã numere întregi arbitrar
de mari, sã rezolve ecuaþia de gradul doi ºi sisteme
de ecuaþii liniare, sau sã analizeze funcþii etc. ºi, în
toate cazurile, ei învaþã cum sã foloseascã aceste
proceduri, dar cei mai mulþi dintre ei nu înþeleg de ce
ele funcþioneazã. Este mai mult o provocare pentru
memorie decât o înþelegere de profunzime a naturii
algoritmilor utilizaþi. Trebuie început prin a introduce
probleme în loc de a prezenta metode pentru
rezolvarea lor ºi trebuie cerut elevilor mai întâi sã
rezolve cazuri particulare de probleme concrete.
Descoperirea algoritmilor ca proceduri funcþionale
de calcul oferã o altã calitate educaþiei matematice
decât executarea unei metode date de calcul, sarcinã
pe care un calculator de buzunar o poate îndeplini
mai repede ºi mai fãrã erori. Trebuie predatã
programarea ca artã a descrierii exacte, în limbajul
maºinilor, într-un mod neambiguu, a metodelor
descoperite plecând de la exemple, ºi astfel se
va cultiva ºi capacitatea de a comunica exact.
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ªtiinþa, pparte aa cculturii

CCee eessttee mmaatteemmaattiiccaa
ººii ccuumm ttrreebbuuiiee eeaa pprreeddaattãã??

Juraj HHROMMKOVIC
Juraj HHromkovic ((nãscut îîn 11958, lla BBratislava, SSlovacia)

este pprofesor uuniversitar lla EETH ((Eidgenössische TTechnische
Hochschule) ZZürich, EElveþia, ddupã cce aa ffost pprofesor lla
universitãþi ddin BBratislava, PPaderborn, KKiel ººi AAachen
(Germania). AA ppublicat ccâteva zzeci dde mmonografii dde

informaticã tteoreticã ((teoria aalgoritmilor, ccomplexitatea ccalculului, rrandomizare).
În uultimii aani ss-aa ddedicat eeducaþiei mmatematicii ººi iinformaticii ººi ppromovãrii iinformaticii
cãtre ppublicul llarg, ppublicând, ssingur ssau îîn ccolaborare, mmai mmulte mmanuale ººi ccãrþi
informale dde mmare ssucces, uunele ttraduse îîn mmai mmulte llimbi.
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L
a MMuzeul NNaþional dde AArtã aal RRomâniei
aveam sã descopãr într-o vreme în care arta
ºi cartea ne þineau loc de cãlãtorii prin lume

dintr-un prea adânc dor al întoarcerii în noi mai
îmbogãþiþi cu încã o frumuseþe, o stranie sculpturã
semnatã Auguste Rodin: Sãrutul. Se contopeau
în acel „sãrut” douã jucãrii fragile, aflate în mâna
(protectoare? strivitoare?) destinului.

Mâna destinului ºi Rodin – atotputernicul sculptor
din cea de a doua jumãtate a veacului al XIX-lea,
maestrul maeºtrilor…

Aveam sã aflu mai apoi (slãvitã fii,
tu, carte!) cã maestrul avea o armatã de
ucenici executanþi ai lucrãrilor imaginate
de el în lut, cã prin atelierele lui trecuse
ºi românul gorjean de la Hobiþa, dar
cã, la invitaþia celebrului Rodin de a
rãmâne sã lucreze acolo, Brâncuºi,
cel încã necunoscut pe atunci, se
mulþumise sã mormãie un elegant
refuz: „La umbra marilor copaci nici
mãcar iarba nu creºte”… Brâncuºi se
voia el însuºi copac, coloanã desprinsã
din coloanele fãrã de sfârºit fãcute
de cioplitorii din neamul sãu înfrãþit
cu veºnicia din pãdurea de simboluri
de sub cerul lumii.

Dar eu despre un alt sculptor vreau
sã amintesc: Camille Claudel.

Era fiica mai mare a soþilor Louis-
Prosper Claudel ºi Louise Cervaux.
Fratele mai mic al Camillei avea sã
fie viitorul mare poet, diplomatul Paul
Claudel, alintat de ea „Mon petit Paul”.

C
amille ss-aa nnãscut la 8 decembrie 1864, la
Fère en Tardenois, la nord de Paris. Familia
Claudel avea sã se mute în Villeneuve,

într-un vechi prezbiteriu de lângã biserica al cãrei turn
înclinat îºi trimite umbra peste umbrele din cimitirul
în care mai multe generaþii Claudel îºi dorm somnul
din care nimeni încã trezire n-a aflat. La 6 august
1868, se nãºtea Paul Claudel.

La vremea scrisului ºi cititului, primele noþiuni le
primesc copiii de la un preceptor angajat de familie.
Paul cel mic este fascinat de literaturã. Camille, spre
disperarea mamei sale, este mereu „murdarã”, cu
mâinile în lut, modelând la nesfârºit chipul bãtrânei
slujnice Hélene, „ridatã ca un mãr uitat lângã vatrã”,
a unei copile din vecini, a micului sãu Paul, a sorei
mijlocii, Louise. 

Dupã ce realizeazã grupul alegoric David ºi Goliat,
tatãl ei se hotãrãºte sã-i arate lucrarea directorului
ªcolii Naþionale de Arte Frumoase, Paul Dubois.
Verdictul acestuia: „Se vede cã aþi luat lecþii de la
Rodin.” „Rodin? Cine e Rodin?” Întrebarea copilei
a þâºnit ca o sãgeatã dintr-un arc meºterit
la repezealã, dar care nu rata deloc þinta.

Era pentru întâia oarã cã auzea acel nume
care o va marca toatã viaþa.

Avea 18 ani când a hotãrât cã vrea sã fie sculptor.
Familia se mutã la Paris, în Boulevard Montparnasse,
ºi ea începe sã frecventeze cursurile de artã la
Academia Collarossi, avându-l profesor pe Alfred
Boucher.

Din aceastã perioadã dateazã primele lucrãri
semnate de ea, între care Bust de bãtrânã.

Primind Premiul Romei, Alfred Boucher pleacã
din 1883 în Italia, elevele sale care lucrau în atelierul
parizian Notre Dame des Champs trecând la Rodin.
Acesta a remarcat repede soliditatea ºi claritatea

lucrãrilor fãcute de Camille
Claudel, în acelaºi an, 1883,
alegându-i pentru Salonul
Anual al Artiºtilor Francezi
lucrarea în ipsos Madame B.

În 1884, executã bustul
în marmurã al lui Paul în chip
de Tânãr roman (Paul Claudel
la 16 ani sau Paul Claudel
la 18 ani).

Avea 21 de ani când o
aflãm pe Camille practicianã
în atelierul lui Rodin din
Rue de L’Université, eleva
devenindu-i maestrului
colaboratoare, inspiratoare,
model, egalã acestuia întru
geniu, iubitã. Ea este Aurora,
soarele nou din inima lui, cel
dintâi portret pe care maestrul
Rodin i l-a fãcut iubitei sale
Camille. Avea sã urmeze La
Pensée (Gândul, Raþiunea).

La rândul ei, Camille realizeazã portretul lui,
una dintre cele mai cunoscute reprezentãri care
i-au fost fãcute sculptorului.

E
fervescenþa ccreaþiei la aceste douã genii
între care se întindea „graniþa” a douãzeci
ºi patru de ani (dar când a þinut vreodatã

iubirea seamã de aceste mãrunþiºuri care se numãrã
în ani?), dar ºi bariera cu mult mai înaltã pe care
þinea s-o impunã maestrul spre a delimita valoric
opera lui de oricare alta indiferent cui ar fi aparþinut
(O, mãria ta, orgoliu, cine sã te mai înþeleagã?),
convenþiile sociale (de unde sã ºtie iubirea ºi de
acestea!) nu fãceau decât sã-i întãreascã în imensa
bucurie convertitã în artã ºi viaþã trãitã la cote înalte.

La Salonul Artiºtilor din 1888, vorbind despre
arta Camillei Claudel, Rodin declara: „Eu i-am arãtat
poate unde ar putea gãsi aur, dar aurul era chiar
ea”. Nu exagera deloc. Era chiar aºa.

Mama Claudel este din ce în ce mai ofuscatã
de faptul cã fiica ei lucra într-un atelier prin care
se vânturau bãrbaþi ºi femei cu trupurile goale (Brrr!
ce oroare, ce dezmãþ!), care, eufemistic, îºi spuneau
modele. Ce modele!? Sodoma ºi Gomora, asta
însemna în mintea îngustã a bigotei femei (care nu
prea sta bine nici cu nervii) un atelier de sculpturã.

Rodin o instaleazã pe
Camille în Boulevard d’Italie
113, unde aceasta lucreazã fãrã
odihnã, aºteptând venirea lui,
care i se pãrea din ce în ce mai
rarã… Adevãrul este cã prea-ocupatul Rodin, nãpãdit
de comenzi de la doamnele din protipendada
intelectualã ºi financiarã a Franþei, ca un adevãrat
comandant de oºti gata sã-i execute comenzile,
„înarmate” cu ciocane, dãlþi, dãltiþe, polizoare,
ferãstraie, nu avea de dãruit tot timpul pe care
iubita Camille îl dorea (baºca faptul cã mai exista
ºi madam Rose Beuret, mamã a unicului fiu al lui
Rodin, „creaþia” cea mai nefericitã a maestrului,
un întârziat mintal dedulcit la absint, care avea
sã se numeascã tot Auguste, dar nu ºi Rodin…).

Î
n 11898, lla SSalonul AAnual aal AArtiºtilor, Camille
Claudel obþine o menþiune de onoare pentru
lucrarea Sacontala, care avea sã devinã în

1905 admirabila lucrare în marmurã Vertumne ºi
Pomone ºi, deopotrivã, acel zguduitor „autoportret”
din L’Implorante, mãrturie a sfâºierii de suflet pe
care va fi simþit-o femeia îndrãgostitã din ea când
a înþeles cã bãrbatul iubit nu-i va aparþine niciodatã
pe de-a-ntregul, lucrare despre care Paul Claudel
avea sã scrie: „Ea, implorantã! Ea, orgolioasa,
neînfrânta, îngenuncheatã, cu mâinile întinse!”

Avea treizeci de ani când, sãtulã sã tot audã
cã opera sa este tributarã lui Rodin, se izoleazã
de lume, refuzã sã-l mai primeascã pe sculptor
ºi se cufundã în lucru pânã la epuizare fizicã.
Avea sã vinã curând ºi epuizarea psihicã. Douã
lucrãri, L’Adieu ºi La Convalescente, o reprezintã,
portretizându-i sufletul rãvãºit. Tocmai pierduse
o sarcinã. Copilul lor nenãscut. 

Astfel se accentueazã ºi mai mult alunecarea
ei în alienare.

Dar ea a mai dansat o datã! Cu Debussy.
Amintirea acelui ultim vals avea sã devinã lucrarea
Valsul, ca o învârtejire plutindã de ape verticale
preschimbate într-un trup de femeie înlãnþuit de
braþele partenerului cu care se contopeºte, cântec în
bronz, muzicã fãcutã dans, lucrare pe care se spune
cã Debussy a pãstrat-o în camera sa de lucru ca pe
cea mai perfectã interpretare a muzicii când sufletul
în muzici se destramã...

Camille ar fi vrut sã execute Valsul ei în marmurã
ºi a solicitat pentru aceasta ministrului artelor sã
i se facã o comandã (ceea ce presupunea cã i se
pune la dispoziþie marmura). Ministrul cere un raport
asupra lucrãrii, iar Armand Dayot, consilier nãtâng
într-ale artei (nici noi nu ne putem plânge cu „lumina”
consilierilor însãrcinaþi sã-ºi dea cu pãrerea dacã
un Brâncuºi ne-ar fi stricat sã-l avem în muzeele
româneºti…), analizeazã lucrarea ºi-i cere artistei
sã-i mai îmbrace niþel pe valsatori. Ea o face
dând cuplului înlãnþuit o ºi mai mare senzualitate
ºi bogãþie de sensuri. Dar comanda lucrãrii
în marmurã n-a venit niciodatã. 

4. Trebuie învãþate principiile argumentãrii corecte, noþiunile de implicaþie ºi
cuantificatori, demonstraþia directã ºi indirectã. Nu trebuie crezut cã elevii de liceu
nu pot învãþa sã verifice ºi sã producã demonstraþii simple. Ei nu au fãcut acest
lucru în trecut pentru cã mare parte a efortului în aceastã direcþie a fost îndreptat
greºit.

5. Trebuie asiguratã posibilitatea ca elevii sã lucreze asupra subiectelor tratate
de atâtea ori cât au nevoie ºi în ritmul lor individual. Matematica este una dintre
ºtiinþele în care este nevoie de un mare numãr de abordãri repetate a unor
subiecte particulare, înainte ca cineva sã strige „Evrika” ºi sã obþinã o înþelegere
rezonabilã a ceea ce are în faþã. Dificultatea este cã niciun profesor nu poate
asigura acest lucru pentru fiecare elev din clasã. O altã problemã este cã cele mai
multe manuale de matematicã sunt bune colecþii de exerciþii, dar explicaþiile sunt
scrise mai mult pentru profesori decât pentru elevi. O soluþie este schimbarea
stilului manualelor. Ele trebuie scrise în aºa fel încât elevii sã poatã învãþa din ele
singuri, cu un ajutor minim din afarã. Divizând descoperirile într-un numãr de mici
paºi naturali, scriºi în limbajul stãpânit de elevi la vârsta respectivã, ºi dând cu
regularitate posibilitatea de a verifica dacã ei au înþeles corect ideile de pânã
acum sunt câteva dintre principiile de bazã folosite pentru a produce manuale
de matematicã de calitate.

N
e pputem îîntreba ccum sse ppoate aajunge la acest stil nou, descris mai
devreme, de a preda matematica. Cu siguranþã, nu se poate cere
profesorilor de liceu sã facã aceastã schimbare fãrã a le arãta în

detaliu cum se poate face acest lucru. La fel, nu se poate cere celor implicaþi
în managementul educaþiei, care nu au o cunoaºtere suficient de adâncã a
matematicii, sã conducã aceastã schimbare. Miºcarea trebuie sã porneascã
din universitãþi, ºi chiar aici trebuie schimbat, pentru prima datã, stilul de predare.
Pentru a accelera acest proces în Elveþia, în departamentul nostru de la ETH
Zürich elaborãm noi manuale pentru predarea diverselor ramuri ale matematicii
ºi informaticii pentru ºcolile de toate nivelurile. Experimentele noastre
demonstreazã cã matematica poate deveni unul dintre subiectele favorite ale
elevilor ºi studenþilor, dacã ea este predatã în modul descris mai sus. Studenþii
pot face faþã unor subiecte care erau considerate înainte prea grele pentru
ei, iar notele la matematicã pot fi semnificativ mai mari decât media notelor
la celelalte discipline. Textul de faþã este o provocare ºi o invitaþie pentru
comunitatea ºtiinþificã ºi didacticã din România de a deveni unul dintre
pionierii apropierii de o nouã ºcoalã a viitorului.

Pentru mine, nu este o întrebare dacã evoluþia propusã a educaþiei în
matematicã va deveni realitate, ci este doar o chestiune de timp când o þarã
sau alta va fi nevoitã sã adopte aceastã strategie. Pentru cã aceasta este
în beneficiul generaþiilor viitoare, cu cât mai repede, cu atât mai bine.

CCaammiillllee CCllaauuddeell –– 
ffeemmeeiiee-ssccuullppttoorr îînnsseemmnnaattãã ccuu ggeenniiuu

Paulla RROMMANESCU
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A
ltã llucrare rreprezentativã pentru forþa artei
sale este Cloto, parca aceea care, între
parce era cea mai tânãrã ºi care avea

menirea sã toarcã firul vieþii muritorilor când mai lung,
când mai scurt (dupã cum avea chef, adicã la fel cum
face omul în viaþã cu lucrurile pe care trebuie sã
le împlineascã), prezentatã de sculptoriþã în chip
de bãtrânã cu trupul nãruit, cu pãrul lung, despletit,
precum un oribil caier, caricaturã a cascadei aurii
a pletelor revãrsate cândva peste umerii ei rotunzi,
ca sã-i cuprindã ºi coapsele fine cu arcuiri de alãutã
florentinã… Tot din aceeaºi perioadã dateazã ºi
grupul L’Age mur (Vârsta adultã), La Vague (Valul),
tãlmãcire în jad a faimosului desen al lui Hokusai,
valul ca o mânã a destinului, înãlþatã ameninþãtor
asupra a trei copiliþe al cãror joc nu-i decât „ultimul
vals” înainte de marea stingere. Les Causeuses
(Tãinuitoarele), grupul acela de patru femei aºezate
roatã, ce par adâncite într-o conversaþie de tainã
mare pe care ar vrea ºi n-ar vrea s-o dezlege.

Pânã în anul 1913, în atelierul ei din
Quai Bourbon 19, care i-a fost ºi ultima
locuinþã, în momentele de adâncã
melancolie strãfulgerate de accese de
veselie delirantã, singurã, autoexilatã
în universul ei tot mai strâmt, Camille
Claudel a lucrat fãrã încetare, vânzând
pe mai nimic lucrãri pentru care un
Rodin era plãtit cu zeci de mii de franci
aur de lumea bunã din simandicoasele
saloane pariziene, cu tot cuconetul
care voia sã-ºi adjudece o fãrâmã de
nemurire via Rodin, plãtindu-i acestuia
regeºte orice portreþel în marmurã,
ba, mai adãugând la sumele rotofeie,
drept bonus, ºi dolofanul lor trup
nãrãvit la jocurile amorului întru eterna
respectabilitate familialã cu credit
nelimitat la casa de bani.

Cea din urmã lucrare a sa, Perseu
(Cel care ucide fãrã sã priveascã
victima), este cântecul de lebãdã al
marii artiste. Capul Gorgonei pe care
Perseu îl reteazã triumfãtor poartã chiar
chipul ei. Înfrântã, trãdatã, ignoratã de
burtãverzimea ignorantã, cu minþile rãtãcite, Camille
Claudel este internatã de ai sãi (la trei zile dupã
moartea tatãlui, singurul care a iubit-o ºi a înþeles-o)
la azilul de nebuni de la Ville Evrard, apoi la
Montdevergues, unde va rãmâne pânã la moartea
care o va elibera de grozãvia vieþii, treizeci de ani
mai târziu, în 1943. Ce sã înþelegem din faptul cã
nici mama (+1929), nici sora ei (+1935) nu i-au fãcut
o vizitã mãcar la azil, iar „micul sãu Paul”, diplomatul
rasat, a devenit deodatã mult prea grijuliu ca nu
cumva „acea nefericitã istorie de familie” sã impieteze
asupra carierei sale, poate ºi a gloriei literare! Ei,
da, desigur, a pãstrat în colecþia sa privatã portretele
pe care i le-a fãcut geniala ºi nefericita lui sorã,
ca ºi multe alte lucrãri ale acesteia.

C
ât ddespre RRodin, se cuvine sã spunem
cã i-a purtat Camillei o neºtearsã amintire
pânã la moarte (1917). Anul acela, 1917,

a fost pentru el anul încheierii socotelilor cu viaþa:
pe 29 ianuarie, legalizeazã cãsãtoria cu Rose Beuret.
Pe 16 februarie, Rose Rodin moare. Pe 17 noiembrie
moare ºi el. 

În reºedinþa lui, care i-a fost ºi atelier, devenitã
muzeu, de la Meudon de lângã Paris, un salon a
fost rezervat lucrãrilor semnate de Camille Claudel. 

Cunoscãtori într-ale artei, colecþionari împãtimiþi
(cãpitanul de vas Tissier, galeristul Eugène Blot
între alþii, dar ºi Rodin), încearcã sã-i achiziþioneze
lucrãrile, sã-i organizeze expoziþii, într-un cuvânt,
s-o ajute. S-ar fi cuvenit sã i se recunoascã geniul.
Ei, bine, nu! Femeia-sculptor Camille Claudel trebuia
sã rãmânã în umbra geniului masculin rodinian!
Tacit, societatea timpului sãu a admis aceastã
cruntã nedreptate. Muzeele nu i-au cumpãrat lucrãri.
(Acum le-ar achiziþiona cu greutatea lor în platinã.)
Ea obþinea cu mare dificultate marmura ºi bronzul
ce-i erau necesare.

Cea mai mare parte din opera ei realizatã
între 1899 ºi 1913 a fost sfãrâmatã cu ciocanul
de sculptoriþã în momente de tulburare psihicã.
Localitatea Villeneuve ar fi vrut sã comande un
monument pentru piaþa publicã. S-a propus ca acesta
sã fie realizat de Camille Claudel, dar, cum nimeni
nu-i profet în þara lui, lucrarea nu i-a fost acceptatã.
Ce s-ar mai împãuna astãzi mica localitate cu o

creaþie a celei care ºi-a petrecut aici copilãria
ºi adolescenþa, sculptoriþa al cãrei geniu este
de necontestat!

În 1900, Rodin pregãtea o mare expoziþie
personalã la care ar fi trebuit sã figureze ºi lucrarea
L’Age mur (sau La Destinée sau Le Chemin de la
vie) a Camillei Claudel. Rodin s-a eschivat, lucrarea
n-a mai fost admisã. Se temea cumva marele artist
sã nu-i fie atât de explicit ilustratã viaþa, povestea
lor, þipãtul mut al implorantei, laºitatea bãrbatului
care se lasã condus spre (de?) moarte de caricatura
aceea cu chip înspãimântãtor care tot a femeie
aduce? Personajele, fiecare nefericit în felul sãu,
sunt oare într-adevãr Camille, Rodin, Rose Beuret? 

N-or fi cumva ilustrarea cea mai perfectã a
triunghiului acela blestemat din care se nasc toate
neînþelesurile omeneºti când viaþa se înscrie
sub semnul rãtãcirii?

Prin 1905 ar fi trebuit sã ajungã la Musée du
Luxembourg o lucrare semnatã Camille Claudel.

Rodin a ales s-o pãstreze
pentru el...

În presa de artã încep sã
aparã articole elogioase la
adresa ei. Un numãr special
al revistei L’Art Décoratif
este consacrat operei sale
care „are nobleþea unui
Donatello modern”. Era
în decembrie 1913.

O campanie de presã
foarte durã este declanºatã
împotriva familiei Claudel,
care nu gãsise nimic mai

bun de fãcut decât
s-o interneze la nebuni
pe biata Camille.

D
in llunga
corespondenþã
întreþinutã de

Camille cu ai sãi (cu
Paul mai ales), reiese cã ea ºi-ar fi dorit atât de
mult sã fie luatã din acel infern ca sã poatã lucra
din nou. Atâta luciditate în scrisul ei, atâta tristeþe!

Scrisoare cãtre mama ei, 2 februarie 1927: „Eºti
atât de neîndurãtoare, dragã mamã, cã îmi refuzi un
adãpost la Villeneuve. N-aº face deloc scandal cum
crezi tu. Nici mãcar n-aº îndrãzni sã mã miºc. Atât
am suferit de mult. Spui cã ar trebui sã angajezi pe
cineva ca sã mã serveascã! Cum aºa? Doar n-am
avut de când mã ºtiu servitoare… Cred mai curând
cã tu ai avea mai mare nevoie”… Nu greºea deloc.
Mama ei avea o pronunþatã schizofrenie.

Scrisoare cãtre Paul, 3 martie 1930: „Se împlinesc
17 ani de când am fost internatã la Ville Evrard.
Aº dori atât de mult sã am o cãsuþã a mea.
O, de-aº putea realiza acest vis: Sã fiu acasã!”

Sau: „Dragul meu Paul, am aflat cã ai trimis
niºte bani domnului director pentru a-mi ameliora
în mãsura posibilului soarta. Dar într-o casã de
nebuni este foarte greu sã creezi o stare de lucruri
suportabilã. (…) Aici sunt niºte creaturi dezagreabile
ºi periculoase pe care familiile lor nu le mai pot
suporta. Dar eu de ce sã fiu obligatã sã le suport?”

ªi tot astfel, alte ºi alte scrisori din care se
observã ordinea fãrã de cusur a raþiunii sale,
observaþiile de o logicã perfectã.

Anul 1939. De ºapte ani Paul nu mai trecuse
sã-ºi vadã sora. Era rãzboi ºi moartea nu a ocolit
nici clanul Claudel. Un nepot al poetului ºi un fiu
al sorei lor Louise aveau sã disparã. O scrisoare
a Camilei din 1942 cãtre Paul purta semnãtura
„Sora ta din exil”.

În acelaºi an, medicul ºef Iszac îi trimite lui Paul
Claudel buletinul medical privind starea sãnãtãþii
pacientei Camille Claudel: „…ca urmare a instalãrii
progresive a unui simptom de slãbiciune, sãnãtatea
ei se aflã în declin”. La care Paul Claudel noteazã:
„Biata mea sorã e din ce în ce mai rãu. Mi se dã

de înþeles cã moartea nu-i departe. Va fi o eliberare
(Pentru cine? n.n.)… Treizeci de ani de închisoare
la azilul de nebuni… ªi când mã gândesc la
splendoarea aceea de fatã plinã de geniu, dar atât
de neîmblânzitã… Unde o fi Perseu?” (Deci pânã
în acel moment „iubitorul frate” nu ºtia, fiindcã nu-i
pãsase, unde se afla lucrarea-testament a genialei
sale surori!)

La 20 septembrie 1943, Paul vine la patul de
suferinþã al bolnavei. Ea, care nu mai recunoºtea
pe nimeni (ori nu voia sã recunoascã!), la apropierea
lui, repeta ca într-o litanie: Mon petit Paul, mon petit
Paul… Pe cine chema? Pe copilul de altãdatã,
fratele ei mai mic al cãrui portret îl modelase
de atâtea ori? Pe adultul de astãzi, preocupat
de mica marea lui glorie literarã?

ªi-a fost 19 octombrie 1943, ora douã dupã-
amiazã. Camille Claudel pãrãsea azilul-exil, eliberatã
prin moarte. Avea sã fie înmormântatã în cimitirul
din Montfavet, rezervat spitalului din Montdevergues.
Un simplu mormânt sãpat în pãmântul bun, primitor.

În noiembrie-decembrie 1951, la Muzeul Rodin
din Paris este organizatã o expoziþie Camille Claudel.
Textul catalogului – Paul Claudel.

L
a 223 ffebruarie 11955 moare Paul Claudel.
Printre hârtiile sale a fost gãsitã o însemnare
privind exhumarea rãmãºiþelor pãmânteºti

ale sculptoriþei ºi aducerea lor în cavoul familial.
Fiul poetului, Pierre Claudel, face demersurile

necesare ºi, pe 6 septembrie 1962, primeºte
rãspuns de la biroul Cimitirelor din cadrul primãriei
din Avignon, prin care i se aduce la cunoºtinþã
cã „locul în cauzã, rezervat Spitalului din

Montdevergues, a fost ocupat
pentru nevoile nou apãrute
având în vedere cã familia
defunctei nu mai rãspunsese
de împlinirea serviciilor cerute”.

La Villeneuve sur Fère,
locul de naºtere al marii
artiste, a fost pusã o placã
comemorativã, acolo, la locul
umbrelor. Pe aceasta scrie:
„Camille Claudel, 1864-1943”.
ªi data: 28 septembrie 1968.
Târzie reparaþie, trist omagiu!

Doar în pãdurea de la
Villeneuve, stânca uriaºã pe
care Camille o botezase în
copilãrie „Uriaºul Geyn” ºi de
care micul Paul se speriase
foarte, stânca despre care

mai târziu avea sã-i vorbeascã ºi lui Rodin,
inspirându-i acestuia statuia lui Balzac, este
tot acolo, înfruntând timpul.

A trebuit sã aparã un profesor de liceu – Jacques
Cassar – care, vrând sã facã o tezã de doctorat
despre poezia lui Paul Claudel, a descoperit la
descendenþii poetului niºte uluitor de frumoase
lucrãri de sculpturã necunoscute. Erau sculpturi de
Camille Claudel. Profesorul doctorand în literaturã
ºi-a schimbat tema ºi, dupã o asiduã documentare,
a readus-o pe marea nedreptãþitã în atenþia
publicului. Restul nu mai este tãcere, ci revelaþie,
fascinaþie, recunoaºtere a geniului creator „exilat”
într-o cumplit de dureroasã existenþã umanã.

Era în anul 1976. Scriitoarea Anne Delbée avea
sã scrie piesa (apoi romanul) Une femme, inspirat
din viaþa sculptoriþei. Pe scena parizianã rolurile
Camille Claudel, Auguste Rodin au fost interpretate
de Madelaine Renaud ºi Jean-Louis Barrault.

În 1984, Bruno Gaudichon de la Muzeul Sainte-
Croix din Poitiers, realiza ampla monografie Camille
Claudel. (Muzeul din Poitiers este deþinãtorul
a cinci sculpturi semnate de marea sculptoriþã.)

Cinematografia a transpus povestea de iubire
Camille Claudel – Auguste Rodin, interpreþi – Isabelle
Adjani ºi Gérard Depardieu.

Serge Reggianni interpreteazã cu vocea lui
tulburãtoare cântecul despre celebrii amanþi, care
se încheie cu versurile: „Nous, les amants immortels:/
Toi, Auguste Claudel, moi, Camille Rodin”.

ªi mâna destinului rãmâne suspendatã într-un
gest de totalã neputinþã de a mai schimba ceva.
Poate doar noi, muritorii, sã învãþãm în scurtul rãgaz
care ne þine loc de viaþã (sau chiar ne este!),
sã cãutãm comori pe lângã care aurul pãleºte.
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Poezie ffãrã ffrontiere

G
ermain DDroogenbroodt s-a nãscut la 11
septembrie 1944, în Rollegem (Belgia, zona
flamandã). În 1987 s-a stabilit pe þãrmul

Mediteranei, în pitoreasca localitate Altea (Spania),
renumitã pentru tradiþia ei artisticã ºi pentru mediul
efervescent, caracterizat de confluenþa dintre culturi
ºi de o largã deschidere internaþionalã. Pe aceste
meleaguri propice creaþiei artistice locuieºte ºi astãzi.

Este poet, traducãtor, editor ºi promotor de poezie
modernã internaþionalã. A tradus peste treizeci
de volume de poezie germanã, englezã, francezã,
spaniolã ºi latino-americanã, printre
care opere de Bertold Brecht,
Reiner Kunze, Peter Huchel, Miguel
Hernández, José Ángel Valente,
Francisco Brines ºi Juan Gil-Albert;
a realizat adaptãri din poezia arabã,
chinezã, persanã, japonezã
ºi coreeanã.

Este fondatorul editurii POINT
(POesía INTernacional), la care
a publicat peste optzeci de cãrþi
de poezie internaþionalã. Împreunã
cu poeþii chinezi Bei Dao ºi Duo
Duo a pus bazele curentului poetic
denumit neosensationism.

Este iniþiatorul ºi coordonatorul
apreciatului Festival Internaþional
de Poezie „Costa Poetica”, pe care
îl organizeazã an de an pe Costa
Blanca, în Spania. De asemenea,
activeazã frecvent ca referent literar
pe lângã numeroase manifestãri
internaþionale de acest gen, ca, de
exemplu, Întâlnirea Poeþilor din Arcul Mediteranean,
Festivalul Internaþional de Poezie din Granada
(Nicaragua), cel organizat de revista literarã
Contemporary Poetry (Hong Kong) sau cel dedicat
Congresului Mondial de Literaturã din Valencia.
În 2008 a îndeplinit misiunea de Secretar General
al WAAC (World Academy of Arts & Culture) ºi al
World Congress of Poets. Tot din anul 2008 a înfiinþat
în Altea Fundaþia Culturalã ITHACA, fundaþie care
are reprezentanþe în China, Taiwan, Statele Unite
ale Americii ºi Mongolia. Este membru al comisiei
Crane Summit International Poetry Forum (Formosa)
ºi al juriului Denting Prize of Poetry.

Pânã acum, a publicat nouã volume de poezie de
facturã modernã, cu valenþe filosofice. Dupã debutul
din anul 1984 cu albumul de poezie Patruzeci la
perete, considerat ca mostrã de stil neoromantic,
a urmat volumul ªtii þara?, Meditaþii la lacul Como,
carte de poezie a naturii.

În anul 1995, la invitaþia organizatorilor taberei
poetice Hawthornden, în timpul ºederii în castelul
scoþian cu acelaºi nume, a scris poeziile apãrute
în volumul Convorbiri cu tãrâmul de dincolo, volum
distins cu Premiul de Poezie „P.G. Buckinx”. Aproape

concomitent a apãrut cartea
Palpabil ca absenþa, un volum
bilingv flamand-castilian,
considerat de un critic olandez
de referinþã ca „poezie
virtuoasã”.

Spre finalul anului 1997
publicã Douãzeci ºi cinci ºi douã
de poeme de amor, urmat, la
distanþã de un an, de culegerea
Între tãcerea buzelor tale.

G
ermain DDroogenbroodt
a sstudiat cultura,
filosofia ºi poezia

orientalã. Cele peste cincizeci
de cãlãtorii pe care le-a
întreprins în Orientul Extrem au
lãsat urme profunde în viziunea
ºi în opera sa poeticã. Pe
parcursul unei ºederi în Rajastan
a finalizat proiectul sãu cel mai
valoros, Drumul, volum care a

inspirat ºi îndemnat la colaborãri multiple numeroºi
artiºti de valoare internaþionalã, printre care pictorul
belgian Frans Minnaert sau artistul indian Satish
Gupta, unul dintre cei mai apreciaþi sculptori
ºi pictori ai lumii artistice hinduse contemporane.

Drumul este volumul sãu cel mai important pânã
la ora actualã, publicat ºi tradus în peste douãzeci de
limbi, inclusiv în limba românã. În anul 2004, cartea
The Road – Counterlight/ Drumul – Contralumina,
apãrutã în acelaºi an la Editura Ex Ponto din
Constanþa în traducerea Danielei Andronache,
beneficiind de ilustraþiile lui Satish Gupta, a fost
recompensatã de Universitatea Ovidius la Festivalul

Internaþional al Cãrþii cu premiul
pentru cea mai bunã carte de
poezie strãinã. Ciclul Drumul
este expresia dorinþei nutrite
de poet încã din anul 1988 de
a clãdi o punte de poezie între
cultura esticã ºi cea vesticã,
între Europa ºi India.

Volumul Contraluminã continuã aceeaºi linie
filosoficã-misticã, dezvoltând tematica printr-o serie
de poeme cu accente critice, îndreptate asupra
situaþiei planetare actuale. Titlul iniþial, cel de „luminã
dinapoi”, nu se referã la un tertip optic, ci la o luminã
opusã luminii artificiale emise de mass-media
societãþii de consum, acel nimb înºelãtor care nu
produce „iluminare” ci, din pãcate, orbeºte. Lumina
speranþei rãzbate din ultimul vers al acestui ciclu
liric: „încã se mai aude o voce”.

În ceea ce priveºte poemele dedicate naturii,
viziunea poetului este cuprinzãtoare, rotundã: natura
se intuieºte ca relaþie în miºcare, unind lucruri,
existenþe ºi fiinþãri omeneºti. Oamenii nu sunt priviþi
doar ca locuitori vremelnici ai acestei planete, ci fac
parte din cosmosul plin de secrete încã nedescifrate.

Urmãtoarea lucrare, cartea În curgerea timpului,
Meditaþii din Himalaya, a fost publicatã în premierã
ca volum bilingv englez-chinez în Shanghai, în 2008.

Cartea sa cea mai recentã este volumul cumulativ
Roua dimineþii îmbujorate, cuprinzând poezii
din perioada 1984 – 2012, cu ilustraþii realizate
de renumitul pictor indian Satish Gupta.

Graþie caracterului universal al operei sale
poetice, Germain Droogenbroodt este frecvent
invitat ca oaspete de onoare la conferinþe pe teme
de poezie organizate de diverse universitãþi, precum
ºi la festivaluri internaþionale, unde susþine recitaluri
lirice. A fost prezent în astfel de formule în Argentina,
Austria, Cehia, China, Coreea, Croaþia, Cuba,
Egipt, Formosa, Irlanda, Italia, Japonia, Lituania,
Macedonia, Mexic, Mongolia, Nepal, Nicaragua,
Rusia, România, Slovacia, Spania.

În semn de recunoaºtere a meritelor sale
deosebite de poet, traducãtor ºi editor, Germain
Droogenbroodt a obþinut un titlu de Doctor Honoris
Causa în literaturã (Egipt) ºi a fost distins
cu Premiul PEGASUS al Academiei Mongole
de Culturã ºi Poezie.

GGeerrmmaaiinn DDrrooooggeennbbrrooddtt
Gabriiella CCÃLUÞIU-SSONNENBERG

ACVILA
Corbii zzboarã îîn sstoluri
vulturul zzboarã ssolitar
Luchino VVisconti

Atât dde aaproape ccerului
zboarã vvulturul

singur
ca uun ppoet

rãbdãtor aaºteptând
sosirea ccuvântului

pãnã ccând ppana, îîn ssfârºit,
zgârie ccâteva rrânduri

îndoindu-sse îîncã
de rrostul

de zzãdãrnicia
spunerii pprin ccuvinte.

POEZIE
Scrisul ee ccântãrire dde ccuvinte
dibuite
cu llampa ggraiului

e ffelul îîn ccare lliniºtea
se fface aauzitã.

Ulei
în ffluviul ttimpului.

DOR
Un nnor aalb
se fformeazã

sfârâie ccãldura
ca vvreascurile uuscate

liniºtea
– îîntoarsã sspre îînãuntru
Îmi vvorbeºte ppe ppropria mmea llimbã.

Picãturã dde uulei,
pe oo mmare dde ccuvinte
pluteºte ppoemul.

CEAÞA AALBÃ
învãluie ccreºtetul vverde
al mmuntelui

urcã
ºi ddevine nnor 
– oo ppunte eetericã
între ccer ººi ppãmânt.

INVIZIBILÃ oochiului
umbra

ce aades mmijeºte
în iinscrutabilul nneant

asemeni sstâncii ddin rrâu
ce ppare nneschimbatã
dar iimperceptibil sse mmiºcã

se-nntrevede nnumai
prin oochiul ttimpului.

ZI DDE ZZI
coboarã ccoasta
spre aalbia rrâului

foamea
i-oo ppotoleºte ccorul ppãsãrilor

setea
apa ccuratã

dar iizvorul
cuibãrit îîn aamonte
încã nnu ll-aa aaflat. 

Poezii ddin cciclul În ccurggeereea ttimpului, traduse dde GGabriela CCãluþiu-SSonnenberg

VIAÞÃ

Ca oo ffloare ttrecãtoare

ca uun ppumn dde zzãpadã
ce sscânteiazã îîn ssoare ppentru oo cclipã
ºi sse ttopeºte

se sscurge îîncet

se aamestecã
ºi ddin nnou ddevine
– ppãmânt.

CA IIASCA sse sscuturã aatunci
lumina

ºi nn-aa eexistat aadevãr
care ssã nnu ffi ffost aal llui

desãvârºit pprecum ccuvântul
nerostit îîncã.

Cuprinde-ll îîn ppalme
ca ppe-uun ooracol dde ppiatrã ccare
lumineazã
sau aarde.

CUVÂNTUL

nu mmai ooferã aadãpost
ce-ii ppoate llua llumina nnopþii

mai mmult ddecât îîntunericul
cine aaruncã mmonezi
în ffântânile ssperanþei?

TOTUL eeste ccreat
însã nnimic nnu ee ddesãvârºit

noaptea
îºi îîntinde uumbrele llungi

mai rrespirã îîncã
în aatâta îîntuneric
lumina?

RUGÃCIUNE

O, îînger aal zzorilor
înfãºoarã îîn sstraie vvindecãtoare
rãnile aadânci aale nnopþii

îndepãrteazã ccârligul
din iinima ggoalã

toarnã oorizontul
în ccalicii aaurii

spune

cã llumina nnu sse ppoate
scufunda.

Poezii ddin cciclurile Drumul ºi Contraluminã, ttraduse dde DDaniela AAndronache
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Cãrþi ººi aautori

Douã ccãrþi ggemene, ca
un vultur cu aripile larg
deschise, în zbor peste

peisaje pitoreºti ºi sentimente
înalte: acelaºi titlu – Zãvor de
iarbã, de Paula Romanescu,
un volum de versuri ºi altul
de prozã, tipãrite la Editura

Betta, Bucureºti, 2012.
Citindu-le cu atenþie ºi uimire, descoperi sufletul

sensibil al autoarei, izvorând din tradiþia folcloricã
româneascã ºi apoi adãpat la resursele de culturã
franceze ºi universale.

Paula Romanescu este o colaboratoare
permanentã ºi de þinutã a revistei Curtea de la Argeº,
publicând articole de o largã cuprindere culturalã,
într-un ton asemãnãtor celui al Simonei de Beauvoir,
scrise cu sinceritate, atât de atrãgãtoare ºi
convingãtoare încât fiecare lucrare a sa devine
pentru noi un eveniment încântãtor.

Se dezvãluie rar în volume de autor, deºi
semneazã pânã acum 11 cãrþi de versuri ºi eseuri –
Ecoul Umbrelor, 101 poeme, Dar noi, iubire, noi?,
Cugetãri, Dialog, Sens ºi altele.

Toate sunt bilingve, româno-franceze, ca ºi cum
preaplinul ei sufletesc nu ar avea loc într-o singurã
limbã – sugerându-mi imaginea de la început
a zborului vulturului cu cele douã aripi întinse
spre largul orizontului.

Dar, poate, cine ºtie? Aceste gesturi sunt un semn
de statornicie al construirii volumelor la care mã refer
– unul în prozã, altul în versuri – precum ºi al celor
ºapte premii de nivel naþional sau internaþional,
obþinute pânã acum de autoare, dintre care amintim:

Premiul Academiei Carpatica – Mari poete ale
României (1998), Premiul de excelenþã în traduceri
(1997), Premiul Festivalului internaþional „Lucian
Blaga”, Sebeº-Alba (2004), ºi altele.

M
i-aau ttrebuit aatâtea ccuvinte de început
pânã când am ajuns sã mã refer direct
la volumul de versuri amintit mai devreme:

„Adorm c-un zâmbet lacrima sub pleoapã/ Cu fiecare
pas mai plec puþin/ Spre un tãrâm pierdut din care
vin./ Cu jar, fântâna timpului m-adapã./ Mã sting
de stele-n cupa grea de crin/ Cu gura pe zãvoarele
de apã” (Adorm c-un zâmbet lacrima sub pleoapã).

Da, aceasta este impresia directã: o sete
nepotolitã de viaþã ºi de culturã, exprimatã cu atâta
intensitate: „Când vremea bate-n gându-mi a târziu/
Ce freamãt de proiecte literare/ În care doar de mâine
dã în floare!/ ªi totuºi, Doamne, cât aº vrea sã ºtiu/
În ce registru aº cam fi în stare/ ªi, pe ce ton sã tac,
sã cânt, sã scriu/ Povestea unui suflet încã viu/
De veghe între zâmbet ºi-ntristare” (Când vremea
bate-n gându-mi a târziu).

Iar dialogul fremãtãtor se înalþã uneori pânã
la Divinitate. „Credeai, Preamilostive, cã m-am
deprins cu greul,/ Cã suferinþa mi-este un fel de
tandru pinten/ ªi cã orice cãdere mã face ca mai
sprinten/ Sã urc Golgota vieþii, cu, pe grumaz,
resteul?” (Credeai, Preamilostive, cã m-am deprins
cu greul).

Aºa am strãbãtut tot volumul de versuri: din
sentiment în sentiment, din culoare în culoare,
descoperind, în înalt, spectrul curcubeului.

Cartea dde pprozã e mai blândã, parcã o
readucere la cotidianul vieþii: argeºeanca
Paula Romanescu s-a nãscut în comuna

Þuþuleºti, spre care se îndreaptã într-o varã, cu
privirea ºi sufletul încãrcate de imaginile copilãriei:
„Mâine voi pleca în satul meu natal. Acasã!
Eu încã sunt copilul cuiva. La cei peste 90 de
ani ai sãi, mama mea, care poartã numele Mariei
Mântuitorului, pãstreazã lumina sub acoperiºul
care mã ºtie dintru început” (p. 7).

Fiindcã mama autoarei, sfaturile vecinelor,
imaginile imediate, strãlucirea dimineþilor la þarã
încarcã sufletul poetei, despre care abia scrisesem:
„Într-un (prea) târziu, vecinele noastre grãbesc spre
casã, fericite cã «mai stãturãm ºi noi de vorbã, cã
uite aºa trece viaþa ºi, gata, altul la rând». Rãmân
cu mama. Mã priveºte lung, cu tandreþe infinitã:
«Ce mai faci tu, draga mamei dragã?»Drept rãspuns,
strivesc c-un zâmbet lacrima sub pleoapã” (p. 10).

Zilele petrecute în casa pãrinteascã sunt atât
de preþioase, pentru a fi consemnate, fiecare cu
sentimentele ei. Alte dialoguri cu vecinele, din care
se dezvãluie, rând pe rând, evenimentele satului,
pânã în ziua a cincea, când „mã tot îmboldeºte
o idee despre un posibil dialog cu Preamilostivul
ºi tare aº vrea s-o prind într-un sonet” (p. 18).

Deci, o permanentã interferenþã între prozã
ºi poezie, încât abia acum mã întreb cu uimire:
cum a putut (totuºi) autoarea sã le despartã în
douã volume? În cel de prozã, ajungem pânã în ziua
a 34-a, iar pe coperta a patra citim: „Fii mai puþin
trufaºã, moarte!/ Se cuvine s-admiþi cã în zadar se
crede/ c-ai fi de neînvins, puternicã, temutã tuturor./
Nu, nu toþi ce-þi trec pragul ºi mor!” (John Donne)

Aceasta este cheia deschizãtoare de idei: o
scriitoare atât de sensibilã ºi cultã are conºtiinþa
valorii sale, cã nu poate fi uitatã oricum; Paula
Romanescu – Simone de Beauvoir a României –
prietena ºi colega noastrã de paginã!

ZZããvvoorr ddee iiaarrbbãã
Ion CC. ªªTEFAN

Lacrima AAnei

Meºterul MManole
Meºterul MManole vvorbea:
„astãzi, AAna, ccu uumerii aarºi, 
oarbã dde îîntuneric, iieºi-vva 
din zzidurile þþãrii rromâneºti 
astãzi sse ccade ssã mmã jjertfesc eeu 
sprijinind ccoloanele dde lluminã”

vorbea MMeºterul MManole pplângând 

Ana iieºea ddesculþã 
ºi ttransparentã 
într-oo ccãmaºã dde aapã 
într-oo ccãmaºã dde ppasãre 
uitase ttot AAna ººi ssurâdea 
uitase ccã aa vvenit ccu mmâncare 
de-aa llungul mmunþilor

vorbea MMeºterul MManole pplângând: 
„e mmai ggreu ccum mmi-aa ffost mmie 

în aafara zzidului aaºteptându-tte
e mmai ggreu ssã ffii lliber ººi ssã nn-aai 
pentru ccine, AAno, aaºa ssã ººtii, 
cã ggreu mmi-aa ffost îîn aafara zzidului”

toamna cca oo ccaisã sse dducea 
toamna cca uun iied sse dducea 
buciumul ssuna
ora bbãtea ccãtre mmine 
ºi eeu cciteam llegenda, oo rreciteam.

Mihai DDuþescu s-aa nnãscut lla 110 ffebruarie 11941, lla
Sibiu. UUrmeazã LLiceul „„Fraþii BBuzeºti” ddin CCraiova, FFacultatea
de LLimba ººi LLiteratura RRomânã aa UUniversitãþii ddin BBucureºti
(absolvitã îîn 11963). PProfesor îîntre aanii 11963-11965, rredactor lla
revista RRamuri, din 11965. DDebuteazã ccu ppoezie îîn Luceeafãrul
(1962) ººi îîn vvolum ccu Noapteea nnunþii (1969; ppoezie). AAlte
volume ppublicate: Scrisori ddee ddraggostee (1971), Dulceea

pieerdeeree (1974), Pavãza ddee ccrini (1976), Darul ddee aa iiubi
(1978), Veeneeþia (1980), Sã nnu uuiþi, ssã nnu mmori (1982), Muzeeul
dee cceearã (1983), Autoportreet (1985), Zborul ssãggeeþii (1988),
Patriee ccomunistã (1989). VVolume dde pprozã: Aceeastã iiubiree
(1979), Viaþa ppeersonalã (1981), Un oom, îîntr-oo zzi (1987) ..

Poemul ccare uurmeazã eeste rreluat ddin vvolumul Patriee
comunistã, Scrisul RRomânesc, CCraiova, 11989.

(Urmare de la pag. 12)

D
eosebit dde mmodul dde aabordare aal cconfraþilor, ce pleacã adesea de la
lecturã ºi gust, criterii cu totul libere ºi subiective, ce conduc spre ideea
cã niciodatã o carte nu este o valoare sigurã, iar o nouã (re)lecturã

este doar un act de adaptare, Marian Popa se strãduieºte sã priveascã dincolo
de evenimentul strict literar, sã descifreze fapte, întâmplãri ºi destine ce exced
aparent literatura ºi cu siguranþã o determinã, sau cel mult o modeleazã. În acest
sens, capitolul „Premise pentru o literaturã de stat” (având peste 250 de pagini,
cam o cincime din întregul corpus al primului volum) reprezintã mai mult decât
un studiu, cât o analizã, poate unicã în contextul socio-literar contemporan,
asupra fenomenului sovietizãrii culturii române, ºi chiar mai mult, al conformãrii
scriitorului român la noile realitãþi social-politice de dupã rãzboi. Privite din
aceastã perspectivã, fenomene precum cenzura, demascãrile, listele de cãrþi
interzise, inclusiv pervertirea sistemului cultural, de la cel editorial ºi publicistic,
pânã la Universitate ºi chiar la Academia Românã, relevã cã: „Ideologia
postbelicã a impus o nouã imagine a patriotismului, combinaþie paradoxalã de
deznaþionalizare ºi internaþionalizare, de filoxenie ºi xenofobie” (op. cit., p. 66).

Citind cu atenþie ºi chiar cu acribie miile de pagini ale literaturii de partid a
epocii, interpretând cu discernãmânt luãrile de poziþie ale liderilor politici, dar ºi
ale noilor ideologi culturali, ce dirijau pe faþã sau ocult fenomenul literar, Marian
Popa aduce mãrturii substanþiale despre modul de interpretare a unor termeni
fundamentali precum patriotism, naþionalism, specific naþional etc., situaþi în
opoziþie cu elementele progresiste, omologate obligatoriu în direcþia marxism-
leninismului ºi care aducea în prim plan cultura proletarã, termen sinonim practic
culturii sovietice, opusã diametral cosmopolitismului, considerat drept „arma
ideologicã a reacþiunii americane”.

Desigur, analizând literatura în aceºti termeni antagonici, autorul încearcã
sã identifice ºi o serie de analogii/opoziþii, punând în paralel, de pildã, literatura
practicatã în þarã, dirijatã exclusiv pe criterii politico-ideologice, ºi cea din exil,
fragmentatã ºi adesea depinzând de stipendii externe: „În locurile de pripas
(sic!) se organizeazã asociaþii labile, dar nu ºi efemere, în funcþie de eforturile,

sacrificiile ºi entuziasmul naþionalist ºi legionar” (ibidem, p. 763).

Pornind dde lla aaceste ppremise, nu este de mirare cã Marian Popa,
analizând la modul concret starea literaturii, ajunge uneori la concluzii
paradoxale, unele memorabile, altele poate prea pãtimaºe ºi subiective,

dar care, cu siguranþã, fac deliciul cititorului avid de senzaþional. Memorabile,
ºi cu atât mai greu de acceptat de cãtre unii dintre autorii vizaþi, rãmân unele
caracterizãri ori portrete literare individuale, deloc mãgulitoare, incluse
în volumul al II-lea, în capitolele dedicate Poeziei ºi Prozei contemporane. 

Fãrã a încerca sã stabileascã o ierarhie propriu-zisã, Marian Popa asociazã
autorii tematic, acordând politicului partea leului, în special atunci când se referã,
de pildã, la Poezia politicã, Poezia de þarã, Sublimãrile autohtonismului etc. (cu
trimitere la Poezie), sau la Ficþiuni istorice, Problematizãri ale istoriei, Magie ºi
etnografism, Prozã cãrturãreascã, Prozã de atmosferã etc. (în capitolul despre
Prozã). Nu lipsesc nici consideraþiile despre Literatura de consum (proza SF, cea
de aventuri, de moravuri, categorie în care include, pe nedrept în opinia noastrã,
ºi cartea pentru copii), inclusiv cele despre Paraliteraturã (cartea de reportaj,
memorialistica, inclusiv eseistica filosoficã sau literar-artisticã). Cu totul inedite
sunt referirile la Multilateralitatea mediocrã sau la Comentariul obiectului literar.

Ca o concluzie, Marian Popa închide cercul, deschis cu capitolul 23 August
(1944): un efect, ba chiar o cauzã, cu un altul, simetric cu un titlu cvasi-similar:
22 decembrie 1989. Un efect... În fine, O seamã de concluzii (vol. II, op. cit.,
pp 1217-1224) întregesc ºi confirmã teza iniþialã, anume cã, în epoca analizatã,
aplicarea, în variantã româneascã, a programului sovietic de totalizare a societãþii
româneºti, nu este decât un mijloc, ezoteric, subliniazã autorul, de acomodare
publicã, prin mijloace psihice ºi voliþionale, la un proiect literar strãin culturii
noastre tradiþionale. 

Pe scurt, cartea lui Marian Popa este o Istorie literarã adusã la zi, scrisã în
rãspãr, pedalând accentuat pe aripa stângã, zonã accesibilã ºi, pânã la un punct,
familiarã criticului format spiritual în anii de început ai literaturii totalitare. Este o
carte scrisã alert, „cu caºeta de cianurã la gurã”, ºi al cãrei merit de necontestat
rãmâne chiar ºi acela cã poate servi oricând de contraexemplu asupra modului
cum trebuie scrisã ºi interpretatã literatura. 
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Cãrþi ººi aautori

O
carte ddiscretã, asemeni autorului sãu,
îºi fãcea drum cãtre rafturile bibliotecilor
ºi de aici cãtre puþinii exegeþi barbieni.

Se întâmpla în 2011, când Editura Curtea Veche
publica, în colecþia „ªtiinþã, spiritualitate, societate”
coordonatã de Basarab Nicolescu ºi Magda
Stavinschi, excepþionalul studiu al profesorului
Theodor Codreanu intitulat Ion Barbu ºi spiritualitatea
româneascã modernã. Ermetismul canonic (Editura
Curtea Veche, Bucureºti, 2011, 392 p.). Însã
parcursul discret al cãrþii a fost, pentru scurtã vreme,
deturnat prin acordarea Premiului pentru criticã „Titu
Maiorescu” al Academiei Române. (Ceva mai înainte,
„deturnarea” se produsese ºi prin: Premiul Uniunii
Scriitorilor, Filiala Iaºi, 2012, Premiul pentru criticã
ºi eseu al revistelor Poesis, Satu Mare, 2012,
ºi al Convorbirilor literare, Iaºi, 2012). Existã cãrþi
excepþionale care trec neobservate, într-o lume în
care informaþia pãtrunde neselectiv, în afara oricãror
grile valorice, prin canale diferite, în coduri diferite.
ªi aceasta ar fi fost una dintre ele dacã, dupã o
viaþã dedicatã culturii române, profesorului Theodor
Codreanu, retras discret printre dealurile Huºilor, cel
mai înalt for ºtiinþific românesc nu i-ar fi acordat acest
premiu, rãsplãtind astfel munca unui critic ºi istoric
literar de excepþie, care a trudit o viaþã pe opera
eminescianã ºi a deschis orizonturile
unei paradigme ce va face cu siguranþã
carierã: paradigma transmodernã. Existã,
din pãcate, în rândul scriitorilor români ºi
o senzaþionalã goanã dupã gloria cu orice
preþ în timpul vieþii, dupã constructul unei
imagini (ºi a unei poziþii aferente) care sã
conducã la un anumit tip de raportare ºi
o anumitã cotã de piaþã (ºi vandabilitate)
a operei lor. Theodor Codreanu ºi-a
construit, în schimb, un drum propriu,
într-o provincie nobilã, a înaltei exegeze
(pentru a ne raporta, de pildã, la una
dintre actualele teme ale dezbaterilor
criticii autohtone, centru-periferie), oferind
unui public-þintã mai rafinat (ºi mai rarefiat,
deopotrivã), câteva mii de pagini, cuprinse
în opt studii ample dedicate lui Eminescu
ºi multe alte zeci de studii ºi eseuri risipite
în paginile unor publicaþii ºtiinþifice ºi
literare din þarã ºi din strãinãtate. Ar fi
pãcat, cred, ca rezultatul unei munci începute în urmã
cu 45 de ani, odatã cu primele întrebãri rãscolitoare
pe marginea inegalabilei creaþii barbiene, sã nu fie
adus în lumina receptãrii prin intermediul revistelor
culturale, mãcar ca semn de carte, chiar dacã acest
lucru se produce la trei ani de la apariþia cãrþii. 

D
oar aautentica ddorinþã dde ccunoaºtere,
autorul asumându-ºi „victoria în înfrângere”,
ar putea sã conducã pe cineva în

concentrãrile semantice barbiene, în axiomatica
unui atât de dificil poet, revendicat de avangardã
ºi de modernitatea tradiþionalã deopotrivã, asociat,
pe rând, valérysmului, mallarméismului,
spiritualismului precreºtin º.a.m.d. Argumentul lui
Codreanu (preluat ºi pe coperta ultimã a lucrãrii) este
hotãrâtor ºi depãrteazã, posibil, cãutãtorii în literatura
obscurã sau în ermetismul sintactic mallarméan,
de ce nu chiar ºi pe cei convinºi de modernismul
barbian sau de deschiderea sa spre avangardã,
de lucrarea în cauzã: 

„Marea contribuþie a lui Ion Barbu, în estetica
secolului trecut, este ermetismul canonic, sintagmã
prin care poetul a þinut sã se delimiteze de
ermetismul filologic mallarméan. Metodologia
cercetãrii noastre þine de noul context al
transdisciplinaritãþii, iar fundamentul estetic ºi ideatic
e un pas cãtre ceea ce am numit, într-o carte recentã,
transmodernism, în raport cu care Ion Barbu este
un precursor, alãturi de contemporanul sãu Lucian
Blaga, ambii întemeietori ai eonului dogmatic.
Altminteri, unul dintre capitole, Întocma-dogma, aratã
profundele afinitãþi dintre cei doi. Destinul a fãcut sã
se nascã ºi sã moarã în aceiaºi ani. Poate nu e lipsit
de interes sã evoc faptul cã Basarab Nicolescu gãsea
în ternarul Eminescu – Blaga – Barbu axa fondatoare
a spiritualitãþii româneºti moderne.” (pp. 7-8)

În acest cadru al necesitãþii înlesnirii accesului
la creaþia barbianã, Theodor Codreanu a fãcut apel

la o tehnicã mai puþin propice desfãºurãrilor textuale
critice ºi mai degrabã justificatã în derulãrile epice:
cea a contrapunctului. Abordarea este, aºadar,
polifonicã, dar în înþelesul unei organicitãþi care
aminteºte de metafora comunicaþionalã a orchestrei
(nu întâmplãtor tehnica aceasta a contrapunctului
este împrumutatã din compoziþia muzicalã),
presupunând suprapuneri discursive într-un tot
organic, nedisonant, pe teme barbiene derivând din
sau consonante cu temele majore ale culturii române.
ªi pentru a crea aceastã consonanþã, deschiderea
însãºi, în prima parte, intitulatã Înfruntând critica, se
realizeazã printr-un capitol numit Punct de purcedere,
pentru ca cea de-a doua, Ermetismul canonic,
sã se încheie cu un capitol 19 reluând titlul pãrþii
ºi completându-l cu sintagma Final contrapunctic.
Rare asemenea demersuri în critica ºi eseistica
româneascã (am mai întâlnit, de pildã, compoziþie
contrapuncticã în Fiinþa muzicalã a lui Aurel Ion
Brumaru, un alt mare discret al literaturii române
contemporane). 

A
ºadar, ddouã ppãrþi în care sunt puse în
oglindã, metodic, perspectivele unei critici
care l-a ºi determinat pe Barbu sã renunþe

la literaturã (afirmaþia sa, „Mã tem cã nici Lovinescu
nu mi-a înþeles
poezia”, însoþind
ca motto prima
parte), deschizând
perspective
interpretative,
mai mult sau mai
puþin apropiate
înþelegerii în
consens cu
intentio auctoris,
respectiv
perspectivele
unei interpretãri
în acord cu
paradigma
transmodernã,
consonantã atât
cu intentio auctoris,
cât ºi cu intentio
operis. ªi pentru

a sublinia aceastã apropiere, sã ne referim strict la
reacþia barbianã într-o scrisoare din 1959, adresatã
lui Filip Enescu (Opere II, p. 997), pe care o redã
Codreanu spre a deschide calea spre ermetismul
canonic cu ajutorul aparatului critic transmodern:

„Mã fac emulul lui Mallarmé, neobservând cã
ermetismul lui Mallarmé e filologic, iar al meu e
canonic (reducerea expresiei la o formã canonicã,
cu atât mai puþini termeni parazitari, în sensul
reducerii ecuaþiei elipsei la forma canonicã).” (p. 63)

Iatã, aºadar, nu doar o posibilã explicaþie a
gestului lui Barbu (rimbaldian în esenþã) de a pãrãsi
poezia, ci ºi sursa de la care izvorãºte dorinþa unei
reinterpretãri, pe alte coordonate, în limitele altui
orizont paradigmatic. Plecând, aºadar, de la
contestarea de cãtre Barbu a grilei lovinesciene de
lecturã, ºi prin aceasta înþelegând contestarea tuturor
celor care au operat ulterior pe materia poeticã
barbianã cu „instrumentarul cultural lovinescian”
(p. 17), Theodor Codreanu trece, în prima parte,
în revistã perspectivele antume ale lui ªerban
Cioculescu, Perpessicius, Pompiliu Constantinescu,
Al. Philippide, G. Cãlinescu, Al. Paleologu, T. Vianu
sau Ovid S. Crohmãlniceanu, dar ºi cele postume
ale lui Basarab Nicolescu, Mandics György, Solomon
Marcus, Dorin Teodorescu, Eugen Simion, Marin
Mincu, Mircea Coloºenco ºi alþii. Avem, prin urmare,
o punere în discuþie a lucrãrilor unor critici care s-au
exprimat în timpul vieþii lui Barbu, dintre care singurul
nerepudiat a fost Al. Paleologu (faþã de ceilalþi
reacþia fiind imediatã ºi fãrã menajamente; de pildã,
la decizia cãlinescianã de a îl situa în proximitatea
avangardei, poetul a rãspuns vânzând a doua
zi Istoria literaturii române… pe care tocmai o
achiziþionase), în raport cu critica postumã, plecând
de la remarcabilul eseu al lui Basarab Nicolescu,
Cosmologia „Jocului secund”, criticatã de „vechiul
marxist” (p. 69) Ovid S. Crohmãlniceanu. Meritã
scos în evidenþã modul în care Theodor Codreanu

îºi asumã separarea
apelor exegezei barbiene,
asumându-ºi proximitatea
ideaticã a lui Nicolescu
(pãrintele transdisciplinaritãþii),
dar în raport cu Barbu
situându-se, mai degrabã,
în proximitatea interpretãrilor
lui Mandics György, Solomon Marcus ºi Marin Mincu. 

Cât priveºte interpretarea ermetismului canonic,
constând în reevaluarea prejudecãþilor privitoare
la opera barbianã, Theodor Codreanu parcurge
sistematic paºii înþelegerii/explicãrii conceptului, de la
antimodernismul manifest, prin calea fenomenologiei,
cãtre increat ºi ritmul pur al acestuia, dezbrãcând,
consonant cu intenþia barbianã, critica literarã
anterioarã de parazitismul ideologic. Nu întâmplãtor
Theodor Codreanu îl situeazã pe Barbu în
proximitatea lui Eminescu, cel care proiectase
cu aproape jumãtate de veac înaintea sa situarea
poeziei în trans-logic ºi trans-lingvistic; nu
întâmplãtor Codreanu îl situeazã pe Nichita
Stãnescu în proximitatea lui Barbu, prin aceeaºi
materie translingvisticã, prin necuvânt. Iatã cum
argumenteazã criticul moldav punctul de vedere:
„(...) scrierea originarã este translingvisticã, iar
poezia, ca scriere originarã, nu face excepþie, însã
cei mai mulþi o reduc la o artã a cuvântului. Este ºi
marea eroare  a poeziei moderne, de care Nichita
Stãnescu a încercat sã se delimiteze, el fiind unul
dintre primii poeþi transmoderni postbelici, care a
gãsit în Eminescu ºi în Ion Barbu înainte-mergãtori.”
(p. 136)

A
ceastã iinterpretare din partea a doua
a lucrãrii, în cheie transmodern(ist)ã –
referenþialã pentru exegeza barbianã –,

se încheie în nota contrapuncticã, concluzivã
în raport cu perspectiva ermetistã:

„Ambii poeþi [n.a. Mallarmé ºi Barbu] considerã
cã diferenþa dintre limbajul poeziei ºi cel uzual sau al
prozei este datã de vers, nu de cuvânt. Mallarmé vine
cu ideea îndrãzneaþã cã versul este echivalentul
cuvântului: combinând mai multe vocabule, versul
produce «un cuvânt nou, total», izolând, astfel,
limbajul poeziei de cel uzual, utilitarist. Cine vrea
sã «înþeleagã» poezia este obligat sã înveþe o
nouã limbã, cea într-un singur exemplar, a poetului-
inovator. De aceea, din punctul de vedere al limbii
comune, poezia tace, e necuvânt, cum va spune
Nichita Stãnescu. Pentru Mallarmé, tãcerea devine
marca poemului ideal, «în alb». Dacã poezia nu
comunicã nimic, atunci ea nu foloseºte la nimic,
e doar un joc: «La ce folosesc toate acestea?
La un joc», «un joc amãgitor cu adevãrul», cum
completeazã Hugo Friedrich. Replica lui Ion Barbu:
joc secund. Se pare cã de aici începe ºi despãrþirea
celor doi poeþi. Peste ani, jocul filologic mallarméean
va fi preluat de modernism, de avangarde ºi de post-
moderniºti; în schimb, jocul secund barbian continuã
sã fie secretul ermetismului canonic.” (p. 329)

Dar care joc secund, iatã, prin lucrarea
lui Theodor Codreanu, se deschide în cheie
transmodern(ist)ã. Acesta este ºi meritul principal
al criticului, care se bucurã, astfel, prin prestigiosul
premiu acordat de Academia Românã, ºi de o formã
de recunoaºtere a eforturilor sale de configurare
a orizontului paradigmei transmoderne, care oferã
cheia lecturii. Chiar dacã meritele sunt multiple
raportat la acest studiu, ºi este suficient sã
enumerãm: situarea împotriva curentului ºi
verticalitatea în apãrarea unui adevãr în raport
cu nedreptatea lui Nicolae Manolescu vizavi de
interpretarea lui Marin Mincu, dar ºi vizavi de Barbu,
înþeles ca fiind un „veleitar cultural, îndeosebi
filosofic”, remarcabila capacitate de analizã a
geometriei ritmice barbiene, în acord cu geometria
ritmicã eminescianã ºi cu posibilitãþile poetice
ale limbii române, apropierea creaþiei barbiene de
cea blagianã, prin remarcabilul capitol 15 „Întocma-
dogma” etc., Theodor Codreanu a preferat sã
rãmânã discret ºi profund, asumându-ºi pânã
la capãt „victoria în înfrângere”. Atitudine care
n-ar strica în subiectivismul critic fãþiº din zorii unei
extramodernitãþi cãreia îi putem zice, cel puþin pânã
când exterioritatea o va numi altfel, transmodernitate.

VViiccttoorriiaa îînn îînnffrrâânnggeerree
Addriian LLESENCIUC
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Cãrþi ººi aautori

M
-aam îîntrebat de multe
ori ce ºtie, în general,
cititorul român despre

Iulia Hasdeu. ªtie cã a fost fiica
eruditului Bogdan Petriceicu
Hasdeu, cã a fost o tânãrã
genialã, idolatrizatã de pãrintele

ei chiar ºi dupã moartea la o vârstã fragedã, cã a
lãsat în urmã numeroase creaþii literare – poezii,
basme, piese de teatru, romane, traduceri – alãturi
de compoziþii muzicale ºi desene.

Dacã ar fi trãit în zilele noastre, Iulia Hasdeu ar fi
fost consideratã un copil supradotat, cu temperament
de lider. Dar oare câþi copii, oricât de talentaþi,
ar avea un obiectiv pe care sã ºi-l fixeze singuri
(cu claritatea de care a dat dovadã Iulia la numai
cincisprezece ani)?

...Trebuie sã merg drept înainte, sã dobor toate
piedicile, sã înfrunt toate pericolele, sã ajung la acea
þintã care a fost visul copilãriei mele ºi pentru care îmi
sacrific tinereþea ºi viaþa. Am curaj, nu
mi-e teamã. Mã simt tânãrã, puternicã,
voi merge înainte. Chiar mã voi ºi bate
dacã trebuie. Primul pas este fãcut,
trãiascã viaþa! Voi reuºi! (Crina
Decusarã-Bocºan, Iubirile Iuliei Hasdeu,
Ed. Asociaþiei Iulia Hasdeu, Bucureºti
2013, p. 11) Vedem, aºadar, cã Iulia
Hasdeu a avut o personalitate
puternicã, ce reunea entuziasmul
tineresc al unei studente eminente,
deosebit de studioase, ºi maturitatea
de gândire, mai mult decât precoce,
a copilei cuminþi, care îºi încuraja
ºi îºi sprijinea mama, alãturi de care
se zbãtea sã facã faþã necazurilor
domestice, de zi cu zi, în perioada ºederii la Paris.
Aceste trãsãturi coexistau cu încântãtoarea ei
feminitate, care începea sã înfloreascã, asemeni unui
mugur de aprilie. Din opera sa transpare o creatoare
de tip renascentist, cu talente plurivalente, ilustrate
atât în literaturã, cât ºi în muzicã ºi în artele plastice
(sã nu uitãm cã Iulia a studiat la Conservatorul din
Bucureºti ºi apoi, la Paris, în anii de liceu, a luat lecþii
particulare de canto ºi de picturã). Mare admiratoare
a Evului Mediu, îndrãgostitã de bravura cavalereascã
ºi de valorile spirituale ale unei epoci pe nedrept
considerate ca obscurantistã, Iulia creeazã ciclul
de poezii Chevalerie care abundã în note de eroism
avântat, de dãruire totalã în numele credinþei ºi
onoarei (Idem, p. 108), tocmai aceste trãsãturi ce
vor apãrea peste tot în opera Iuliei. „Am fost ursitã
pentru strãlucitorul ev”, spunea Iulia, care îºi alesese
ca pseudonim numele Camille Armand, despre care
îi scrie tatãlui sãu: „Aceste douã nume mi-au venit
deodatã în minte, în împrejurãri care mã fac sã þin
la ele într-un mod superstiþios” (Idem, p. 111). Este
de presupus cã Iulia îl prefera, poate, deoarece
îl considera reprezentativ pentru un alter-ego
romantic, o altã laturã mai secretã a sa,
copila cu instrucþie riguroasã ºi solidã.

D
e uunde ssã ffi aavut IIulia marea ei forþã de
caracter? De bunã seamã cã, în formarea
sa, primordialã a fost zestrea geneticã

primitã de la eruditul sãu tatã, precum ºi aceea
dãruitã de Iulia cea mare, abrudeanca aprigã,
rãzbãtãtoare ºi destoinicã, mama sa. Crescutã ºi
educatã într-un mediu familial elevat, a cunoscut de
micã cele mai de seamã personalitãþi ale epocii, care
îºi dãdeau întâlnire în salonul pãrintesc. În anturajul
acestora, gândirea i s-a maturizat ºi i s-a dezvoltat,
astfel cã fetiþa cu bucle castanii ºi cu ochi expresivi,
iubitoare de flori ºi de animale, mare amatoare de
zburdãlnicii, scrie la numai nouã ani poezia Copila
murindã. Apoi, poezia Moartea, în care dovedeºte o
adâncã înþelegere a acestei imuabile legi: „O, tu! Eu
te doresc!// Tu, Moarte, vino! Ia-mã// Cãci eu pe tine
te iubesc// ªi du-mã-n altã þarã!” (Idem, p. 25) Putem
presupune cã o asemenea sensibilitate, nefireascã
pentru un copil atât de mic, nu este numai un dat
natural, ci ºi un rezultat al prezenþei atâtor personaje
ilustre în viaþa sa, precum ºi al lecturilor pe care

le fãcea în impresionanta bibliotecã a tatãlui. Mai
târziu, la Paris, contactul cu literatura vremii, marcatã
de acel „mal du siècle” ce se manifestã pregnant
în poezia francezã, îºi va fi spus ºi el cuvântul.

Iatã cum se prezenta Iulia însãºi: „Poate
cã posteritatea ar crede cu greu cã un copil de
doisprezece ani ar scrie povestiri ºi, mai ales,
romane, însã eu am citit atât de mult, încât,
într-adevãr, gãsesc cã este foarte plãcut sã faci aºa
ceva. (...) În copilãria mea am fost foarte nebunaticã,
dar am þinut întotdeauna la condeiele ºi cãrþile mele.
La cinci ani compuneam drame în zece acte care nu
se mai terminau. Acum râd cu poftã când le citesc.
Dar sunt în continuare veselã ºi voioasã, deºi iubesc
ºi mai mult cartea ºi condeiul, cãci... am 12 ani! Fac
mare caz de cei doisprezece ani ai mei, iar mama ºi
mai mult. Îmi place când am prietene la mine sã mã
joc de-a bucãtãria, de-a ºcoala, cu mingea, cu cercul
ºi sã sar coarda, dar voi renunþa pentru totdeauna
la astfel de distracþii! Doisprezece ani! Clasa a IV-a!

Cum aº mai putea
sã mã gândesc la
aºa ceva în timp
ce învãþ latina, fizica,
algebra...!” (Idem,
pp 66-67)

Mai târziu,
condeiul sprinþar
al Iuliei va nota

în Jurnal nenumãratele situaþii
comice din viaþa de zi cu zi
a autoarei. Paginile acestuia
abundã de ºotii ºcolãreºti,
remarci hazlii, porecle date
profesorilor ºi cunoscuþilor.

Preocuparea esenþialã a
Iuliei este, pe lângã scris,
învãþãtura. La Colegiul Sévigné
ea trece în fruntea colegelor
de clasã încã din a doua
sãptãmânã de studiu.
Profesorii sunt uimiþi de accentul de parizianã get-
beget al micuþei românce. Ea îi scrie tatãlui: „Studiile
mele merg admirabil, fãrã modestie îþi spun asta.
D. Albert s-a dus la directoare, la Salomon, ºi i-a
spus cã sunt o fatã uimitoare, cã voi deveni o femeie
foarte distinsã, o scriitoare remarcabilã etc. ªi ceilalþi
profesori sunt încântaþi de mine: D. Simonet îmi
aduce elogii care mã fac sã roºesc” (Idem, p. 79).

Aflatã departe de universul familial, cãruia îi duce
dorul, Iulia poartã la Paris o fãrâmã din frumuseþea
plaiurilor natale, apãrând la un bal costumatã în
þãrancã româncã. În scrisoarea adresatã lui Hasdeu,
ea mãrturiseºte cã a fost admiratã de toatã lumea:
„Ce costum frumos! Are ceva antic în el! Ce bogãþie!
Cât de bine îþi stã! Eºti superbã!” – dar considerã
cã laudele sunt, de fapt, un omagiu adus þãrii sale.

Pregãtindu-se cu asiduitate pentru bacalaureat,
Iulia ia lecþii de latinã, greacã, dar ºi de desen,
picturã, pian, canto. Dupã bacalaureat se înscrie
la Sorbona, unde alege sã studieze literele
ºi filosofia. Singura elevã de la École des Hautes
Études, urma sã-ºi susþinã teza de doctorat cu titlul
Filosofia popularã a românilor – logica, psihologia,
metafizica, etica ºi teodiceea.

L
ucrãrile pprezentate dde Juliee HHasdeeu în
seminarii îi aduc laudele profesorilor pentru
puterea de muncã ºi capacitatea de analizã

ieºitã din comun. Ca urmare, profesorul de literaturã
Louis Leger îi propune tinerei sã colaboreze la o
ediþie didacticã din Molière. Iar Iulia îi scrie tatãlui
sãu: „Ah! Ce frumos lucru totuºi aceastã Filosofie!
Ieri am fãcut o temã care l-a epatat pe profesorul
meu. Într-un elan de entuziasm a început sã strige:

Spirit precoce! Veþi fi unul din marii noºtri
matematicieni! Am crezut cã râde de mine. Deloc.
A vorbit serios. Singurul lucru pe care nu mi-l poate
ierta este cã am numai ºaisprezece ani: Cum puteþi
avea doar ºaisprezece ani? Ei, fir-ar sã fie! Nu-i vina
mea cã aºa e. Nu am niciun merit ºi, în fond, aº da
bucuroasã un an din viaþã sã am mereu ºaisprezece
ani (Idem, p. 111). Bogdan Petriceicu Hasdeu,
mândru ºi bucuros, o ºi vede în perspectivã în
postura de doctor în filosofie, prima femeie doctor
al universitãþii pariziene, la numai douãzeci de ani!
Din pãcate, sãnãtatea precarã nu îi va îngãdui Iuliei
sã îºi vadã visurile împlinite. Ea îºi noteazã în Jurnal
cu obiectivitatea rece a unui medic, fãrã sã îºi plângã
de milã, simptomele bolii ºi stãrile prin care trece.
Mai mult, deºi corpul ei bolnav îi chinuie sufletul, deºi
gânduri apãsãtoare nu-i dau pace, Iulia este convinsã
cã va reuºi sã-ºi biruie maladia. Hotãrâtã sã nu se
dea bãtutã, îi mãrturiseºte unei prietene: „Gloria mea
va fi atât de mare, încât va trebui sã mã înving mai
întâi pe mine însãmi – ºi voi reuºi” (Idem, p. 92). În
ciuda temeritãþii sale, Iulia îºi presimte sfârºitul, dar
hotãrãºte sã nu-ºi dezvãluie suferinþa. Doreºte sã
lase un generos mesaj de spirit celor de-o seamã
cu ea, cei care „vor ajunge sã þinã cartea în mânã”.
Deºi boala o mãcina, „era rumenã, frumoasã, zveltã
în talia-i subþire ºi mlãdioasã”, dupã cum scrie
istoricul Ionescu-Gion (Idem, p. 113).

Într-o scrisoare adresatã
unei prietene, Iulia spune: „Inima
mi-e încãrcatã de iubire”. Acestã
ºtiinþã de a iubi Iulia a deprins-o
îndrãgind locurile copilãriei,
unde i-au stat alãturi dragostea
ºi cãldura pãrinteascã, unde
a zburdat prin grãdina cu flori
împreunã cu ceata de prietene,
înconjuratã de pãpuºile, de cãþeii
ºi de pisicuþele ei, fermecatã de
basme cu spiriduºi ºi zâne, iar
mai târziu de povestiri despre
eroii din istoria poporului român.
În faþa suferinþei, Iulia va invoca
sprijinul Dumnezeirii. Ea îi cere
Domnului puterea de a crede
fãrã teamã: „Acum, dã-mi,
Doamne, harul de-a crede fãrã

teamã/ În ochii ce-au rãmas doar plânsului captivi/
De-a Te vedea în cerul care mereu mã cheamã/
ªi de-a avea credinþa copiilor naivi” (Credo). Ajunsã
la capãtul puterilor, Iulia înþelege dupã îndelungi
frãmântãri ºi cãutãri cã Dumnezeu este infinitul
ºi cã, fãrã îndoialã, Dumnezeu a hotãrât momentul
despãrþirii (ei) de lume, dar mãrturiseºte: „O, suflete
al meu, ne încântã speranþa – Cãci toate vor trece,
Dumnzeu e veºnic” (Însingurare).

V
asta mmoºtenire lliterarã ºi artisticã lãsatã
de Iulia ne uimeºte ºi astãzi ºi ne îndeamnã
sã ne apropiem de ea cu tot respectul

datorat unei minþi pe cât de curate, pe atât de
profunde, având aceeaºi iubire pentru tot ºi toate,
care i-a izvorât din sufletul candid. Fiecare om are
în el harul iubirii: omul trebuie sã iubeascã, aceasta-i
raþiunea lui de a fi, spunea Iulia. 

Împãrtãºindu-se din acest generos sentiment,
Crina Decusarã-Bocºan – supranumitã, pe drept
cuvânt, marea preoteasã a cultului Iuliei Hasdeu –
ne dãruieºte, la rându-i, iubire din iubire ºi ne
înfãþiºeazã, în cele mai recente lucrãri din vasta sa
operã închinatã Iuliei Hasdeu, Iubirile Iuliei Hasdeu,
la Editura Asociaþiei Iulia Hasdeu, Bucureºti, 2013,
ºi Destinul necuprins al Iuliei Hasdeu, în colecþia
Opera Omnia, Editura TipoMoldova, Iaºi, 2013, douã
noi roade ale unei strãdanii de o viaþã, strãdanie
menitã sã ne apropie ºi mai mult de suflet creaþia
ºi personalitatea Iuliei, copila genialã despre care
nu se va vorbi niciodatã de ajuns ºi faþã de care
avem datoria de a o face cât mai bine cunoscutã
la noi ºi în lumea întreagã.

IIuulliiaa HHaassddeeuu - IIuubbiirree ddiinn iiuubbiirree
Marrie-JJeanne VVASILOIU
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La ppas pprin ssatul gglobal

U
n ccãlugãr bbãtrân pprezintã povestea Palatului
Potala, cea mai grandioasã construcþie
a budismului tibetan, care din anul 1994

se aflã pe listele UNESCO ale Patrimoniului Cultural
al Umanitãþii. În spatele acestui edificiu stã o
frumoasã poveste de dragoste. Prin secolul al VII-lea
d.Hr., suveranul Songtsan Gampo al puternicului
ºi prosperului regat tibetan Turfan, în dorinþa de a
stabili relaþii mai strânse cu dinastia Tang (618-907)
din China, îl trimite pe sfetnicul sãu Dongzhang
sã o peþeascã pe prinþesa Wen Cheng, nepoata
împãratului Taizhong. Întrucât la curte se
prezentaserã mai mulþi peþitori din statele megieºe
Chinei, împãratul a organizat un concurs foarte
complicat, care a fost câºtigat de peþitorul regelui
tibetan. Vãzând iscusinþa acestuia, împãratul nu
mai avea motive sã se îndoiascã de calitãþile mirelui.

De bucurie, regele Songtsan Gampo a dispus
construirea, în Lhasa, locul zeilor, a unui palat cum
nu se mai vãzuse pânã atunci (înalt de 117 metri,
palatul are 13 etaje ºi un labirint de 999 de camere).
Cele 118 faþete ale palatului corespund numãrului
sutrelor sacre. Dupã unii vizitatori, aceastã
construcþie, prin dimensiuni ºi mãiestrie, pune în
umbrã multe palate regale europene. În sanctuarul
sãu budist se aflã statuile regelui Songtsa Gambo
ºi ale celor douã soþii ale sale, prinþesa chinezoaicã
ºi cea nepalezã. Tot acolo îºi au locul de veci ºapte
Dalai Lama. Într-o parte a palatului, pe pereþi se
gãseºte pictatã frumoasa poveste de dragoste dintre
regele Tibetului ºi prinþesa chinezoaicã Wen Cheng,
intermediatã de Dongzhang. Astãzi, palatul este un
enorm muzeu, care adãposteºte peste o sutã de mii
de opere de artã. Acolo se aflã ºi STUPA (monument
comemorativ, unde se pãstreazã relicve sacre,
asociate cu Buddha sau alte persoane sfinte) celui de
al cincilea Dalai Lama, acoperitã cu 5,5 tone de aur
ºi bãtutã cu pietre preþioase. Aºa cum Lhasa era un
oraº al zeilor, accesibil doar budiºtilor, palatul Potala
nu fãcea nici el excepþie. Prima fotografie a acestui
sanctuar a fost realizatã abia la începutul secolului
al XX-lea, de cãtre doi turiºti ruºi, deghizaþi în budiºti.
Publicatã în America, în anul 1905, fotografia a salvat
de la faliment o prestigioasã revistã americanã.

U
rmãtorul nnarator vine cu minunata poveste
a templului Jokhang, cel mai important
ºi mai sacru din Tibet, inclus ºi acesta

pe listele UNESCO ale Patrimoniului Cultural
al Umanitãþii (în anul 2000). ªi în centrul acestei
povestiri se aflã tot regele Songtsan Gampo, care
avea ºi o a doua soþie, pe prinþesa nepalezã Bhirkuti.
Iniþial, regele a construit templul pentru Wen Cheng,
care adusese ca zestre celebra statuie a lui Buddha
care, conform unei legende, s-ar fi sculptat singurã.
Prinþesa nepalezã nu s-a lãsat mai prejos ºi a pretins
ºi ea un templu asemãnãtor, care nu a întârziat sã
aparã. Datoritã sacralitãþii sale, complexul de temple
care a rezultat s-a mai numit, pe rând, Casa ºtiinþelor

religioase, Casa înþelepciunii, sau, pur ºi simplu,
Casa lui Buddha.

Despre tibetani se poate spune cã se aflã pe
Acoperiºul lumii din vremuri imemoriale, greu de
precizat, datoritã ºi izolãrii geografice. Pentru ei,
rugãciunea ºi, adesea, ascetismul erau o formã
curentã de viaþã. Unii dintre ei încetau ºi sã
vorbeascã, chiar ºi atunci când se întâmpla ca cineva
sã le aducã de mâncare la mãnãstire sau grotã.
Legenda nu ne lãmureºte dacã pustnicul Sangha,
retras pentru meditaþie în grota de la cota 3.900, avea
dialog cu omul zãpezilor, Yeti, atunci când acesta îi
aducea zilnic fructe de pãdure. Pentru traiul zilnic,
tibetanii se ocupau cu agricultura ºi creºterea vitelor

(capre, mãgari, antilope, iaci etc.). Despre iac se
spune cã este animalul care s-a adaptat cel mai bine
la altitudinea de peste 4.000 de metri unde, cu puþinã
imaginaþie, îi poþi vedea silueta miþoasã ca pe o patã
neagrã agãþatã de o stâncã. Antilopa de Tibet dã
cea mai finã lânã din lume, supranumitã regina lânii.
Ea este animalul cel mai protejat din toatã China.
Braconajul ameninþã, însã, tot mai mult existenþa
antilopei. Lâna ei ajunge, prin contrabandã, în
Caºmirul indian, unde este transformatã în cele
mai fine þesãturi: ºaluri, fulare ºi eºarfe, care
se vând la preþuri prohibitive de 7-10 mii
de dolari SUA. 

L
a ccapitolul ccuriozitãþi ale platoului tibetan ar
trebui inclus ºi câinele Mastiff, despre care
Marco Polo spunea cã este mare cât un

mãgar ºi are o voce puternicã precum leul. În China,
el este cunoscut chiar sub numele de leul Tibetului.
Localnicii spun cã acesta este câinele care l-a
vegheat ºi apãrat toatã viaþa pe sfântul care a adus
budismul din India. Poate de aceea se crede cã
prezenþa lui este o binecuvântare pentru sãnãtatea ºi
securitatea posesorului. Este un câine uriaº, descins
din Epoca Bronzului, care ºi-a pãstrat caracteristicile
iniþiale datoritã izolãrii îndelungate a Tibetului. Din
cele mai vechi timpuri, acest câine era un cadou
foarte apreciat la curþile imperiale sau regale. Astfel,
în secolul al XIX-lea, regele Angliei George al IV-lea
avea deja un câine tibetan în colecþia sa caninã. Nu
dupã mult timp, a primit ºi regina Victoria un exemplar

de la lordul Hardige, vicerege
al Indiei. Astãzi, Mastifful
tibetan este o adevãratã vedetã
mondialã. El a intrat în Cartea
recordurilor ca fiind cel
mai scump câine din lume:
exemplare tinere au fost
vândute cu sume de la unu
la douã milioane de dolari SUA.
Chiar ºi taxa de montã a înregistrat recordul
de 20.000 de dolari.

O poveste, care poate pãrea incredibilã pentru
muritorul de rând, se referã la triburile Dropa ºi Ham,
o populaþie stranie, care ar fi locuit într-un sistem de
peºteri de la graniþa dintre Tibet ºi China. Membrii
celor douã triburi nu seamãnã cu populaþia chinezã:
grupã de sânge unicã, puls sub normal, mici de
înãlþime ºi cu o capacitate cranianã foarte mare.
Mormintele descoperite în peºteri ar avea o vechime
de 11-12 mii de ani. Pe pereþii grotelor se pãstreazã,
bine conservate, figurile unor fiinþe humanoide, cu
cãºti de protecþie pe cap. Nu lipsesc nici imagini de
mici nave aeriene. ªi mai derutante au fost cele 700
de discuri de granit cu incizii sub formã de ºanþuri
succesive. Dupã mai mulþi ani de studii, oamenii
de ºtiinþã chinezi au identificat acele incizii ca fiind
o scriere hieroglificã, necunoscutã, veche de peste
12 milenii, care vorbea despre avarierea unei nave
spaþiale la contactul cu pãmântul, iar fiinþele din
spaþiu au fost nevoite sã rãmânã printre oameni.
Se presupune cã picturile rupestre ºi petroglifele
din grotele tibetane, ca ºi din alte colþuri ale lumii,
ar constitui dovezi ale posibilei prezenþe a
extratereºtrilor pe Terra. Sunt elemente care
stimuleazã imaginaþia multor oameni, aºa cum face
ºi informaþia mai recentã, cum cã cercetãtorii chinezi
ar fi descoperit, în Lhasa, mai multe documente
în sanscritã, care specificã modul de construire
a navelor interstelare.

D
acã aar ffi ssã nne lluãm ddupã uufologi, ar
trebui sã acceptãm ideea cã Tibetul a fost
dintotdeauna un loc ideal pentru aterizarea

navelor cosmice. Tibetanii considerau asemenea
nave ca fiind ceva normal, ele fiind mijloace de
transport sau care ale zeilor. Legendele despre
venirea zeilor celeºti printre muritori au un loc central
în credinþele tibetanilor. Aºa a apãrut ºi Povestea
regelui Gesar, una dintre cele mai mari realizãri
culturale din antichitatea platoului tibetan. Scriitoarea
Alexandra David-Neel, citatã mai înainte, considera
aceastã lucrare drept Iliada Asiei Centrale. Este
o creaþie colectivã, care îl are drept erou principal
pe regele Gesar, zeu ceresc, care s-a pogorât pe
pãmânt, unde, prin puteri magice, l-a supus pe prinþul
demonilor, luându-i puterile supranaturale.

DDiinn ttaaiinneellee TTiibbeettuulluuii ((IIII))
Ion PPÃTRAªCU

Palatul PPotala

Din îînvãþãturi...

Vedeþi, ffraþii mmei, ccât eeste dde bbun ººi ppreabun
Domnul nnostru, ººi ccelor cce sse îîntorc ccãtre ddânsul
le iiartã ppãcatele. DDe aaceea, ddacã vvom ppãcãtui, ssã

nu llãsãm ppe ssatana ssã sse vveseleascã mmultã vvreme dde
pãcatul nnostru ppe ccare ll-aam ffãcut, nnici ssã-ii ddãm llui llocul
nostru, nnici ssã llãsãm ssã pputrezeascã rranele llui îîn ttrupul
nostru, ccãci dde vvom llãsa rranele llui pputrede îîn ttrupul nnostru,
nu nnumai ttrupul nnostru vva pputrezi, cci ººi ssufletul vva pputrezi
împreunã ccu ttrupul, ppentru ccã eeste oo pplagã rrea ººi vveche,
ºi nnu nnumai ttrupul nnostru ll-aa vvãtãmat, cci ººi ppe mmulþi ddin ccei
plãcuþi llui DDumnezeu ii-aa ddespãrþit dde ffaþa llui DDumnezeu
celui vviu. DDe aaceea, cchiar ddacã aam ggreºit DDomnului, îîndatã
sã aalergãm ccãtre ddânsul, ffraþii mmei, ssã aalergãm cca ssã
dobândim ppocãinþã, ppentru ccã DDomnul nnostru eeste mmult
milostiv ººi ddrept, ººi ppe ttoþi îîi ccheamã ººi nnu fface ddeosebire.
Iar ccând ccade oomul îîn ppãcat, DDumnezeu îîl aaºteaptã
întotdeauna ssã sse îîntoarcã lla ppocãinþã, cca ººi DDuhul SSfânt
sã vvinã lla ddânsul ººi ssã-ººi ffacã llãcaº îîn ttrupul oomenesc.
Dupã ppãcatul ppe ccare ll-aa ffãcut oomul, nnu eeste ccu pputinþã
Duhului SSfânt ssã llocuiascã aacolo, îînsã nnici nnu sse îîndurã

sã sse ddespartã dde eel.
De aaceea, ffraþii mmei, ccât ttimp eeste DDumnezeu ccu mmila

sa ccãtre nnoi ººi nne aaºteaptã lla ppocãinþã, ººi DDuhul SSfânt nnu
se îîndurã ssã sse ddespartã dde nnoi, –– „„ºi DDuhul ttãu ccel SSfânt
nu-ll llua dde lla mmine” –– nnoi ssã nne ggrãbim ccu ppocãinþã ccãtre
Dumnezeu, cca ssã nnu nne llipsim dde DDuhul SSfânt, pprecum ººi
albina aare oobicei dde sstã lla ffagurele eei, ppe ccare ll-aa aagonisit;
iar ddacã ii sse ppune ffum, eea nnu ppoate rrãbda, cci ffuge dde ffum,
însã nneîndurându-sse ssã sse îîndepãrteze dde aagoniseala eei, cci
aºteaptã cca, aatunci ccând vva sscãdea ffumul, ssã sse îîntoarcã lla
agoniseala ssa. AAstfel, ddacã vvede ccã sse îîmpuþineazã ffumul,
iar sse îîntoarce lla llãcaºul eei, uunde aa aagonisit. IIar ddacã vvede
cã sse îînmulþeºte ffumul, ccu mmultã jjale ººi oobidã îîºi ppãrãseºte
agonisita ssa. AAºa ººi DDuhul SSfânt, ffraþii mmei, ddupã cce-aam
pãcãtuit, ttot nne aaºteaptã, cca ssã nne îîntoarcem lla ppocãinþã,
ca ssã sse îîntoarcã ººi eel iiar îîn ttrupul oomului, cca ººi aalbina lla
agoniseala eei. DDacã vvede îînsã ccã nnu nne ppocãim ººi ttrupurile
noastre sse uumplu dde ppãcate, aatunci ffuge dde lla nnoi, cca ººi
albina dde ffum, ddar ccu mmultã jjale ººi îîntristare îîl ppãrãseºte.



R
eporter, pprozator ººi
poet, Vasile Nicorovici
s-a nãscut la 27

octombrie 1924 în localitatea
Moroºeni-Cernãuþi. A absolvit
liceul la Bacãu, apoi Academia
de Înalte Studii Comerciale
ºi Industriale din Capitalã.

Tot la Bucureºti urmeazã, pânã în 1949, cursurile
Facultãþii de Filosofie ºi ªcoala de Literaturã „Mihai
Eminescu”. A lucrat în redacþiile revistelor Licurici,
Contemporanul, Viaþa româneascã, apoi, din 1970,
la Hunedoara, ca instructor cultural. Poezia sa
este marcatã de oportunism ideologic faþã de noua
orânduire ºi, la fel, cãrþile de reportaje, consacrate
marilor obiective industriale ale socialismului: În mina
de cãrbuni (1950), 400 de zile în oraºul flãcãrilor
(1958), Meridianul de foc (1959), Marele arc petrolifer
(1961). A scris povestiri confesive în Romeo, Julieta
ºi lumina (1962) ºi schiþe, meditaþii, aforisme, poeme
în prozã, adunate amalgamat în 51 de prozo-poeme
(1979). A murit la 9 noiembrie 1992.

Dacã în articolul Pasiunea de a descoperi. Unele
probleme actuale ale reportajului (1960) autorul
propunea „colectivizarea reportajului” ºi repartizarea
scriitorilor la obiectivele economice importante
ale þãrii, vom avea surpriza sã descoperim cã
V. Nicorovici s-a „autorepartizat” la reportajul SF,
publicând în 1965, sub formã de scurtã povestire
(Planeta intergalacticã), descrierea reportericeascã a
unui periplu cosmic. Cãlãtorie lungã, grea, pânditã de
mari dificultãþi ºi solicitând mobilizãri eroice, presãratã
cu stoice resemnãri în suferinþã ºi lipsuri, dar mereu
cu idealul plin de speranþã în faþã ºi cu certitudinea
cã, odatã ºi odatã, omenirea pornitã spre un viitor
fericit va ajunge la destinaþie. Nu altfel descria
propaganda oficialã drumul epopeic de la „lumea
veche” spre strãlucirile rãmase în aºteptare ale
utopiei comunizante. Reporterului hârºit în subiecte
convenþionale, confecþionate dupã cliºee ºi standarde
ideologice conjuncturale, îi era simplu sã transfere

ºi voiajul cosmic în schema aflatã la îndemânã.
Cu atât mai mult cu cât marea expediþie urma sã se
facã la „bordul” unei întregi planete, ceea ce justifica
ºi unghiul stratosferic al relatãrii: perspectiva distantã
din care oamenii nu se vãd altfel decât ca o masã
abstractã, iar problemele lor concrete se destramã
în generalitãþi:

„P
unerea lla ppunct a acestei planete-vehicul
n-a prezentat dificultãþi insurmontabile.
Locuitorii

de pe Xileniu,
sau xileniþii, aveau
mijloace de producþie
capabile sã ducã la
capãt o asemenea
întreprindere. Au ales,
din sistemul lor solar,
o planetã de mãrime
mijlocie, pe care
au aranjat-o pentru
cãlãtoria milenarã.
Au strãmutat acolo
toate relicvele
artistice, uzinele
mai importante,
chiar ºi unele peisaje
mai deosebite. Au
construit oraºe noi,
cosmodromuri pentru
flotele de rachete. Un lucru mai greu pentru ei a fost
sã aprindã sus, pe cer, un soare artificial, cãci pe cel
adevãrat nu-l puteau lua cu ei. ªi xileniþii, ca toate
fiinþele raþionale, aveau nevoie de soare. Dar sori din
aceºtia, din plasmã, mai creaserã ei ºi în alte ocazii.
Întreprinderea cea mai dificilã, însã, a fost montarea
sistemului de propulsie. Era o invenþie nouã, care
folosea forþele antigravitaþionale mult amplificate.
Instalaþia avea ºi niºte proporþii cu totul neobiºnuite,
trebuind a face sã evolueze cu viteze luminale o
întreagã planetã. Materia primã pentru combustibilul

de propulsie se gãsea în magma incandescentã
a scoarþei. Era un neajuns, deoarece rezervele,
calculate pentru «mileniul intergalactic», erau limitate.
Dar xileniþii se gândeau cã pe parcurs savanþii le
vor gãsi o soluþie care sã-i scoatã dintr-un eventual
impas. De altfel, construcþia sistemului de propulsie
a constituit o operã grandioasã, care a inspirat pe
mulþi poeþi ºi dinamoplasticieni. Au fost sfredeliþi
cei mai înalþi munþi, ºi în craterele lor profunde
au fost introduse instalaþiile de propulsie, cãtre

care, din adâncuri, prin canale speciale,
sosea magma incandescentã.”

Î
n aaceastã vviziune a grandiosului
prefabricat ºi schematic, intrã toate
momentele-cheie ale unei expediþii:

despãrþirea planetei-vehicul de galaxia
compromisã, mândria ºi „avântul general”
cunoscute de populaþie în emoþiile marii
plecãri, îmbãtãtoarele promisiuni de
viitor. „Peste tot se vorbea de «mileniul
intergalactic», de frumuseþea ºi importanþa
acestei extraordinare cãlãtorii de la o
galaxie la alta. Savanþii se aºteptau la noi
descoperiri, poeþii visau noi senzaþii ºi noi
imagini. Vizionarii descriau în culori ispititoare
viaþa ce-i aºteaptã pe xileniþi în «Proxima»,
galaxia de destinaþie.” Aceasta din urmã
e o „zonã binecuvântatã” în visul cãreia se
nasc, trãiesc ºi mor generaþii dupã generaþii,

se munceºte îndârjit, se înfruntã cu curaj dificultãþi
neaºteptate. Totul în perspectiva apoteozei finale,
care are în obiectiv descinderea aureolatã pe
planeta-paradis. Grandilocventã este ºi Tragedia
„Excelsior” (1975), o piesã de teatru simbolic, cu
monologuri artificioase întrerupte de cor. Motive-
cliºeu ale anticipaþiei, þinând de cadru ºi mai puþin
de esenþã (cosmodromul, astronava, planetele
moralmente antagoniste Morgana ºi Aramutah)
circulã derutant printre citate biblice sau
de filosofie presocraticã. ªi invers.
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UUnn rreeppoorrtteerr ppee rruuttee iinntteerrggaallaaccttiiccee
MMiircea OOPRIÞÃ

L
ucrarea eeste oo aadevãratã eenciclopedie a
poporului tibetan, cu informaþii valoroase
despre ritualurile religioase, datini ºi obiceiuri,

sistemul cãsãtoriei ºi multe altele. Este cea mai lungã
epopee din lume, de 1,1 milioane de versuri. Pentru
tibetani, cel care putea reda integral o versiune
a acesteia, era numit artist divin. S-a gãsit un þãran
analfabet, care a redat, fãrã scãpãri, toate cele
1,1 milioane de versuri...

Povestea urmãtoare ne þine tot la graniþa dintre
fantastic ºi real. În anii '20-'30 ai secolului trecut,
cercetãtorul ºi scriitorul Lopsang Rampa a petrecut
ani buni în Tibet, iar experienþele lui de atunci
se regãsesc în peste 20 de volume. În lucrarea
Monahul orb, autorul prezintã relatarea fascinantã
a unui sihastru nevãzãtor, care ar fi fost salvat
de extratereºtri ºi dus la un lãcaº al acestora de
pe platoul tibetan. Acolo, el a fost cuplat la o bazã
de date privind nenumãratele lumi ale Universului,
prin care, dupã aceea, ar fi cãlãtorit chiar el. Pentru
a vedea, extratereºtrii i-au ataºat un aparat, care
astãzi ar putea fi numit telecamerã. Interlocutorii
din spaþiu îl asigurau cã multe lucruri pe care
le vezi, în curând vor fi inventate ºi pe pãmânt. Dupã
unele opinii, autorul volumului nu putea sã fabuleze
despre acele lucruri, care au fost sau continuã
sã fie inventate pe pãmânt abia în zilele noastre,
deci la distanþã de aproape un secol.

Tibetanii au multe tradiþii ºi obiceiuri, care nouã
ne par astãzi plãsmuiri. Aºa am putea crede despre
terapia vibraþionalã cu ajutorul gongului ºi al bolurilor.
Sunetele emise de gonguri, susþin tibetanii, produc
vibraþii care topesc blocajele din subconºtient ºi
elibereazã energii creatoare, care ajutã organismul
sã reintre pe frecvenþa armonioasã iniþialã.
La fel ºi bolurile tibetane, folosite din antichitate
ca instrumente muzicale, se constituie în suport
sonor în timpul meditaþiilor ºi rugãciunilor, înlesnind
conectarea dimensiunilor pãmântene la cele cereºti.

Dacã în aceste cazuri am putea sã fim de acord
cu ei (ce ne costã?), vom avea mari greutãþi sã
înþelegem folosirea forþei sunetului în transportul
de mari greutãþi. Este vorba, nici mai mult, nici
mai puþin, de sãltarea unor blocuri de piatrã pe
vârful unor stânci, unde se construiesc de obicei
mãnãstirile. Tehnica este urmãtoarea: douã grupuri
de cãlugãri muzicieni, dotaþi cu tobe mari, tobe mici

ºi trompete, fac zgomote asurzitoare, care ajutã
pietrele sã pãrãseascã platforma de lansare ºi sã
porneascã spre destinaþie, purtate de sunet. Din
noianul de mistere tibetane sã mai alegem doar unul:
la intervenþia zeilor, unele cunoºtinþe pot fi transferate
direct în subconºtientul unei persoane, cu sau
fãrã instruire, care sunt în stare sã le reproducã
pânã la cele mai mici detalii.

P
ânã aaici, ppoveºtile nnoastre s-au referit la
întregul platou tibetan. Finalul sã-l rezervãm
Regiunii Autonome Tibet, una dintre cele

cinci unitãþi teritorial-administrative cu acest statut
din Republica Popularã Chinezã. Aici, pe un teritoriu
de 1,2 milioane de kilometri patraþi trãiesc cca 2

milioane de locuitori, care îºi au habitatul de la
2.800 pânã la 5.300 de metri altitudine. Pe lângã
cele sfinte, ei se ocupã cu agricultura ºi pãstoritul,
ca toþi tibetanii. La prima vedere, locul pare arid,
neprietenos, însã el ascunde bogãþii nebãnuite.
Tibetul deþine cele mai mari rezerve de uraniu
din lume. Nu lipsesc nici fierul, cuprul, mercurul,
lapislazuli ºi aurul, dar ºi lânã ºi blãnuri din belºug.

Dupã milenii de izolare sau semiizolare, astãzi
ºi aceastã parte a Tibetului este legatã de lumea
exterioarã, în speþã de China Popularã, prin cele
mai moderne mijloace de transport. Calea feratã
care, în anul 2006, a ajuns pânã în capitala Lhasa a
Acoperiºului lumii, a fost calificatã de un prim-ministru
chinez drept un proiect fãrã precedent în istoria
omenirii. Ea deþine mai multe recorduri absolute.
Dintre acestea, amintim doar douã: (a) o porþiune
de 13 km se aflã la o altitudine de 6.096 de metri;
(b) cea mai înaltã garã este la cota 6.035. Cu aceºti
parametri, acest proiect a doborât recordul deþinut
de o linie de cale feratã peruanã, care atinge doar
înãlþimea de 4.800 de metri. De la prima cursã, trenul
nu a lãsat nimic în urma lui (compactarea gunoaielor
ºi toalete cu vid). Cãlãtoria este în regim de avion, cu
climatizare ºi presurizare corespunzãtoare. Numai în
primul an de funcþionare, acest tren modern a dus în
Tibet peste 1,5 milioane de vizitatori. Când cãlãtorul
ajunge în Lhasa, are senzaþia cã a descins într-un
terminal de aeroport ultramodern. Aceastã cale
feratã, alãturi de reþeaua rutierã tot mai modernã
ºi extinsã, atrage dezvoltare ºi prosperitate
în cea mai îndepãrtatã dintre regiunile Chinei.  

Din planurile de modernizare nu putea lipsi
capitala Lhasa. Autoritãþile locale ºi cele de la Beijing
au elaborat un program de transformare a oraºului
într-o metropolã turisticã internaþionalã care, singurã,
sã atragã peste 3 milioane de turiºti anual.

Antilopa ttibetanã
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EEccaatteerriinnaa AAjjddeerr
Ecaterina AAjder

s-aa nnãscut îîn ooraºul
Cahul, RRepublica

Moldova, lla 111 mmartie 11961.
A uurmat CColegiul NNaþional
de AArte PPlastice „„Alexandru
Plãmãdealã/I. RRepin”,
Chiºinãu ((1976-11980) ººi
Facultatea AArte PPlastice,
Secþia PPicturã, aa UUniversitãþii
Pedagogice dde SStat „„Ion
Creangã”, CChiºinãu ((1980-
1985). SStagii lla IInstitutul dde
Stat dde AArtã AAcademicã „„V.I.
Suricov”, MMoscova ((1992), ººi
la AAcademia dde AArte VVizuale

„Ioan AAndreescu”, CCluj-NNapoca ((1995).
A ddebutat îîn 11983, ddin 11990 eeste
membru aal UUAP ddin RRepublica
Moldova, SSecþia AArtã DDecorativã.
ªef aal CCatedrei dde AArtã DDecorativã
(1994-22004), cconferenþiar ((din 22000)
la FFacultatea AArte PPlastice ººi DDesign,
Universitatea PPedagogicã dde SStat
„Ion CCreangã”.

Participare ccu ppicturã ººi ttapiserie
la nnumeroase eexpoziþii ppersonale
ºi dde ggrup ((Istanbul, PPiatra NNeamþ,
Braºov, BBucureºti, PPloieºti, BBuºteni-
Sinaia, CChiºinãu, IIaºi, MMoscova,
Paris, OOdesa, MMadrid, FFrankfurt eetc.)
Lucrãri îîn ccolecþii ppublice ººi pprivate
din RRepublica MMoldova, RRomânia,
Germania, RRusia, VVenezuela, SSUA,
Israel, FFranþa, CCanada, SSpania, IItalia,
Ucraina, PPolonia, SSlovenia, CCehia,
Anglia ºº.a. AA pprimit nnumeroase ppremii ººi ddistincþii.

TTapiseriile EEcaterinei AAjder ppoartã aamprenta aataºamentului aautoarei ppentru
o aanumitã ttematicã ººi aa ttendinþei dde aa-ººi rrealiza, pprin iintermediul
posibilitãþilor eexpresive aale ttapiseriei, vviziunea pproprie aasupra vvalorilor

spirituale ººi ttradiþionale aale llumii. IIgnorind ssofisticatele iinvestigaþii îîn ddomeniul
structurii ccompoziþionale,
caracteristice ppentru aarta
contemporanã, oopera EEcaterinei
Ajder eeste cca oo mmaterializare
a eemotivitãþii pprimare, aadesea
spontane ººi nnefinisate, aa ccreatoarei
însetate ssã-ººi eexprime aadeziunea
sau iinsatisfacþia îîn uurma ccontactului
cu rrealitatea, ccu zzestrea sspiritualã
a nneamului, ccu ddificultãþile dde
a-ººi iimpune mmijloacele aartistice
în vvederea aatingerii uunor vvalori
semantice ººi eestetice. ((Constantin
Spânu)

CCreaþia EEcaterinei AAjder
a eevoluat îîn uultimii aani
de lla ttapiserie lla ppicturã.

Comparativ ccu ttapiseria, ssubiectele
picturii aartistei ppropun oo mmodalitate
de ttratare mmai ddiversã ººi mmai
variatã. CColoritul ssonor, ddecorativ,
de eexemplu, ppersistã îîn cciclul
de ttablouri Parada rreeggilor

ºi sse ttransformã llent îîn ggama
policromaticã aa sseriilor dde ppeisaje
din Balta PPrutului, aatingând oo aarmonie
deosebitã îîn nnaturile sstatice. AArtista
preferã uun llimbaj pplastic aadecvat
motivelor, îîn pprim-pplan cconturându-sse
emotivitatea ººi aarmonia ppicturalã
a ppânzelor. ((Tudor SStavilã)

EEcaterina AAjder ssurprinde îîn
picturile ssale pprin mmodalitatea
ineditã dde eesenþializare aa

formelor. DDacã ppictura aartistei ppãstreazã
un aaer ffastuos, cchiar bbaroc, ggraþie
desenului, ddar mmai aales ccomplexei llinii
coloristice ffolosite, ttapiseria
se îîntoarce lla fforma pprimarã,

desigur, îîn ssensul bbun
al ccuvântului. VVãzând
creaþiile ttextile ººi
picturale aale
plasticienei, eeºti pplãcut
surprins dde ccurãþenia
mesajului ppe ccare îîl
incumbã ººi ssimþi ttentaþia
de aa rrenunþa lla, ppoate,
puþin ppretenþiosul
termen dde „„tapiserie”,
în ffavoarea ccelui dde
„scoarþã”, ffireºte aambele
clasificãri ssubsumate
unei rreale ddãruiri ººi uunui
cert ppotenþial aartistic.
(Constantin PPrut)

OOartã ccare ttulburã, aalinã ssau mmiºcã ssufletul ttinde aa ffi oo aartã vveritabilã
prin îînsuºi ffaptul ccã eexistã, iindiferent dde cconcepþia pplasticã lla
care sse aaxeazã eea: ffigurativã ssau nnonfigurativã, cconformistã oori

nonconformistã. EEcaterina AAjder eeste ddotatã ººi ccu ddarul dde aa ssesiza ddrama vvieþii,
chiar ººi îîn ssacra vvatrã aa ffrumosului ººi ssublimului ((Amintiri, BBalta PPrutului, PParada
reeggilor). PPânzele eei ssunt ppurtãtoare aale uunor mmesaje eemotive, ccare rrezidã ddin
însãºi ddrama llãuntricã aa fformei. AAceasta sse aaflã îîntr-oo pperpetuã ffrãmântare,
spãrgând sspaþiile rreale ººi ffãcând aabstracþie dde aaºteptãrile vvizionale. UUtilizarea
eficace aa uunor vvalenþe ppolicrome ººi aa eelementelor sstilistice pparvenite ddin
faimoasele sscoarþe vvechi bbasarabene iimprimã ooperelor EEcaterinei AAdjer
modernitate ººi vvirtuþii aartistice llocale, ppãmânteºti. ((Gheorghe MMardare) 

Numãr iilustrat ccu llucrãri aale EEcaterinei AAjder.


