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Un titlu evaziv, care nu spune prea
mult, neavând m!car un adjectiv
în componen"!. E de bine sau de

r!u? M! gr!besc s! clarific: centralizarea
lumii, ca pericol pentru lume. Unul dintre
multele pericole, este adev!rat, la vremea
curent!, a „îmb!trânirii” civiliza"iei umane.
#tiu ce risc propunându$mi/v! un aseme$
nea subiect, pentru c! %tiu c! centraliza$
rea are mul"i avoca"i, ba exist! %i multe
argumente obiective, le putem chiar numi
%tiin"ifice, în favoarea ei.

Doar c! recenta pandemie a func"ionat
ca un revelator fotografic, sco"ând la
iveal! parc! mai mult consecin"ele rele
decât pe cele bune…

Am în vedere organismele interna"io$
nale, de genul ONU, OMS, UE, EMA %i
altele ca ele, organiza"iile suprastatale,
cu cât mai cuprinz!toare, cu atât mai
poten"ial „toxice”. La limit! – globaliza$
rea, centralizarea extrem!, cu centrul
pretutindeni %i nic!ieri. Ascuns, de fapt.
De necontestat, toate acestea au rostul
lor, utilitatea lor, în mare m!sur! f!r! ele
nu se mai (!) poate, ele sunt produsul
unor condi"ii istorice precise. ONU a
ap!rut pentru a preveni r!zboaiele, numai
unit! Europa poate sta în competi"ie cu
marile puteri ale lumii, în lupta cu o pan$
demie, "!rile lumii trebuie s!$%i coordone$
ze ac"iunile, globalizarea exist! deja, pare
un nonsens punerea ei în discu"ie…

Da, dar s! fim aten"i, pentru c!
diavolul st! ascuns în detalii (vorb!
occidental!), iar în orice bine exist! un
sâmbure de r!u "i invers (vorb! orien$
tal!). Nuan"a, luciditatea, suspiciunea
senin!, precau"ia ar trebui s! fie
cuvintele$cheie ale abord!rii.

În teorie, sistemele ierarhizate
sunt mai eficiente, pe total, optimul
global fiind mai bun decât o al!tu$

rare de optime locale, la limit!, un guvern
mondial, ca s! folosesc o sintagm!
utopic$conspira"ionist$gazet!reasc!, ar fi
o mare binefacere. Da, dar considera"iile
de genul acesta "in seama de criterii
abstracte, de o eficien#!$utilitate global!
(eventual exprimat! în bani), sacrific!
localul, vin cu costuri din alte puncte de
vedere – unul dintre ele, singurul pe care
îl discut aici, fiind fragilitatea, vulnerabili$
tatea la „accidente” %i la „influen"e exte$
rioare”. O „re"ea” rigid! devine nefunc"io$
nal! atunci când un „nod” al ei cade –
e o observa"ie simpl! din informatic!,
unde de mult! vreme se caut! organiz!ri
„amorfe” ale „norilor” de procesoare/
calculatoare, cumva pe modelul socie$

t!"ii umane, al "esuturilor
sau al creierului, în care
întregul func"ioneaz!
cu succes %i atunci când
un num!r nu prea mare
de „unit!"i componente”
ies din func"iune.

Teorie. Tot la nivel de
teorie se scriu regulamen$
tele, statutele, constitu$
"iile tuturor organiza"iilor
publice. Ar fi perfect,
dac! aceste organiza"ii
ar fi formate din… îngeri!

În realitatea psiho$socio$geo$politic!
ac"ioneaz! oameni. Apar interesele –
financiare în primul rând, be"ia

puterii, orgoliile, graba, erorile, prostia,
sechelele personale sau istorice… Sub$
sistemele unui sistem complex încearc!
s! se autonomizeze, s! ias! de sub
observa"ia/controlul altor subsisteme.
Interesele/banii cump!r! „vectori de
influen"!” (abuzez de ghilimele, dar
folosesc o terminologie cât mai vag!,
pentru a r!mâne la nivelul unor obser$
va"ii generale, evitând exemplele concre$
te), pot cump!ra voturi %i pot influen"a
decizii. În spatele intereselor/banilor se
afl! oameni, ac"ionând adesea ca atare,
individual, sau organiza"i, de exemplu,
în corpora"ii, „laboratoare” ideologice
sau de alt! natur!, guverne (las! c!, prea
adesea, %i laboratoarele %i guvernele sunt
controlate de corpora"ii, deci de bani).
Efectul este direct: prin intermediul unor
institu"ii centrale, lumea poate fi contro$
lat! de persoane sau grupuri de persoa$
ne. Un rezultat aproape inevitabil (orice
organiza"ie interna"ional! trebuie finan$
"at!, are nevoie de subven"ii, taxe,
sponsoriz!ri), facilitat %i de faptul c!…
peste ONU nu exist! un ONU %i mai
mare, peste OMS nu exist! un OMS
%i mai înalt… Un proces natural, nu
o conspira"ie, termen$ciomag pentru
propagandi%tii „satului global”, dar care
devine conspira"ie tocmai prin eforturile
corelate ale acestor propagandi%ti…

Ultimii doi ani ilustreaz! perfect
aceast! discu"ie. Toat! planeta ascult! de
acelea%i directive, statistici, recomand!ri,
interdic"ii. Bune unele, rele altele, nu asta
e important, ci faptul c! un om, un grup
de oameni poate influen"a soarta umani$
t!"ii – iar asta în niciun caz nu este de
acceptat, oamenii (boga"i %i/sau influen"i)
fiind foarte departe de a fi îngeri…

Oparantez!: discu"ia despre
centralizare se poart! în cu totul
al"i termeni la nivelul unei "!ri,

al unei na"iuni, unde un stat puternic (dar
democratic, cu o separare func"ional! a
puterilor) este indispensabil în contextul
competi"iei exacerbate din lumea de azi.
O alt! discu"ie, pentru alt context.

Cât! centralizare (controlat! cum?)
%i cât! localizare? – o problem! deschis!,
poate una insolubil! (referitoare la un
sistem dinamic complex, incomplet
cunoscut, multicriterial ca indicatori).
Cu abordarea de tip „încercare %i eroare”
fiind extrem de periculoas!. S! sper!m
c! umanitatea va avea noroc sau, m!car,
în termenii lui Johan Galtung, c! „nu
este totu%i atât de naiv! pe cât pare”…
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Lec!ii de la foi subven!ionate din fondurile
reptilelor nu primim, pentru c" asemenea
lec!ii se comand" ca ori#icare marf"

politic" #i nu ne vine nici în minte de$a discuta
opinii atât de ieftine. Când opinia politic" e o
marf", care poate fi #i conservatoare #i liberal",
dup" cum dicteaz" interesul momentan, când
cineva se ofer" cu aceea#i lesniciune a fi redac$
torul unei foi conservatoare, cu care devine al
unei foi guvernamentale, ni se pare c" aceluia
i$am putea da noi lec!ii de onestitate politic"
#i s" ne dispens"m de lec!iile sale de tact.
Adev"rul etnologic pe care$l repet"m adeseori
î#i are în!elesul lui #i nu atinge „oameni de înalt"
onorabilitate, care în orice ocazii au dovedit
c" sunt buni români”, pentru c" nu de ace#tia
vorbim. Când vedem îns" înfiin!ându$se o foaie
cu scopul anume de$a începe prin opozi!ie #i
de$a se pune apoi la dispozi!ia guvernului pentru
o func!ie #i o subven!ie, atunci adev"rul nostru
etnologic devine foarte substan!ial #i dovede#te
c" nu de „oameni de$o înalt" onorabilitate”
vorbim, nu de acei care prin caracter #i fapte
s$au asimilat #i cu spiritul #i cu caracterul
acestei !"ri, ci de aceia pentru care patriotismul
#i na!ionalitatea, precum #i principiile politice
sunt o simpl" marf", când alb" când ro#ie, dup"
plac #i dup" darea de mân" a cump"r"torului.

Iat" dar ceea ce combatem în pretin#ii români
#i e foarte indiferent dac" cel ce anun!" acest
adev"r e bulgar sau turc, armean sau arn"ut.  

(Timpul, 8 august 1882)

Chiar în jude!ul Ilfov, în care e situat"
capitala #i unde influen!a acesteia
asupra popula!iunii rurale e v"dit",

abia 15% dintre copiii obliga!i a umbla la #coal"
o #i viziteaz" în adev"r% 85% continu" vara
a pa#te gâ#tele, iarna a nu face nimic.

Se citeaz" o sum" de cauze pentru a explica
aceast" înapoiere: unii zic c" administra!ia e
rea, al!ii c" înv"!"torii sunt neglijen!i, al!ii acuz"
aversiunea !"ranului în contra #colii #i numai
cauza adev"rat" n$o spune nimeni.

E prea adev"rat c" administra!ia vede în #coli
o sarcin" odioas". Înv"!"torul #i #coala
sunt concuren!ii postulan!ilor la bugetul
comunei% adesea primarul e un om trecut
prin pu#c"rie, notarul de chipul #i asem"$
narea lui, perceptorul un bandit, to!i numi!i
de subprefect #i constitui!i în comitet de
exploatare a comunei rurale. Dispre! pen$
tru biseric" #i ur" pentru #coal" este signa$
tura a#a$numitei administra!ii comunale.

Adesea înv"!"torii sunt ignoran!i #i
vicio#i. Pentru ca #i #coala s" r"mân"$n
familie, prea adeseori o rud" a primarului
ocup" postul, care$n acela#i timp când e
înv"!"tor e totodat" #i perceptor sau îngri$
je#te de interesele private ale primarului.

Nu e o raritate ca revizorul, sosind
pe nea#teptate în comun", s" afle #coala
pref"cut" în cote! sau în staul pentru vitele
de ispas #i pe d. înv"!"tor cale de dou"

po#te, f"când pe v"t"#elul primarului. Cu toate
acestea, se trimit rapoarte regulate, ba chiar d"ri
de seam" despre examene f"cute, contrasemnate
de primar #i înt"rite cu sigiliul comunei, asupra
unor lucruri care n$au existat deloc, asupra unor
#coli care n$au fost nicicând deschise. 

Aversiunea !"ranului în contra #colii e aseme$
nea explicabil". El vede zilnic c" aceast" #coal"
nu$i produce decât du#mani #i exploatatori.
Abia a ajuns unul a în#ira dou" slove pe hârtie
#i aspir" a se face sau notar sau ajutor de notar
sau arhivar în comun". Boala func!ionarismului a
intrat din nefericire #i în sate% o sum" de oameni
f"r" #tiin!" de carte #i corup!i de administra!ia
noastr" imoral" s$a întins ca l"custele asupra !"rii
întregi. Ace#ti tirani direc!i ai !"ranului, ace#ti
zilnici spoliatori, c"rora le e ru#ine de munc"
#i care introduc vi!iul în comuna rural", sunt
din nenorocire ie#i!i ei în#i#i din #coala rural".
Oricare a absolvit dou" clase primare nu mai vrea
s" #tie de plug ori de coas". E mai comod pentru
el a fi demnitar public, func!ionar.

Dar totu#i cauzele de c"petenie ale relelor
rezultate nu sunt acestea, ci una mai
general" #i mai ap"s"toare: s"r"cia.

D. A.V. Millo a dovedit condei cu condei c"
pân" #i bugetul de venituri al unui !"ran frunta#
e întrecut de bugetul sarcinilor pe care trebuie
s" le poarte. Vara !"ranul are nevoie de munca,
oricât de neînsemnat", a copilului – m"car de
coarnele plugului trebuie s" !ie, m"car vitele
s" i le pasc". Iarna nu are cu ce$l îmbr"ca #i
nu$l poate trimite la #coal". Cine$a vizitat o #coal"
rural" se va fi mirat de aerul boln"vicios al bie!ilor
copii care, goi, galbeni #i ca vai de capul lor,
tot mai viziteaz" #coala. E un tablou de adânc"
mizerie acesta. Mortalitatea întrece în cele
mai multe jude!e din România na#terile. Cine
cuno#tea fizionomiile vesele ale copiilor de !"ran
pe la 1850 #i înainte nu le mai recunoa#te azi,
mizeria p"rin!ilor e deci cauza determinant" a
pustiet"!ii #colilor rurale #i a slabelor rezultate
ce ele dau. Peste aversiune !"ranul ar trece, ba
a trecut în realitate în Ardeal, a trecut în satele

noastre de mo#neni, care,
cu toate c" n$au p"mânt, au
deprins câte un me#te#ug,
mai cu seam" lemn"ria
#i rot"ria, #i a c"ror stare
economic" e mai bun".
F"r" a desfiin!a cauza
aceasta – mizeria – #coala
nu se va popula #i orice
m"suri administrative,
departe de a fi folositoare,
vor fi numai o vexa!iune
mai mult asupra unui popor
stors cu des"vâr#ire de
demagogia superpus".

Înv"!"mântul e obliga$
toriu, dar aceast" obligati$
vitate e o ironie. A$l obliga
pe !"ran s"$#i trimit" iarna
copilul r"u îmbr"cat la
#coal" înseamn" a i$l
ucide. Exist" sate pustii
de copii, unde genera!ia
viitoare doarme în cimitir% p"mânturile date
de legea din 1864 r"mân pustii, casele – vizuini
p"r"site, moartea e aliatul promiscuit"!ii etnice
din ora#e, un aliat sigur al Caradalelor #i
Mih"le#tilor pentru stingerea poporului românesc. 

Aceste sunt lucruri nu imaginate, ci v"zute cu
ochii, constatate zi cu zi #i pas cu pas. Exist" f"r"
îndoial" – adesea unde nici nu te a#tep!i – câte un
înv"!"tor bun #i harnic care$#i pune toate silin!ele,
care ar vrea s" fac" uneori mai mult decât poate.
Exist", rari, dar cu atât mai merituo#i, asemenea
oameni, dar starea de care se sparg toate silin!ele
lor e mizeria popula!iei.

Comunele sunt compuse din mai multe
c"tune dep"rtate unul de altul, adesea
cale de$un ceas #i dou". Câ!i copii se

afl" împrejurul #colii, în apropierea ei imediat",
pot suporta frigul #i vin, cei mai din dep"rtare
r"mân acas".

Mizeria, în forma crud" în care exist" la noi,
e du#mana #colii. În Anglia sunt destule #i bune
#coli, cu toate acestea o a cincea parte a popu$
la!iei nu #tie a citi #i scrie – #i tocmai aceast"
a cincea parte e clasa muncitoare care poart"
Anglia pe umerele ei. Astfel, chiar în state vechi
#i hipercivilizate mizeria e du#mana #colii elemen$
tare. &i aceast" mizerie, departe de$a înceta,
merge #i va merge crescând. În fiece an bugetul
se încarc" cu sarcini noi în favorul nego!ului
str"in, care sarcini în ultima linie cat" a se pl"ti
din munca produc"torului. Dac" am întreba la
!"ranii vându!i robi pentru d"ri câte procente
din datoria lor sunt destinate a acoperi anuit"!ile
drumului de fier, câte pentru plata unor func!io$
nari de prisos, câte pentru cheltuieli de lux, am
vedea clar c", cu asemenea organizare, unde
predomin" decorarea tr"d"rii #i pensionarea
negustorilor de vorb", !"ranul nostru r"mâne
condamnat la ignoran!" #i la mizerie. 

(Timpul, 13 august 1882)
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Exist! în aceast!
nebunie care
bulverseaz! creierul

lui Sapiens o evident! fractur!
de logic!: Dumnezeu creeaz!
din sine, dar nu se creeaz!

pe sine! Statutul deus implic! des!vâr"irea, nu
perfec#ionarea sau autoperfec#ionarea. Am mai folosit,
într$un alt context, exemplul falselor regine care apar
în miraculoasa societate a albinelor, atunci când
matca a murit, "i care nu pot rodi, pentru c! sunt
în afara cursului natural al crea#iei. Precum Diavolul,
a c!rui esen#! st! nu atât în maximizarea atribu$
telor r!ului, ci în neputin#a crea#iei. Dar în nebunia
Sapiensului suicidar, care preg!te"te lumea lui
Homo deus, faptul c! acesta ar fi un zeu fals nu
are nicio importan#!. Important! e setea nes!#ioas!,
iresponsabil!, de a c!uta mereu ceva nou, de dragul
c!ut!rii în sine, între#inând acela"i lan# de condi#ion!ri
infinite ca "i în cazul fericirii, f!r! a cump!ni efectele
acestei condi#ion!ri, dezastrul care încununeaz!
deseori "i va încununa mereu plata gloriei, plata
narcisismului funciar al omului. Poate c! Dumnezeu
avea dreptate s!$i interzic! omului s! se hr!neasc!
din pomul cunoa"terii. Nu pentru cunoa"terea îns!"i
–  de vreme ce Cel Preaînalt i$a înzestrat pe oameni
cu atribute ale puterii divine: capacitatea de crea#ie,
logosul din cuvânt, cunoa"terea, con"tiin#a de sine "i
liberul$arbitru, „cele cinci puteri ale Domnului”, despre
care face vorbire Cartea în!elepciunii lui Isus, fiul lui
Sirah, "i c!rora, „ca pe o a "asea, (Domnul) le$a dat
p!rt!"ia la gândire –  iar ca pe o a "aptea, cugetarea
prin care I se rostesc puterile” – ci pentru neputin#a
acestora de a separa cu adev!rat binele de r!u.
„Când zeii vor s!$i piard! pe oameni le iau min#ile!”
Ca "i pehlivanul Epicur în materie de pl!cere, Marii
Tragici "tiau ce "tiau despre hybrisul trufiei "i al
neputin#ei omului de a ie"i din balansul suicidar
între bine "i r!u! Cum spune divinul Sofocle despre
acesta: „%i$i iscusit cum nici gânde"ti,/ Spre r!u o
ia, spre bine$apoi./ Cinsteasc! legile$omene"ti/ %i
jur!mântul c!tre zei,/ %i$n sl!vi cetatea$l va$n!l#a!/
Dar vrednic nu$i de$atari m!riri,/ De cumva legile$o
c!lca,/ De fi"va r#u, de"o fi trufa$!” (s.n.)

M! întreb cu uimire cum de to#i ace"ti mercenari
ai ingineriilor biogenetice, care las! în urma lor atâtea
ruine, "i cei ai inteligen#ei artificiale, care vorbesc
cu non"alan#! despre „via#a artificial!”, fiindc!, nu$i
a"a?, n$are importan#! dac! algoritmii î"i îndeplinesc
func#ia în carbon sau în siliciu, toate aceste automate
"tiin#ifice se fac a nu în#elege, sau chiar nu în#eleg,
nimic din enigma cuantic! "i nici din avertismentele
min#ilor luminate care au lucrat la definirea structurii
genomului uman. Niciunul dintre ei nu se va fi aflat,
în c!ut!rile sale, în proximitatea acelei zone de
rezisten!# absolut# corespunzând sacrului, despre
care vorbea fizicianul "i filosoful Basarab Nicolescu?
S! le fie str!ine preacunoscutele ziceri einsteiniene:
„Uimitor este faptul c! lumea are un sens” "i
„Dumnezeu nu joac! zaruri”? S! nu aib! habar
de m!rturisirea eminentului genetician american
Francis Collins, director mul#i ani al Proiectului
Genomului Uman, f!cut! în extraordinara
sa carte Limbajul lui Dumnezeu? 

Cum scriam într"un alt context, e pilduitor
cum acestui mare savant, care a început
ca ateu, tocmai cercetarea a ceea ce p!rea

a da cheia tuturor r!spunsurilor la milenarele nelini"ti
"i întreb!ri ale omului i$a deschis inima credin#ei "i
l$a f!cut s! afirme c! fascinanta armonie "i perfec#iu$
ne a ADN$ului ne pune în fa#a „manualului de instruc$
#iuni al lui Dumnezeu”. „Îns!"i Big Bang$ul pare s!
indice cu t!rie prezen#a unui Creator, c!ci altminteri
întrebarea despre ce a existat înainte ar fi l!sat! în
suspans”, adaug! Collins. Iar dac! accept!m aceast!
idee, se poate afirma c! „acest Creator ar fi putut
stabili parametrii (constantele fizice, legile fizice etc.)
pentru atingerea unui anumit #el. Iar dac! se întâmpl!
ca #elul s! fi inclus un univers care s! fie mai mult
decât un vid lipsit de orice tr!s!turi, atunci ajungem
la concluzia c! exist! un singur univers, acesta pe
care îl cunoa"tem. Sincronizarea perfect! a tuturor

constantelor "i legilor fizice spre a face posibil! via#a
inteligent! nu este un accident, ci reflect! ac#iunea
celui care a creat universul de la bun început.” 

Cu alte cuvinte, semin#ele evolu#iei "i apari#iei
omului se aflau, de la începutul începutului, înscrise
în lumea care se f!cea "i se împlinea dup! planurile
Aceluia care n$a p!r!sit$o niciodat!. Fiindc!, vorba
unui alt fizician de marc!, Freeman Dyson, citat de
Collins: „Cu cât cercetez mai mult universul "i detaliile
arhitecturii sale, cu atât g!sesc mai multe dovezi c!
universul trebuie s! fi "tiut într$un anume sens c!
urma s! ap!rem "i noi.” Iar laureatul Premiului Nobel
Arno Penzias, ale c!rui cercet!ri au contribuit decisiv
la descoperirea radia#iei de fond pe care se bazeaz!
teoria Big Bang$ului, spunea tran"ant: „Cele mai pre$
cise date pe care le de#inem reprezint! exact ceea
ce a" fi anticipat eu pornind de la cele cinci C#r!i
ale lui Moise, de la Psalmi, de la Biblie ca întreg”.
„Atributele invizibile ale lui Dumnezeu devin vizibile
prin lucrarea sa”, afirm! apostolul Pavel, vizibile
în armonia "i perfec#iunea lumii ce ne$a fost d!ruit!.
„Nicio observa#ie "tiin#ific! nu poate atinge nivelul
dovezii absolute a existen#ei lui Dumnezeu”, afirm!

cu îndrept!#ire Collins, dar „în armonia crea#iei lui
Dumnezeu putem g!si armonie "i pace”. „Pot s!
depun m!rturie, scrie în finalul fascinantei sale c!r#i
acest ateu convertit, c! prin cunoa"terea dragostei
"i harului lui Dumnezeu am dobândit putere "i
nu constrângere. Domeniul lui Dumnezeu este
eliberarea, nu întemni#area.”

Numai c! viitorul lui Homo deus "i Big
Data nu mai pare deloc dispus s! acorde
aten#ie libert!#ii, nici ca valoare ontologic!,

nici umanist$liberal!. Întemni#area în mecanica unit!#ii
"i nulei, al lui unu "i zero, pe care se întemeiaz!
întreaga închisoare numeric!, i$o preg!tesc omului
preo#ii inteligen#ei artificiale. Înalta poetic! matema$
tic! dec!zut! în haznaua algoritmic! "i$n pic!tura
chinezeasc! dintre începutul "i cap!tul alfabetului
aritmetic! Omul va putea verifica „beneficiile” acestei
deten#ii sau va putea s!$"i semneze execu#ia
disp!rând dintr$un univers în care nu mai este loc
pentru el. Un univers al „fiin#elor” nonorganice, în
care „re#elele neuronale vor fi înlocuite cu un software
inteligent, care ar putea naviga atât în lumile virtuale,
cât "i în cele nonvirtuale”. La urma urmei, Omul "i$a
încheiat misiunea istoric!, ca s! folosim limbajul
vechiului "i noului marxism, revenit ca juc!tor
inconturnabil în politica mondial!. Ca "i Sensul care
orânduise cursul evolu#iei "i fiin#!rii acestei specii
ciudate. „Opiumul popoarelor”, sacrul, "i esen#a
acestei substan#e de sucit min#ile, Dumnezeu, erau
denun#a#i ca „un produs al imagina#iei omului” de
c!tre umani"tii voltairianului secol al XVIII$lea "i sco"i
în afara discu#iilor despre întreb!rile esen#iale asupra
umanit!#ii "i universului locuit de aceasta. Un secol
mai târziu, nefericitul Nietzsche îi proclama decesul în
agora! Omul devenea legal „m!sura tuturor lucrurilor”. 

Ce s$a întâmplat în cei 300 de ani scur"i de la
procesul intentat sacrului e înscris cu „majuscule”

în cronica acestora. Neîn#elegând c! adev!ratul
rost al existen#ei sale este nu acela de a fi m!sura,
ci de a fi pe m!sura tuturor lucrurilor, umanitatea
s$a amestecat în arhitectura perfect! a lumii lui
Dumnezeu, agresând$o "i siluind$o pân! în cele mai
intime unghere ale sale. „Omul st!pân al naturii” e
un slogan mult mai vechi decât comunismul, care l$a
folosit pân! la exces. Iar trufia care a minat devenirea
speciei în aceste trei secole e sanc#ionat! acum de
ac#iunea sinuciga"! care scoate omul de pe scena
istoriei. Fiindc! slujitorii inteligen#ei artificiale "i
religiei Data îi pot întoarce umanismului argumentele:
„Da, Dumnezeu este un produs al imagina#iei omului,
dar imagina#ia omului este la rândul ei doar produsul
algoritmilor biochimici.” Pe "i cu propria mân!,
natura "i istoria, care au oroare de vid, vor înlocui
umanitatea cu sistemele nonorganice. Dac!
Dumnezeu va îng!dui plata pentru nesocotin#ele
umanit!#ii! %i poate c! o va îng!dui, fiindc!, precum
zice El prin gura unuia dintre cei atin"i de aripa
îngerului: „Dar piar! oamenii cu to#i/ S$or na"te
iar!"i oameni!” Sau poate c! min#ile mai cump!nite
"i treze, care înc! mai sunt printre noi, vor reu"i s!$i
fac! pe oameni s! refuze acest traiect al extinc#iei.
S! se trezeasc! din h!b!uceala pe care interesele
potenta#ilor le$o induc cu atât de bogata ofert! a
drogului nostru cel de toate zilele. În fond, aceasta
este miza acestei trilogii a istoricului Yuval Noah
Harari. S! pun! dinaintea unei umanit!#i anesteziate
de povara existen#ei "i de uria"a manipulare la care
e supus! zilnic oglinda adev!rului despre ceea ce
i se întâmpl! "i ceea ce i se poate întâmpla. Cum
spune cu modestie acest istoric d!ruit, toate scena$
riile schi#ate "i propuse spre dezbatere în vasta "i
documentata$i analiz! „ar trebui în#elese mai curând
ca posibilit!#i decât ca profe#ii”. Dar, chiar "i a"a,
ceea ce se vede în aceast! oglind! e o imagine
apocaliptic!, ce dep!"e"te cu mult imagina#ia bolnav!
a Hollywood$ului.

Yuval Noah Harari î"i încheie cel de al doilea
"i cel mai substan#ial volum al trilogiei sale,
Homo deus – scurt# istorie a viitorului, cu o

concluzie la fel de tulbur!toare ca întreaga sa analiz!:
„Dac! gândim în termeni de decenii, atunci înc!lzirea
global!, inegalitatea crescând! "i bulvers!rile de
pe pia#a de munc! se afl! pe primul plan. Îns! dac!
privim via#a la scar! mare, toate celelalte probleme
"i evenimente sunt eclipsate de trei procese
interconectate:

1. %tiin#a converge c!tre o dogm! atotcuprinz!$
toare, potrivit c!reia organismele sunt algoritmi,
iar via#a înseamn! procesare de date.

2. Inteligen#a se decupleaz! de con"tiin#!.
3. Algoritmii noncon"tien#i, dar deosebit de

inteligen#i, ar putea s! ne cunoasc! mai bine decât
ne cunoa"tem noi.

Aceste trei procese ridic! trei întreb!ri$cheie, care
sper s! v! r!mân! în minte mult timp dup! ce ve#i
termina de citit cartea:

1. Sunt într$adev!r organismele doar algoritmi, iar
via#a înseamn! cu adev!rat doar procesare de date?

2. Care este mai valoroas! – inteligen#a sau
con"tiin#a?

3. Ce se va întâmpla cu societatea, politica "i
via#a de zi cu zi atunci când algoritmii noncon"tien#i,
dar deosebit de inteligen#i, ne vor cunoa"te mai bine
decât ne cunoa"tem noi în"ine?” 

Am spus de la început c! acest eseu nu este o
cronic! a trilogiei lui Yuval Noah Harari, ci comentariul
unui scriitor, al unei con"tiin#e care nu poate r!mâne
indiferent! la ceea ce se petrece în jur "i la modul
în care se proiecteaz! viitorul umanit!#ii. Chiar dac!,
în mod natural, condi#ion!rile biologice ale sapiensului
care sunt m! exclud din acest viitor. Dac! el va fi a"a
cum se proiecteaz!, Îi mul#umesc Celui de Sus c!
m$a îng!duit în aceste vremuri, a"a bune$rele cum
sunt ele, "i nu în acel viitor „luminos”! Îns!, p!rta"
prin lectur! la panorama schi#at! de autor "i la
nelini"tile pe care le m!rturise"te, îmi îng!dui
s! r!spund, evident, doar în nume personal,
la întreb!rile de mai sus:
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Editura Litera din Bucure!ti !i Chi!in"u
a tip!rit în 2020 acest text esen"ial pentru
români #i pentru cei care vor s!$i cunoasc!

f!r! prejudec!"i. Dup! „Date despre autor”, urmeaz!
o „Introducere” ce începe prin a comenta mottoul
acestei c!r"i care m!soar! dragostea lui Cioran fa"!
de limba român!: „S! treci de la limba român! la
limba francez! e ca #i cum ai trece de la o rug!ciune
la un contract.” 

Pre#edintele Academiei Române se consider!
îndrept!"it #i obligat s! prezinte #i s! apere
limba român!, ceea ce îi reu#e#te perfect în
aceast! carte, care ar trebui s! devin! chiar
manual pentru ultima clas! de liceu teoretic.
Este evocat Alzheimer$ul lui Cioran, cu
caracteristica amnezie retrograd!, care
l$a f!cut s! uite limba francez! pe care o
st!pânea ca Pascal (spun marii speciali#ti
francezi) #i s! nu mai vorbeasc! decât în
limba român!, înainte de a amu"i definitiv,
cum li s$a întâmplat #i fra"ilor Alexandru
#i George Cior!nescu, atin#i #i ei de
necru"!toarea maladie Alzheimer, fiind buni
cunosc!tori ai mai multor limbi #i literaturi
str!ine. S! ne amintim c! în Fran"a se
consider! #i ast!zi c! traducerea cea mai
bun! din italian! în francez! a Divinei
comedii a lui Dante i se datoreaz! lui
Alexandru Cior!nescu, care a murit
profesor universitar în Spania. 

Reiese din introducere c! unul din
criteriile de stabilire a valorii personale a
oric!rui om este #i dragostea lui pentru limba
matern!. Scrie autorul: „Limbile sunt m!rci
sau sigilii ale popoarelor care le vorbesc…
Ele exist! #i se manifest! în mod organic, în afara
factorului politic… %i totu#i, fiind indisolubil legate de
oameni #i de destinul comunit!"ilor umane, limbile pot
fi afectate #i ele, pot fi influen"ate, pervertite, interzise
sau încurajate de lideri, de regimuri politice, de
guverne.” În 1990, profesorul Ioan$Aurel Pop a aflat
de la un student al s!u basarabean, care vorbea cu
colegii lui basarabeni ruse#te, c! locuitorii Republicii
Moldova au înv!"at la #coal! c! ei vorbesc limba
moldoveneasc!, diferit! de limba român!, #i c!
în limba moldoveneasc! „se puteau exprima doar
nevoile fizice elementare ale omului, opiniile despre
vreme #i se puteau purta doar dialoguri simple, legate
de contingent #i de cotidian. Eternitatea, fine"ea #i
umanitatea apar"ineau marii limbi ruse.” Ne d!m
seama c! autorul apreciaz! totu#i pozitiv c! limba
moldoveneasc! n$a fost interzis! în Basarabia, a#a
cum a fost interzis! limba român! în Transilvania
dup! 1867, când bunicul meu patern, Apostol Neagu,
a trecut Carpa"ii cu turmele lui de oi, în timp ce
românii r!ma#i în Ardeal, dup! cum relateaz! Nicolae
Petrescu$Comnène, într$o carte r!mas! celebr!, erau
amenda"i dac! erau auzi"i vorbind între ei române#te
pe strad! #i chiar condamna"i la mai multe luni de
închisoare, dac! îndr!zneau s! spun! c! nimeni
nu$i poate împiedica s!$#i foloseasc! limba matern!. 

Autorul este de p"rere c! „Nu este bine s!
ne arunc!m în studiul limbii f!r! o preg!tire
lingvistic! de baz!… Un amator nu are voie

s! emit! sentin"e despre limba român!, s! spun!
non#alant c! ar fi tracic!, dacic! sau cuman!…”, c!
ar fi ap!rut înaintea poporului român etc. Exagerând
oarecum, am putea spune c! exist! dou! categorii
de savan"i: savan"ii de catedr!, care se realizeaz!
în universit!"i #i sunt profesioni#ti, #i savan"ii de
salon, care de fapt sunt diletan"i, cu o educa"ie
eventual foarte aleas!, dar în afara "tiin#elor

"tiin#ifice. Publicul acestor de fapt pseudosavan"i,
în saloane, era format din foarte bine crescute fete
cu zestre, chiar #i în devenirea lor matrimonial!
de mame de fete cu zestre. Un asemenea public nu
va fi niciodat! deranjat de elucubra"iile unui Neagu
Djuvara, care indispun de fapt numai când apar
tip!rite #i pot c!dea sub ochii unui adolescent dornic
de instruire real! #i f!r! prea mare zestre financiar!.
Exist!, desigur, în diferite domenii, amatori pricepu"i,
dup! cum exist! #i profesori prea noroco#i ca destin,
sau tr!d!tori tic!lo#i, cump!ra"i de du#manii patriei

cu traduceri în limba
maghiar!, de pild!. 

Primul capitol este
intitulat „Elogiul limbii
române” #i începe astfel:
„Limba român! este
efigia cea mai pregnant!
a românilor. Limba este
ca un organism viu, care
se na#te, cre#te, se dez$
volt!, îmb!trâne#te #i
moare odat! cu poporul
care a creat$o #i c!ruia
i$a servit ca mijloc de
comunicare… Nu po"i fi
român, dac! nu vorbe#ti
române#te, de#i po"i vorbi
române#te f!r! s! fii
român.” În Occident
avem acum un fenomen
ciudat. Din c!s!torii mixte
au ap!rut copii pe jum!ta$
te români #i pe jum!tate,
s! zicem, nem"i. Dac! îi

cheam! Popescu, sau Ionescu, po"i fi sigur c! mama
lor german! nu i$a înv!"at limba român!. Dac!$i
cheam! îns! Fischer sau Schmidt, de regul!, mama
lor românc! i$a înv!"at limba român!. A ap!rut deci
o inadverten"! între nume #i limba matern!. 

Pre#edintele Academiei eviden"iaz! faptul c!
elucubra"iile despre limba matern! apar „din prea
mult! iubire, din rea$voin"!, din ignoran"! sau din
dorin"a de a epata”. Afl!m din acest capitol c!
„Academia Român!, înc! de la înfiin"are, a avut
ca prim scop normarea limbii, s$a îngrijit de corec$
titudinea limbii #i de zestrea ei”. 

Autorul prezint" apoi Dic#ionarul Tezaur
al Limbii Române, în care figureaz! aproa$
pe 200.000 de cuvinte. Afl!m apoi c! pe

p!mânt cele 7,5 miliarde de locuitori vorbesc între
#ase #i #apte mii de limbi #i c! savan"ii nu au c!zut
de acord asupra criteriilor care deosebesc limbile
de dialecte. De vin! sunt #i O.N.U. #i E.U. care au
în program protejarea limbilor, dar nu #i a dialectelor,
#i atunci vorbitorii de dialecte amenin"ate cu dispa$
ri"ia fac tot posibilul s! le trag! spre limbi, f!r! s!
se gândeasc! la faptul c! astfel pot deveni alt popor,
sau mai #tiu eu ce complica"ii geopolitico$lingvistice
mai pot provoca. Comunit!"ile etnice sunt popoare&
în ultimele secole, multe popoare au devenit na"iuni,
prin evolu"ie, iar în prezent se urm!re#te desfiin"area
na"iunilor #i formarea de regiuni locuite de indivizi
regionali. Autorul ne permite tacit s! avem impresia
c! ne prefacem c! nu ne d!m seama de ce ne
a#teapt! înaintea sfâr#itului. El militeaz! îns! în
întreaga carte hot!rât contra haimanalelor f!r!
caracter. Partea proast! e c! hot!rârile le iau
miliardarii, ni#te persoane din ce în ce mai îndr!$
gostite de capitalul lor în sine, ac"ionând, de regul!,
în multina#ionale, f!r! inten"ia ferm! de a mai crea
locuri de munc! #i bun!stare popular! în #!rile lor

de ba"tin!, #i, prin aceasta,
deja ie#i"i din rândul na"iunilor
în care noi !#tia care nu
suntem miliardari, am r!mas
cu slova scris!, cei care cânt!
fiind deja lovi"i cu Corona peste gur! sau peste
degete, dac! sunt instrumenti#ti. 

În orice caz, afl!m foarte multe lucruri noi despre
limbi în general #i despre limba român!, în special.
Ni se ofer! rara ocazie de a deveni diletan#i compe$
ten#i, la sfâr#itul lecturii acestei c!r"i, ceea ce nu
e deloc pu"in lucru. „Cea mai important! familie de
limbi din lume – vorbite de circa jum!tate din întreaga
popula"ie a planetei – este cea indo$european!. Din
ea fac parte ramura limbilor indo$iraniene (sau indo$
persane), cea a limbilor italice (vechi), cea a limbilor
romanice (neolatine), cea a limbilor celtice, cea a
limbilor germanice, cea a limbilor slave, cea a limbilor
baltice, iar apoi câteva limbi individuale, precum
greaca, armeana, albaneza, hitita #i toharica.” 

Majoritatea popoarelor europene, în
func"ie de limba vorbit!, sunt popoare
germanice, romanice sau slave. Engleza

cucere#te lumea, iar franceza bate în retragere de
mai multe decenii. Întrucât la Biblioteca Român! din
Freiburg a ajuns, via Statele Unite, arhiva lega"iei
regale a României la Lisabona, ca parte a arhivei
jurnalistului #i scriitorului Aurel Sergiu Marinescu, prin
grija v!duvei acestuia, doamna Manon Marinescu,
membr! marcant! a Institutului Român din Freiburg,
am avut ocazia s! fac o observa"ie interesant!:
În ziua de 10 Mai, în fiecare an, lega"ia regal! a
României organiza câte o recep"ie la care toate
reprezentan"ele diplomatice din Lisabona anun"au
c! vor participa, mul"umind de invita"ie. Pân! în 1944,
limba întregului corp diplomatic a fost limba francez!,
chiar #i pentru ambasadele Statelor Unite #i ale Marii
Britanii. Dup! 1945, ultimele dou! reprezentan"e
diplomatice numite au început s! foloseasc! limba
englez!. Nu sunt în m!sur! s! precizez dac! aceast!
schimbare a intervenit dup! capitularea Germaniei,
sau dup! Hiro#ima #i Nagasaki, dar aceast! schim$
bare foarte important! ne$a convins c! limbile statelor
care utilizeaz! în r!zboaie bomba atomic! sunt mult
mai u#or de înv!"at #i sunt chiar preferate, pe m!sur!
ce efectul acestor bombe devine mai cunoscut,
limbilor materne, în rela"iile interna"ionale în orice
caz. Cum observa cronicarul moldav, „Omul e sub
vremuri” #i nu deasupra lor, ca Dumnezeu. 

„Românii fac parte din grupul popoarelor romanice
#i vorbesc o limb! neolatin!… Clasificarea limbilor
este o opera"iune anevoioas!, laborioas! #i relativ!.” 

Autorul prezint! în continuare Barometrul limbilor
din lume, ini"iat în 2017, „cu un înalt grad de obiectivi$
tate”. Pre#edintele Academiei Române am!nun"e#te
prezentarea acestui barometru. „Factorii care descriu
greutatea unei limbi sunt cei intrinseci #i cei contextu$
ali. Factorii intrinseci ai limbii sunt: num!rul de
vorbitori, entropia (cantitatea de informa"ie con"inut!
într$un mesaj), factorul vehicular (caracterul de limb!
de comunicare între etnii diferite), statutul limbii,
num!rul de traduceri din limba respectiv! în alte
limbi, num!rul de traduceri în limba respectiv! din
alte limbi, premiile literare interna"ionale, activitatea
pe Wikipedia #i înv!"!mântul în acea limb! la nivel
universitar. Factorii contextuali ar fi: indicele dezvol$
t!rii umane, indicele fecundit!"ii (num!rul de copii
n!scu"i în medie de o femeie vorbitoare a acelei
limbi) #i penetrarea re"elei de internet în limba
respectiv!.” 

Ioan#Aurel Pop:
Veghea asupra limbii române (I)

Mihai NEAGU BASARAB

1.Nu, via$a nu e doar algoritm! Via"a e toat! bog!"ia de tr!iri, fericire
#i suferin"!, memorie, gând #i suflet, libertatea care e un dat ontologic,
con#tiin"! #i voin"!, clip! #i ve#nicie îngem!nate, taina crea"iei, dorul

de fiin"! #i de nefiin"!, toate cele pe care le leag! iubirea: de sine, de semeni,
de lume, de Fiin"!. Mecanica algoritmului e pentru suflete moarte!

2. F!r! con#tiin"a care judec! #i se judec!, inteligen"a n$are nicio valoare.
3. Dumnezeu s!$i apere pe cei care vor avea ne#ansa de a exista atunci!

C!ci vie"uirea, fiin"area se va fi ispr!vit de mult. 
Aceste r!spunsuri sunt ale unui sapiens care încearc! s! foloseasc!, a#a

cum crede el c! se cuvine, zestrea care, în ciuda tuturor neroziilor istorice, îi
define#te specia: judecata, cugetarea. Cogito ergo sum! Iar acest comentariu
porne#te din imposibilitatea de a ie#i din logica unei poetice Lec#ie de istorie
natural!: 

Nu cred c! viermele este
mai important decât m!rul,
dar nu pot suporta
surâz!toarea incon"tien#! a m!rului! 

(Sfâr#it)
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„Revista TIME a
publicat recent un
num!r consacrat

Rusiei. Ultimul articol, despre
spiritul, temperamentul,
caracterul ru"ilor mi#a pro#
vocat un "oc: sem!n!m!
Sem!n!m prea bine pentru
un popor de „gint! latin!”.

$i#atunci? Din nou criza de identitate? Cât de
puternic!, de adânc! e amprenta l!sat! de slavi?
Nu cumva, la atâtea paradoxuri care ne caracteri#
zeaz!, se adaug! înc! unul: ne#am p!strat limba,
dar ne#am înstr!inat sufletul? Fiindc! prea multe
lucruri se aseam!n!: „s! moar! capra lui” e
ruseasc!, victimizarea, la fel, mentalitatea lui
las’ c! merge "i#a"a "i las!#m! s! te las, o înclinare
spre exaltare etc.”

(2 ianuarie 1993, dintr#o epistol! c!tre M. "i P.F.)

„Pitagora spunea c! via%a se împarte
în patru perioade: «copil!ria, pân! la
dou!zeci de ani& adolescen%a, de la

dou!zeci la patruzeci& tinere%ea, de la patruzeci la
"aizeci& b!trâne%ea, de la "aizeci la optzeci.» El mai
ad!uga: «De Venus trebuie s! te folose"ti doar în
timpul iernii, niciodat! vara& din când în când toamna
"i prim!vara& de"i, în orice anotimp, e un lucru care
te consum! "i e foarte r!u pentru s!n!tate».”

(Vintil! Horia: Dieu est né en exil, p. 40)

Toamna 1969, Ol!ne"ti, casa de oaspe%i
a sindicatelor. La „col%ul ro"u”, câteva c!r%i,
un pick#up, câteva pl!ci. Printre ele g!sesc,

r!t!cit, un disc cubanez, îl ascult "i descop!r un
canzon auzit acolo, în Havana, cântat de un mic
combo pe una din str!du%ele ora"ului vechi: Que
buenas son, que buenas./ Que buenas son las
mujeres!

C!ut!m un nume pentru c!%elu"a pe care
o cump!r! fata noastr!, Ioana. So%ia mea
îi sugereaz! „Alma”, podul pe care tre#

ceam zilnic în anii ’70. Stop#cadru! O lumini%! printre
neuroni o scoate la iveal! pe... Palma. Superba c!%ea
lupoaic!, „bonus” la cele dou! ma"ini germane, prad!
de r!zboi, ale colonelului sovietic care ocupase etajul
I al casei unde locuiam. La ore fixe, ordonan%a o
hr!nea cu carne macr!. Noi ne împ!r%eam, judicios,
feliile de m!m!ligu%! pr!jite în ulei negru, spumos,
de rapi%!.

(septembrie 2020)

Redeschid un blog de care uitasem:
La République des livres, creat de Pierre
Assouline, scriitor, eseist, critic literar

(Passou pentru ini%ia%i) "i descop!r c! între timp,
de când nu l#am mai cercetat, blogul a devenit
o adev!rat! publica%ie literar! on#line, g!zduind
"i al%i autori, totul sub egida ziarului Le Monde.

Articolul s!u din aceast! s!pt!mân! se intituleaz!

În curând o enciclopedie istoric! a mirosurilor. Ei,
da!, a%i citit bine, o antologie a mirosurilor! Este vorba
de ideea unei chimiste din Norvegia de a înregistra
"i digitaliza mirosurile din întreaga lume, inclusiv
mirosuri... vechi din secolul XVI pân! în prezent.
În chip ciudat – sau, poate, nu – un proiect intitulat
„Odeuropa” dispune de un buget de 2,8 milioane
de euro acordat de Uniunea European! pentru
urm!torii trei ani! Ini%iatorii acestui proiect european
inten%ioneaz! chiar s! identifice mirosurile cailor,
prafului de pu"c!, sângelui etc. b!t!liei de la
Waterloo! Articolul se încheie cu observa%ia –
ironic!, evident – c! asemenea cercetare este
de „o actualitate nea"teptat!, pierderea mirosului
sau anosmia, fiind considerat! un simptom serios
al Covid#19”. 

În cele "ase zile de la apari%ia acestui articol
s#au înregistrat 1265 de comentarii. Comentarii între
ghilimele, fiindc! nu au, în imensa lor majoritate,
nimic de a face cu subiectul articolului, sunt „de toate,
pentru to%i”: Afganistan "i talibani, re%ete culinare,
referin%e literare, politice "i, mai ales, dialoguri mai
mult sau mai pu%in amuzante între comentatorii în"i"i.

$i, totu"i, am noroc. Dintr#o superficial! ochire
descop!r un „comentariu în tem!”, adic! odorant,
str!vechiul hit al lui Luis Mariano Iubirea#i un buchet
de violete..., cu adresa pentru a fi ascultat on#line:
https://www.google.com/search?q=chanson+1%27
amour+est +un+bouquet+de+violette&sxsrf=
AleKko2… etc.)

(septembrie 2021)

Conform acestor criterii, „s#au acordat
limbilor un scor intrinsec, unul demografic,
unul bazat pe prestigiu "i, prin însumare

"i ponderare, un scor global. Astfel, sub aspect
intrinsec, româna ocup! locul al 11#lea în lume (dup!
englez!, francez!, spaniol!, german!, rus!, italian!,
mandarin!, portughez!, japonez! "i polonez!)&
sub aspect demografic, limba român! este a 21#a
în lume, iar din punctul de vedere al prestigiului este
a 24#a. Cumularea "i ponderarea acestor trei criterii
plaseaz! româna pe locul 15 între limbile importante
ale lumii, dup! limbile englez!, francez!, spaniol!,
german!, rus!, italian!, portughez!, japonez!,
olandez!, suedez!, mandarin!, polonez!, ceh!
"i croat!, dar înaintea limbilor sârb!, maghiar!,
coreean!, norvegian!, danez!, greac!, ebraic!,
catalan!, finlandez!, turc!, armean!, slovac!,
bulgar!, sloven!, ucrainean! etc.” 

Dac! studiem Dic$ionarul Tezaur al Limbii
Române, ne d!m seama c! ocup!m în mod obiectiv
un loc frunta" ca limb!, întrucât în respectivul
Dic$ionar în 37 de volume sunt prezentate peste
175.000 de cuvinte în peste 1.300.000 de citate.
Conform unor aprecieri, în prezent, limba român!
ar beneficia de un sfert de milion de cuvinte. Varianta
electronic! a Dic$ionarului se îmbog!%e"te continuu.
Autorul consemneaz! "i faptul c! „soarta limbii este
legat! inexorabil de destinul poporului român "i, de
la o vreme, al na%iunii române, plasate "i aceasta sub
semnul incertitudinii, al provizoratului, al nea"ez!rii
"i al autoflagel!rii”. Autorul arat! foarte corect c!,
în timp ce mai toate popoarele î"i caut! "i#"i atribuie
origini cât mai vechi "i mai spectaculoase, „Ast!zi
se "tie clar, f!r! putin%! de t!gad!, c! toate popoa#
rele sunt amestecuri etnice mai mult sau mai pu%in
pronun%ate, c! nu exist! popoare alese "i popoare
damnate, nici popoare cu ascenden%i de tip superior
"i altele cu str!mo"i barbari.” Se inventariaz! apoi
cum au fost considera%i românii în ultimii 75 de ani:
descenden%i ai romanilor, apoi ai slavilor, ai daco#
romanilor, ai cumanilor, ai traco#dacilor f!r! vreun
alt amestec. Lupta dintre latinizan%i "i daci"ti
ne convinge de în%elepciunea zicalei care spune
c! adev!rul e la mijloc. 

Urmeaz! un capitol tehnic, intitulat
„Conservarea etnonimului Romanus numai
la români”. O idee în%eleapt! de aici ne

convinge c! românii s#au numit mereu romani, pentru
c! nu erau înconjura%i de al%i romani de care trebuiau
s! se diferen%ieze, cum li s#a întâmplat spaniolilor,
portughezilor, francezilor, italienilor. Capitolul „Limba
român! "i numele s!u corect” î"i are originea în
anumite atacuri politice "ovine împotriva românilor

basarabeni care ar fi vorbitori de limb! moldove#
neasc!, diferit! de limba român!, precum "i împotriva
fostului milion de români din Serbia care, sus%in
vecinii no"tri, ar vorbi o limb! vlah! pe care Serbia
e gata s! se angajeze s#o protejeze împotriva stric!rii
acesteia prin vreun contact nedorit de sârbi cu limba
român!, asem!n!toare, dar mai la r!s!rit, prin alte
%!ri. Academia Român! a stabilit c! sintagma limba
român! se aplic! tuturor dialectelor "i graiurilor
acestei limbi. Pentru a eviden%ia un alt proverb
românesc "i anume „Cine sap! groapa altuia cade
singur în ea”, autorul arat! c! Republica Muntenegru,
desprins! din Iugoslavia "i format! din locuitori
vorbitori de limb! sârb!, are în prezent ca limb!
oficial! limba muntenegrean!, care se deosebe"te
de limba sârb!, deocamdat!, numai prin nume.
Afirm! pre"edintele Academiei Române: „Autorit!%ile
politice "i administrative, guvernele "i parlamentele
nu pot decreta na"terea "i func%ionarea unor limbi
"i popoare. Autorit!%ile pot decide existen%a unor
state, dar statele nu se confund! cu popoarele,
cu na%iunile "i cu limbile.” 

Totu"i sunt cazuri în care ar trebui ca statul
s! intervin! pentru salvarea unor minorit!%i
amenin%ate cu asimilarea de c!tre alte

minorit!%i, mai agresive etnic, în sens "ovin. Sabin
Manuil! a publicat în 1930 un Atlas etnografic român,
în care am constatat dou! exager!ri: În zona Satu
Mare num!rul maghiarilor era semnificativ mai mare
decât cel al germanilor, aproape disp!ru%i acolo, iar
în %inutul secuiesc, acum peste 90 de ani nu mai era
nici un secui!... În presa vremii, ca "i în corespon#

den%e aflate la Arhiva Ministerului Cultelor din epoca
respectiv! "i urm!toare exist! numeroase plângeri
ale popula%iei de "vabi foarte catolici din zona Satu
Mare, c! în sate formate exclusiv din "vabi venea un
preot ungur, care nu "tia nem%e"te "i silea popula%ia
satului s! înve%e maghiara, în România, pân! dup!
1930. Sabin Manuil! a fost un savant "i un om cinstit,
dar, practicând politica, a optat pentru ideea c!,
socotind toate maghiariz!rile încheiate înainte de
1919, deci înainte de a se fi încheiat, nu se mai poate
repro"a nimic partidului s!u de guvern!mânt. De
unde se vede c! politica murd!re"te oamenii cinsti%i
"i înv!%a%i, îi încarc! de neîmpliniri morale, mai ales
când e vorba s! ne lupt!m pe t!râmul propagandei,
cu maghiariza%ii. Pentru a"a ceva ne#ar trebui
româniza%i, adic! români mai r!i decât românii din
mo"i str!mo"i. România nu asimileaz! pe nimeni,
chiar dac! anumi%i alogeni s#au sim%it atât de bine
la noi încât mai, mai s! regrete c! nu s#au n!scut
români. Exist! chiar ast!zi o revist!, Certitudinea,
în care, num!r de num!r aproape, Nagy Attila#Mihai
"i al%i secui cer ajutor statului român s! apere
pu%inii secui care au mai r!mas nemaghiariza%i de
maghiarizarea for%at!, exercitat! preponderent de
secuii care "i#au lep!dat na%ionalitatea în schimbul
celei maghiare "i acum sunt mai r!i decât ungurii
autentici în "ovinismul lor. 

Corectitudinea politic! ne înva%! c!
dezna%ionalizarea este un fapt pozitiv,
eliminând na%iunile din rândul factorilor

provocatori de r!zboaie, acestea r!mânând în
absen%a preconizat! a na%iunilor numai la cheremul
fabrican%ilor de arme, multimiliardari, care discut!
între ei "i se#n%eleg prin intermediul parlamentelor
"i guvernelor, s! nu se în%eleag! oficial decât cu
armele. Corectitudinea politic! este de p!rere c!
niciun sacrificiu nu#i prea mare pentru a reduce chiar
cu mai pu%in de 1% pericolul de r!zboi. Sunt aici prea
multe ra%iuni pentru a avea rost s! le detaliem acum,
vorba autorului. Capitolul se încheie totu"i într#o not!
optimist!: „Nimeni nu poate distruge sau inventa
popoare "i limbi, nici m!car savan%ii. Ace"tia au îns!
datoria s! cerceteze realitatea, s! constate care este
adev!rul "i s!#l dezv!luie pe în%elesul tuturor.” 

Capitolul urm!tor este intitulat „Ap!rarea limbii
române” "i începe cu un vers din preotul#poet Alexe
Mateevici, „Limba noastr!#i limb! sfânt!”, preot trimis
la moarte de erou de ru"i în Primul R!zboi Mondial.
Autorul semnaleaz! c! „limbile popoarelor s#au
n!scut în mod organic din nevoia de comunicare…
au tr!it de la sine sute de mii de ani, f!r! reguli
fonetice "i ortografice… 

Fulgura#ii
Paul DIACONESCU
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Prima strategie româneasc! privind limba
român! s"a alc!tuit în 1866, când s"a creat
Academia Român! (cu numele ini#ial de

Societatea Literar!). Scopul ei principal era stabilirea
ortografiei limbii române, redactarea unei gramatici
$i a unui dic#ionar"tezaur.” Mai afl!m aici c! limbile
europene se împart în func#ie de baza grafiei lor în
limbi etimologice, cum e franceza, $i limbi fonetice,
cum sunt, de pild!, italiana $i româna. 

Un capitol important, în care autorul este foarte la
el acas!, este „Limba român! ca izvor istoric”. Afl!m
de aici c!, întrucât Oltenia a fost #inutul românesc cel
mai apropiat de Roma, a primit mai mult timp $i mai
intens influen#e lingvistice latine. Profesorul Ioan"
Aurel Pop semnaleaz! abuzul oltenesc de perfect
simplu, conservat aproape ca"n limba latin!, fui,
fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt sau fuere. Autorul
subliniaz! c! „sistemul verbal este coloana vertebral!
a oric!rei limbi evoluate, iar sistemul verbal românesc
vine, în dreapt! mo$tenire, din latina popular!”.
%i imperfectul verbului a fi: eram, erai, era, eram
era"i, erau, „seam!n! tulbur!tor”, afirm! autorul, cu
echivalentul latin. Sunt date mai multe exemple din
cele peste 100 de cuvinte mo$tenite din limba latin!
numai de limba român!: împ!rat, oaie, a apuca,
mare (adjectiv), cre#tin, lingur!, pl!cint! etc. Sunt
competent analizate zeci de etimologii, majoritatea
din latin!, cum ar fi de pild! cuvântul dezmierdare,
care provine de la faptul c! mama roman! schimba
scutecul pruncului nou"n!scut cu mult! dragoste
matern! (francezii au p!strat cuvântul merde,
de la latinul merda). 

Sunt analizate $i cuvinte provenite de la slavi,
ca nemernic $i a stânjeni, care"au p!truns mai greu
în Ardeal decât în Principatele Unite, din lips! de
suport în realitate, probabil. În domeniul p!storitului,
cele mai multe influen#e sunt latine, dar brânz!
$i stân! sunt dacice, iar cioban e cuman. Ar mai
fi un element pe care mi"a$ îng!dui s!"l introduc, în
leg!tur! cu predominan#a influen#ei latine în Oltenia.
La Cluj exist! o profesoar! la Universitate speciali"
zat! în cultura italian! $i în exilul românesc în Italia,
Anca Stângaciu, care a publicat o carte excelent!
despre exilul românesc în Italia, recenzat! în
Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg la momentul
potrivit. Discutând la telefon cu doamna respectiv!,
am fost uimit de viteza cu care vorbea, cu totul
nespecific! ardelenilor, $i am întrebat"o: „Sunte#i
olteanc!?” „Nu, dar f!când o serie de c!l!torii de
documentare în Italia, m"am obi$nuit s! vorbesc în
viteza a cincea.” Deci, am putea spune c! $i debitul
verbal n!valnic al oltenilor e de sorginte latin!.
Dac! ne gândim atent, vom observa c! $i autorul
aici prezentat, dup! ce a fost mai mul#i ani direc"
torul Institutului Român din Vene#ia a ajuns
s!"$i gr!beasc! vorbirea. 

Urmeaz! capitolul „M!rturii externe $i interne
despre latinitatea limbii române din secolele al XV"lea
$i al XVI"lea”. Primul citat utilizat este din Papa Pius
al II"lea (1458"1464), care, într"unul din pasajele
scrierilor sale referitoare la români, afirm!: „Acest
popor (al românilor) are pân! acum un grai roman,
de$i schimbat în mare parte $i abia putând fi în#eles
de un om din Italia.” Dac! nu a$ fi citit cu aten#ie
primele 74 de pagini din aceast! carte, a$ fi putut
trage concluzia fals! c! în secolul al XV"lea, limba
român! era, de fapt, un dialect al limbii italiene. Sunt
date numeroase exemple de str!ini care scriu despre
latinitatea limbii române. Obiectivitatea autorului
este perfect!. El eviden#iaz! zone de incertitudine
lingvistic!, unde nu se pot stabili etimologii riguroase,
ca la cuvântul piu"!, de pild!. Ampla bibliografie
cercetat! transform! cartea aceasta într"o veritabil!
tez! de doctorat de alt!dat!. 

Urmeaz! capitolul „România $i simbolurile
sale improvizate – erori de exprimare
istoric! $i lingvistic!”. Se l!mure$te aici

faptul c! vorba „centenar” este substantiv sau atribut,
dup! împrejurarea în care e corect folosit!. Apoi,
centenarul Marii Uniri este, pe de"o parte, intervalul
de la 1 Decembrie 2017 la 1 Decembrie 2018, iar,
pe de alt! parte, marcheaz! 100 de ani de când
Transilvania, Basarabia $i Bucovina s"au unit prin
voin#a popula#iei, înainte ca ru$ii s! ucid! peste
un milion de români basarabeni $i bucovineni f!r!
alt! vin! în afar! de aceea de a fi fost români,
cu România dinainte de 1918. Lipse$te din acest

sumar capitol ideea c! la Trianon, la 4 iunie 1920,
s"a format, în sfâr$it, statul maghiar în care ungurii
au ajuns în cele din urm! s! fie majoritari în propria
lor #ar!. Când se spune c! din matricea limbii dacice
s"au format toate limbile lumii, nu se gre$e$te decât
particularizând. S! presupunem c! în paradis, mâine,
o vr!biu#!, ispitit! de un $arpe, îl pune pe un vr!bioi
s! ciuguleasc! amândoi din m!rul cunoa$terii.
Desigur c! vor fi alunga#i de acolo devenind pe
p!mânt un soi de vr!bii care vor începe s! ciri"
peasc!, treptat, în diferite limbi, pe m!sur! ce se
vor forma diferite popoare de vr!bii. Savan#ii tuturor
popoarelor de vr!bii vor avea dreptul s! afirme c!
limba poporului vr!biesc pe care"l reprezint! a fost
matricea ciripitului în orice limb! vr!biasc!, pentru
c! al doilea sistem de semnalizare provine din
primul sistem de semnalizare prin sofisticare, adic!
prin în#elep#ire (de la sophia = în#elepciune). Dac!
oamenii se vor regionaliza, mi se pare absolut
imposibil ca Dumnezeu s! nu creeze alte fiin#e
gânditoare pentru a popula p!mântul, formând
popoare $i, mai târziu, na#iuni. S"ar putea s!
nu fie vr!bii, ci cimpanzei, e nevoie de pruden#!
când facem estim!ri pentru viitor. 

Urmeaz! capitolul „Despre unii termeni referitori
la Unire”. Aici se eviden#iaz! în mod deosebit sim#ul
exacerbat al limbii române care i"a impresionat
întotdeauna pe cei pricepu#i care au luat contact cu
profesorul Ioan"Aurel Pop. Bunul meu prieten Mircea
Gheordunescu îmi povestea c!, pe vremea când era
consul general al României la Milano, de câte ori
directorul Institutului Român din Vene#ia, Ioan"Aurel
Pop, organiza câte un eveniment cultural, se sim#ea
dator s! participe, ridicând prin aceast! participare
importan#a evenimentului, numai din admira#ie pentru
felul în care profesorul Pop st!pânea $i utiliza limba
român!. „A nu fi fost de fa#!, ar fi însemnat s! jignesc
limba român!”, îmi povestea, la vremea respectiv!
Mirciulic!, cum m! obi$nuisem s!"i spun, dup!
profesoara noastr! de limba rus! din liceu, doamna
Tatiana Br!tescu. De$i scurt, capitolul începe f!r!
menajamente pentru poporul român: „…Unirea
actual! a românilor (în sens de coeziune îndreptat!
spre scopuri nobile) este ca $i inexistent!”. Îmi
îng!dui s! observ aici c! suntem mai multe grupuri
de români (autorul face parte din toate) care
manifest!m aceast! coeziune pe plan restrâns. 

Pre"edintele Academiei Române corec"
teaz! aici o serie de formul!ri improprii,
men#ionând, pe bun! dreptate, c! este

foarte grav când formul!m inadecvat situa#ii foarte
importante pentru istoria României. De pild!,
„cucerirea” Transilvaniei de c!tre Mihai Viteazul este
o abera#ie. El a ajuns acolo între fra#ii lui de limb!
$i de credin#! religioas!, spre a"i ap!ra împotriva
pericolului otoman. Folosirea de expresii aberante ne
îndep!rteaz! de propria noastr! istorie. Termenul de
„alipire” este popular, intimist, eventual beletristic, dar
în niciun caz $tiin#ific. Termenul cel mai potrivit, spune
autorul, este cel de „unire”, cel mic unindu"se cu cel
mare. Adic! Basarabia se une$te cu România $i nu
România cu Basarabia. Dac! vorbim corect, avem
jum!tate din dreptate $i numai a$a, noi, românii,
putem avea 100% dreptate, la nevoie. Unirea din
1859 dintre Moldova $i &ara Româneasc!, nu e între
Moldova $i Muntenia, întrucât Muntenia nu include
Oltenia. În 1918 nu s"au unit #!ri egale, ca Moldova
cu &ara Româneasc!, ci, la România au venit ca fiii
$i fiicele la mam!, la România: Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banatul, Cri$ana, Maramure$ul, toate
aceste provincii fiind locuite majoritar de români, dar
fiind r!pite în cursul istoriei de imperiile lacome din
jur: Imperiul &arist, Imperiul Habsburgic, Imperiul
Otoman (Dobrogea, în anumite perioade istorice).
Autorul insist! c! se une$te întotdeauna cel mic
cu cel mare $i nu invers. %i mai subliniaz! aici
rolul propagandei na#ionale care estompeaz!
obiectivitatea. Canalul Mânecii este numit de englezi
Canalul Englezesc. Niciun francez nu va vorbi despre
Canalul Englezesc $i niciun englez despre Canalul
Mânecii. Românii sunt negociabili, în m!sura în care
$i"au dat seama, printre primii, c! totul devine din ce
în ce mai relativ. (Vezi cazul Boia.) Noi trecem acum
printr"o perioad! de tranzi#ie, în care a fi negociabil
înseamn! a nu avea caracter. Profesorul Pop
ilustreaz! aceast! perioad! de tranzi#ie ac#ionând
ferm împotriva lipsei de caracter pe care o sanc#io"

neaz! oriunde o întâlne$te, întocmai ca $i lipsa
de cultur!, de instruire, de educa#ie patriotic!. La
popoarele civilizate (englezi, americani, francezi)
accept! un moderat patriotism local, care n"are voie
s! alunece, în niciun caz, în genocid, cum practic!
ru$ii, ungurii $i alte popoare mai pu#in evoluate sau
extinse prin asimil!ri masive. 

În capitolul urm!tor, „Cartea $i bucuria lecturii”,
autorul arat! c! limba se împline$te sau se com"
promite în c!r#i, în func#ie de cine le"a scris. %i c!
popoarele care evalueaz! exact valoarea c!r#ilor
continu! s! aib! viitor. 

Urmeaz! capitolul „Unii termeni istorici
$i sensurile lor contemporane gre$ite”, în
care autorul î$i continu! opera de a plivi din

gândirea $i vorbirea românilor cuvintele improprii fa#!
de ce"ar trebui ele s! exprime. Mai întâi ni se explic!
pentru ce anume „Partidul umanist” este o abera#ie.
Apoi, ni se eviden#iaz! confuziile care pândesc
cuvintele „clasic”, „clasicism”, clasicitate”, cuvinte,
la un moment dat, chiar scoase din dic#ionare pentru
c! erau gre$it folosite. Apoi se discut! sensurile
cuvântului „reform!”. Acum îmi aduc aminte de
profesorul meu de limba român! din clasa a V"a
de la liceul Clasic Mixt din Bucure$ti (fostul Sf. Iosif),
Dumitru B!rbulescu, care ne deslu$ea sensurile
cuvântului „opera#ie”: matematic!, chirurgical!, pe
front în r!zboi, dar $i când opereaz! un ho# într"o vil!
(modus operandi) etc. Limbile merg înainte, cu marii
$tiutori ai limbilor, cum este autorul acestei c!r#i,
iar poporul r!mâne în urm!, pe m!sur! ce oamenii
îmb!trânesc $i societatea acord! o importan#! din
ce în ce mai mic! $colilor $i din ce în ce mai mare
banilor. Autorul atrage aten#ia asupra multor confuzii
curente, ca, de pild!, cea dintre religie $i confesiune.

Urmeaz! capitolul „Istoria unui cuvânt de salut
care cuprinde o lume”. Este vorba despre utilizatul
mai ales în Ardeal servus. Este un cuvânt latin,
elips!, cu sensul „Sunt gata s! te slujesc!”, o form!
de curtoazie între aristocra#ii romani (patricieni).
Cu cât un cuvânt e mai des folosit, cu atâta este
mai pocit $i i se atribuie origini mai aberante. Autorul
urm!re$te transmiterea destul de întortocheat! a
acestui cuvânt, pân! în zilele noastre, cu abera#iile
înso#itoare. 

Capitolul urm!tor e intitulat „Nume vechi $i nume
noi” $i trateaz! despre cât de greu se revine la
normalitate dup! imbecilizarea comunist!. Sunt date
numeroase exemple: prefectura, curtea de conturi,
garda financiar!, care înc! mai $ov!ie s! se impun!,
pentru c! limba a fost confiscat! abuziv de factorul
politic analfabet care, în loc s! reutilizeze formulele
consacrate în democra#iile clasice, uzurp! în con"
tinuare de pe pozi#ia ciorii vopsite, democra#ia pe
care nu o poate pricepe, atâta vreme cât s"a format
cu trup $i suflet în comunism. Exist! o gr!mad! de
proverbe române$ti care infirm! posibilitatea recicl!rii
politice: „Nu po#i s!"nve#i cal b!trân s! joace"n
buiestru”. (Pân! nu termin de citit cartea, rog s!"mi
fie scuzate eventualele sc!p!ri de limbaj foarte
corect.) Autorul arat! c! David Prodan, Constantin
Daicoviciu $i to#i savan#ii care au merite în România
s"au opus schimb!rii numelor care anuleaz!
continuit!#ile $i legitimit!#ile. 

Cei care cer schimbarea numelor de
str!zi sunt de regul! semidoc#i. De pild!,
s"a cerut $i s"a operat schimbarea numelui

unei str!zi care purta numele scriitorului comunist
sovietic Dostoievski. Apoi, autorul mai arat! c! sunt
înc! în România oameni incul#i care cred c! pe firme
$i pe c!r#ile de vizit!, numai la celebrit!#i se trece
mai întâi prenumele $i apoi numele de familie, care e
o achizi#ie târzie, important! mai ales în enumer!rile
din cartea de telefon. Pe firm! $i pe cartea de vizit!
nu se va scrie niciodat! „Ionescu Marin”, ci „Marin
Ionescu”. Nu se scrie pe firma de notar, avocat sau
medic „Popescu Bogdan” sau „Vasilescu Grigore”
sau „Popa Sabina”, atâta vreme cât ne consider!m
europeni civiliza#i $i nu avem în vedere vreo maghia"
rizare mai mult sau mai pu#in for#at! de incultura
noastr!. Autorul încheie conving!tor: „Schimbarea
deas! a numelor $i a simbolurilor arat! o lume
nesigur!, f!r! tradi#ie $i f!r! puterea statornicirii
unei tradi#ii, o lume aflat! în b!taia vântului $i supus!
celor puternici.” 

(Va urma.)
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Osurs! important!
de finan!are ar trebui
s" fie valorificarea

rezultatelor cercet"rii. Pentru
aceasta este nevoie de

facilit"!i în ob!inerea de brevete, de protejarea
dreptului de proprietate intelectual" #i de suport
logistic pentru transferul de tehnologie c"tre industrie
#i economie.

Unit"!ile de cercetare ar trebui s" poat" înfiin!a
companii de tip spin!off, care s" produc" venituri,
precum #i companii de tip start!up, care s" poat"
fi transferate c"tre industrie.

Din p"cate, în România transferul de tehnologie
c"tre industrie se face la o scar" extrem de redus"
în domeniul medical. În contextul pandemiei Covid$
19, UEFISCDI a lansat o linie de finan!are pentru
proiecte inovatoare. Zece proiecte s$au încheiat în
2020, iar în decembrie, într$un cadru festiv, au fost
prezentate rezultatele. Între produsele prezentate
erau #i aparate de decontaminare cu ultraviolete,
foarte necesare în spitale. De#i la festivitate au
participat #i 350 de reprezentan!i ai mediului eco$
nomic, invita!i special în acest scop, niciunul nu s$a
ar"tat interesat nici de aparatele de decontaminare
#i nici de celelalte produse prezentate. [10]

Cu siguran!", pentru a schimba aceast" stare
de lucruri este nevoie de structuri specializate sub
forma departamentelor pentru transfer tehnologic
"i proprietate intelectual#.

Rolul acestor departamente este de a conecta
în mai mare m"sur" cercetarea cu mediul de afaceri,
plecând de la necesit"!ile societ"!ii #i orientând
preocup"rile unit"!ilor de cercetare în direc!iile
solicitate de pia!" #i de mediul de afaceri. No!iunea
folosit" este aceea de „specializare inteligent"”,
ceea ce s$ar traduce prin orientarea eforturilor atât
de formare, cât #i de ac!iune ale cercet"torilor în
direc!iile solicitate de economie #i pia!".

În România este nevoie #i de schimbarea legis$
la!iei, dar, mai ales, de o schimbare de mentalit"!i.
Pu!inele încerc"ri de a înfiin!a companii de tip spin!off
sau start!up nu s$au finalizat. Exist" înc" o anumit"
team" de a demara astfel de proiecte, în bun"
m"sur" justificat" atât de legisla!ia confuz", cât
#i de poten!ialele sanc!iuni.

Centrele de cercetare ar mai putea s" î#i valorifice
rezultatele sub forma unor activit"!i lucrative precum
workshopuri, webinare, cursuri de formare etc.

De asemenea, unit"!ile de cercetare ar putea oferi
consultan!" industriei #i mediului de afaceri.

Un rol important ar fi trebuit s" îl aib" facilit#$ile
fiscale pentru cercetare #i cercet"tori care, de#i
formal au fost acordate, nu totdeauna se #i aplic".

Codul fiscal a prev"zut deduceri suplimentare
ale costurilor sau scutire de impozit pe profit, cât
#i în scutirea de impozit pe venit pentru angaja!ii care
lucreaz" pe proiecte de cercetare$dezvoltare [11].
Împiedic" accesarea #i aplicarea acestora faptul c"
nu exist" mecanisme foarte clare pentru validarea
eligibilit"!ii activit"!ilor de cercetare–dezvoltare #i,
implicit, temerea c" autorit"!ile fiscale nu vor recu$
noa#te investi!iile respective ca având natura de
activit"!i de cercetare–dezvoltare (ceea ce ar implica
returnarea fondurilor primite). [12]

În mai 2019 a fost înfiin!at Registrul Exper!ilor,
care pot fi consulta!i în aceast" problem".

De men"ionat #i posibilitatea unit"!ilor de
cercetare de a ob!ine anumite tipuri speciale
de finan!are: credite fiscale, fonduri de

capital de risc sau fonduri de garantare% cercetarea
româneasc" este, îns", foarte departe de a le putea
accesa în mod curent.

Nu putem vorbi de cercetare f"r" s" analiz"m
#i factorul uman.

Cercet"torul în medicin", la fel ca în orice alt
domeniu, face cercetare în primul rând din pasiune.
Rezultatele de vârf nu se pot ob!ine decât cu o
preg"tire foarte solid" în #tiin!ele fundamentale, cu
abilit"!i de experimentator, cu cuno#tin!e avansate de
biostatistic" #i, în final, cu un uria# volum de munc".

Cercet"torul este, de regul", un profesionist cu

un grad de preg"tire foarte complex" #i pe care
trebuie s" o men!in" permanent la un înalt nivel, de
ale c"rui descoperiri beneficiaz" întreaga societate,
dar care este l"sat s" a#tepte permanent finan!are de
la guvern #i care lucreaz" pentru un salariu modest. 

În medicin" putem deosebi trei tipuri de
cercet"tori: 

a. Cercet#tori care lucreaz# în cercetarea
fundamental#, în laboratoare sau institute. Constituie
un grup restrâns, întrucât necesit" o preg"tire de
nivel foarte înalt, în condi!iile în care salariile nu sunt
deloc atractive. 

b. Clinicienii care desf#"oar#, în paralel cu
activitatea medical#, "i cercetare clinic# – constituie
grupul cel mai numeros% din aceast" categorie fac
parte cercet"torii intra!i
prin concursurile orga$
nizate de A&M, dar #i
cadrele universitare din
spitalele clinice, acestea
din urm" fiind motivate
de promovarea în
ierarhia universitar".

c. Clinicienii care
desf#"oar# atât cerce!
tare clinic#, cât "i
cercetare fundamental#%
acest grup este #i mai
restrâns decât primul,
dar din motive diferite:
activitatea clinic" rareori
permite #i o activitate de
cercetare fundamental"
concomitent", profilul
clinicianului este diferit
de al cercet"torului, iar
cele dou" profiluri se întâlnesc destul de rar
în aceea#i persoan".

Cercet"torii se formeaz" într$o #coal", sub
îndrumarea unui mentor. De$a lungul timpului, astfel
de „#coli” au existat #i în laboratoarele de cercetare,
dar #i în catedrele universitare preclinice. 

Problema mentorship$ului este considerat"
a fi una din cele mai importante în cerceta$
rea interna!ional" actual"% recunoa#terea

rolului pe care îl joac" mentorii a dus la apari!ia unui
întreg proces de formare #i educare a acestora.

Un rol important în formarea cercet"torilor ar
trebui s" îl aib" #colile doctorale #i postdoctorale.
Rezultatele de pân" acum sunt modeste. Capacitatea
acestor #coli este relativ redus", iar în ultimii ani s$a
constatat chiar o sc"dere a num"rului celor înscri#i
la doctorat (în paralel cu o important" cre#tere a
num"rului de conduc"tori de doctorat, nu întotdeauna
bazat" pe rezultate conving"toare în cercetare).

Înfiin!area centrelor de cercetare ale universit"!ilor
este o alt" m"sur" benefic", menit" s" ofere cadrelor
didactice posibilitatea de a se implica în cercetarea
fundamental".

De remarcat faptul c" cercet"torii #tiin!ifici pot fi
ei în#i#i conduc"tori de doctorat (chiar #i cei care nu
sunt universitari), conform prevederilor Legii educa!iei
na!ionale nr. 1/2011. [13]

Este l"udabil" condi!ia UEFISCDI de a angaja
tineri în proiecte #i de a organiza competi!ii separate
pentru tinerii cercet"tori, deoarece astfel se asigur"
viitorului cercet"rii române#ti.

Cercet"torii ar trebui motiva!i prin crearea unui
sistem de promovare bazat pe valoare #i rezultate,
precum #i prin stimulente în raport cu realiz"rile.
Ini!iativa UEFISCDI de a premia, la sfâr#itul fiec"rui
an, autorii articolelor #tiin!ifice publicate în reviste
indexate, cu sume într$adev"r stimulative (bugetul
alocat în anul 2021 a fost de peste 21 de milioane de
lei), î#i va ar"ta, cu siguran!", roadele pe termen lung.

Ar trebui îmbun"t"!it" organizarea nucleelor de
cercetare din spitalele clinice, mai ales în ceea ce
prive#te raporturile cu colectivele de cadre didactice
#i de medici ai re!elei de s"n"tate. În plus, ar trebui
înt"rit rolul de coordonare al Academiei de &tiin!e
Medicale.

Una dintre solu!iile pe termen mediu pentru

cercetarea medical" româneasc" este dezvoltarea
de parteneriate cu centrele puternice de cercetare
din lume. Cea mai important" categorie vizat" este
diaspora româneasc", datorit" identit"!ii culturale
#i lingvistice, dar #i datorit" disponibilit"!ii de a ajuta
România, dovedit" în numeroase ocazii.

Dac! pân! acum diaspora reprezenta
un segment minor al popula!iei active a
României, în prezent a ajuns la câteva

milioane de români emigra!i, printre ei, desigur, #i
mul!i cercet"tori. Trecând de la „brain drain” la „brain
networking”, România #i$ar putea recupera în mod
natural ceea ce i se cuvine #i anume investi!ia ini!ial"
în cei forma!i în !ar" #i ajun#i apoi în pozi!ii de vârf

în cercetarea din Occident. O solu!ie foarte
eficient" a fost cea introdus" de UEFISCDI,
a proiectelor de cercetare cu director str"in.
S$a dovedit c" exist" interes din partea unor
prestigio#i cercet"tori str"ini (majoritatea români
din diaspora) de a conduce astfel de proiecte. 

Consider c" rela!ia cu cercetarea
interna!ional" este vital" pentru viitorul cercet"rii
medicale române#ti. În prezent exist" finan!are
prin care este sus!inut" mobilitatea cercet"$
torilor din diaspora, participarea la manifest"rile
#tiin!ifice ale organiza!iilor de cercetare din
România [14]. În plan intern ar putea fi benefic"
asocierea între institu!iile publice #i centre
private. 

Recenta posibilitate de a constitui „clustere”,
din care s" fac" parte atât unit"!i publice, cât
#i unit"!i private ar putea s" dea con!inut
no!iunii de parteneriat public$privat, atât de des
invocat", dar aproape niciodat" materializat".
Un astfel de cluster a fost constituit la nivelul

Academiei de &tiin!e Medicale (Cluster Angionet,
o continuare a proiectului Angionet, pe care l$am
men!ionat anterior).

Cercetarea medical" româneasc" ar trebui s"
profite #i de existen!a marelui proiect european ELI$NP
(Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics) #i
s" stabileasc" jonc!iunea necesar" cu echipele de
fizicieni care lucreaz" la M"gurele, cel pu!in pe trei
domenii: imagistic", radioterapie #i medicin" nuclear".

Solu"ii pe termen scurt #i mediu. O !ar" cu
resurse de finan!are limitate are neap"rat"
nevoie de o strategie a cercet"rii care s"

plece de la tradi!ie #i de la impactul asupra societ"!ii,
prefigurând în acela#i timp direc!iile viitoare de
dezvoltare. 

În România a existat întotdeauna, cel pu!in formal,
o strategie a cercet"rii, iar în prezent se lucreaz"
la noul plan strategic pentru urm"torii #ase ani
(Strategia na!ional" de cercetare, inovare #i
specializare inteligent" 2021$2027). În anul 2020
a fost aprobat Memorandumul privind utilizarea
instrumentului PSF (Policy Support Facility) din
programul Orizont 2020 pentru evaluarea sistemului
na!ional de CDI, folosind evaluatori externi indepen$
den!i. [15]

Încercând s" analiz"m realiz"rile ob!inute în ultimii
20 de ani prin aplicarea unei strategii coerente în
cercetare, re!inem c": 

– Interesul pentru cercetare este mult mai mare.
Suntem, îns", înc" departe de a fi creat o a#a$numit"
„cultur" a cercet"rii”, adic" un mediu avizat #i
stimulativ, dominat de interes #i pasiune pentru
cercetare. În bun" m"sur", interesul de azi e
determinat de dorin!a de promovare universitar" cu
orice pre!, ceea ce expune la proliferarea imposturii. 

– S$a realizat o hart" a infrastructurii de cercetare
a României (Roadmap). [16] Misiunea de a actualiza
roadmap$ul na!ional pentru infrastructurile cercet"rii
revine Comitetului Român pentru Infrastructuri de
Cercetare (CRIC) înfiin!at de c"tre ANCSI în anul
2016. 

– Unele dintre institutele de cercetare române#ti
au accesat structuri de cercetare interna!ionale
(RITM$EATRIS), ceea ce este onorant #i deschide
perspectiva accesului la fonduri europene, dar implic"
plata unor taxe anuale deloc neglijabile. 

Cercetarea medical! româneasc!:
probleme #i solu"ii (II)
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S!a realizat un proces de acreditare
al institu!iilor care doresc s" fac" parte din
sistemul na!ional de cercetare – Registrul

de eviden!" a rezultatelor activit"!ilor de cercetare#
dezvoltare $i a Metodologiei de înregistrare a
rezultatelor activit"!ii de cercetare#dezvoltare. 

– S#a încercat promovarea tinerilor, solicitându#se
includerea acestora în echipele de cercet"tori intrate
în competi!iile de proiecte $i organizându#se com#
peti!ii separate cu directori de proiect din rândul
tinerilor. UEFISCDI implementeaz", prin programul
„Resurse umane”, proiecte de cercetare postdoctoral"
(PD), proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor
echipe independente (TE), proiecte de mobilitate
pentru cercet"tori (MC). [17] 

– Finan!area a crescut sim!itor, dar insuficient
raportat la standardele interna!ionale $i la propriile
angajamente ale Guvernului României. 

– Diseminarea rezultatelor cercet"rii a înregistrat
progrese: publicarea în reviste open access a fost
asigurat" de cele mai multe ori din finan!area
proiectelor, iar multe universit"!i acoper" cheltuielile
legate de acest tip de publicare. 

– Includerea mobilit"!ilor în proiecte a înt"rit
diseminarea rezultatelor prin particip"ri la manifest"ri
$tiin!ifice $i a condus $i la o mai bun" inser!ie a
cercet"torilor români în circuitele interna!ionale.

În acela$i timp, îns": 
– Cultura antreprenorial" ata$at" cercet"rii a

r"mas, din p"cate, redus". Cu o legisla!ie neclar"
$i cu mentalit"!i învechite, exist" o team" de orice
activitate lucrativ" ata$at" centrelor de cercetare.
Parteneriatele public#privat, de la care au existat
a$tept"ri foarte mari, nu au devenit o realitate decât
în mic" m"sur". 

– România nu a reu$it s" î$i stabileasc" priorit"!i
clare în cercetarea medical", iar no!iunea de
„specializare inteligent"” a r"mas în bun" m"sur"
teoretic"% nu exist" domenii în care România s" fie
lider m"car la nivel regional. 

– Cercetarea medical" româneasc" nu a reu$it,
pân" în prezent, s" acceseze proiectul ELI#NP, de$i
acesta prevede explicit $i o component" cu aceast"
destina!ie. Este cu atât mai regretabil cu cât proiectul
prevede chiar un ora$ medical la M"gurele, ceea ce
ar crea multe locuri de munc", precum $i o atmosfer"
foarte stimulativ" pentru cercetare. 

Strategia care se elaboreaz" în prezent trebuie
s" stabileasc" priorit"!ile cercet"rii române$ti pentru
urm"torii 6 ani, plecând de la realiz"rile ob!inute pân"
în prezent, de la specificul patologiei din România
$i al organiz"rii sistemului de s"n"tate, de la num"rul
de cercet"tori disponibili $i valorarea acestora etc.

În plus, este nevoie de conectarea accelerat" la
cercetarea interna!ional", utilizând mai ales leg"turile
cu diaspora, dar $i toate celelalte mijloace disponibile
(parteneriate guvernamentale, asocia!ii $tiin!ifice sau
chiar rela!ii personale).

O mare parte a cercet"rii medicale se desf"$oar"
în prezent în re!ele (networks), în care centrele
conectate particip" împreun" la proiecte, începând
cu munca de concep!ie $i terminând cu valorificarea
rezultatelor.

De altfel, întreaga strategie a cercet"rii române$ti
este elaborat" din perspectiv" european", încercând
s" conecteze cercetarea na!ional" la programul
european Orizont Europa (care acoper" aceea$i
perioad" de timp, 2021#2027).

F"r" îndoial" c" strategia noastr" na!ional"
va trebui s" !in" seama de cele dou" priorit"!i ale
cercet"rii europene: digitalizarea $i energia verde.

În plan intern este nevoie de o organizare
mai bun" a sistemului $i de un cadru legislativ
adecvat. Modelul subordon"rii multiple $i a

surselor de finan!are multiple a unit"!ilor de cercetare
ar trebui consolidat $i extins. 

Sursele locale de finan!are (consilii jude!ene,
prim"rii) ar trebui accesate în mai mare m"sur".

Finan!area guvernamental" r"mâne, îns",
esen!ial" $i nivelul ei ar trebui crescut. Dac" vrem
ca universit"!ile noastre de medicin" s" figureze
în clasamentele interna!ionale, atunci trebuie s"
investim în cercetarea medical"% o investi!ie care,
pe termen mediu $i lung, va fi cu siguran!" acoperit",
întrucât înv"!"mântul universitar genereaz" venituri
importante peste tot in lume.

În acela$i timp, cele trei domenii (asisten!"
medical", înv"!"mânt $i cercetare) trebuie s" r"mân"
separate – în subordinea Ministerului S"n"t"!ii,
Ministerului Educa!iei, Ministerului Cercet"rii $i

Academiei Române% nu este de neglijat nici rolul
autorit"!ilor locale care, acolo unde este cazul, pot
s" sus!in" în mod eficient unit"!ile de cercetare.

O alt" surs" de finan!are care $i#a dovedit
eficien!a o constituie programele transfrontaliere,
utilizate deja cu succes în Banat $i în alte regiuni
de frontier". 

Fenomenul care, îns", va deveni tot mai evident
în urm"torii ani este deplasarea surselor de finan!are
din ce în ce mai mult de la nivelul guvernelor na!io#
nale la nivelul institu!iilor europene. Deja o parte
important" a finan!"rii cercet"rii provine de la
Ministerul Fondurilor Europene. În plus, tot prin
fonduri europene va fi finan!at $i Planul Na!ional de
Redresare $i Rezilien!" (PNRR), o alt" surs" major"
de finan!are pentru multe domenii în urm"torii ani.

Cercetarea româneasc" trebuie s" fie preg"tit"
s" devin" parte integrant" a structurilor europene.
Pentru aceasta trebuie, îns", ca institu!iile $i cerce#
t"torii români s" performeze la nivel european,
a$a încât s" poat" fi considera!i parteneri „valizi”.

În aceast" privin!" mai sunt înc" multe de f"cut
$i toate acestea necesit" timp. Trecerea de la
cercetarea na!ional" la cea interna!ional" nu va

fi nici u$oar" $i nici rapid".
Un obstacol major îl reprezint" tensiunile politice

$i/sau militare din diferite zone ale globului, pe care,
din p"cate, cercet"torii nu pot nici s" le prevad"
$i nici s" le previn".

Exemplul edificator îl constituie China, !ar"
cu un uria$ poten!ial de cercetare $i cu mari disponi#
bilit"!i de cooperare interna!ional"% în ultimul timp,
îns", pe fondul unor tensiuni atât interne, cât $i
interna!ionale, colaborarea cu cercet"torii chinezi,
de care $i cercetarea medical" româneasc" începuse
s" beneficieze, s#a redus semnificativ.

Pentru cei care conduc destinele cercet"rii
române$ti, dar $i pentru cercet"tori, este nevoie
de o permanent" adaptare la realitate.

Tendin"e evolutive pe termen lung. S#a
spus c" dup" pandemia Covid#19 omenirea
va suferi „marea resetare”. În realitate,

aceasta înseamn" accelerarea globaliz"rii, cu toate
consecin!ele aferente. Cum se va reflecta acest
proces asupra cercet"rii în general $i cercet"rii medi#
cale în particular? Unele tendin!e deja se întrev"d.

Marile domenii de cercetare vor fi abordate în
stil corporatist. Cercetarea clinic" va fi din ce în ce
mai mult controlat" de multina!ionale, care, în acest
fel, vor stabili $i direc!iile principale de cercetare.
Departamentele de cercetare clinic" se vor dezvolta
în toate marile spitale (aceasta va fi în avantajul
bolnavilor, deoarece vor fi investiga!i $i trata!i dup"
cele mai noi $i mai avansate protocoale).

Ca $i în prezent, majoritatea studiilor clinice
vor fi multicentrice. Datele vor fi prelucrate la nivel
interna!ional de speciali$ti înalt califica!i, iar lucr"rile
rezultate (care vor accesa, f"r" îndoial", cele mai
bune reviste $tiin!ifice de tip New England Journal
of Medicine, Lancet, Science sau Nature) vor avea
sute de autori.

Pentru România este vital s" atrag" marile
companii pentru a desf"$ura activit"!i de cercetare
la noi în !ar". România a implementat platforma
EURAXESS care sprijin" mobilitatea cercet"torilor
de pretutindeni $i ofer" acces la posturile vacante
din domeniul cercet"rii, oportunit"!ile de finan!are $i
serviciile personalizate din fiecare !ar". Astfel, pozi!iile
nenominalizate în cererea de finan!are vor fi anun!ate
obligatoriu public. [18] 

În cercetarea transla!ional" este destul de probabil

ca, la un moment dat, s" apar" biob"nci interna!io#
nale, în care orice !ar" s" fie interesat" s" depun"
materialul biologic pe care ast"zi îl depoziteaz"
în propriile b"nci (cu costuri nu u$or de acoperit).

La fel ca $i în studiile clinice, se va proceda la o
analiz" bioinformatic" a unui num"r mult mai mare de
date. Platforma ELIXIR permite de pe acum accesul
la o astfel de analiz", de cel mai înalt nivel. [19]

Bioinformatica este domeniul în care inteligen!a
artificial" va p"trunde masiv, pân" la punctul în care
poate înlocui în totalitate factorul uman. Cu siguran!",
vom avea analize mai complexe $i mai exacte, dar
nu se $tie dac" omul va putea $i controla aceast"
uria$" for!" pe care el însu$i a declan$at#o.

Aceste conota!ii etice se reg"sesc din plin
$i atunci când discut"m despre viitorul cercet"rii
fundamentale.

Dup" cum se $tie, s#a ajuns în prezent nu
numai la descifrarea întregului genom uman, ci
$i la posibilitatea de a#l modifica: gene bolnave
pot fi înlocuite cu altele s"n"toase. Dar, odat"
declan$at" posibilitatea manipul"rii genetice, exist"
$i posibilitatea ca acest proces s" fie sc"pat de
sub control. Într#o astfel de situa!ie, în joc poate
fi chiar viitorul speciei umane.

În laboratoarele de cercetare sunt studia!i microbi
$i virusuri în scopul de a fi !inu!i sub control, de a
preveni $i trata bolile pe care le produc. Dar tot în
laboratoarele de cercetare pot fi create $i virusuri cu
poten!ial de r"spândire $i cu agresivitate mare care,
sc"pate de sub control, pot genera pandemii
devastatoare.

Ast"zi, mai mult decât oricând, este nevoie
de un control etic riguros al cercet"rii medicale!

Viziunea antreprenorial" va deveni din ce în
ce mai pregnant". Chiar $i în cercetarea academic",
investi!iile trebuie s" se reg"seasc" în rezultate.
Se $tie c" educa!ia e scump", dar, conform unei
vechi butade, ignoran!a e $i mai scump". Investi!ia
în cercetarea academic" se va reg"si din ce
în ce mai clar în costurile educa!iei.

În sfâr$it, cercetarea industrial" va trebui s"
furnizeze în primul rând produse care s" aib" efici#
en!" economic" $i care s" se reflecte în cre$terea
calit"!ii vie!ii la nivelul întregii societ"!i.

Pentru a !ine pasul cu ritmul alert în care
evolueaz" cercetarea medical" la nivel interna!ional,
este nevoie ca cercetarea româneasc" s" beneficieze
de o strategie clar", de structuri institu!ionale solide
$i adaptate noilor realit"!i, de legisla!ie adecvat"
$i de suport guvernamental pe m"sur" $i, în final,
de crearea acelei „culturi a cercet"rii” $i acelui mediu
favorabil în care toate cele men!ionate mai sus
s" se dezvolte normal $i armonios.

Miza este una foarte mare: de evolu!ia cercet"rii
medicale depinde viitorul medicinii române$ti,
al înv"!"mântului superior medical $i al sistemului
de s"n"tate na!ional.
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Comandorul aviator
Ioan Dicescu
(fotografia al!turat!

ne"a fost oferit! de fiica
sa, Mircela) s"a n!scut în
Chi#in!u la 2 septembrie

1909 (1) în familia nobilului basarabean Victor #i
Natalia Dicescu (2). A mai avut un frate, Scarlat
(n. 1912), tot aviator, #i o sor!, Eugenia (n. 1917).

Dup! absolvirea liceului #i ob$inerea diplomei
de bacalaureat a optat pentru cariera militar!
#i s"a înscris la %coala Militar! de Aeronautic! din
Bucure#ti, unde devine elev la 1 septembrie 1930,
caporal la 1 februarie 1931, sergent la 1 iunie 1931
#i este avansat la gradul de sublocotenent la 2 iulie
1932, dup! absolvirea #colii.

Este repartizat la Flotila Avia$ia de Gard! de la
Cluj #i, de aici, la 1 mai 1933, este trimis la %coala
de Pilotaj Tecuci pân! în septembrie 1933, apoi, din
21 iunie 1936, este deta#at la %coala de Perfec$io"
nare Buz!u #i, de aici, dup! ce ob$ine gradul de
locotenent, este trimis la Flotila 1 Vân!toare de la
Bucure#ti. La 1 octombrie 1938 este repartizat la
Escadrila 5 Vân!toare, cu care a luat parte la mane"
vrele regale din toamna anului 1938, iar la 1 noiem"
brie acela#i an este deta#at la Flotila 2 Vân!toare.

În urma unui accident de avion, la 15 noiembrie
1938 i se schimb! specialitatea, devenind pilot de
leg!tur! în cadrul aceleia#i flotile #i apoi este mutat
la Blaj, unde, la 15 februarie 1940, este numit
comandantul Escadrilei 112 Leg!tur! cu care merge
pe Frontul de Est #i particip! la luptele pentru elibe"
rarea Basarabiei, începând cu 21 iunie 1941, iar
în toamna aceluia#i an revine în $ar!.

F!când parte din Flotila 2 Informa$ii, pentru
început, Escadrila 112 pe care o comanda continu!
preg!tirea de lupt! pe terenul de la Blaj. Datorit!
faptului c! unii dintre pilo$ii Escadrilei 112 erau
rezervi#ti, adic! pilo$i de turism, escadrila a fost
dotat! numai cu avioane de tip Fleet, monomotoare
cu dou! locuri, de putere mic! #i f!r! dotare cu
armament. 

Comandantul Escadrilei 112, Ioan Dicescu,
este avansat la gradul de c!pitan.

La 7 iunie 1941, Escadrila 112 Leg!tur! se
deplaseaz! la Bac!u, pe terenul de la Gher!ie#ti, la
dispozi$ia Comandamentului Regiunii a II"a Aeriene,
alimenteaz! cele 10 avioane #i apoi zboar! la Bra#ov
#i Zili#tea. Nici nu se instalaser! bine în Moldova,
c! se #i declan#eaz! imediat o activitate deosebit
de intens!, se execut! multe zboruri cu ateriz!ri pe
diferite terenuri improvizate cu scopul de a"i antrena
pe pilo$i în identificarea unor astfel de terenuri
#i îmbun!t!$irea îndemân!rii lor pentru ateriz!ri
#i decol!ri. Execut! zboruri cu diferi$i pasageri
din comandamentele terestre #i aeronautice. 

În diminea$a zilei de 21 iunie 1941, pilo$ii
escadrilei transmit o serie de ordine secrete la
mai multe unit!$i operative, în aceea#i diminea$!
ordonându"se Armatei Române trecerea Prutului
pentru a lupta împotriva Uniunii Sovietice în vederea
eliber!rii Basarabiei.

Pe toat! durata campaniei de eliberare a
Basarabiei, Escadrila 112 Leg!tur! a adus
comandamentului Armatei Române servicii

foarte importante, asigurându"i leg!tura zilnic!
permanent! cu unit!$ile operative #i trupele terestre,
chiar #i atunci când vremea nu era favorabil!.
S"au realizat astfel 2741 de ore de zbor. În cadrul
acestor ore, în afara zborurilor de comandament,
avioanele au transportat coresponden$a #i delega$ii,
a f!cut zboruri de aprovizion!ri urgente cu materiale
tehnice, echipamente #i chiar hrana pentru personalul
navigant. Însu#i c!pitanul Dicescu a realizat un mare
num!r de ore de zbor, rezervându"#i misiunile cele
mai grele, p!strându"#i astfel ascendentul moral
asupra celorlal$i pilo$i pe care îi comanda #i veghea.

A urmat apoi o perioad! mai lung!, de 8 luni,
când Escadrila 112 Leg!tur! a fost deta#at! pe
lâng! Armata a III"a Român! pentru acelea#i misiuni
pe malul M!rii de Azov #i în Transnistria, asigurând

în continuare, în acela#i timp, leg!turile dintre uni"
t!$ile de avia$ie subordonate acestei armate. Datorit!
calit!$ilor de bun organizator ale comandantului
Dicescu, escadrila a avut în permanen$! avioane
disponibile, leg!turile f!cându"se de fiecare dat!
f!r! pierderi umane #i materiale. 

În perioada urm!toare, 29 iulie – 20 noiembrie
1942, a continuat s! r!mân! la dispozi$ia aceluia#i
comandament, executând misiuni grele #i îmb!rb!"
tându"#i permanent subalternii, el însu#i fiind un
exemplu de mare curaj.

Unele dintre cele mai însemnate contribu$ii aduse
de c!pitanul Ioan Dicescu #i escadrila sa pe frontul
antisovietic au fost misiunile de la Cotul Donului.
Acolo, în toamna anului 1942, ritmul ofensivei
armatelor germane #i
române s"a încetinit.
Se ajunsese la râul Don
#i rezisten$a trupelor sovi"
etice la ora#ul Stalingrad
(Volgogradul de ast!zi)
a fost de netrecut. %tiind
c! iarna le va fi un puternic
aliat, trupele sovietice au
trecut la preg!tiri intense
în vederea contraofensivei,
concentrând puternice unit!$i
militare #i material de r!zboi
dincolo de fluviul Volga. 

Profitând de vremea
nefavorabil! zborurilor
aviatice din zilele de 19
#i 20 noiembrie, când nebu"
lozitatea a fost de 10/10,
iar plafonul de 50"100 m,
nepermi$ând avia$iei române
s! se ridice de la sol,
unit!$ile Armatei Ro#ii au
început contraofensiva #i au
încercuit diviziile 5 #i 6 ale Armatei Române #i Armata
a 6"a German! condus! de generalul Von Paulus.
Dar #i atunci când vremea a fost imposibil! pentru
zbor, dup! ruperea frontului, s"a ordonat efectuarea
de zboruri în zona încercuit! pentru a se cunoa#te
situa$ia trupelor combatante. Se conta #i pe faptul
c! acele zboruri aveau menirea de a constitui un
exemplu #i a înt!ri moralul trupelor ce urmau s!
fie întâlnite în traseul de zbor al avioanelor. Primul
avion care a decolat, un avion bimotor, cu tot
eroismul echipajului, din cauza vitezei mari #i
a în!l$imii mici la care a zburat, nu a putut culege
suficiente date, impunându"se folosirea avioanelor
de leg!tur! cu o vitez! de zbor mai mic!. 

De"i mult! vreme istoricii de avia$ie
au crezut c! zborul men$ionat mai sus
a fost singurul zbor efectuat în zilele

de 20 #i 21 noiembrie, s"au g!sit documente în care
se precizeaz! c! tot atunci a mai zburat un avion
Fieseller Fi"156 Storch din Escadrila 112 Leg!tur!.
El a fost pilotat de lt. av. (r) Bal# Gheorghe care,
pe itinerariul Morozovskaja"Bucovskaja #i înapoi,
cu generalul Ciuperc! la bord, fost comandant
al Armatei a 4"a Române, în rezerv! atunci, dar
prezent pe front, a încercat s! execute o misiune
asem!n!tore. În aceea#i zi de 21 noiembrie, serg.
av. Ion Damian împreun! cu adj. stj. av. Bitu #i serg.
av. Adrian Rus, to$i rezervi#ti din aceea#i escadril!,
au zburat cu un alt avion Fi"156 de la Morozovskaja
la Novocerkask #i de acolo la Rostov, revenind în
aceea#i zi, dup! ce executaser! o misiune foarte
grea, cu 6 ateriz!ri. 

În 22 noiembrie 1942, condi$iile meteo s"au
dovedit a fi la fel de grele, toat! ziua fiind acoperit!
de cea$!, dar, cu toate acestea, s"a zburat la
Morozovskaja, pe un teren aflat departe de Stalingrad
pe care se aflau Grupurile 6 #i 8 Vân!toare, avioane
de recunoa#tere ale Escadrilei 112 Leg!tur! #i o
sec$ie a avia$iei sanitare. În acest fel, în condi$ii grele
#i cu sacrificii, s"a reu#it reluarea leg!turilor cu tru"
pele încercuite de armata sovietic! la Cotul Donului.

Cum era normal, prima misiune din acea dimi"
nea$! a fost de sondaj meteo, executat! de un

avion de fabrica$ie româneasc!, IAR"80, pe linia
frontului pân! la Bucovskaja #i înapoi. Datorit!
vizibilit!$ii reduse #i plafonului de numai 50"100 m,
pilotul nu a putut avea o vedere de ansamblu a
frontului, de#i se #tia de înaintarea sovieticilor.
Cu toate acestea, folosindu"se de cel mult patru
avioane Fi"156 (nr. 16, 18, 21 #i 23), în primele ore
ale dimine$ii, srg. av. Al. S!pl!can cu c!pitan aviator
Valentin St!nescu din Comandamentul Aero al
Armatei a 3"a Române, care î#i avea Punctul de
Control chiar la Morozovskaja, au primit misiunea
s! ia leg!tura cu cei încercui$i. Avionul a decolat
#i a efectual traseul Morozovskaja"Golovskij"
Morozovskaja în trei ore. Folosind de câteva ori cea$a
pentru a se feri de tirurile coloanelor sovietice, cei doi

aviatori au reu#it s! aterizeze la Punctul
de Control al generalului Mihai Lasc!r,
comandantul Diviziei 5, care era
încercuit!. Acesta le"a încredin$at
misiunea de a transmite comandantului
Armatei a 3"a rug!mintea de a i se
evacua r!ni$ii pe calea aerului, de a
primi cât mai urgent posibil benzin!
pentru autotunuri #i de a declan#a
imediat un atac în for$!, el #i solda$ii
s!i încercând s! reziste înc! 2"3 zile.
De#i avionul fusese lovit de mitralierele
armatei sovietice, cei 2 aviatori s"au
întors în grab! la Morozovskaja,
raportând comandantului Armatei a 3"a
cele transmise de generalul Lasc!r. 

Între timp, mai decolase un alt
avion Fi"156 pilotat de lt. av. rez.
Bal# Gheorghe #i srg. av. rez.

Nicolae Neagoe, care zburase într"o
misiune de identificare a localit!$ilor
atinse de trupele sovietice. Imediat
dup! ce ace#tia au raportat cele v!zute,

a decolat un alt avion de acela#i tip, pilotat de adj.
sj. av. Ozman I. înso$it de c!pitan aviator Ioan
Dicescu #i srg. (r) Voiculescu, cu aceea#i misiune
de identificare cât mai exact! a localit!$ilor ocupate
de coloanele blindate sovietice. Acela#i avion Fi"156
care abia sosise din misiune, decoleaz! din nou,
pilotat de lt. av. Gheorghe Bal#, magistrat în via$a
civil!, originar din sudul Basarabiei, fiind înso$it
de adj. stj. av. Ozman I. #i un srg. av.(r), misiunea
lor fiind aceea de a urm!ri în continuare înaintarea
coloanelor sovietice. Ei au zburat chiar în apropierea
coloanelor sovietice #i avionul a fost lovit #i doborât
de artileria antiaerian! sovietic! ajuns! la 2 km de
ora#ul Surovkino, în apropiere de calea ferat!
Morozovskaja"Stalingrad. Bal# #i Ozman au murit,
sergentul având doar r!ni u#oare. O alt! asemenea
misiune a fost executat! #i de srg. (r) Constantin
Marinescu la bordul unui avion de acela#i tip,
care a survolat traseul Morozovskaja"Letcinsl"
Arbananovskij" Morozovskaja.

Deoarece vremea a continuat s! se înr!ut!$easc!,
zborurile Escadrilei 112 au fost suspendate, dar nu
mult dup! orele 14.00 ale zilei de 22 noiembrie,
Comandamentul Aero al Armatei a 3"a Române, f!r!
s! verifice o informa$ie ap!rut! întâmpl!tor, a anun$at
c! forma$ia de care blindate a armatei sovietice a
ajuns la marginea localit!$ii Morozovskaja. În aceast!
situa$ie, se impunea evacuarea imediat! a avioanelor
valide #i a materialelor de strict! necesitate, toate
celelalte fiind distruse pentru a nu intra în mâinile
inamicului. Decolarea avioanelor a creat mult!
panic!. Avioanele Escadrilei 112 Leg!tur! au p!r!sit
imediat terenul de zbor, dou! dintre ele fiind deja în
fl!c!ri, iar un mare depozit din apropiere era aruncat
în aer. În frunte cu c!pitanul aviator Ioan Dicescu,
ei au decolat spre Tacinskaja aflat! la distan$a
de o jum!tate de or! de zbor. S"au mai evacuat cu
avioanele #i sergen$ii Neagoe, Nicula #i Teodorescu,
ultimul reu#ind s! decoleze f!r! niciun fel de
instala$ie de balizaj #i efectuând un veritabil zbor
de noapte cu un avion care nu avea aceast!
destina$ie. El a reu#i totu#i s! aterizeze la Tacinskaja,
spre bucuria tuturor. 

Comandor aviator Ioan Dicescu,
martir al regimului comunist (I)

Ilie POPA
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În episodul trecut schi!asem momentul
apari!iei proto"indo"europenilor. Ace#tia erau
mai înal!i, mai puternici, mai r$zboinici #i mai

bine înarma!i decât localnicii sedentari, ceea ce
a f$cut s$ î#i impun$ asupra lor autoritatea #i limba.
În jurul anilor 4500"3500 BC, se presupune c$ toate
triburile indo"europene vorbeau înc$ o (aproximativ)
aceea#i limb$. Uniformizarea limbii pe spa!ii întinse
putea fi înlesnit$ de mobilitatea f$r$ precedent
conferit$ popula!iilor prin folosirea cailor #i deci prin
contactele permanente care aveau loc între triburi
aflate la mari distan!e între ele. Dup$ începerea
expansiunii spre Europa #i Asia, prin interac!iunea
cu limbile popula!iilor indigene pe care le"au supus,
urma#ii proto"indo"europenilor vor dezvolta, pe
parcursul mai multor secole, o mul!ime de alte
graiuri, din care s"au format multe limbi moderne. 

Apar!in$torii la haplogrupul R1b, coborând spre
Balcani, au dezvoltat precursoarele limbilor greac$
#i traco"ilir$. Alte grupuri R1b au înaintat pe culoarul
Dun$rii #i s"au r$spândit prin Europa. În 2500 BC ei
ocupau deja actuala Austrie, vorbind o limb$ pre"italo"
celt$. Pe m$sur$ ce avansau, limba indo"european$
pe care o folosiser$ se va ramifica #i mai mult. A#a
au luat na#tere limbile Pre"Italic, Pre"Celtic #i Pre"
Germanic (aceasta din urm$ cu un aport puternic
R1a), limbi care se vor individualiza cam pe la 2300
BC, dup$ care se vor diversifica în continuare. (1)
În jurul anului 2100 BC, indo"europenii R1b se
impuseser$ deja în toat$ Europa de vest. %i la ora
actual$, haplogrupul R1b este majoritar în Europa
Occidental$, dar #i în Ba#kiria, ca #i, într"un mod
deocamdat$ greu de explicat, într"o zon$ din jurul
lacului Ciad.

În acela#i timp, pe partea cealalt$ a arealului
originar, unii dintre reprezentan!ii haplogrupului R1a
trecuser$ deja Caucazul, ajungând, cel târziu pe la
3500 BC, pe actualul teritoriu al Turciei, izolându"se
de grupul principal. Ei vor înfiin!a, în jurul anului 2000
BC, regatele hitite. Acestea, în jurul anului 1600"1400
BC, se vor organiza în imperiul hitit, care a fost
câteva secole rivalul Egiptului #i al Asiriei.

O ramur$ indo"european$ R1a, care a fost numit$
#i arian$, a coborât, în mai multe valuri, în jurul anilor
2000"1500 BC, prin Asia Central$ #i actualele
Afganistan #i Iran, pân$ în nordul Indiei (idem),
distrugând civiliza!ia anterioar$ Harappa. Din limba
indo"european$, ajuns$ în aceast$ regiune a Asiei,
se va na#te iraniana (#i multe ramuri ale sale), iar
în India, limba sanskrit$, cea a Vedelor, limb$ care
se va cristaliza în dou$ faze: 1500 BC – 1000 BC #i
1000 BC – 600 BC. În zilele noastre, membrii haplo"
grupului R1a sunt majoritari în toate zonele locuite
de slavi, dar #i în Iran, Afganistan #i India de Nord.

Pe teritoriul actual al României, „epoca
bronzului” (3500"1100 BC) a coincis cu
impunerea #i consolidarea civiliza!iei de tip

indo"european. Arheologii au pus în eviden!$ în acest
r$stimp succesiunea unei mari diversit$!i de culturi,
atestând sosirea pe meleagurile noastre a altor #i
altor popula!ii, pe c$i pu!in probabil pa#nice. Migra!iile
au venit din trei direc!ii: prima, dinspre nord"est, a fost
cea a indo"europenilor aflua!i din nordul M$rii Negre

(cultura Yamna, 3500"2000 BC) care se stabileau
aici sau înaintau mai departe spre sudul Balcanilor,
ori spre vest. Noii"veni!i au coexistat un timp cu cei
din cultura Cucuteni, pe care au eliminat"o în jurul
anului 3000 BC. O a doua direc!ie, nou ap$rut$, este
dinspre nord"vest, de unde a început o afluen!$ de
popula!ii de tip antropologic „alpin”. Erau tot indo"
europeni, acei „proto"cel!i”, stabili!i cu câtva timp
înainte în nord"estul Alpilor, de unde, profitând de
un „moment stelar” demografic, s"au r$spândit c$tre
toate col!urile Europei, o parte dintre ei revenind,
în valuri repetate, #i spre !ara noastr$ (de la cultura
Baden, 3600"2800 BC, pân$ la cultura Hallstatt,
1200"600 BC, dar #i dup$ aceea). A treia direc!ie
a adus un aflux de popula!ii mediteraneene, venite
din sudul Dun$rii, mai ales pe valea râurilor Vardar
#i Morava. Ace#tia din urm$ aduc la noi, între altele,
elemente ale unor culturi rafinate din Grecia #i
Anatolia, zone cu care de altfel existau intense
schimburi comerciale. Amestecul noilor veni!i cu
localnicii a dus la un mozaic extrem de fragmentat
de culturi. 

Prima mare p$trundere a popula!iilor indo"
europene dinspre stepele nord pontice pe teritoriul
României este probabil cea care a produs cultura
Cernavoda I (4000"3200 BC). Noii veni!i au ocupat
Dobrogea, nord"estul Bulgariei #i valea Dun$rii
pân$ în sudul Olteniei, punând cap$t violent culturii
Gumelni!a.

În perioada bronzului timpuriu (circa 3500"
2200 BC), amestecul de popula!ii va da na#tere
culturilor: Baden"Co!ofeni (3500"2500 BC), în

Cri#ana, Transilvania #i Oltenia, Cernavoda III (3450"
2200), în sud"estul !$rii noastre, Petre#ti, în sud"
vestul Transilvaniei, Glina, în Muntenia, Oltenia #i
sud"estul Transilvaniei, Periam în Banat #i Cri#ana
etc. 

În epoca mijlocie a bronzului (cca. 2200"1500 BC),
apar alte culturi majore. În vest, mai importante sunt
cultura Otomani, din Bihor, Ungaria #i Slovacia, #i
cultura Wietenberg (din Transilvania), ambele conti"
nuând cultura Baden"Co!ofeni. În Banat, Oltenia
#i de"a lungul Dun$rii, întâlnim cultura Gârla Mare,
excelând prin impresionante figurine #i statuete din
lut, iar în nord"estul #i estul Munteniei, sudul #i centrul
Moldovei #i sud"estul Transilvaniei, cultura Monteoru,
cu elemente de continuitate ale culturii Glina, dar
#i cu certe influen!e ale civiliza!iei miceniene. Ea va
fi înlocuit$, în epoca târzie a bronzului (1500"1200
BC), în acelea#i zone, extinse #i spre Dobrogea,
de culturile Noua #i apoi Co#logeni. Geneza acestora
din urm$ este atribuit$ sintezei localnicilor cu popula!ii
iranice (la origine indo"europeni R1a): cimerienii, apoi
sci!ii, care, în mileniile 2 #i 1 BC, luând în st$pânire
stepele de la nord de Marea Neagr$, au venit la noi
dinspre est. Diversitatea acestor culturi (#i am amintit
doar pe cele mai importante) ne face s$ în!elegem c$
omogenizarea popula!iei de pe teritoriul !$rii noastre,
început$ în jurul anului 3000 BC, a fost mereu pus$
la încercare de noi #i noi aporturi de popula!ii
migratoare.

Astfel, civiliza!ia neolitic$ a „Vechii Europe” a
disp$rut treptat de pe teritoriul actual al României,

fiind înlocuit$ de noi culturi, cu
predominan!$ indo"european$,
cu un nou sistem administrativ
#i cu noi credin!e. Întreaga
civiliza!ie devine patriarhal$,
b$rba!ii c$p$tând o pozi!ie
dominant$ în familie #i în
societate. Apar noi cet$!i, de un tip diferit, situate
în locuri mai înalte, probabil re#edin!e ale #efilor
de triburi. A#ez$rile sunt #i mai mult fortificate, având
o arhitectur$ defensiv$ foarte avansat$, inclusiv
cu #an!uri, ziduri de piatr$, metereze, turnuri #i por!i
complicate protejate de bastioane. Ceramica devine
mai sobr$ #i mai simpl$. Acest proces poate fi socotit
încheiat abia în jurul anului 2000 BC.

Ca la to!i migratorii, credin!ele noilor veni!i nu mai
erau îndreptate, în primul rând, c$tre p$mânt, ci c$tre
cer, c$tre Soare #i c$tre st$pânul fulgerelor. Desigur,
vechea popula!ie nu dispare, doar este silit$ s$"#i
schimbe treptat obiceiurile #i credin!a. Num$rul tot
mai mic de figurine feminine e o dovad$ a declinului
vener$rii zei!ei"mam$ #i înlocuirea ei cu un cult al
soarelui. 

Uimirea cauzat" de nea#teptata apari!ie
a c$l$re!ilor r$zboinici în Grecia a intrat
în mitologia local$ sub forma centaurilor.

În jurul anului 2000 BC triburile indo"europene
ocupaser$ deja toat$ Grecia, generând aici civiliza!ia
Micenian$. În 1500 BC ei ocup$ #i Italia de nord, apoi
actuala Germanie, dar #i toat$ zona de aici pân$ în
Urali, ca #i sudul Peninsulei Scandinave. Civiliza!iile
„Marii Zei!e” #i a zeului taur al fertilit$!ii #i"au g$sit,
pentru o perioad$, un refugiu în zone extreme,
precum insulele Ciclade, Creta sau Spania. În Creta,
scrierea sacr$, cea care existase în zona Dun$rii, a
contribuit poate la hieroglifele cretane #i la „linearul
A”, scrieri deocamdat$ nedescifrate. Eliminarea de
c$tre indo"europeni a acestor ultime bastioane s"a
p$strat în legenda uciderii minotaurului sau în ritualul
luptelor cu taurii.

Probabil c$ Nicolae Densu#ianu (2) intuise
expansiunea indo"european$ atunci când vorbea de
„civiliza!ia pelasg$“, din care s"ar fi n$scut mai toate
popoarele, limbile #i civiliza!iile de la Atlantic pân$
în India #i Persia, întrucât, în cele din urm$, indo"
europenii au ocupat într"adev$r tot acest areal. Dar
Densu#ianu nu cuno#tea ceea ce #tim noi azi. Între
altele, grecii, de la care provine termenul pelasgoi,
denumeau astfel doar popula!iile care au tr$it în
Grecia #i în zona M$rii Egee, înainte de venirea indo"
europenilor #i care vorbeau deci o alt! limb$ decât
greaca. A#adar pelasgii erau probabil popula!iile
agricole venite în zon$ din Asia, în jurul anilor 7000
BC – 6500 BC. În plus, aceste limbi „pelasge” au avut
o arie de r$spândire mai degrab$ modest$, probabil
nedep$#ind cu mult Balcanii #i insulele grece#ti.
(Va urma)

Referin!e
1. http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_

R1b_Y"DNA.shtml# migration_map.
2. Nicolae Densu#ianu, Dacia preistoric!, Editura

Meridiane, 1986.

Originea românilor (VI)
Venirea indo!europenilor

Dan D. FARCA"

În diminea!a zilei de 23 noiembrie 1942, stabilindu"se c$ totul fusese o
alarm$ fals$, Flotila 112 Leg$tur$ a revenit pe terenul de la Morozovskaja.
Dup$ aterizare #i alimentare, avionul cu care sosise comandantul Dicescu

a decolat, fiind pilotat de srg. av. Teodorescu #i avându"l ca observator pe lt. av.
(r) Mogâldea, cu direc!ia spre pozi!iile inamice, itinerariul Morozovskaja"Maucov"
Morozovskaja, c$utând s$ cunoasc$ cât mai exact mi#c$rile inamicului care
înainta cu repeziciune. Între timp, au mai plecat în misiuni asem$n$toare srg.
av. Neagoe, Necula #i al!ii.

Impunându"se tot mai imperativ problema ajungerii la trupele încercuite,
srg. av. Marinescu împreun$ cu c$pitan av. Valentin St$nescu au decolat pe ruta
Scobliev"Golovkij, sperând s$ descopere Divizia 1 Blindat$, la dispozi!ia c$reia
urma s$ r$mân$, pân$ ce aceasta ar fi reu#it s$ ajung$ în sprijinul celorlalte divizii
încercuite. Au aflat c$ aceasta fusese încercuit$, iar la Golovkij nu l"au mai g$sit
pe generalul Lasc$r, probabil fusese luat prizonier împreun$ cu întregul s$u Punct
de Control. Au reu#it, totu#i, s$ se întoarc$ cu avionul ciuruit de 9 gloan!e, tipul
de avion Fi"156 având o vitez$ de zbor mult mai mic$ decât avioanele de lupt$.

Dup$ ce un avion bimotor al Escadrilei 1 Recunoa#tere nu s"a mai întors
din misiune, comandantul Dicescu, cu un avion Fi"156, a zburat mai mult de

o jum$tate de or$ peste liniile inamice din zona Perelasoka, f$r$ s$ descopere
avionul disp$rut, dar întorcându"se la baz$ cu avionul lovit de alte proiectile.

Îmbun$t$!indu"se condi!iile meteorologice, din 24 noiembrie 1942 s"a reluat
activitatea de zbor #i la celelalte unit$!i. 

În ziua de 25 noiembrie, avioanele din Flotila 112 au continuat zborurile
de observare în vederea asigur$rii zonei Morozovskaja"Tacinskaja"Oblivevesk.
Primele zboruri au fost efectuate de srg. av. Tarta, Teodorescu #i Neagoe, fiind
înso!i!i de lt. Negulescu #i Sperie. I"au urmat srg. av. S$plac, Marinescu #i Necula
care, împreun$ cu lt. av. Mogaldea ca observator, au executat alte 6 misiuni. 

În 26 noiembrie, în ciuda condi!iilor meteo foarte grele, pilo!ii Escadrilei 112
au efectuat înc$ 8 misiuni de recunoa#tere. (Va urma.)

Note
1. Datele biografice au fost sintetizate din fi#a calificativ$ a lui Ioan Dicescu

din arhiva UM 02405 din Pite#ti #i din Fi#a matricol$ penal$, http://5.2.132.65/Fise
matricole penale " de!inuti politici/D/D 02. Deac " Dinau/Dicescu Ioan/.

2. Dinu Post$rencu, Nobilii Basarabeni Dicescu, Tyrage"ia, vol. IV (XIX), nr.2,
2010, pag. 25"35.
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Serbarea de la Putna
din 15 august 1871
(ini!ial programat"

pentru 1870), pentru aniver#
sarea a 500 de ani de la
sfin!irea M"n"stirii Putna,

conform tradi!iei existente în epoc", a avut loc într#un
context european marcat de înfrângerea zdrobitoare
a lui Napoleon al III#lea, în urma r"zboiului cu
Germania, care a determinat decalarea serb"rii cu
un an, $i care a dus la condamnarea paneuropean"
atât a dinastiei Bonapartiste, cât $i a ideologiei
napoleoniene legate de emanciparea popoarelor.

În acest context, urmeaz" a repertoria simbolurile
referitoare la Napoleon I (în 1871 se împlineau 50
de ani de la moaptea sa), la ideologia napoleonian",
simboluri reg"site $i în America epocii, care imita
ce se întâmpla în Fran!a, comparativ cu cele folosite
la serbarea de la Putna.

Astfel, Horace Vernet a pictat în 1840 învierea
lui Napoleon (Fig. 1), pentru a simboliza întoarcerea
osemintelor revolu!ionarului $i a legitima reinstaurarea
dinastiei sale (https://www.napoleon.org/en/ history#of#
the#two#empires/paintings/napoleon#emerging#from#
his#tomb/). Simbolistica tabloului se refer" la eter#
nitatea republicii $i la îmbinarea idealurilor catolice
cu idealurile emancip"rii na!ionale. Acest model apare
$i într#o carte rus" dedicat" repatrierii osemintelor lui
Napoleon, editat" în acela$i an la Sankt Petersburg,
dar care se vindea $i ca suvenir la Domul Invalizilor.

În perioada restaur"rii bonapartiste, ziua de
15 august, ziua de na$tere a lui Napoleon, a fost
celebrat" $i ca Ziua Sf. Napoleon, instaurat" $i
s"rb"torit" între 1806 $i 1813. Napoleon (Néopolis),
un martir dinainte de Constantin cel Mare, care î$i
avea, coinciden!", pomenirea, chiar de Adormirea
Maicii Domnului, a fost aglutinat cu revolu!ionarul
ce a devenit împ"rat. S"rb"torirea zilei implica
adesea urne, iar urna reapare ca simbol funerar
în contextul neoclasicismului iluminist, neavând
semnifica!ii necre$tine, dovad" folosirea sa masiv"
în imaginile referitoare la doliul funerar în mi$carea
de revival, methodist!, lansat" de Wesley în SUA.

În acest context, urna a fost pentru prima dat"
folosit" într#un sens na!ional la funeraliile lui George
Washington (https://core.ac.uk/download/pdf/
235412309.pdf). Exist" numeroase urne ce au fost
dedicate lui Washington $i a$ezate pe cenotafe,
inclusiv la Congres, unde înc" exist" cenotaful
la subsol, de diferite organiza!ii americane, dintre
care numeroase înc" mai exist", precum cele din
Pennsylvania $i din Boston. Astfel de ceremonii au
fost repetate $i la al!i pre$edin!i ai Americii, urnele
înc" existând.

Acest simbolism al urnei a reap"rut odat"
cu înmormântarea lui Napoleon în insula Sf.
Elena, mormântul de acolo fiind prev"zut cu

o urn". Odat" cu repatrierea lui Napoleon, s#au folosit
numeroase urne, a$ezate pe coloane, aranjament
simbol al victoriei. O urn" s#a a$ezat $i în sarcofagul
lui Napoleon, simbol al angajamentului s"u netr"dat
pentru revolu!ie.

Imaginea lui %tefan cel Mare, de pe steagul
ceremonial – praporul prezentat la serbarea din
1871 (Calendar M!n!stirea Putna pe 2018, colec!ia
M"n"stirii Putna), modelat" dup" imaginea lui
Napoleon amintit", este îns" augmentat" cu
reprezentarea unei colonade $i a unei bufni!e
pe cheia de bolt" (Fig. 2).

Bufni!a a fost asociat" simbolismului regimului
bonapartist, atât de Napoleon I $i Napoleon al III#lea,
cât $i de adversarii s"i. Prusia a b"tut monede
parodice în timpul r"zboiului din 1870, în care
cuvântul Empire din legenda monedei era stâlcit
vampire, iar bufni!a era $tan!at" pe obrazul chipului
lui Napoleon III sau în locul vulturului napoleonian.

Cauza pentru asemenea folosire propagandist"
a bufni!ei poate veni $i din asocierea în propaganda
prusac" a bufni!ei cu simbolismului unei grup"ri
radicale revolu!ionare, fondate de Adam Weishaupt,
bufni!a ap"rând pe coperta manifestului s"u $i era
asociat" ca simbol organiza!iilor fondate de el, numite

biserici minerviale. Minerva fusese preeminent" în
propaganda regimului bonapartist, figurând în portrete
oficiale ale lui Napoleon $i în numeroasele publica!ii
ale regimului, ca un simbol al stabiliz"rii $i anduran!ei
revolu!iei. Bufni!a apare ca simbol în numeroase rituri

francmasonice $i pe numeroase broderii, dar e
considerat" ca apar!inând simbolismului neregular.

Coloanele ce flancheaz! imaginea lui
%tefan înviind sunt specifice reprezent"rilor
masonice regulare, dar $i celor ale Marelui

Arc Regal. Numeroase imagini prezint", cu sau f"r"
portretul ini!iatului înviat, colonada. În spa!iul ortodox,
colonada apare prima dat" pe o litografie (din 1860,
de Pavla &ortanovi'), din Serbia, reprezentând pe
Cneazul Laz"r cu familia (Fig. 3), litografie copiat"
practic identic într#o litografie realizat" de Papazoglu
(acela$i care a tip"rit $i o litografie, acum pierdut",
reprezentând oferirea darurilor la Putna, în 1871, $i
atribuit" lui Carol Pop de Szathmary) care înf"!i$a
cununia Voievodului Neagoe Basarab cu Mili!a
Despina, fiica lui Iovan Brankovici (nepoata Mitropoli#
tului Maxim Brancovici, din timpul lui Radu cel Mare
$i Neagoe Basarab, desigur, nu fiica Cneazului Laz"r,
a$a cum scrie pe litografie) – Figura 4.

Litografia (prev"zut" a fi publicat" înaintea zilei
Na$terii Domnului din anul 1871, an în care se
aniversau $i 350 de ani de la trecere în eternitate
a lui Neagoe Basarab), r"mas" practic necunoscut",
este cu atât mai interesant" pentru c" reia în mod

identic, folosind acelea$i matri!e tipografice, litografia
ce prezenta familia Cneazului Laz"r. Personajele
dinspre familia miresei sunt identice în ambele
litografii, decorul arhitectural $i de scen" analog,
coloanele din spate, simbol al Templului Solomonic,
ap"rând $i pe praporul confec!ionat în 1871,
înf"!i$ând, dup" modelul amintit, învierea lui %tefan
cel Mare, realizat dup" unele informa!ii de o doamn"
din Oltenia, din familia boiereasc" Magheru (exist"
$i atribuirea lui %colii de Belle Arte din Ia$i: Prima
Serbare a Românilor de Pretutindeni, Putna, 1871,
Ed. Mitropolit Iacov Putneanul, M"n"stirea Putna,
2021, p. 63). În mod cert, odat" cu circula!ia litografiei
sârbe prezentând decorul arhitectural de coloane,
probabil $i în Oltenia, dar, de ce nu, $i în Moldova,
ne punem întrebarea dac" coloanele apar pe praporul
dedicat serb"rii de la Putna ca imita!ie a litografiei
despre Laz"r. De asemenea, este evident faptul c"
realizarea unei substitu!ii între Mili!a lui Neagoe $i
Mili!a lui Laz"r $i a celor dou" ramuri nemanide ale
lor, Lazarevici $i Brankovici, în litografia româneasc"
nu este o confuzie, ci se datoreaz" cultului Sf. Cneaz
Laz"r ca erou antiotoman promovat inclusiv de Carol
I $i de anturajul s"u, remarcabil" în acest sens fiind
fotografia oficial" a mormântului regelui din biserica
M"n"stirii Curtea de Arge$, care accentueaz"
a$ezarea mormântului la poalele icoanei Sfin!ilor
Laz"r $i Mili!a, mutat" la restaurarea picturii din locul
s"u originar, simetric Sfin!ilor Simeon $i Sava, mai
spre est tocmai pentru a flanca mormântul regal.
În plus o reprezentare a b"t"liei de la Kossovopolije
din Castelul Pele$, considerat" în mod gre$it a fi
b"t"lia de la Nicopole, sus!ine o unitate ideologic"
remarcabil" a acestor simboluri ale epocii regelui
Carol I, regele ce a decis a se îngropa în ctitoria lui
Neagoe $i i#a preluat ideologia de unitate na!ional"
centrat" pe ortodoxie $i mo$tenirea despotal#
voievodal".

Mai trebuie men!ionat c", pe praporul descris,
în partea dreapt"#sus este reprezentat un clopo!el,
care nu poate fi decât clopo!elul de pe forma special"
a Declara!iei drepturilor omului adoptat" în anul 1789
la Paris.

Pe de alt! parte, stilul urnei de la Putna,
depus" pe mormântul lui %tefan cel Mare
în timpul serb"rii din 1871, se conecteaz"

cu aceea$i nostalgie dup" Napoleon I pe care parti#
cipan!ii la serbare o aveau, pe lâng" fotografii ce îi
reprezint" !inând mâna la piept, un simbol ridicat la
nivel de imagine a puterii revolu!ionare de Napoleon
în numeroasele sale portrete, simbol prezent $i la
membri ai societ"!ii lui Weishaupt, precum Adolf
Freiherr Knigge. (http://www.jmarkpowell.com/wp#
content/ uploads/ 2015/08/ Napoleon#Famous#image#
616x1024.jpg)

La depunerea urnei, Eminescu a spus: Hristos
a învins cu litera de aur a adev!rului "i a iubirii#
$tefan, cu spada cea de fl!c!ri a dreptului. Unul
a fost libertatea, cel!lalt ap!r!torul evanghelului
ei. Vom depune, deci, o urn! de argint pe mormântul
lui $tefan, pe mormântul cre"tinului pios.

Mai mult, mânerele acestei urne în stil neoclasic
grec, neatestate la urne arheologic descoperite,
apar!in curentul empire, lansat în vremea lui
Napoleon al III#lea, care a preluat modelul din
reprezent"ri de scene mitologice din arta greac"
clasic".

Exist" numeroase exemple de urne funerare, urne
decorative, inclusiv unele în cinstea lui Napoleon, din
diverse metale sau tipuri de piatr", care la siluet" sunt
aproape identice cu urna de la Putna. Mâner realizat
din argint cu aceast" form" exist" doar la urnele
Faberger fabricate în epoc" în capitalele imperiale ale
Europei. Un astfel de exemplu se g"se$te în cimitirul
Tolkewitz din Leipzig, dar exemple exist" $i în Anglia,
Africa de Sud $i probabil erau universale ca model
în epoc".

De asemenea, modelul pare a fi fost preferat de
comenzi regale, ceea ce duce la ipoteza conform
c"reia Carol I a comandat la oficiul Faberger de la
Viena urna de la Putna.

Serbarea de la Putna din 1871
Repertoriu analogic de simboluri

!tefan STARE"U

1 2
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Am sim!it nevoia s" scriu rândurile urm!"
toare atunci când, în 2017, s"au împlinit
cinci veacuri de la canonizarea fostului

patriarh ecumenic Nifon al II"lea, benefic #i pentru
Biserica Ortodox! din $ara Româneasc!. În trecut
m"am mai ocupat de personalitatea patriarhului
ecumenic Nifon al II"lea. (1)

Fiind o figur! dominant! în via%a Bisericii
Ortodoxe din sud"estul Europei, explicit #i în $ara
Româneasc!, domnul Radu cel Mare (1495"1508),
care ocupa tronul, a sim%it nevoia s!"l cheme pentru
reorganizarea Bisericii Ortodoxe din statul s!u.
Voievodul român #tia c! avea nevoie de sprijinul
Bisericii Ortodoxe, pe de o parte, din nevoia de a se
înt!ri în interior în lupta împotriva boierimii anarhice,
pe de alta, pentru a putea bloca tentativele de
cotropire a %!rii sale, atât de c!tre catolici, cât #i
de c!tre otomani. (2) Pentru Radu cel Mare, via%a
clerului ortodox din $ara Româneasc! reprezenta
o problem!. Erau multe abateri din partea cleri"
cilor – monahi sau nu – c!ci practicau simonia #i
nicolaismul. Ultimul mitropolit al Ungrovlahiei din
secolul al XV"lea, Ilarion (3), fost stare% al M!n!stirii
Cozia, s"a v!dit lipsit de autoritatea necesar!
pentru a impune o via%! canonic! clericilor din $ara
Româneasc!, a#a c! domnul a recurs la chemarea
în %ar! a fostului patriarh ecumenic Nifon al II"lea.
Acesta rezida atunci la Edirne. Tocmai refuzase
propunerea de a redeveni a treia oar! patriarh
ecumenic. A acceptat îns! cererea domnului $!rii
Române#ti. Probabil #tia c! va fi bine primit. Î#i
baza convingerea pe traiul s!u în tinere%e la curtea
principelui albanez Skanderbeg, rud! cu doamna
$!rii Române#ti, C!t!lina. (4) Se pare c! fostul
patriarh a plecat din Edirne în 1502. 

În orice caz, în 1503 se g!sea în $ara
Româneasc!: din reziden%a domneasc! – ora#ul
Târgovi#te – la 26 iunie 1503 a trimis c!tre sinodul
ecumenic scrisoarea prin care a refuzat tronul
patriarhal. (5)

În $ara Româneasc!, energicul fost patriarh
ecumenic s"a interesat, imediat dup! sosire, de
starea clerului ortodox. 

De#i nu a primit demnitatea de mitropolit al
Ungrovlahiei, fostul patriarh ecumenic, dup! moartea
mitropolitului Ilarion (circa 1502) (6), cu sprijinul
domnului, s"a situat în fruntea clerului local în calitate
de proedru. (7) El a convocat o adunare general!
a frunta#ilor bisericii. Ea s"a înscris în memoria
colectiv!, fiind consemnat! ca atare în Letopise!ul
Cantacuzinesc: „Au trimis rug!minte (Radu cel
Mare, n.n.) la acest sfânt p!rinte ca s! vie în %ara
lui, c!"l pohte#te %ara, (...) aduse pre sfântul (Nifon,
n.n.) în %ara sa #i"i dede toate pre mân! zicând: Eu
s! domnesc, iar tu s! ne îndreptezi #i s! ne înve%i
legea lui Dumnezeu (...). Iar el afl! turma neplecat!
#i neascult!toare #i biserica izvr!tit! #i cu obiceaiuri
rele #i nesocotite. &i chem! pre to%i egumenii de
la toate m!n!stirile $!rii Muntene#ti #i tot clirosul
bisericii #i f!cut s!bor mare dinpreun! cu domnul
#i cu to%i boiarii, cu preo%ii #i cu mirenii #i îndat!
slobozi izvoar! de înv!%!tur! limpede #i necurmat!
(...). Gr!ia"le de pravil! #i de lege, de tocmirea
bisericii #i de Dumnezeie#tile slujbe, de domnie
#i de boerii #i de m!n!stiri #i de biserici (...). &i tocmi
toate obiceaiurile pe pravil! #i pe tocmelele Sfin%ilor
Apostoli. Decii hirotoni #i 2 episcopi #i le dede #i
eparhii cu hotar!, care câtu va birui, #i"i înv!%! pentru
cum vor purta grija #i vor pa#te oile care le sunt
date în seam!, ca s! s! îndrepteze toat! %ara aceia
de acei 3 arhierei.” (8)

Nifon a trecut la o masiv! reorganizare a Bisericii
Ortodoxe din Ungrovlahia. Deoarece a doua mitro"
polie din $ara Româneasc!, Mitropolia Severinului,
disp!ruse, fostul patriarh a procedat la crearea
a dou! episcopii noi – Episcopia Râmnicului (din
Râmnicu Vâlcea) #i Episcopia Buz!ului. Apoi, a
impus clericilor s! duc! o existen%! în conformitate
cu canoanele: nu mai îng!duia practicarea nicolais"
mului #i a simoniei.

Aceast" situa!ie a permis unor denigratori
ca în modificarea textului lui Gavriil Protul,
text inclus în Letopise!ul Cantacuzinesc,

s! afirme c! ar fi ajuns la un conflict cu domnul Radu
cel Mare. Cauza ar fi fost opozi%ia fostului patriarh
ecumenic la c!s!toria surorii majore a domnului,
Caplea, cu boierul moldovean hiclean Bogdan din
Pope#ti. Acesta din urm!, devenit vel sp!tar în sfatul
$!rii Române#ti în timpul lui Radu cel Mare (9), mai
avea o so%ie în Moldova. La rândul ei, Caplea era #i
ea m!ritat!, so%ul ei, Staico din B!je#ti (Bucov), fiind
vel logof!t în acela#i Sfat. În consecin%!, pot afirma
c! ambii, Bogdan #i Caplea, aveau aceia#i vin!:
erau c!s!tori%i. În Evul Mediu, de#i era împotriva
canoanelor bisericii, c!s!toria se desf!cea u#or
pentru cei avu%i. (10) Ca urmare, #i în cazul de fa%!,
cei doi ar fi putut s! fie separa%i de cei de care
fuseser! lega%i prin prima c!s!torie #i ar fi putut
trece la o alt! leg!tur! sau la alte leg!turi.

Mai mult, în anul 1502, sosiser! în $ara
Româneasc! atât Nifon, cât #i Bogdan. În anul
1505, când a p!r!sit Nifon $ara Româneasc!,
nu se rezolvase problema Caplei, ca atare atunci
nu era niciun conflict între domn #i înaltul ierarh. În
anul 1505, atât Bogdan din Pope#ti, cât #i Staico din
B!je#ti erau înc! membri ai aceluia#i sfat domnesc,
deci Staico nu fusese îndep!rtat, cum ne"am fi
a#teptat în cazul unui conflict legat de c!snicia
sa cu sora domnului. (11) Este evident c! e vorba
numai de o denigrare a raporturilor dintre cele dou!
personalit!%i din înalta societate a Ungrovlahiei. 

Cât timp a stat fostul patriarh Nifon al II"lea în $ara
Româneasc!, el s"a îngrijit #i de instruirea unor înal%i
boieri, eventual urma#i la tronul lui Radu cel Mare.
Ast!zi se #tie pozitiv c! unul dintre cei instrui%i de el
cu succes a fost viitorul domn Neagoe Basarab. (12)
Sigur c! Neagoe Basarab a avut numai de profitat
de pe urma contactului cu Nifon II: a înv!%at elina,
medio"greaca, a p!truns tainele literaturii patristice
#i, desigur, #i"a însu#it gândirea necesar! pentru
scrierea viitoarei sale opere parenetice #i pedagogice,
Înv"!"turile c!tre fiul s!u Theodosie.

În acela#i timp, fostul patriarh ecumenic Nifon
al II"lea, neîndoielnic, a fost în leg!tur! cu patriarhul

ecumenic al vremii, Ioachim I
sau Ioanichie. (13) Acesta din
urm!, b!trân #i bolnav, venit
de la Ia#i, unde fusese r!u
primit, a poposit în Târgovi#te
pentru a se odihni. La 8 mai 1504, la pu%in timp dup!
sosirea în reziden%a lui Radu cel Mare, Ioachim I
a fost înhumat. (14) Locul ales pentru odihna sa
ve#nic! a fost, se pare, M!n!stirea Dealul. (15)
Am îndoieli asupra înhum!rii înaltului ierarh ortodox
la M!n!stirea Dealul, deoarece rangul lui i"ar fi dat
dreptul s! aib! un loc în interiorul bisericii. Or, în
biserica M!n!stirii Dealul nu s"a g!sit nicio lespede
de mormânt a patriarhului Ioachim I. În fine, s"a mai
pus problema celui care a slujit la înmormântarea
ex"patriarhului. Cred c! în acel moment a putut sluji
la înmormântare însu#i proedrul Nifon al II"lea, care
avea rangul corespunz!tor pentru a putea oficia
o asemenea slujb!. 

Existen%a a doi înal%i ierarhi, ambii patriarhi
ecumenici, în reziden%a domnului $!rii Române#ti
în anul 1504 a reprezentat un moment unic pentru
istoria acestui stat. Prezen%a celor doi a ar!tat
puterea #i prestigiul de care se bucura Radu
cel Mare #i a contribuit din plin la formarea spiritual!
a lui Neagoe Basarab. 

Ex"patriarhul ecumenic Nifon al II"lea era, foarte
probabil, în reziden%a domnului când a sosit acolo
v!rul doamnei C!t!lina, ierarhul sârb Maxim
Brancovici (16), împreun! cu nepoata sa Despina,
viitoarea so%ie a lui Neagoe Basarab. Este foarte
posibil ca atunci, în grupul de fugari alunga%i de
invazia otoman!, s! se fi aflat #i tipograful vlah
Macarie. Acesta a fost atras neîndoielnic la curtea
$!rii Române#ti de prezen%a #i de pozi%ia în stat a
doamnei C!t!lina, #i ea descendent! dintr"o familie
de origine vlah! – Crnojevici/Bala#a. 

Tot ex#patriarhul ecumenic Nifon al II"lea
a fost acela care l"a influen%at pe domnul
Radu cel Mare s! înceap! construirea

l!ca#ului mitropoliei $!rii Române#ti în reziden%a
sa, Târgovi#te. (17) În conformitate cu mentalitatea
societ!%ii medievale, al!turi de un principe laic,
trebuia s! stea un ierarh de rang corespunz!tor.
Cel din urm!, de obicei un c!rturar, trebuia s! fie
principalul sfetnic al cârmuitorului laic. În consecin%!,
nu se putea ca mitropolitul %!rii s!"#i aib! reziden%a
în Curtea de Arge# #i domnul în Târgovi#te. A avut
perfect! dreptate Nifon s! cear! ca cei doi s!
locuiasc! în aceea#i reziden%! domneasc!, în case
domne#ti, respectiv mitropolitane, apropiate, care
s! le permit! contactele cotidiene.

C!tre anul 1505, Nifon al II"lea #i"a ispr!vit
lucrarea pastoral! în $ara Româneasc!. A#adar,
în 1505 el a p!r!sit aceste locuri. Plecarea a fost
prezentat! în mod osebit în scrierea atribuit! lui
Gavriil Protul #i într"o alt! redare a vie%ii Sf. Nifon.
În lucrarea lui Gavriil Protul s"a scris: „&i îndat! goni
pre sfântul den naintea sa #i porunci (Radu cel Mare,
n.n.) s! nu"l mai bage nimeni în seam!, nici s!"l
socoteasc!, nici s!"l cinsteasc!. (18) Cronicarul
Radu Popescu a înregistrat acid ceea ce se crede
c! a re%inut memoria colectiv! despre plecarea
ex"patriarhului ecumenic Nifon al II"lea: „El înc!
e#ind din Târgovi#te #i"au scuturat papucii de praf
#i l"au afurisit pe domn”. (19)

Citirea documentelor aflate în arhivele din
m!n!stirile de pe Muntele Athos #i de la Meteore
a permis s! se ajung! la alte concluzii.

Rela!iile lui Radu cel Mare
cu Patriarhia ecumenic"

Radu !tefan VERGATTI

Simbolismul regal al urnei apare la numeroase comemor!ri, precum
cea a lui Alexandru Karagheorghevici, regele Serbiei, sau a lui Ferencz
Rakoczi, de la Catedrala Sfântul Rege &tefan din Budapesta, din 1906.

Cununile de lauri, ca acelea depuse cu ocazia serb!rii, erau frecvente în epoc!
(o astfel de cunun! de lauri va trimite însu#i regele Carol I la Serbarea de la
Putna din 1904, cu ocazia anivers!rii a 400 de ani de la trecerea în nemurire
a lui &tefan cel Mare). Avem cazuri referitoare la comemorarea lui Schiller,
a întemeietorului asocia%iei academice Matica Srpska din Novi Sad #i, evident,
la Washington.

Din cele de mai sus se observ! c! reprezentarea lui &tefan cel Mare, ie#ind
din mormânt, ca #i celelalte obiecte aduse cu prilejul acestei serb!ri la Putna,

cum sunt urna ceremonial! #i cununile de lauri, sunt înc!rcate de simboluri, de
mare actualitate în acea epoc!, care urm!reau în primul rând afirmarea idealurilor
na%iunii române, unirea românilor #i crearea premiselor pentru împlinirea acestui
ideal na%ional prin coagularea tuturor factorilor favorabili, ceea ce s"a putut finaliza
prin unirea din 1918.

În contrast, Serb"rile de aniversare a Vidovdanului (lupta de la Kossovopolije
din 1389, în care Cneazul Laz!r a fost martirizat, fiind apoi canonizat de Biserica
Sârb!, b!t!lie evocat! #i în Înv"!"turile lui Neagoe Basarab c"tre fiul s"u
Teodosie) în 1889, din Serbia, au practicat un simbolism total diferit de cele
amintite, ar!tând diversitatea estetic! #i de op%iuni cu privire la comemor!ri
#i orient!rile ideologice asociate lor.
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În manuscrisul nr. 38 de la M!n!stirea Varlaam
de la Meteore, la filele 83r"105r, se p!streaz!
Slujba #i Sinaxarul Sfântului Nifon. (20) Acestea

au fost compuse probabil între 1514"1516 de eruditul
umanist imnolog bizantin Iustin Dekadios. (21) Exist!
o serie de discu$ii în leg!tur! cu datele între care
a fost alc!tuit textul, deoarece el trebuia terminat
înainte de Sinodul ale c!rui lucr!ri urmau s! se
desf!#oare între 15"17 august 1517 în Curtea de
Arge#. Acel text compus de Iustin Dekadios a fost
caligrafiat de c!lug!rul Leontios. O copie realizat!
de el a fost terminat! de scris la 17 martie 1518.
Caligraful c!lug!r Leontius fusese ucenic al lui Nifon
în M!n!stirea Dionisiu. Acesta a trimis o frumoas!
copie f!cut! de el la M!n!stirea Varlaam de la
Meteora monahilor Teofan #i Nectarie, adep$i ai
lui Nifon al II"lea #i ctitori ai M!n!stirii Varlaam. În
aceast! form! a ajuns manuscrisul în zilele noastre.
În acest text, preg!tit pentru Sinodul ale c!rui lucr!ri
s"au desf!#urat între 15 #i 17 august 1517 în Curtea
de Arge# pentru canonizare, s"a ar!tat foarte clar c!
de fapt ex"patriarhul ecumenic Nifon #i domnul Radu
cel Mare s"au desp!r$it în condi$ii de prietenie unul
fa$! de cel!lalt. Radu cel Mare este prezentat în
culori luminoase. Aceast! situa$ie este întrutotul
credibil!, deoarece a fost descris! de ni#te oameni
care îi cunoscuser! bine, atât pe ex"patriarhul Nifon,
cât #i pe domnul Radu cel Mare. Amândoi muriser!
în anul 1508, deci aproximativ cu 9 ani înaintea
Sinodului din 1517 de la Curtea de Arge#.  

În aceast! situa$ie, pot s! afirm c! slujbele oficiate
de domnul Neagoe Basarab pentru a fi iertate
„p!catele” înainta#ului s!u, domnul Radu cel Mare,
fa$! de ex"patriarhul Nifon, au avut în realitate un
caracter exclusiv propagandistic. Prin acele slujbe,
domnul Neagoe Basarab a urm!rit s! dea satisfac$ie
familiei marilor boieri Craiove#ti de care era strâns
legat. (22) De fapt, nu trebuiau s! fie iertate niciun fel
de p!cate domnului Radu cel Mare, care îl înc!rcase
pe Nifon cu bani #i cu daruri la plecare. În fapt, #i
în Letopise!ul Cantacuzinesc se eviden$iaz! aceast!
situa$ie, pu$in luat! în seam! pân! în prezent, c!
cei doi – domnul %!rii Române#ti #i ex"patriarhul
ecumenic – s"au desp!r$it în rela$ii bune: „Decii
dumneziescul Nifon pricepu c! va s! fie aproape
#i petrecaniia sa #i s" bucur" suflete#te #i s" veseli
(subl. n.n.)& #i lu! cu sine poslujnicul care"i r!m!sese,
pre Iosaf, #i trecu muntele de ceia parte #i merse
la M!n!stirea Dionisatului #i s! prinse de l!ca#,
c! #i mai nainte acolo l!cuise. 'i Dumnezeu înc!
vru s!"#i s!vâr#easc! sfântul via$a acolo.” (23)

Datorit! celor primite din partea domnului %!rii
Române#ti, ex"patriarhul a putut, la M!n!stirea
Dionisiu #i la alte m!n!stiri athonite, s! realizeze
multe: „C! era tuturor chip de înv!$!tur! #i de
mustrare, #i s! nevoia spre toate poslu#aniile #i
tuturor fra$ilor, la toate slujbele le ajuta. La moar!
mergea de m!cina, la magherni$! ajuta, la magupie
a#ijderea #i la alte poslu#anii la toate atâta, cât striga
ostenin$ile lui (cum #i eu l"am v!zut f!când lucruri ca
acestea). 'i ce a# putea spune smereniia cea mult!
#i ostenin$ile lui, c! nu spun numai fra$ii carii sunt
l!cuitori întru acea m!n!stire, ci #i al$ii du pren alte
m!n!stiri d! preîmprejur. To$i spun #i m!rturisesc c!
era nevoitoriu spre slujbe, #i spre ispovedanii, #i spre
poc!in$!, #i spre cur!$ie, #i spre al$ii pre to$i îi certa
#i"i înv!$a, zicând: Amar, fra$ilor #i p!rin$ilor, celuia ce"l
va afla moartea nepoc!it, c! în iad nu iaste poc!in$!. 
'i pre mul$i i"au scos tocma din gura diavolului

#i pre mul$i din p!gâni, turci, armeni, papista#i #i de
alte erese au întors de i"au botezat #i i"au uns cu
sfântul mir #i i"au adus în credin$a cea adev!rat!
a pravoslaviei, mai mult de 4.000 de suflete. 

Iar pre câ$i mi#!i au miluit #i s!raci, #i câ$i au
scos din robie, zic, c! aceia n"au num!r, a#a era
bun #i milostiv tuturor, asemene lui Dumnezeu.” (24)

Ex!patriarhul Nifon al II!lea ducea o via$!
simpl!, dup! canoanele monahale, fiind
un exemplu pentru cei din jur. Cu banii

pe care"i avea, a contribuit la repararea #i pictarea
M!n!stirii Dionisiu #i a altor m!n!stiri athonite,
a cump!rat #i alte bunuri pentru m!n!stire. (25)

Pentru toate faptele sale în slujba bisericii, în
special în slujba aceleia din %ara Româneasc!,
domnul Neagoe Basarab a decis s! îndeplineasc!
toate formalit!$ile pentru a ob$ine canonizarea
ex"patriarhului ecumenic Nifon al II"lea. A adus în
%ara Româneasc! moa#tele acestuia. Majoritatea
moa#telor au fost puse într"o racl! din argint aurit
#i înapoiate M!n!stirii Dionisiu. În %ara Româneasc!

au fost p!strate în alt! racl! din argint aurit, împo"
dobit! cu pietre pre$ioase, craniul #i o mân! a fostului
patriarh Nifon II. În momentul de fa$!, acestea sunt
depuse la M!n!stirea Sf. Dumitru din Craiova.
Canonizarea lui, prima petrecut! în %ara Româ"
neasc!, s"a f!cut în cadrul Sinodului $inut între 15"17
august 1517, în Curtea de Arge#. Dup! cum a remar"
cat p!rintele profesor Mircea P!curariu, „Sfântul Nifon
se bucur! mai mult de o cinstire local!, la Athos
#i în %ara Româneasc!”. (26)

Cu toate acestea, în lumina dovezilor docu"
mentare discutate aici, se impune #i este corect
s! fie îndep!rtat! imaginea falsului conflict dintre
Radu cel Mare #i patriarhul Nifon – care a afectat
pe nedrept #i prea mult! vreme prestigiul domnului
român.

În acela#i timp, este necesar s! se accentueze
colaborarea între cei doi conduc!tori ai statului –
cel laic #i cel ecleziastic – c!ci în Evul Mediu statul
nu putea fi condus f!r! ajutorul bisericii.

Note 
1. Cf. R.'t. Vergatti, Puncte de vedere asupra

domniei lui Radu cel Mare, în Argesis, XIV, Studii #i
comunic"ri, Muzeul Jude$ean Arge#, Pite#ti, 2005& Radu
cel Mare, Neagoe Basarab, Târgovi#te #i târgovi#tenii,
în Na!iunea român". Idealuri #i realit"!i istorice – Acad.
Cornelia Bodea la 90 de ani, Editura Academiei,
Bucure#ti, 2006& Neagoe Basarab, Ed. Episcopiei
Arge#ului, Curtea de Arge#, 2009, pp. 53"54& Radu
le Grand – un voïvode valaque méconnu, în Revue
Roumaine d’Histoire, tome XLVII, 2008, nos. 1"2,
Janvier"Juin, pp. 16"29& Le règne de Radu le Grand,
în Simpozionul Interna!ional Cartea, România, Europa,
20/23 septembrie 2008, pp. 161"176. 

2. Pentru liniile directoare ale politicii lui Radu cel
Mare, v. R.'t. Vergatti, Radu le Grand..., loc. cit., pp.
16"29& idem, Puncte de vedere asupra domniei lui Radu
cel Mare, loc. cit.& idem, Le règne de Radu le Grand, loc.
cit., pp. 161"176. Se remarc! lupta sa abil! împotriva
marii boierimi oltene conduse de familia Craiove#tilor,
sus$in!toare a grup!rii D!ne#tilor, ramur! domnitoare
din familia Basarabilor. 

3. Cf. Mircea P!curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, vol. I, edi$ia I, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucure#ti,
1980, pag. 358. 

4. Frumoasa doamn! C!t!lina (Ecaterina), a doua
so$ie a lui Radu cel Mare, era fiica cneazului Ivan
Crnojevi( (1465"1490) #i sor! cu cneazul )ura*
(Gheorghe) Crnojevi( (1490"1496). Familia ei se
înrudise cu neamul vlah Bala#a. Aceasta a f!cut ca #i
familia Crnojevi( s! fie de origine vlah!. Originea familiei
Crnojevi( #i numeroasa popula$ie vlah! din Zeta (partea
meridional! a Muntenegrului, regiunea istoric! vlah!)
a f!cut ca regiunea în care se g!sea ora#ul Cetinje
s! fie numit! $ara vlahilor. 

5. Cf. Codicele 600 (f. 321 r.) al M!n!stirii Marea
Lavr! din Athos în Mitropolítis M+ron Chrysóstomos,
O Ágios Nífon os Oikoumenikós Patriárchis, în vol.
Ierá Moní Agíou Dionysíou, O Ágios Nífon patriárchis
Konstantinoupóleos (1508$2008), Ágion Óros, 2008,
pp. 114"133, aici pp. 123"125 (în continuare se va cita
vol. Ágion Óros 2008)& Astfel se corecteaz! #i data
propus! de Gh. Mih!il! care credea c! Nifon II ar fi
sosit în %ara Româneasc! abia în anul 1504, dat!
nesus$inut! documentar (cf. G. Mih!il! #i D. Zamfirescu,
Literatura român" veche (1402$1647), vol. I, Ed.
Tineretului, Bucure#ti, 1969, p. 61), reluat! de Ramona
Neac#a"Lupu, De la Mircea cel B"trân la Neagoe
Basarab. Raporturile dintre domnie #i biseric" în %ara
Româneasc", Ed. Cetatea de Scaun, Târgovi#te, 2014,
p. 123& ultima autoare, nefolosind vreun fel de docu"
ment, afirm! c! Nifon ar fi stat în %ara Româneasc! un
singur an (Ibidem)& în mod logic, un timp atât scurt nu
ar fi fost suficient pentru înf!ptuirea reformelor realizate
de Nifon. În prim!vara anului 1503 Radu cel Mare a
cerut acordul Sublimei Por$i pentru a"l aduce în %ara
Româneasc! pe fostul patriarh ecumenic Nifon II. 

6. Cf. Mircea P!curariu, op. cit., vol. I, pag. 358. 
7. Cf. Pierre N!sturel, Radu vod" cel Mare

#i Patriarhul de Constantinopol Ioachim I$ul,
în S.M.I.M.E.D, vol. XX, 2002, pp. 23"32. 

8. Istoria %"rii Române#ti 1290$1690. Letopise!ul
Cantacuzinesc, ed. critic! întocmit! de C. Grecescu #i
D. Simonescu, Ed. Academiei, Bucure#ti, 1960, pp. 5"6
(în continuare va fi citat Letopise!ul Cantacuzinesc).
Deoarece scrierea lui Gavriil Protul (cf. Gavriil Protul,
Via!a #i traiul Sfântului Nifon Patriarhul Constantino$
polului, publ. de Iosif Naniescu, Bucure#ti, 1888& Gavriil
Protul, Via!a #i traiul Sfântului Nifon Patriarhul Constanti$
nopolului, publ. de Tit Simedrea, Bucure#ti, 1937& Via!a
lui Nifon Patriarhul, dup" un manuscris grecesc, publ.

de Vasile Grecu, Bucure#ti, 1944) a fost inserat! în
Letopise!ul Cantacuzinesc, acest paragraf red! un
eveniment din epoc!, marcând astfel evidenta colabo"
rare între domn #i eficientul fost patriarh ecumenic. 

9. Mare sp!tar între 9 martie 1502"20 ianuarie 1505
(cf. Nicolae Stoicescu, Dic!ionar al marilor dreg"tori
din %ara Româneasc" #i Moldova, secolele XIV$XVI,
Ed. Enciclopedic! Român!, Bucure#ti, 1971, p. 33)&
Documenta Romaniae Historica, B. %ara Româneasc",
vol. II (1501"1525), întocmit de 'tefan 'tef!nescu #i
Olimpia Diaconescu, Ed. Academiei, Bucure#ti, 1972,
doc. nr. 13 din 9 martie 1502, pp. 39"40 (în continuare
va fi citat D.R.H.). 

10. Cf. Dan Horia Mazilu, Lege #i f"r"delege în
lumea româneasc" veche, Polirom, Ia#i, 2006, pp. 360"
361. 

11. D.R.H., B, %ara Româneasc", vol. I (1247"1500),
1966, doc. nr. 30 din 20 ianuarie 1505, pp. 71"74. 

12. Cf. R.'t. Vergatti, Neagoe Basarab, ed. cit., p. 31
#i urm. 

13. Ioachim I a fost patriarh ecumenic al
Constantinopolelui între 1498"1502 #i iunie 1503 – 8 mai
1504. Prima oar! a fost ales în locul patriarhului Nifon,
cu ajutorul regelui Georgiei, Constantin II, împotriva lui
Nifon, sus$inut de domnul %!rii Române#ti Radu cel
Mare. S"a considerat c! Ioachim I #i"ar fi început al
doilea patriarhat în primele luni ale anului 1504. Îns! un
document publicat de Paul Lemerle arat! c! Ioachim I
a redevenit patriarh ecumenic în iunie 1503. Ioachim I
a murit la Târgovi#te, fiind înhumat la 8 mai 1504
(cf. Pierre N!sturel, Ibidem, pp. 23"32). 

14. Cf. Pierre N!sturel, Ibidem. Autorul indic! data
exact! a înhum!rii patriarhului ecumenic Ioachim I pe
baza unei epigrame scrise de Mihail Trivolis (Sfântul
Maxim Grecul). Acesta arat! c! funeraliile lui Ioachim I
au fost organizate de însu#i domnul Radu cel Mare
în ziua s!rb!toririi Sf. Ioan Teologul (8 mai 1504). 

15. Înhumarea fostului patriarh ecumenic Ioachim I la
M!n!stirea Dealul este ipotetic!. S"a presupus de c!tre
P.'. N!sturel (op. cit., loc. cit.) c! acolo i"ar fi fost locul
de veci deoarece cl!direa viitoarei mitropolii a %!rii
Române#ti abia începuse s! fie în!l$at!. Amintim c! în
interiorul muzeului aflat lâng! M!n!stirea Stelea din
Târgovi#te se g!se#te lespedea de mormânt a altui
patriarh ecumenic, Dionisie, decedat la 22 sept. 1696.  

16. Monahul Maxim Brancovici, ca laic, purtase
numele de Gheorghe Brancovici #i fusese principe sârb.
)ura* (Gheorghe) Crnojevi( (frate cu doamna C!t!lina)
se înrudea cu Maxim Brancovici prin mama sa Goislava
Arianitis (care fusese prima so$ie a lui Ivan Crnojevi( –
tat!l lui )ura* #i al C!t!linei). Goislava Arianitis era sor!
cu Gheorghe Arianitis – bunicul matern al lui Maxim
(Gheorghe) Brancovici. Mama lui Maxim se numea
Angelina Arianitis #i venise #i ea în %ara Româneasc!,
cu fiul ei Maxim (Gheorghe), în calitate de v!duv!
despotului 'tefan Brancovici (Cf. P.P. Panaitescu,
Octoihul lui Macarie (1510) #i originile tipografiei în %ara
Româneasc", în Octoihul lui Macarie 1510/2010, p. 130). 

17. Cf. Letopise!ul Cantacuzinesc, p. 8& Virgil
Dr!ghiceanu, Mitropolia Târgovi#tei. Note istorice
#i arheologice cu 18 ilustra!ii #i planuri, Institutul
de Arte Grafice E. Marvan, Bucure#ti, 1933, p. 6. 

18. Letopise!ul Cantacuzinesc, p. 8. 
19. Cf. Radu Popescu, Istoriile domnilor %"rii

Române#ti, ed. crt. de Constant Grecescu, Ed.
Academiei, Bucure#ti, 1963 p. 25. 

20. Textul manuscrisului nr. 38 de la Varlaam
(Meteore) privind Slujba #i Sinaxarul Sf. Nifon al II$lea a
fost publicat în vol. Ágion Óros 2008, între pp. 250"271
Slujba, iar între pp. 337"345 Sinaxarul.

21. Se pare c! umanistul imnolog bizantin Iustin
Dekadios s"a n!scut în Corfu (Kerkira), în jurul anului
1472. S"a afirmat ca un remarcabil imnolog în lumea
greceasc!, locuitoare a Istanbulului. Ca urmare a
prieteniei domnului Neagoe Basarab cu rhetorul Manuel
din Corint, s"a f!cut apel la Iustin Dekadios pentru
elaborarea textului necesar în vederea canoniz!rii
ex"patriarhului Nifon al II"lea. C!tre 1532"1533 Iustin
Dekadios se g!sea la Istanbul, unde i s"a pierdut urma.  

22. Conflictul între domnul Radu cel Mare #i boierii
din familia Craiove#tilor se datore#te apartenen$ei lor
la cele dou! ramuri rivale din familia domnitoare, a
Basarabilor& Radu cel Mare #i to$i cei din familia lui
f!ceau parte din ramura Dr!cule#tilor, iar Craiove#tii
erau lega$i de ramura D!ne#tilor. Aceast! rela$ie a
Craiove#tilor cu familia D!ne#tilor explic! #i punerea
lespezii de mormânt pentru Vladislav al II"lea în biserica
M!n!stirii Dealul. 

23. Cf. Letopise!ul Cantacuzinesc, p. 8. 
24. Letopise!ul Cantacuzinesc, pp. 9"10.
25. Cf. M.A. Kakoúrou, op. cit., pp. 312"313, 323. 
26. M. P!curariu, op. cit., vol. I, ed. cit., p. 419.
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Citesc într!o revist" din Spania despre
un set de tip DIY – do it yourself – destinat
cultiv!rii de hamburgeri, bazat pe multipli"

carea celulelor epiteliale proprii. Ca orice kit de
bricolaj, con#ine instruc#iunile, ustensilele $i ingredi"
entele necesare proces!rii c!rnii, pornind de la
câteva probe recoltate din peretele interior al
obrazului. În acest mod simplu, ne putem multiplica
la infinit, pe buc!#ele, producându"ne propriile
alimente, dac! le complet!m cu conserve de sânge
cu termen de valabilitate expirat.

Nu $tiu dac! s! râd sau s! plâng. Ce"i drept,
la capitolul regener!rii resurselor, inven#ia aceasta
se situeaz! exact pe linia actualei tendin#e de reci"
clare generalizat!. Ba mai mult, maniera aceasta
de a regenera sistematic propria scânteie a vie#ii,
condensat! în celula care ne st! la baz!, m! duce cu
gândul la visul tinere#ii ve$nice, exemplificat pe cazul
vestitei Turritopsis nutricula, o meduz! care de#ine
capacitatea incredibil! de a întineri de fiecare dat!
când condi#iile de via#! îi sunt improprii.

S! fie oare valabil! $i la oameni aceast! teorie a
c!lirii prin foc, a prelungirii vie#ii odat! cu supunerea
noastr! unor condi#ii dificile de trai? Poate. S"a
dovedit de altfel c! unii dintre cei mai chinui#i oameni
de pe p!mânt, prizonieri de r!zboi sau încarcera#i
care au suferit chinuri groaznice prin lag!rele de
concentrare, au atins vârste incredibil de înaintate.
Nu sunt convins! îns! c! putem considera feno"
menul acesta drept dovad! a existen#ei unei legi
de compensa#ie din partea unei naturi generoase,
capabile de remu$c!ri.

În orice caz, în cazul meduzei pomenite, e clar c!
metoda autoclon!rii func#ioneaz! cu brio, c!ci zoofita
de#ine capacitatea de a „$terge” etapele nedorite din
propria ei via#!, reprogramându"se aproape de la
zero. Î$i inverseaz! pur $i simplu ciclul vital, revenind
la forma ei din tinere#e! Cercet!torii confirm! c!
mirabila vie#uitoare marin! poate repeta aceast!
opera#iune un num!r nelimitat de ori, lucru care
o transform! într"o fiin#! poten#ial nemuritoare.

Ce n"a$ da s! pot s!ri $i eu înapoi, uitând de
perioada nesuferitului virus Covid! Oare cât timp
va mai dura pân! când revolu#ia informatic! ne
va permite s! ne reprogram!m $i noi, ca indivizi?

Revenind îns" la cultivarea c!rnii umane,
nu m! pot opri s! nu constat c! mania
autosalv!rii întru autonomie maxim!, vizând

autarhia perfect!, se înscrie $i ea într"un val mai
amplu. Nu doar modelele de producere a energiei
din surse regenerabile $i nepoluante sunt un exem"
plu pentru aceast! mod!, ci $i nevoia stringent! a
fiec!ruia dintre noi de a"$i satisface nevoile zilnice
f!r! a apela la speciali$ti, ap!rut! în fatiticul an
carantinesc 2020, înregistreaz! un avânt nea$teptat.

Mul#i dintre noi am fost nevoi#i s! ne tundem, s! ne
cultiv!m cur#ile $i gr!dinile, s! ne coasem hainele
rupte, s! zugr!vim sau s! repar!m diverse aparate
prin cas!. Unii $i"au descoperit talente neb!nuite,
iar al#ii chiar au renun#at la profesiunile lor de baz!,
orientându"se spre meserii noi. Se observ! o nou!
deschidere $i o pre#uire mai sincer! a îndeletnicirilor
manuale practice, în detrimentul celor care f!ceau
obiectul sectorului economic ter#iar pân! nu demult,
cel considerat ca fiind motorul economiei viitorului.

Evident c! nu vom putea tr!i f!r! sectorul
serviciilor, ele aflându"se, de asemenea, în plin! faz!
de avânt, gra#ie digitaliz!rii accelerate. Dar m!car nu
mai este jenant ast!zi s! spui c! lucrezi cu mâinile,
mul#i dintre cei cu „gulere albe” realizând între timp
c! o meserie cu rezultat palpabil presupune uneori
chiar mai mult creier decât câte o anost! sarcin!
de prelucrare repetitiv! a unor date la calculator.

Legat de moda DIY, m! poart! gândul la chimirul
de revolu#ionar, o inven#ie despre care am mai
scris cu alt! ocazie, un produs care de asemenea
m"a $ocat la vremea lui, pentru c! se contrazicea
oarecum cu scopul pentru care a fost conceput.
Mi se p!rea atunci bizar s! te preg!te$ti cu acribie
pentru ie$irea în strad!, ca s! demonstrezi în public,
având grij! s!"#i iei cu tine, ag!#ate la brâu, obiectele
necesare prin locurile prin care se presupune c!
te"ar putea purta drumurile tale de protestatar
(buletin, sticl! cu ap!, lantern!, masc! de gaz, folie
termoizolant!, leucoplast $i fa$e, antinevralgic $amd).

La fel de impropriu mi se pare acum
s! te preg!te$ti cu o conserv! din carnea
proprie pentru eventualiatea unei crize

alimentare mondiale. M! întreb, ce rost mai are s!
supravie#uie$ti, dac! lumea se duce de râp! $i, în
fond, cât! pl!cere î#i mai poate face s! fii tu printre
pu#inii supravie#uitori, atunci când nu vei mai avea
aproape nicio interac#iune cu lumea din afar!?

Extrapolând – $tiu c! sun! cinic, dar în literatur!
orice exerci#iu de imagina#ie este permis – ce"ar fi
dac! am ajunge s! tr!im dup! o molim! într"o lume
„perfect!”, una în care s! nu mai avem contact direct
unii cu al#ii? S"a pus $i se pune mereu întrebarea:
pân! la ce punct merit! tr!it! via#a, în condi#iile în
care efortul de a supravie#ui poate deveni atât de
mare încât poate elimina reflexul de a te men#ine
viu? Fiecare dintre noi are alt! limit! de rezisten#!,
respectiv punct de rupere (la propriu $i la figurat,
scuza#i limbajul zeflemistic). Nu m! avânt aici în
detalii filosofice, o fac deja al#ii îndeajuns. M! rezum
îns! s! constat, bazat pe exemplul cultiv!rii c!rnii
umane, c! una este capacitatea noastr!, ca specie,
de a ne conserva $i perpetua existen#a, $i alta este
disponibilitatea fiec!ruia dintre noi, ca individ, de
a se deda exeperimentelor mai mult sau mai pu#in
hazardate.

Cel mai bine este redat! aceast! nefireasc! stare
în articolul pe care l"am citat, în care se strecoar!
aluzia la senza#ia de disconfort provocat! de ideea
practic!rii unei derivate de „canibalism virtual”. Redau
aici traducerea aproximativ! a textului din spaniol!: 

Ini!iativa Ouroboros Steak se bazeaz" pe o trus"
de cultivare a hranei prin mijloace proprii (tip Do It
Yourself – DIY). Este vorba despre cultivarea c"rnii
proprii în regim de calitate superioar", la un nivel
foarte înalt (gourmet), pornind de la propriile noastre
celule.

Ca toate kiturile de bricolaj, con!ine instruc!iuni,
ingrediente #i ustensile necesare cultiv"rii propriilor
celule colectate de pe pere!ii interiori ai cavit"!ii
bucale. Prin aceast" metod" simpl", fiecare om
î#i poate procura hrana proprie, alimentând celulele
cu sânge provenit de la donatori, în spe!" prefuzii
cu termen de valabilitate dep"#it (care de obicei se
arunc"). Autorii neag" ideea c" am avea de$a face
cu o form" de canibalism, dar carnea respectiv"
a dat deja na#tere unor polemici vii.

Proiectul, ocazionat de o expozi!ie, a fost lansat
din ini!iativa Muzeului de Art" din Philadephia, iar
procesul de cultivare se pare c" necesit" în jur
de trei luni.

Sângele uman conservat este un produs
cu termen limitat de valabilitate, care rezult"
ca de#eu în urma utiliz"rii incomplete în

sistemul medical, având un cost foarte sc"zut #i
de!inând calit"!i mult mai bune decât serul ob!inut din
lichidul fetal bovin. Din p"cate, din motive culturale,
acceptan!a sa este redus". Oamenii cred c" a
te hr"ni cu carne proprie înseamn" canibalism.

„Din punct de vedere tehnic, nu este deloc a#a”,
explic" doamna Grace Knight, cea care, ajutat" de un
designer #i de un cercet"tor, a reu#it s" fabrice carne
pentru autoconsum pornind de la propriile ei celule,
pe care le$a hr"nit cu sânge vechi, provenit din
spitale.

Creatorii acestui produs afirm": „Produsul nostru
este fezabil din punct de vedere #tiin!ific #i economic,
dar #i ironic în multe accep!iuni.”

M! opresc aici din excursul meu teoretic, revenind
la tema noastr! ini#ial!. De ce s! nu recunoa$tem,
este $ocant! $tirea despre posibilitatea nu doar de
a sintetiza carne uman! (ori$icât, vestea aceasta
nu mai este nou!, transplanturi se fac deja de mult!
vreme), dar, în schimb, ideea de a o consuma direct,
cum ar veni, pe gur", este de"a dreptul halucinant!.

M! întreb la modul serios care va fi impactul
acestei schimb!ri, în cazul în care ea va surveni
vreodat!. Prezumând c! da, oare cât timp va dura
pân! când va fi privit! ca un fapt divers? Îndemnul
de a ne cultiva cât mai mult pe noi în$ine ar putea
dobândi atunci o semnifica#ie cu totul nou!!

Cultivând carne de om...
Gabriela C!LU"IU SONNENBERG

Poezie f"r" frontiere
Traduceri de Gabriela C!LU"IU SONNENBERG 
#i Germain DROOGENBROODT

Poezie
Eugenio Montejo (Venezuela)

Singur", poezia cutreier" p"mântul,
cu vocea sprijinit" în suferin#a lumii
$i nu cere nimic
nu vrea niciun cuvânt.
Vine din dep"rt"ri, brusc, neanun#at"%
are cheia ce u$a ne!o deschide.
Se opre$te întotdeauna la intrare, ca s" ne vad".
Apoi deschide mâna $i ne întinde
o floare sau o pietricic", ceva misterios,
dar de!o putere atât de mare, încât inima bate 
gr"bit". &i atunci, ne de$tept"m.

Evolu#ie   
Borche Panov (Macedonia de Nord)

Eram goi
când am v"zut m"rul
cu viermele în"untru,
un fel de embrion al suferin#ei.
Cump"na apei se scurgea
din ochii no$tri c"tre ve$nicie
visând la contopirea cu marele potop,
iar arca mântuirii noastre
plutea în balans deasupra ei.
O coam" înspumat" ne a$terne marea
în jurul gleznelor
în timp ce noi p"$im peste nisipul
unei îndelungate evolu#ii.
Astfel, se $terge urma pa$ilor no$tri
$i acest lucru ne face s" uit"m
c" am fost cândva în paradis.

D"!mi, Doamne, voce de brigand
Maria Nivea Zagarella (Sicilia)

D"!mi, Doamne, voce de brigand
$i un penaj de leu
pe!acest P"mânt
ce vars" sânge $i
are pupile
de copii mu#i
însp"imânta#i.
Dreptatea este
aerul/apa
pâinea
iarba care se joac" pân" la genunchi
$i înal#" vocea...
ciocârlii înflorite prin cuiburi,
pe care le zdrobe$te
$i r"stoarn", distrugându!le,
r"zboiul.
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Rudolf II de
Habsburg (Fig. 1),
împ!rat al Sfântului

Imperiu Romano German
(1576"1612), a fost unul din
cei mai pitore#ti suverani
europeni post"renascenti#ti,
pu$in cunoscut la noi, de#i la

un moment dat, în timpul domniei lui Mihai Viteazul,
s"a implicat în istoria %!rilor Române. 

A domnit în vremuri tulburi, când pe teritoriile
sale Reforma protestant! #i Contrareforma catolic!
scindaser! în dou! tabere popoarele #i când sud"
estul european era însângerat de R!zboiul cel Lung
(1593"1606) dintre imperiul s!u #i cel al turcilor
otomani, la care s"au ad!ugat înver#unatele r!scoale
$!r!ne#ti din 1595"1597, pe care le"a potolit prin
negocieri #i ac$iuni militare conduse de fratele
s!u Matthias. 

A fost împ!ratul care a gestionat
reforma gregorian! a calendarului (1582),
pe care protestan$ii aveau re$ineri s!"l
accepte, fiind ini$iat! de un pap! catolic. 

Tot Rudolf II a mutat capitala imperiului
la Praga, pe care a înfrumuse$at"o #i
a f!cut"o una dintre cele mai str!lucite
capitale europene, dându"i #i un parfum
de ocultism. 

Era de neam împ!r!tesc, tat!l lui fiind
împ!ratul Maximilian II #i mama sa, Maria
de Spania, fiica lui Carol Quintul. A fost
educat în special de regele Spaniei, Filip II,
care îi era unchi. Cu toate acestea, nu a
fost un bun conduc!tor de popoare. Nu
a fost nici un administrator eficient, nici
un militar iscusit #i nici un diplomat abil.
Aceste preocup!ri nu l"au prea interesat. Încetul
cu încetul au fost preluate de membrii familiei sale,
mai ales de fratele s!u Matthias, care i"a #i urmat
la tron. Spre sfâr#itul vie$ii, nu mai era decât cu
numele împ!rat. Cu toate acestea, s"a bucurat de
un deosebit prestigiu în teritoriile peste care a domnit.
A fost arhiduce al Austriei, rege al Boemiei (Cehia
de azi) #i al Croa$iei. A fost #i rege al Ungariei.

Ungaria pe vremea lui Rudolf II era împ!r$it!.
Cea mai mare parte a Ungariei de azi, cu Budapesta,
era pa#alâc turcesc (cu cinci eyaleturi). Mai era un
mic regat al Ungariei (cel st!pânit de Habsburgi), ca
o fâ#ie semilunar! la nord"est, cuprinzând #i Slovacia
de azi, cu Presburg (Bratislava). Transilvania era
un principat separat, sub suzeranitate otoman!,
cu un regim autonom ca acela al %!rilor Române#ti,
condus de un principe maghiar sau austriac (uneori
cu veleit!$i de independen$!). 

La un moment dat, pentru scurt timp, în 1598,
însu#i Rudolf II a fost principe al Transilvaniei, între
cele dou! domnii ale Mariei Cristina (Cristierna)
de Austria („virgina”), so$ia lui Sigismund Bathory.
C!s!toria nu a fost consumat!.

Rudolf II nu a fost o personalitate nici puternic!,
nici echilibrat!. Din biografia sa apare ca un om
izolat, c!ruia nu"i pl!cea s! socializeze #i care nu
era deloc ata#at de familia sa. Deseori trecea prin
episoade depresive #i, din când în când, avea
comportamente mai ciudate. Ast!zi am zice c! avea
o personalitate borderline. Mul$i cred c! a suferit
de o psihoz! bipolar!. 

Avea sigur un genom patologic pe care
l"a transmis mai departe. Astfel, primul s!u
fiu, Iuliu de Austria (pe care"l adora), a avut

un comportament schizofrenic #i a sfâr#it închis în
castelul de la Krumau dup! ce #i"a omorât iubita,
iar al doilea fiu, Carol de Austria, avea o mare
instabilitate emo$ional!, cu crize de furie alternând
cu chefuri cu be$ii #i orgii scandaloase. A fost unul
din acei „monarhi nebuni” care se întâlnesc în istoria
popoarelor lumii.

Personalitatea sa l"a f!cut s! nu se însoare
niciodat!. A avut amante dup! amante. Pe unele nu
le"a p!strat decât o lun!, dou!. Doar pe Ana Maria
Strada a p!strat"o 7 ani. Nu a avut niciun copil
legitim, dar a avut trei fii #i trei fiice nelegitime.

Probabil c! dac! Rudolf II ar fi avut o perso"
nalitate normal!, R!zboiul cel Lung contra turcilor
ar fi avut o alt! evolu$ie #i soarta Transilvaniei

#i a lui Mihai Viteazul, ca #i istoria %!rilor Române
#i a sud"estului european, ar fi fost cu totul alta.

Cu toate aceste deficien$e majore, a fost un
monarh interesant. Izolat de via$a monden! #i de
familie (de care s"a separat stabilindu"se la Praga),
i"a pl!cut s! citeasc! #i s! aib! leg!turi cu lumea
#tiin$ific! a vremurilor sale. Sunt cunoscute rela$iile
sale cu astronomii #i matematicienii, printre care
Tycho Brahe #i J. Kepler, care i"au închinat chiar
o oper! major!, Tabulæ Rudolphinæ. A sus$inut pri"
mele mari lic!riri scientiste care au precedat marea
efervescen$! cu care va începe secolul luminilor. 

A fost un om de mare cultur! #i iubitor de arte.
&i"a f!cut cel mai mare #i bogat muzeu de pictur!
al epocii. A fost nu numai un muzeu de pictur!, ci #i
unul de sculptur!, un lapidarium (avea o deosebit!
pasiune pentru pietrele cu inscrip$ii), un muzeu de
art! decorativ!, o colec$ie bizar!, dar interesant! de
curiozit!$i, obiecte #i artefacte rare, automate cu figuri

mi#c!toare, dispozitive mecanice
#i de monede #i medalii. 

Acest muzeu din p!cate a fost
devastat de trupele suedeze care
au ocupat Praga în anul 1648. (În
cursul jafului suedez au fost luate

470 de picturi, 69
de statui, câteva
mii de monede #i
medalii, 179 de
obiecte de filde#,
50 de obiecte de chihlimbar #i coral, 600 de obiecte
de cristal #i de agat!, 174 de artefacte de faian$!,
403 curiozit!$i Indiene, 185 de obiecte din pietre
pre$ioase, diamante brute, peste 300 de curiozit!$i
matematice, mecanice, zoologice #i botanice.) A fost
un mare admirator al lui Brueghel, Dürer #i Veronese. 

Datorit! lui, curentul manierist post"
renascentist s"a putut dezvolta în
Europa Central! #i de Nord. Pictori ca

Bartholomäus Spranger, Hans von Aachen, Joseph
Heintz, Paulus van Vianen, Egidius Sadeler #i
Roelant Savery roiau în Praga al!turi de sculptori
ca Adriaen de Vries. Printre ei str!lucea Giuseppe
Arcimboldo, care i"a f!cut un portret celebru prin
originalitatea sa. S"a vorbit de o art! rudolfian! #i
de un manierism rudolfian. Se poveste#te c! st!tea
câteodat! ore întregi fascinat în fa$a unui tablou.

Era preocupat de literatur!. A colec$ionat c!r$i
#i manuscrise vechi. Se #tie c! era un mare cititor.
A avut grij! de o serie de poe$i de limb! latin!
#i german! care veneau la curtea lui din Praga.
&i"a cump!rat #i dou! pantere care i"au creat multe
probleme.

Colec$iile sale le"a pus la dispozi$ia celor ce
voiau s! le studieze. Mai târziu, ce a r!mas din ele
a devenit o baz! de date pentru elitele intelectuale
ale secolului luminilor.
&i"a comandat o coroan! imperial! pentru uz

personal care, dup! desfiin$area Sfântului Imperiu de
c!tre Napoleon I, a devenit în 1804 coroana oficial!
a împ!ra$ilor Austriei. El însu#i lucra efectiv ca bijutier.

De#i din cele de mai sus apare ca un precursor
al principilor lumina$i din secolul XVIII, în mod para"
doxal a fost atras de orient!rile spirituale ale vremii,
de ocultismul renascentist, de astrologie, de alchimie
#i de magie. A fost, cred, ultimul împ!rat hermetist
(ezoterist) înainte de efervescen$a scientist! a
acelei perioade numite Aufklärung ce a generat
Weltanshauung"ul modernismului european (Fig. 2).

Toat! lumea cunoa#te preocup!rile sale astro"
logice, pasiunea sa nu numai pentru astronomia
propriu"zis! (care trecea prin revolu$ia copernican!),
ci #i pentru întocmirea #i interpretarea horoscopurilor.
În acest sens, a avut leg!turi cu Nostradamus #i

Sendivogius #i mai ales cu Kepler, pe care l"a pre$uit
mai mult ca astrolog decât ca astronom.

Cea mai mare pasiune a sa a fost pentru
alchimia post paracelsian!. Era o mod!
atunci, c!ci mul$i suverani mari #i mici

se interesau de alchimie, nu atât pentru fondul s!u
filosofico"spiritual, cât mai ales pentru preten$ia unor
alchimi#ti de a transforma plumbul în aur. Se spune
c! Rudolf ar fi demascat pe unii #arlatani pe care
i"a pedepsit foarte aspru.

Împ!ratul î#i f!cuse un laborator propriu de
alchimie în care se pare c! ani de zile a încercat
s! efectueze complicatul ritual Opus Magnus pentru
a ob$ine vestita piatr! filosofal!. A grupat în jurul lui
marii alchimi#ti de atunci, printre care John Dee cu
fiul s!u Arthur #i asistentul s!u Ed. Kelley, veni$i din
Anglia elizabetan!. O amintire legat! de efervescen$a
alchimic! din Praga rudolfian! (Mala Strana) este
strada Alchimi#tilor, ce se p!streaz! pân! azi. 

Alchimia era în plin! expansiune dup! reactivarea
ei de c!tre Cornelius Agrippa von Nettesheim, care
i"a dat o puternic! dimensiune hermetic! #i neo"
platonic! la care s"au ad!ugat elemente cabaliste,
mai ales dup! constituirea cabalei cre#tine (Picco

della Mirandola #.a.) #i a celei
de a doua cabale a lui Isaac Luria.

Nu trebuie s! uit!m c! în acele
vremuri în Europa Central! exista
un puternic curent antisemit. Spre
cinstea lui Rudolf II, acesta a avut
o deosebit! toleran$! fa$! de evrei
#i de misticismul lor. Sunt relat!ri
care"l asociaz! cu legenda gole"
mului din Praga. 

În misticismul iudaic, golemul
este o realizare antropomorf! din
lut f!cut! de c!tre un rabin #i care
poate fi animat! printr"un fragment
de pergament introdus în gura sa,
pe care este scris numele secret al

lui Dumnezeu (YAHVE sau YHVH) sau prin scrierea
cuvântului EMET pe fruntea sa. Poate fi uneori foarte
malefic. Cel mai celebru golem este cel construit
la Praga, în timpul domniei lui Rudolf II de rabinul
Loew sau Yehuda Leib, ca s! apere comunitatea
de pogromuri.

Este probabil ca Rudolf II s! se fi ocupat #i
de vr!jitorie (marea magie renascentist! #i post"
renascentist!), desigur, în tain!, vr!jitoria fiind aspru
pedepsit! în Europa occidental! (aspect necunoscut
în lumea ortodox!). În timpul domniei lui a avut loc
în Sfântul Imperiu #i toat! Europa apusean! cea mai
aprig! vân!toare de vr!jitoare, cele mai multe arderi
pe rug, totul gestionat de Inchizi$ia catolic!, dar
#i de protestan$i.

Rudolf II a avut "i un comportament mai
deosebit religios. Ca to$i Habsburgii, a fost
un catolic, dar un catolic moderat, de#i a

fost format în Spania lui Filip II. Volens nolens, s"a
situat al!turi de biserica Romei (înt!rit! dup! conciliul
de la Trento). A fost de partea Contrareformei #i
împotriva protestan$ilor luterani, calvini#ti, husi$i
#i ultraquisti, dar a respectat polimorfismul cultelor
cre#tine din teritoriile pe care le guverna conform
p!cii de la Augsburg din 1555. Dup! 1590 a surprins
pe to$i refuzând s! mai fie practicant #i abandonând
problemele religioase fratelui s!u Matthias. Ceea ce
a #ocat pe mul$i este refuzul s!u de a se împ!rt!#i
când a ajuns în pragul mor$ii.

Rudolf II, acest împ!rat straniu, dar foarte cultivat,
prin faptul c! era în fruntea Sfântului Imperiu Romano
German a trebuit s! gestioneze, de#i detesta opera"
$iile militare, r!zboiul împotriva turcilor, ceea ce a
determinat prezen$a lui în istoria românilor. Prin faptul
c! a fost regele Ungariei (a micului fragment din
marea Ungarie medieval! ce mai r!m!sese indepen"
dent), a trebuit s! se implice în problemele principa"
tului Transilvaniei #i apoi a celorlalte dou! voievodate
române pe vremea lui Mihai Viteazul, a#a c! a
devenit un personaj interesant din istoria neamului
nostru. Cum am mai spus, probabil c! dac! ar fi avut
o alt! personalitate #i alt! orientare a intereselor sale,
soarta Transilvaniei #i a %!rilor Române ar fi fost alta.

Câteva gânduri despre Rudolf II
Constantin B!L!CEANU"STOLNICI
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Pe vremea lui Rudolf II, Transilvania
ajunsese un principat relativ autonom
sub suzeranitatea otomanilor, care st!pâ"

neau cea mai mare parte a Ungariei. Principatul
Transilvaniei, situat pe interfa#a dintre cele dou!
împ!r!#ii rivale, era supus tensiunilor politice mari
dintre Habsburgi $i otomani, la care se ad!ugau
tendin#ele de autonomie ale elitelor ardelene$ti,
dar $i preten#iile marii nobilimi maghiare. 

În iure$ul acesta, principatul a fost condus cu
întreruperi repetate de Sigismund Bathory (între 1588
$i 1601) care, printre altele, a încercat s! realizeze
visul tat!lui s!u Cristofor de a construi un stat
autonom denumit Dacia, format din cele trei
voivodate române. El $i"a întocmit un sigiliu oficial
(Fig. 3) ce reunea simbolurile heraldice al Valahiei
(acvila sau corbul) al Moldovei (capul de zimbru)
$i ale Transilvaniei (cele 7 turnuri). Pentru acesta
s"a folosit de un tratat încheiat cu Rudolf II la Praga,
în 1595, care îi concesiona nu numai Transilvania,
dar $i cele dou! Dacii (et utrusque Daciae). 

Ideea era mai veche. Prin 1551, un mercenar
de origine spaniol! al lui Rudolf II, marchizul Ioan
Baptista Castaldo de Cassado, a început s! agite
ideea unei restaur!ri a Daciei (restitutio Daciae),
prin unirea sub un principe vasal al împ!ratului
a celor trei voievodate române$ti. Sigismund
Bathory a preluat ideea, dar nu pentru a reface
un regat al Dacilor, ci un regat maghiar condus
de el (C. Rezachevici, Legenda !i substratul
ei istoric. Mihai Viteazul „Restitutor Daciae”?,
în Magazin Istoric, octombrie 2000).

Sunt bine cunoscute toate ac#iunile lui pentru
a putea lua locul lui Aron Vod! din Moldova $i al
lui Mihai Viteazul din Valahia. Planurile lui Rudolf
II de a construi în cursul R!zboiului cel Lung
contra turcilor un stat nou, tampon, în contextul
restructur!rii sistemului s!u geopolitic, $i cele ale lui
Sigismund Bathory de a"$i crea un domeniu pentru el
$i familia lui au e$uat din cauza complexit!#ii situa#iei
din regiune, dar mai ales din cauza lui Mihai Viteazul,
care a încercat s! realizeze prin ac#iuni militare
(nu subtilit!#i diplomatice, intrigi machiavelice sau
asasinate politice ca Sigismund Bathory), o reuniune
ad personam a celor trei voievodate. 

Metafora „restitutio Daciae” nu a avut decât un
rol de etichet! (mai degrab! în aula imperial! decât
la curtea voievodului muntean).

Este instructiv s! compar!m sigiliul lui
Sigismund cu cel al lui Mihai (Fig. 4).
Ambele cuprind cele trei steme ale voievo"

datelor române. În sigiliul lui Sigismund apare stema
imperiului (vulturul bicefal), recunoscând astfel pozi#ia
sa de vasal al împ!ratului. Apare $i stema familiei
Bathory (trei col#i de argint) pe pieptul vulturului.

Una dintre cele mai delicate probleme este
cea a naturii exacte a rela#iilor lui Rudolf II cu Mihai
Viteazul, care era pentru el un general abil $i un
mic principe al unui voievodat transalpin vasal
al sultanului Murad III $i apoi Mehmed III, marii
s!i adversari din Europa Central!.

Contactul dintre Rudolf II $i Mihai Viteazul

a fost realizat în cadrul situa#iei create de R!zboiul
cel Lung al lui Rudolf II contra turcilor $i catalizat
de crearea în 1591 de c!tre papa Clement VII a Ligii
Cre$tine (Sfinte), format! din Sfântul Imperiu, Statele
Pontificale, Spania, ducatele italiene Toscana, Mantua
$i Ferrara. 

În 1594, Mihai Viteazul intr! în lig! $i particip!
la r!zboiul antiotoman pentru a sc!pa de tutela
turceasc!. Pentru împ!ratul de la Praga, Mihai a fost
un condotier iscusit, pe care l"a folosit în R!zboiul
cel Lung. 

Când Sigismund Bathory a început s! fie
inoportun prin ambi#iile sale (pentru el $i pentru
nobilimea maghiar!), iar!$i s"a folosit de domnul
valah ca s!"l îndep!rteze. 

Chiar $i la Praga, în 1601, când l"a primit $i l"a
sus#inut, a fost motivat tot de arogan#a lui Sigismund,
dar $i de dorin#a de a prelua Transilvania ca suzeran
al lui Mihai. Merit! men#ionat c! prezen#a lui Mihai
Viteazul la Praga a fost un eveniment care a marcat
curtea lui Rudolf II. 

Exist! dou! mari tablouri din vremea
aceea la Viena, pictate de pictorul flamand
Frans Franken al II"lea, intitulate Cresus

ar"tându#!i comorile lui Solon $i Solomon ar"tându#!i
comorile reginei din Saba, în care, într"un decor
somptuos, este reprezentat! curtea imperial!
$i împ!ratul de la Praga.

În ambele sunt prezenta#i la loc de cinste Mihai
Viteazul $i arhiducesa Maria Cristina de Austria, fosta
so#ie a lui Sigismund Bathory $i fosta principes!
domnitoare a Transilvaniei. Circul! zvonuri cu privire
la o leg!tur! mai apropiat! între domnitorul român
$i arhiducesa austriac!. 

La muzeul Prado de la Madrid este un al treilea
tablou mare $i grandios, de pictorul Bartolomeo
Stroebel, intitulat Banchetul lui Irod, în care sunt
reprezenta#i regii $i reginele Europei, ca $i mari
personalit!#i. Mihai Viteazul îl întruchipeaz! pe Irod.
Acest tablou a fost pictat prin 1630, ceea ce arat!
c! amintirea vizitei lui Mihai Viteazul s"a p!strat
la curtea imperial! mult timp dup! omorârea sa.

Când Mihai (cu toat! onestitatea comportamen"
tului s!u fa#! de Rudolf II) $i"a construit propriul lui
domeniu, a fost perceput de Sfântul Imperiu, de
Sublima Poart! $i de Regatul Polon drept primejdios
pentru echilibrul geopolitic al regiunii. Voievodul valah
nu respectase regulile jocului. La aceste îngrijor!ri

s"au ad!ugat nemul#umirile $i frustr!rile aristocra#iei
maghiare $i, într"o anumit! m!sur!, ale sa$ilor
ardeleni.

Nici în #ara lui nu ducea lips! de adversari.
Legitimitatea lui $i a urma$ilor s!i era în discu#ie $i
urma$ii Basarabilor Craiove$ti, ca $i boierii din tab!ra
lor, mârâiau, iar #!r!nimea nu"l ierta pentru asprele
legiuiri ale leg!rii de p!mânt. 

În aceste condi#ii, era greu s! supravie#uiasc!. 
To#i istoricii sunt de acord c! Rudolf II, care trecea

printr"o criz! depresiv!, nu a fost implicat în uciderea
lui Mihai Viteazul, care a fost victima unui complot
instrumentat de generalul mercenar italian (de origine
albanez!) G. Basta conte de Huszt.

Dup! 1600 sau 1601, comportamentul instabil
$i dezordonat al împ!ratului $i indiferen#a sa fa#!
de obliga#iile politico"administrative au început s!
genereze nemul#umiri în teritoriile sale $i îngrijor!ri
în rândul familiei. Fra#ii s!i, unii ierarhi (ca episcopul
Melchior Khlesl), dezam!gi#i de modul cum gestiona
Contrareforma, au început s! ia în serios îndep!r"

tarea sa pe motive de tulbur!ri mentale. 
Situa#ia s"a deteriorat $i s"a ajuns la

în#elegerea de la Lieben, din 1608, prin care
arhiducele Matthias a preluat regatul Ungariei,
Austria $i câteva domenii mai mici, l!sându"i
printre altele Boemia $i Silezia.

Rudolf II a continuat s! irite prin modul
de a guverna supu$ii ce i"au r!mas, în special
pe cei din Boemia, unde, printre altele, prin
concesiile f!cute nobilimii reformate, a creat
unele premise ale viitorului R!zboi de 30 de Ani. 

Nemul"umirile fa"! de împ!rat s"au
agravat $i datorit! atrocit!#ilor $i
abuzurilor comise de o unitate de

mercenari condus! de arhiducele Leopold, dar
sus#inut! de împ!rat. O interven#ie energic! a lui
Matthias, în prim!vara anului 1611, a lini$tit lucrurile,
dup! ce acesta a ocupat Praga. 

Situa#ia a fost definitiv clarificat! la 23 mai 1611,
când Matthias l"a deposedat pe Rudolf de toate
teritoriile. Acesta a r!mas doar cu titlul de împ!rat
$i cu dreptul de a locui mai departe în palatul regal
Hradschin din Praga. 

Exonerat de toate obliga#iile, împ!ratul a mai tr!it
câteva luni. A murit la 20 ianuarie 1612, la 60 de ani.
A fost înmormântat în Catedrala Sf. Vitus din Praga,
unde era înhumat $i tat!l s!u, Maximilian II.

Rudolf II a fost victima dezordinilor sale mintale.
Nu a avut motiva#ia $i energia s!"$i îndeplineasc!
obliga#iile de $ef de stat. A fost totu$i un eficient
sus#in!tor al $tiin#ei, culturii $i spiritualit!#ii vest"
europene din vremea sa. Prin toleran#a sa a fost un
precursor al suveranilor lumina#i din veacul urm!tor.
A fost un hedonic, dar nu un destr!b!lat, cu abuzuri
$i scandaluri. Nu a fost în stare s!"$i alc!tuiasc!
o familie $i s!"$i realizeze o succesiune legitim!.
În schimb, a avut parte de un frate care a reu$it
cu respect fa#! de el s! compenseze lipsurile sale
$i s! asigure supravie#uirea neamului Habsburgilor. 

Pentru noi, românii, nu a fost ceea ce am fi avut
nevoie atunci.
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Victor Panduru, Ba!tina, Editura Betta, Bucure#ti, 2021
Autorul, într"un roman complex, cu fundament istoric $i implicit aventuros,

construie$te un orizont social cu caractere puternice% el dezv!luie o profunzime
de con$tiin#! cu anumite implic!ri $i conflicte existen#iale f!r! s! refuze analiza
psihologic! a unor oameni.

Autorul ambi#ioneaz! lucruri mari în ceea ce prive$te discursul narativ,
inventând o limb!
personal! dac! nu
artificial!, atunci foarte
arhaic!, cu centrul
de greutate tocmai
pe aceste arhaisme
ie$ite din limbajul
curent $i ob#inând
uneori vecin!t!#i
surprinz!toare
filologic. Victor
Panduru este un
istoric competent,
chiar dac! idealizeaz!
gloria trecut! prin
personaje umile.
El surprinde plastic

epoca, pân! la am!nunte de intens! documentare
cu virtu#i de istoric, dar practic! o acribie de filolog
în construc#ii contextuale de cuvinte cu origini diferite.

Un romancier cu exact! viziune istoric! $i infor"
ma#ie riguroase, care iese uneori din propria regul!, pentru a realiza o proz!
estetic!, de rafinament $i de medita#ie asupra spectaculum mundi. (Aureliu Goci,
pe coperta a patra)

Valentin Retevoi, Muntele: rai !i iad, Editura Alean, Pite#ti, 2017
Am scris aceast! carte cu prilejul împlinirii a dou!zeci de ani de la înfiin#area

Forma#iei Salvamont Nuc$oara. Din multitudinea de întâmpl!ri $i interven#ii de
salvare la care am luat parte, am ales câteva care mi s"au p!rut interesante
pentru cititori. În ele am descris foarte sincer $i reu$ite, dar $i gre$eli, din care
am avut de înv!#at de"a lungul timpului. (Autorul, în Cuvânt"înainte)

Iat!, a$adar, c! avem în fa#! un album monografic, unic în felul s!u, elaborat
cu me$te$ug literar, fapt pentru care îi mul#umim lui Dumnezeu!

Cu toat! osteneala sa zilnic!, fiind profesor $i director al Seminarului Teologic
„Sfântul Neagoe Vod! Basarab” din Curtea de Arge$, precum $i r!spunsul s!u
prompt $i f!r! odihn!, la toate semnalele venite din mun#i, pentru a salva vie#i
omene$ti, a dat ascultare îndemnului nostru de a ne ar!ta, în scris $i imagini,
eforturile sale supraomene$ti! (ÎPS Calinic Arge$eanul, în Argument)

Cartea pe care s"a hot!rât s"o scrie Valentin Retevoi aduce iubitorilor de munte
tr!iri deja avute sau pe care ar putea s! le aib!, precum $i experien#a unuia care
nu doar a gustat din minunile muntelui, ci a trebuit s!"i înfrunte asprimile, prin ploi
$i ninsori, prin noroaie, n!me#i $i ghe#uri, ca s!"i salveze pe cei care au fost prin$i
de urgiile muntelui sau care pur $i simplu nu l"au respectat. (Ilie &erb!nescu,
în „Minunea de la Sc!ri$oara Mare”, la începutul c!r#ii)

Semn(al) de carte
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La scurt timp dup!
s!vâr"irea dureroasei
dezbin!ri biserice"ti

a românilor transilv!neni
din 1698#1701, preo$ii "i

credincio"ii care au îmbr!$i"at unia$ia "i#au dat
seama c! toate cele promise în diplomele împ!ratului
Leopold I nu erau decât vorbe am!gitoare "i c! erau
amenin$a$i s!#"i piard! legea str!mo"easc!. De
aceea, a început lupta pentru ap!rarea Ortodoxiei.
Aceast! lupt! a durat timp foarte îndelungat, fiind
purtat! cu mult curaj "i st!ruin$! de preo$i "i
credincio"i deopotriv!, înfruntând b!t!i, temni$!
"i alte chinuri.

Lupta sângeorzenilor pentru ap!rarea dreptei
credin$e s#a manifestat în diferite forme: prin
împotrivirea direct! de a îmbr!$i"a unia$ia, prin
trimiterea de memorii, prin trecerea unor preo$i
"i credincio"i sângeorzeni în Bucovina "i Moldova,
prin revenirea la Ortodoxie a unor preo$i "i
credincio"i care fuseser! am!gi$i sau sili$i
s! primeasc! unirea.

Evolu$ia greco#catolicismului a fost sinuoas!
în aceast! regiune care, în timp, avea s! devin!
un bastion al Bisericii Unite cu Roma. Se constat!
c!, la recens!mântul (ancheta) din 1761, condus
de Bukow, satele de pe Valea Rodnei "i din jurul
N!s!udului s#au declarat neunite. Paralel cu acest
recens!mânt, protopopul N!s!udului, Naszodi,
a f!cut "i el o anchet!, ale c!rei rezultate, reale
sau u"or prelucrate, au fost favorabile uni$ilor.
Compararea celor dou! recens!minte a determinat
urm!toarea concluzie: 25 de localit!$i au fost
declarate unite "i li s#au adjudecat bisericile
existente în satele respective.

Progresul unirii avea s! fie uimitor "i s! duc!
în scurt timp la schimbarea definitiv! a raportului
demografico#confesional în regiune. În numai câteva
decenii, majoritatea popula$iei avea s! treac! la
greco#catolicism, lucru explicabil prin prisma înfiin$!rii
Regimentului II de grani$! românesc.

Cert este c!, pân! la Unirea de la 1 decembrie
1918, în aceast! zon! n#au mai existat preo$i
ortodoc"i, implicit, nici parohii ortodoxe, cu excep$ia
N!s!udului, unde era un profesor de religie ortodox!
care#i p!storea pe elevii ortodoc"i din gimnaziu
"i credincio"ii din zon!, atâ$ia câ$i erau.

Pe ieromonahul Ioachim Bâznog îl g!sim
într#o lupt! acerb! cu autorit!$ile locale
"i centrale administrative "i biserice"ti

(atât cu cele greco#catolice, dar "i cu cele ortodoxe)
privind slujirea "i reînvierea Ortodoxiei, pân! a trecut
la cele  ve"nice, la data de 26 aprilie 1943.

Fiind localnic, ieromonahul se hot!r!"te s!
construiasc! biserica pe p!mântul p!rin$ilor lui.
În acela"i timp, autorit!$ile locale trimit adrese
dup! adrese c!tre Episcopia Ortodox! din Cluj,
Protopopiatului din Bistri$a cât "i autorit!$ilor
jude$ene, în care#i erau aduse diferite acuze,
cu scopul de a fi împiedicat în a ridica biserica.

Presiunea asupra ieromonahului din partea admi#
nistra$iei locale "i jude$ene se accentua. Credincio"ii
uni$i se pare c! n#au v!zut cu ochi buni aceast!
ini$iativ! "i, dup! multe intrigi, au trecut la a împiedica
terminarea cl!dirii bisericii. Pretura plasei Rodna
Veche hot!r!"te c! la cl!direa acestei biserici nu
s#ar fi folosit muncitori califica$i, c! întreaga cl!dire
s#a f!cut în lipsa unui inginer arhitect, oprind
continuarea lucr!rii. Ministerul Cultelor "i Artelor
trimite Consistoriului Eparhial din Cluj, în data
de 19 septembrie 1924, un r!spuns în care se
comunica c! s#a cerut administra$iei plasei Rodna
Veche s! suspende d!râmarea bisericii ortodoxe
din Sângeorzul Român pân! la venirea unui arhitect,
care va avea s! constate dac! cl!direa este în stare

de pr!bu"ire sau nu "i dac! este neap!rat! nevoie
s! fie d!râmat! sau se pot face eventuale adapt!ri
necesare pentru continuarea construc$iei. Protopopul
ortodox de Bistri$a, Grigore Pletosu, a intervenit
la prefectur! ca biserica s! fie acoperit! în mod
provizoriu, ca s! nu se deterioreze materialul pân!
la noi dispozi$iuni.

Tot în acest timp au fost confiscate clopotele de
la biserica ridicat! de ieromonahul Ioachim Bâznog.
Cu to$ii jubilau c! ziua cea mare a sfin$irii bisericii
se apropiase "i ea se va înf!ptui f!r! clopote. Dar
nimeni nu socotise c!, mai presus de orice patim!,
de orice influen$!, veghea neadormit! neînfrânta
credin$! a femeii române. Ap!r!toare în toate clipele

grele a limbii "i cultului str!mo"esc, vibrând la orice
nedreptate, femeia român! s#a pus în calea celor
ce au vrut s! d!râme l!ca"ul abia ridicat "i, ca
"i str!bunele ei, în Sângiorgiul Român, glasul
i s#a auzit.

Pentru recuperarea clopotelor s#a constituit, în 12
august 1926, un comitet de dou!sprezece doamne
de elit! aflate atunci la B!i: doamna Simionescu,
so$ia secretarului general din Ministerul de Finan$e,
doamna Mircea de la Carul cu bere din Bucure"ti,
doamna Ciortea de la Cluj, doamnele Maria Cristu
Simionescu, Aurelia A. Domide, Maria Giurgea, Zopa,
domni"oara Man, jurnalista Ecaterina I. Raicoviceanu,
luând biserica sub protec$ia lor. Au pornit ca la
o cruciad! modern! spre eliberarea clopotelor
bisericu$ei. Trei ceasuri întregi bunele românce
au pledat, s#au rugat, au insistat, instalându#se
în prim!ria Sângiorgiului, ajungând pân! la lan$urile
beciului, unde se $ineau clopotele, acestea au fost
desf!cute "i, cu alai, pe c!ru$a preotului martir,
vestitoarele rug!ciunilor c!tre Domnul au fost urcate
în clopotni$!. Tremura bietul primar de frica a ce vor
zice persecutorii bisericu$ei ortodoxe, dar femeile fur!
mai dârze ca el "i, cu lacrimi în ochi, ele î"i v!zur!
r!splata.

În acea perioad!, era prezent! în sta$iunea
Sângeorzului, dup! cum am men$ionat mai sus,
jurnalista Ecaterina I. Raicoviceanu. N!scut! în

anul 1873 la Pite"ti, a fost considerat! „prima femeie
ziarist profesionist din România”. Ea a debutat în
anul 1905, dup! studii de litere "i filosofie (Bucure"ti),
colaborând sau lucrând ca angajat! la diferite ziare
"i reviste, între care Adev!rul "i Diminea#a, Clipa,
La Dépèche, Facla, Rampa, Rampa nou! ilustrat!,
Realitatea ilustrat!, Revista noastr!, Revista Sfetnicul
mamelor, Revista scriitoarelor "i scriitorilor, $ara "i
altele (a mai semnat Laura, Lorica etc.). Referindu#se
la istoria cotidianului Adev!rul, ziaristul "i scriitorul
Tudor Teodorescu–Brani"te afirma c! „Din ini$iativa
lui C. Mille s#a creat Cronica femeii, redactat! mul$i

ani de Fulmen, cea dintâi femeie ziarist din $ara
noastr!”. Ecaterina I. Raicoviceanu a fost o militant!
pentru drepturile femeilor, pentru înf!ptuirea Marii
Uniri din anul 1918, lucrând în timpul Primului R!zboi
Mondial ca infirmier! "i sor! de caritate voluntar!,
pe front. Între anii 1906#1935 a publicat 11 volume
de proz!, traduceri, schi$e, numele ei fiind legat
îndeosebi de ziarul Adev!rul.

Era firesc s! apar! reac$ii din partea ei privindu#l
pe ieromonahul Ioachim Bâznog. În anul 1926 ap!rea
în ziarul Diminea#a un articol, semnat cu pseudonimul
Fulmen, întitulat Pentru cultul str!mo"esc, articol pe
care#l red!m în rândurile ce urmeaz!:

S!ar crede c" e o transplantare reînviat"
a luptelor ce învr!jbeau acum câteva
secole cultul cre"tinesc din Apus, povestea

petrecut! aci, în verdea "i poetica localitate a Sân%
Geogiului Român, ad!postit! între mun#ii Cormaiei
"i sc!ldat! de furtunatecul Some". Povestea
desf!"urat! în jurul bisericu#ei "i a unui biet iluminat,
care, cu pre#ul vie#ii, a #inut cu îndârjire s! ridice
biseric! ortodox! pe plaiuri b!"tina"e române"ti.

Iar dac! e adev!rat c! menirea omului i%e scris!
de mic pe frunte "i în ochi, niciunul mai mult ca
p!rintele ce am cunoscut, umil, blând "i supus
tuturora, nu e icoan! mai vie a acestei zicale din
b!trâni.

De mic copil a fost închinat celor sfinte, iar credin#a
lui nesupus! ne"tiutoare de toate axiomele subtile ale
semidoc#ilor, avea la baz! acea înfl!c!rare adânc!
ce face din cei d!rui#i cu ea, ilumina#ii neînfrân#i de
nici o persecu#ie, de nici o primejdie.

C!ci cine ar crede c! aici în pa"nicul Sân%Georgiu,
cu peste patru mii de suflete, c!lug!rul sfin#it de
biserica ortodox! a întâmpinat ironii, batjocuri, hul!
"i b!t!i?

Aceasta pentru simplul fapt c! prin mijloace proprii,
umblând zdren#uros, rupt de foame, a pus ban
lâng! ban spre a ridica draga biseric! a cultului
str!mo"esc. &i, într%o bun! zi, bisericu#a s%a în!l#at.
Modest!, f!r! turnuri înalte, ca "i înf!ptuitorul ei. Dar,
ca "i M!n!stirea lui Manole, ea se în!l#a într%o zi spre
a fi d!râmat! într%o noapte. Nu de unguri, cum s%ar
crede, nici de evrei ce tr!iesc în pace cu cei de alte
culturi, ci de o mân! de români greco%catolici, sub
f!l!ciosul pretext c! p!rintele ortodox nu e dichisit,
nu e pom!dat, nu poart! frez!, nu miroase a „obilon”.
&i, în ciuda autoriza#iei de la centru, bietul c!lug!r
fu frezat, tuns cu sila, ridicându%i%se pân! "i clopotele
ce le cump!rase din daniile poporului "i din propriile
sacrificii.

– Umile"te%te c! te vei în!l#a, a zis Domnul,
care, în fine, sup!rat de%acolo din t!ria lui cereasc!,
trimisese bietului c!lug!r un ap!r!tor în persoana
unui român "i a so#iei lui, domnul "i doamna Anton
Domide, directorul liceului din Cluj. Ace"ti so#i inimo"i,
ridicar!, în!l#ar! pe umilitul c!lug!r, îl ajutar! cu bani,
îi înlesnir! împrumuturi o mic! subven#ie ministerial!
"i din nou înt!rit, str!jerul bisericu#ei ortodoxe porni
iar la drum cu des!gu#a.

– Da#i, da#i pentru o bisericu#!!
&i, ca o minune, Casa Domnului fu din nou

ridicat!.
Am vizitat%o "i eu, deun!zi, cu o bun! ortodox!,

amica mea Maria Giurgea, marea artist! a Na#io%
nalului "i, unite, mi"cate, nu am "tiut ce admira mai
mult. Pe preotul iluminat, pe care l%am g!sit vopsind
el însu"i u"ile altarului, ferestrele bisericu#ei, sau pe
vrednicul român Domide, ce cu ochii plini de lacrimi
î"i privea bisericu#a.

V! spun toate astea, v%ar pare o poveste "i poate
nu s%ar crede, Sân%Georgiul e a"a de departe, "i
când o localitate e dep!rtat!, atâtea se pot petrece
în ea nesup!rate. Totu"i, eu, a" invita prin aceste
rânduri, foarte respectuos, pe înaltul "ef al bisericii
ortodoxe, s! arunce o ochire asupra unicei biserici
de cult ortodox care se va târnosi în curând, în ciuda
atâtor zavistii în Sân%Georgiul Român.

Ecaterina I. Raicoviceanu"Fulmen
#i ortodoxia în Sângeorz"B!i

Alexandru D#R#BAN
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Profesorul Tiberiu Mih!ilescu a condus
catedra de matematic! din Institutul
de Petrol, Gaze "i Geologie (IPGG) din

Bucure"ti între anii 1962 "i 1970, catedr! din care
f!ceam "i eu parte. Venise de la Universitatea din
Cluj, în locul acad. Constantin Drâmb!, care trecuse
la Facultatea de Matematic! a Universit!#ii din
Bucure"ti, ca "ef al catedrei de astronomie,
conducând în acela"i timp "i Observatorul
Astronomic.

Cred c! o not! distinctiv! a operei "tiin#ifice
a lui Tiberiu Mih!ilescu este adus! de faptul c!
a dezvoltat, în mod deosebit, teorii "i concepte
ale creatorilor de vârf din #ara noastr!, ceea
ce face ca aprecierile elogioase pe care le$au
primit lucr!rile sale din partea unor persona$
lit!#i din str!in!tate s! reactualizeze "i s!
accentueze performan#ele înainta"ilor s!i
din matematica româneasc!.

Despre via#a lui Tiberiu Mih!ilescu ne
spune istoriograful George %t. Andonie (Istoria
matematicii în România, vol. 3, pag. 89) c!
a întâmpinat mult! duritate, datorit! lipsei
mijloacelor materiale în timpul studiilor. Voi
scrie ceva mai încolo c! "i mai târziu a trecut
prin episoade de adânc! triste#e sau grea
suferin#! fizic!, dar z!bovesc înc! asupra
modului în care s$a format valorosul
matematician.

Tiberiu Mih!ilescu s$a n!scut la 6/19 febru$
arie 1902 în Bucure"ti& aici a absolvit "coala
primar!, dup! care, ca bursier, a fost elev la Liceul
„Sf. Sava” în cursul inferior (clasele 5$8) "i la Liceul
„Gheorghe Laz!r” în cursul superior (clasele 9$12),
la sec#ia real!, unde î"i ia bacalaureatul în anul 1920.
În acest an se înscrie la Facultatea de %tiin#e, sec#ia
matematici, luându$"i licen#a în 1927. F!r! îndoial!,
în acest interval de timp a depus "i munc! extra$
"colar!, pentru a se putea între#ine material.

Cu diploma sa de licen#!, a func#ionat ca profesor
de matematic! în înv!#!mântul preuniversitar la
Târgovi"te, Ploie"ti "i apoi la Bucure"ti, la Liceul
„Dimitrie Cantemir”. În leg!tur! cu presta#ia didactic!
a tân!rului profesor Tiberiu Mih!ilescu la Ploie"ti,
aflu de la un fost student al s!u, absolvent al IPGG,
Alexandru Popa, inginer pasionat de istoria "tiin#ei,
c! este vorba de %coala de Comer# inferior "i
superior, care func#iona într$o cl!dire construit!
de Camera de Comer# a jude#ului Prahova.

În activitatea matematicianului, geometrului creativ
Tiberiu Mih!ilescu, un rol important l$a avut Alexandru
Pantazi (1896$1948). Acestei personalit!#i marcante
a "colii române"ti de matematic!, c!ruia Tiberiu
Mih!ilescu i$a dedicat teza sa de doctorat, i se
cuvin cel pu#in câteva rânduri, în acest cadru.

Talentat geometru, Alexandru Pantazi, dup!
licen#a în matematici luat! la Universitatea
din Bucure"ti, în 1920 (anii de r!zboi

întrerupseser! pe cei ai studen#iei), î"i ia din nou
licen#a în matematici la Paris, în 1923, iar la 12
ianuarie 1928 sus#ine la Sorbona teza de doctorat
în matematici, în care trata aplicabilitatea proiectiv!
a hipersuprafe#elor desf!"urabile "i generalizeaz!
unele rezultate ale profesorului francez Elie Cartan,
un creator în domeniul geometriei proiective. Teza lui
Al. Pantazi a fost citat! de Elie Cartan în monografia
sa Les espaces à connexions projectives, ap!rut! în
1937 la Ed. Gauthier$Villards. De asemenea, Pantazi
este citat de Paul Montel. Denumirea „re#ele Terracini$
Pantazi” este p!strat! de "tiin#a matematic!
universal!.

La Paris, Al. Pantazi a urmat "i cursurile Institutului
francez de actuariat, luându$"i diploma de actuar
expert (îl vom g!si lucrând al!turi de Octav Onicescu
la asigur!rile sociale). În #ar!, ca universitar, va fi
mai întâi asistent al lui Gheorghe 'i#eica, la semina$
rul de geometrie analitic!, iar, din 1940, la %coala
Politehnic! din Bucure"ti, titularizat profesor în 1943.
Aici #ine cursurile de geometrie superioar!. Pe linia
preocup!rilor sale actuariale, Pantazi public! la Paris,

în 1934, cartea
Contributions à
l’histoire monétaire
de la Roumanie, 247
de pagini, prefa#at!
de Roger Picard
(1884$1950, jurist "i
economist francez,
istoric al "tiin#ei
economice). S!
mai spunem, legat
de tema articolului,
c! la volumul de
496 de pagini, Opera
matematic! a lui
Alexandru Pantazi,
ap!rut la Editura
Academiei Republicii
Populare Române
în 1956, prefa#a
a fost semnat!
de Gheorghe

Vr!nceanu "i Tiberiu Mih!ilescu.
Tiberiu Mih!ilescu a fost cel mai de seam!

continuator al lui Alexandru Pantazi. Teza sa
de doctorat, sus#inut! la Facultatea de %tiin#e
din Bucure"ti, intitulat! Les réseaux conjugués
à transformés de Laplace en correspondence
asymtotique, publicat! în Bull. Math. Et. Phys.
Ec. Polyt. Bucarest, anul XI, nr. 1, 2, 3, fasc. 31, 32,
33, 1939$1940, pp. 40$139, tip!rit! "i în Monitorul
Oficial "i Imprimeriile Statului, Imprimeria Na#ional!,
Bucure"ti 1940, are înscris! dedica#ia: À M.Al.
Pantazi, Affectueux hommage. 

Între cele 38 de lucr!ri publicate de Tiberiu
Mih!ilescu, semnalate de Andonie în a sa istorie
a matematicii, sunt dou! monografii, Geometria

diferen"ial! proiectiv! (Editura Academiei, 1958, 495
de pagini) "i Geometria diferen"ial! proiectiv!. Teoria
coresponden"ei (Editura Academiei, 1963, 232 de
pagini). În primul volum, aplicând metoda lui Cartan
a triedrului mobil, î"i propune s! o fac! „în#eleas!
"i de cei ce vor s! se ini#ieze în acest domeniu”
(Andonie, pag. 91). Într$unul dintre capitole, autorul
trateaz! despre variet!#ile neolonome introduse de
Gh. Vr!nceanu. Scrie Andonie c! geometrul belgian
Lucien Godeaux a recenzat elogios cele dou!
monografii. De altfel, majoritatea lucr!rilor "tiin#ifice
publicate de Tiberiu Mih!ilescu trateaz! rezultate
ale cercet!rii în domeniul geometriei proiective "i
nu sunt trecute cu vederea contribu#iile lui Gheorghe
Vr!nceanu "i Alexandru Pantazi, cele de la care
au pornit multe din ideile dezvoltate.

Tiberiu Mih!ilescu a fost membru în comisii de
doctorat prezidate de Gh. Vr!nceanu. Un exemplu
este Andrei Dobrescu, profesorul de geometrie
diferen#ial! al seriei noastre, în anul doi de facultate.
Acesta "i$a sus#inut teza de doctorat în comisia
condus! de Gh. Vr!nceanu, din care au f!cut parte
Octav Onicescu, Tiberiu Mih!ilescu "i matematicianul
ie"ean Mendel Haimovici.

Între continuatorii activit!#ii creatoare a lui Tiberiu

Mih!ilescu este citat (Andonie,
p. 102) Froim Marcus (n.
1904), inginerul cu studiile,
inclusiv doctoratul în inginerie,
la Torino (Italia), talentat mate$
matician cu 25 de memorii
în domeniu. F. Marcus a
continuat studiul unor rezultate
ob#inute de Pantazi "i Mih!ilescu.

Activitatea didactic! universitar! a lui
Tiberiu Mih!ilescu începe dup! sus#inerea
doctoratului, când a fost numit asistent

la catedra de geometrie analitic! a profesorului
Gh. Vr!nceanu "i unde, în 1944, este avansat "ef
de lucr!ri. În 1948 este numit profesor de geometrie
analitic! la Facultatea de %tiin#e din Cluj, la catedra
pe care o ocupase anterior Nicolae Abramescu
(1884$1947).

A"a cum am men#ionat chiar în primele rânduri,
în 1962 profesorul Tiberiu Mih!ilescu a fost transferat
la Institutul de Petrol, Gaze "i Geologie din Bucure"ti,
ca "ef al catedrei de matematic!. Din ceea ce în#e$
lesesem atunci, rela#ia profesorului Mih!ilescu cu
"eful catedrei din Cluj nu fusese prea amical!. Acest
"ef era profesorul Tiberiu Popoviciu (1906$1975),
doctor în matematici la Universitatea din Paris,
devenit membru titular al Academiei Române în 1963.
F!r! s! ne fi vorbit vreodat! despre necazuri pe care
le$ar fi întâmpinat la Cluj (poate c! se r!spândiser!
unele vorbe prin Institut), ghiceam pe chipul noului
nostru "ef o umbr! de dezam!gire, de triste#e& poate
situa#ia sa familial!, fiind desp!r#it de so#ie "i de
fiul s!u, dar poate c! "i declan"area bolii diabetului
zaharat  î"i spuneau cuvântul. Nici situa#ia sa locativ!
în Bucure"ti nu$i putea asigura lini"tea sufleteasc!.
Dup! ce un timp a locuit la fratele s!u, a primit o
garsonier! într$un bloc, înc! sub schele, din mijlocul
unui "antier – erau anii în care se construia cartierul
Drumul Taberei.

În Institut a predat cursul de geometrie analitic!
"i diferen#ial! la Facultatea de Utilaj Petrolier, unde
matematica era bine reprezentat! în programa
analitic! (nu se spunea atunci curricula), iar cei mai
buni studen#i la disciplina noastr!, în Institut, erau
aici "i la Facultatea de Geofizic!. Studen#ii i$au
p!strat cea mai cald! amintire, pentru cursurile
clare "i frumos expuse. Îmi poveste"te aceste
lucruri dl inginer, fost student la aceast! facultate,
Alexandru Popa, care, cu prima lui lucrare de cerce$
tare publicat!, în care aplica geometria diferen#ial!
la racordul a dou! recipiente, reprezentând intersec$
#ia a dou! suprafe#e conice, perpendiculare, a mers
la locuin#a profesorului s!u, deja pensionat "i bolnav,
în garsoniera din Bucure"ti. 

Pe când înc! mai func"iona ca "ef
al catedrei noastre, a trebuit s! fac!
o neînsemnat! interven#ie chirurgical!

la un deget de la picior. Diabetul nu i$a permis
vindecarea, deplasarea îi devenise aproape impo$
sibil!, astfel c! a trebuit s! se pensioneze. În afar!
de fiul s!u, Radu Mih!ilescu, care i$a purtat de
grij!, în zilele de suferin#! ale Profesorului, colega
noastr!, matematiciana Georgeta Mihnea, persoan!
de o calitate sufleteasc! cu totul aparte, îl vizita,
f!cându$i diverse cump!r!turi necesare "i stând
îndelung de vorb!.

Necazurile profesorului Tiberiu Mih!ilescu au luat
sfâr"it în ziua de 26 martie 1979, când a închis ochii
pentru totdeauna. A fost înmormântat la Cimitirul
Bellu Evanghelic. 

Matematician Tiberiu Mih!ilescu
Eufrosina OTL!CAN

Totodat", cu acest prilej, voi ad!uga c! altarul cel nou al bisericu"ei
închinate patronului ei Sfântul Gheorghe este s!rac, dup! cum se   poate
vedea din cele scrise, c! od!jdiile sunt peticite, c! sfintele odoare

lipsesc. Deci, dac! oamenii de inim! #i cu drag de biseric! din str!buni (mai sunt
#i din ace#tia) citesc aceste rânduri #i vor s! fac! o fapt! nepieritoare în fa"a
Domnului, ei pot trimite orice daruri sfinte domnului profesor Anton Domide,
Cluj, protectorul bisericu"ei din Sân$Georgiu #i a iluminatului ei slujitor.

Pentru sfin#irea bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a avut
loc la data de 15 august 1926, a fost delegat protoiereul "i protopopul ortodox
al Bistri#ei, Grigore Pletosu, fiind asistat de protoiereul basarabean Teodosie

Wolovey, precum "i de preo#ii Ioan Buzdug, Ioan Arca", ieromonahul Ioachim
Bâznog "i diaconul A. Todoru#.

Bibliografie selectiv!: Mircea P!curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române – volumul 2, Bucure"ti, Editura Institutului Biblic "i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 1994& Mirela Andrei, La grani"a Imperiului: Vicariatul Greco$
Catolic al Rodnei, Cluj$Napoca, Editura Argonaut, 2006& Maria Petcu, Jurnaliste
#i publiciste uitate, în Jurnalism #i comunicare, Bucure"ti, Anul I, 2006, nr. 2$3&
Virgil %otropa, Contribu"ii la istoria bisericeasc!, în Arhiva Some#an!, N!s!ud,
1937& Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj$Napoca.
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În memorialistica sa,
care reprezint! o bun!
parte a operei sale,

Nicolae Iorga rareori face
referiri la o persoan! f!r!

a preciza anumite tr!s!turi fizice sau psihice, f!r!
a contura un portret al acelei persoane. Am putea
spune c! aceast! preocupare portretistic! îl apropie
de Eugen Lovinescu, dar numai preocuparea, nu "i
modul în care ochiul lui Nicolae Iorga prive"te acea
persoan!. Dac! despre Eugen Lovinescu s#a spus
c!, uneori, a folosit "i privirea ochiului r!u, neocolind
unele defecte fizice, despre Nicolae Iorga nu se
poate spune acela"i lucru. Ceea ce îi apropie totu"i
este modul în care simplific! "i amplific! tr!s!turile
unei persoane, pentru a le selecta apoi pe cele
determinante, care s! dea unitatea fizic! "i psihic!
a acelei persoane. Atât la unul, cât "i la cel!lalt, f!r!
a ne întreba dac! acele tr!s!turi au apar$inut în
realitate unei persoane, portretele redate de ei sunt
adev!rate crea$ii literare. La ambii scriitori se resimte
spiritul pamfletar, aceast! tendin$! provenind probabil
din trecutul poporului nostru, care în veacuri întregi
de asuprire "i#a ar!tat superioritatea moral! fa$!
de ocupan$i, uneori ironizându#i sau ridiculizându#i.
A"a se explic! probabil "i dezvoltarea deosebit! în
literatura român! a genului literar epigramist. Dac!
vrem s! "tim cum ar!ta fa$a unuia dintre marii no"tri
scriitori, Creang!, Co"buc, Vlahu$!, Delavrancea ".a.,
c!ut!m în opera lui N. Iorga "i vom g!si descrierea
sa, începând cu ochii (vioi, sfredelitori, ca de iepure
amorezat, foco"i,…), obrajii (ro"ii, pistruia$i, c!zu$i,
slabi,..), musta$a (arcuit!, r!sucit!, revoltat!, în dou!
p!r$i..), trupul (gras, gros, p!trat, greoi, sub$ire ca
trestia,..), continuând apoi cu unele tr!s!turi psihice.

Printre primele portrete le g!sim pe cele ale
gazdelor, pe care el, r!mas orfan de tat! de la cinci
ani, împreun! cu mama lui, doar cu o pensie de 60
de lei, sunt nevoi$i s! le schimbe în Boto"ani, precum
"i portretul primului s!u înv!$!tor. Astfel, omul de pe
piedestal, care se chema domnul, era blond sp!l!cit,
cu o musta"! sub"ire deasupra gurii, care nu zâmbise,
poate, din anii copil!riei, "i despre care ne spune
c! avea o vorb! aspr! "i la orice n!zbâtie le zicea
tic!lo#i bl!st!ma"i. Tot din anii copil!riei, ne red!
portretele fra$ilor mamei sale, Mo"ul Go, Mo"ul Iacob,
Mo"ul Manole, Mo"ul Ioanide, în casele c!rora erau
primi$i cu comp!timire sau, cum spune el, erau milui$i.
Despre Mo"ul Iacob, burlac, ne spune c! îl rodea
oftica "i c! era negricios, cu must!"ile mari #i ochii
foco#i. 

De"i în 1877 avea doar "ase ani, reu"e"te
s! portretizeze, din memorie, solda$ii $arului (b!lani,
ro#ii, gra#i) pe care îi vede în trenurile care traversau
Moldova, când ne spune c! baionetele lor r!s!reau,
din vagoanele de marf!, ca o perie, iar ofi$erii purtau
barba în dou! p!r"i, ca a împ!r!tescului lor st!pân,
înso$ind aceste portrete "i de strig!tul de bucurie
al mamei sale, S$a luat Plevna!

Trecând la gimnaziu "i impresionat de to$i
profesorii, reu"e"te, peste câteva decenii,
din acele puternice imagini din copil!rie

"i adolescen$!, s!#i portretizeze pe to$i. Astfel,
profesorul de istorie era gras, gros, pu"in b!rbos,
cu buni ochi alba#tri, cel de latin! avea o figur!
de refugiat polon, spirit enciclopedist, suflet adânc
#i foarte sim"itor "i era un om de o bun!tate deose#
bit!. Un portret elogios îi face profesorului de limba
român!, care i#a influen$at în mod hot!râtor existen$a
"i care i#a pus în mân! c!r$i de literatur!, altele decât
cele de la "coal!, pe care îl descrie ca având p!rul
sur, uns, l!sat strea#in!, un zâmbet r!ut!cios, ce se
l!rgea sub must!"ile tunse scurt ca la mo#negii din
satul s!u, iar din ochii lui sp!l!ci"i ie#eau scântei.
Despre cel de fizic!, înainte de a ne spune c!
nu#i reu"eau experien$ele, pe care evita s! le fac!,
scrie c! ro#ul must!"ilor sale umflate, deasupra
buzei, parc! anun"a aplecarea la lupt!.

Despre profesorul de matematic!, disciplin!
pe care el nu o în$elegea, scrie c! era foarte îngrijit,
cu barba p!trat!, foarte bine potrivit! de asidu!
piept!nare, slab de boala care îl rodea #i$i m!cina

sufletul, era o fire rece, în fa$a c!ruia elevii se
intimidau "i avea o privire neexpresiv! "i obosit!.
Portrete cu tr!s!turi de personalitate bine precizate,
realizând o unitate între cele fizice "i psihice, red!
"i pentru profesorii de muzic!, desen "i caligrafie.

Chiar "i despre persoanele care viziteaz! liceul
din Boto"ani nu ne spune nimic înainte de a preciza
câteva tr!s!turi portretistice, înainte de a crea
cititorului o imagine a persoanei pe care o prezint!.
A"a, spre exemplu, în memorialistica sa face unul
dintre cele mai frumoase portrete lui I.C. Br!tianu,
care, vizitând liceul, a intrat "i în clasa în care
N. Iorga era elev, a"ezat în banca sa pr!foas!.
B!trânul prim#ministru
a intrat în clas!
neanun$at, pentru c!
nu$i pl!ceau pompele,
era foarte modest "i
avea o privire plin! de
vioiciune "i bun!tate
p!rinteasc!, un
farmec deosebit al
ochilor, în care elevii
un "tiau cât! putere
de voin$! "i crea$iune
se cuprindea. Preci#
zeaz! c! persoana
prim#ministrului I.C.
Br!tianu aducea în
fa$a elevilor atâta
trecut de suferin"!, de
lupt!, de întemeiere #i
de glorie, în faldurile
h!inu"ei lui,… întreaga
istorie a cre!rii patriei
pe care o personifica
mai elocvent decât toate frazele din manuale.
Tr!s!turile suflete"ti ale vizitatorului sunt înso$ite
"i de o descriere a aspectului s!u fizic, care era,
m!runt #i c!runt, b!rbos #i cu p!rul cre" înfoiat,
îmbr!cat în haine simple. Citind cele de mai sus,
ai o imagine a omului despre care autorul î$i vorbe"te
în memoriile sale. 

În portretele sale nu se sfie"te s! scrie "i
despre unele dificult!$i didactice ale dasc!lilor
s!i, cum ar fi: tr!gea câte o palm! (cel de

geografie), îi persecuta pe cei cocolo"i$i de familie
(cel de limba român!), apuca de p!r pe cei înge#
nunchia$i (cel de francez!) ".a. Pe Alexandru Su$u,
profesorul de limba francez!, îl vedea c!#"i f!cea
meseria de dasc!l ca pe o „osând!”, fiind mereu
obosit, iar ca tr!s!turi fizice era slab, palid, cu nasul
coroiat, sub fruntea pe care se r!t!ceau #uvi"e de
p!r alb. Portretele le compune din adjective suges#
tive, care denumesc tr!s!turi bine determinate.
În acest sens, iat! portretul profesorului de "tiin$e
naturale, care era gras, gros, bondoc, cu p!rul
m!runt, cre", cu musta"a care p!rea roas! de molii,
cu glas f!r! sonoritate.

Prin jurul anilor 1880#1900, pe când N. Iorga a
fost elev "i student, tuberculoza (oftica) era o boal!
f!r! leac, mult r!spândit!, motiv pentru care în
caracteriz!rile pe care le face la mai multe persoane
întâlnim expresii ca: era ros de oftic!, î#i tu#ea
agonia sau îl rodea boala de piept ".a.

Un portret la fel de frumos ca al lui I.C. Br!tianu
scrie marele istoric mentorului s!u, omul c!ruia
i#a p!strat o permanent! recuno"tin$!, Alexandru
D. Xenopol (1847#1920), pe care considera c! soarta
i l#a dat profesor "i care i#a prezentat istoria ca
sbucium omenesc, ca necurmate silin"e spre mai
bine, cel care l#a atras cu spiritul s!u nobil spre
abstrac$ii "i care i#a fost model pentru modul în care
unele cuget!ri trebuie comunicate tineretului. Ca
tr!s!turi fizice, cu care, de regul!, N. Iorga î"i începe
alc!tuirea unui portret, despre Alexandru D. Xenopol
ne spune c! era om m!runt #i p!trat, cu fa"a ras!
între lungile favorite ro#cate, cu ochii clipitori #i #ter#i,
despre care afl!m c! urca cu greu dealul Copoului,
având picioarele bolnave. De asemenea, afl!m c!
Xenopol se bucura enorm când descoperea unele

adev!ruri istorice, iar când râdea i se r!#chirau larg
favoritele.

În general, orice carte de istoria literaturii române,
atunci când îl prezint! pe Ion Creang!, al!tur!
"i un portret al scriitorului, precum "i o descriere
a personalit!$ii sale, dar un portret cu tr!s!turi
inconfundabile "i în pu$ine cuvinte numai marele
istoric realizeaz!, v!zându#l pe marele povestitor
gras, gros, ro#u, stângaci #i #iret, rum!n la fa"!.
Portrete autentice, dar sintetice, realizeaz! lui
Caragiale (care te sfredelea cu ochii viorii de sub
fruntea larg!), Vlahu$! (liricul, cu glas adânc, vibrant,
cu vorb! socotit!, cu ochi adânci, str!b!tu$i de

scântei). Pe Delavrancea îl compar! cu un
trubadur cu l!uta$n cui "i care avea un frumos
p!r blond "i cre$ "i o musta"! mic!, ascu"it!,
nevrând r!zboi, iar ochii lui alba"tri aveau
str!lucire de piatr! scump!.

Arta portretistic! a marelui istoric,
scriitor, jurnalist, om politic este
descris! "i în studiul introductiv

scris de Mihai Berza la cele dou! volume
cu titlul Pagini Alese din opera lui N. Iorga,
ap!rute  în 1965, la Editura pentru Literatur!.
M. Berza se opre"te asupra unor caracteristici
ale tehnicii portretistice (începe cu tr!s!turi
fizice, le precizeaz! prin negare, au capacita#
tea de a crea st!ri afective etc.) a autorului,
edi$ia con$inând chiar un capitol, întitulat
Portrete #i Evoc!ri. Capitolul con$ine portre#
tele a 51  de personalit!$i ale "tiin$ei "i culturii
române"ti "i mondiale. Printre personalit!$ile
"tiin$ei "i culturii române"ti, pe care istoricul
le portretizeaz! "i evoc!, re$inem pe B.P.
Hasdeu, Spiru Haret, Aurel Vlaicu, V. Pârvan,

Gheorghe Bogdan Duic!, Dr. I. Cantacuzino, Ioan
Bianu, Petre Liciu, Gheorghe Ti$eica, Gheorghe
Longinescu ".a. O vast! galerie de portrete sunt
"i în lucrarea Oameni care au fost, unde, pe lâng!
portretele unor personalit!$i, sunt "i portretele unor
oameni simpli, pe care autorul le consider! c! pot fi
modele sociale sau au f!cut ceva valoros pentru $ar!. 

În opera savantului g!sim creionate "i portre#
tele unor importan$i oameni politici cum sunt, I.C.
Br!tianu, Ion I.C. Br!tianu, Barbu %tirbey, A.C. Cuza,
Iuliu Maniu, C. Stere, Nae Ionescu, Vintil! Br!tianu,
Nicolae Titulescu "i mul$i al$ii, ca "i portrete ale
membrilor Casei Regale a României. Iat!, spre
exemplu, portretul pe care îl face Regelui Ferdinand,
pe care îl întâlne"te nu cu mult timp înainte de
sfâr"itul acestuia, despre care ne spune c! era
blond, foarte slab, figur! mic!, îngust!, cu palizii ochi
alba#tri, f!r! siguran"! în priviri. Atât în acest portret,
dar "i în altele, observ!m c! adjectivele folosite
au sfere bine determinate, aproape întotdeauna
disjuncte între ele, exprimând însu"iri inconfundabile,
capabile s! trezeasc! reprezent!ri sugestive.
C! portretele sale sunt întocmite cu ochi buni,
deducem, spre exemplu, din cele scrise despre
Nicolae Titulescu, controversele "i chiar atacurile
dintre cele dou! personalit!$i fiind cunoscute, dar
portretul acestuia fiind, în mare parte, pozitiv.

În opera marelui istoric sunt alte sute de portrete,
dar le#am prezentat numai pe cele care am consi#
derat c! ilustreaz! arta portretisticii sale. De"i a fost
criticat, uneori chiar denigrat, de fo"ti colegi, fo"ti
studen$i, fo"ti prieteni, el a r!mas consecvent
principiului c! scopul scrierilor sale este acela de
a contribui la unitatea "i identitatea poporului român,
de a sprijini societatea româneasc! s!#"i ocupe
locul cuvenit în rândul na$iunilor civilizate, potrivit
onorabilului s!u trecut.
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Narcis Z!rnescu s"a n!scut la 11 noiembrie 1948 în Câmpulung"
Muscel într"o familie de intelectuali. Între 1966"1971 a urmat
Facultatea de Filologie, sec#ia francez!"român!, la Universitatea

din Bucure$ti, unde în 1983 a ob#inut diploma de doctor în filologie cu teza
Dialectica recept!rii literare.

Între 1995 $i 2001 Narcis Z!rnescu a ob#inut diplome de absolvire la
numeroase $i variate alte specializ!ri: studii aprofundate $i masterat în
Administrarea Întreprinderilor, la Academia de Studii Economice% curs post"
universitar cu tema Contabilitate de gestiune% cursuri speciale Fundamen"
tele profesiunii bancare $i Management bancar la Institutul Bancar Român%
curs special Managementul cercet!rii în domeniul securit!#ii Europene,
Norme $i strategii de securitate euro"atlantic!, precum $i Probleme actuale
ale securit!#ii $i ap!r!rii na#ionale în cadrul Colegiului Na#ional de Ap!rare
$i altele. În 2001 a ob#inut al doilea titlu de doctor, în $tiin#e economice,
cu teza Premise teoretice "i studii de caz privind modelarea doctrinologic!,
în cadrul Academiei de Studii Economice, Bucure$ti.

Paleta larg! de preocup!ri ale lui Narcis Z!rnescu s"a conturat în jurul
principalelor sale domenii de activitate: didactic (la Institutul de Înv!#!mânt
Superior din Pite$ti, Facultatea de litere% la Universitatea Bucure$ti, Facul"
tatea de ziaristic!% la &coala Na#ional! de Studii Politice $i Administrative,
Bucure$ti% la Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de limbi $i literaturi
str!ine, la Universitatea cre$tin! „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de limbi $i
literaturi str!ine, ambele din Bucure$ti% la Universitatea Apollonia din Ia$i),
jurnalistic (a înfiin#at $i condus diverse publica#ii, a fost redactor principal
la hebdomadarul S!pt!mâna capitalei, între 1984"1989, iar din 2009 este
directorul revistei Academica, editat! de Academia Român!), literar,
de cercetare. Între 2005 $i 2009 a fost consilier parlamentar la Camera
Deputa#ilor, în cadrul Direc#iei Generale pentru Rela#ii Externe $i Protocol.

Din anul 2003 Narcis Z!rnescu este
membru ad vitam al Departamentului
de Filosofie al Universit!#ii din
Sheffield, UK. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, al Uniunii
Ziari$tilor Profesioni$ti din România,
membru de onoare al Asocia#iei Les
Amis de Stendhal, al Fédération
Internationale des Journalistes (FIJ).
Din 2014 este membru al Academiei
Oamenilor de &tiin#! din România
$i al Academiei Germano"Române
(Deutsch Rumanische Akademie –
Bundesrepublik Deutschland).

În 2020 a fost distins cu Ordinul
Chevalier des Palmes al Republicii Franceze.

Dintre c!r#ile publicate: Stendhal (1980), La Renaissance. La poésie
française (1999), Flaubert. Un romancier pour le XXIe siècle (2002),
La Francophonie ou la globalisation par la culture et la civilisation

de l’ Ancienne Europe (2003), Le siècle du Roi Soleil et L’Epoque des
Lumières. Révisions et synthèses modulaires. Instruments heuristiques
et herméneutiques (2005), Le Classicisme et l’Epoque des Lumières.
Modèles et modules (2005), Manuel de L’étudiant Européen (2007), Noi
ipoteze despre certitudini expirate (2008), Doctrinologia (2009), Vérités et
erreurs, Au#delà et en#deca des Alpes, Etudes (trans)européennes (2011),
L’Espace Meta et l’Effet#Trans, Etudes (trans)culturelles, (2011), Le Classi#
cisme (2011). A tradus mai multe c!r#i, mai ales din limba francez!.
(Corina Vlad Diaconescu)

Narcis Z!rnescu

De curând, am reluat
lectura unei c!r"i ce
m#a interesat mult

în momentul apari"iei sale.
Este vorba de Stendhal de
Narcis Z!rnescu, publicat!
la Editura $tiin"ific! %i
Enciclopedic! în 1980,

la Bucure%ti.
Eram atunci deja profesoar! de limba francez!,

la un liceu din capital!, %i participam activ, cu
entuziasm, la evenimentele organizate de Institutul
Francez. Era firesc ca o astfel de carte s! îmi suscite
cel mai mare interes. 

Stendhal a fost %i va r!mâne unul dintre autorii
mei prefera"i, înc! din adolescen"!. Pe atunci nu
b!nuiam c! opera sa va deveni obiect de studiu
pentru mine la Facultatea de Limba Francez!. În anii
de studen"ie, fascina"ia fa"! de eroii pe care îi adoram
s#a întregit cu o privire critic! asupra caracterelor, dar
%i asupra evenimentelor cuprinse în firul nara"iunii. 

Volumul publicat de Narcis Z!rnescu venea s!
completeze ceea ce studiasem la facultate, pentru
c! el prezint! via"a %i opera scriitorului francez într#o
manier! cu totul special!. 

Nu e singura carte pe care am primit#o %i am
citit#o, pentru c!, de#a lungul anilor, am fost la curent
cu preocup!rile %i cu realiz!rile de excep"ie ale lui
Narcis Z!rnescu. 

De%i este evident c! o pagin! de revist! nu poate
cuprinde tot ceea ce a% dori s! spun, voi încerca
s! marchez câteva linii definitorii ale personalit!"ii
complexe %i fascinante a lui Narcis Z!rnescu, spre
a servi drept model genera"iilor viitoare. Demers dificil
%i temerar în acela%i timp!

El a abordat cu competen"! %i cu succes atât
de multe domenii, încât s! vorbesc despre fiecare
ar însemna s! scriu o carte %i nu o scurt! evocare,
a%a cum mi#am propus. 

Tinerii intelectuali vor în"elege cum personalitatea
cu care te na%ti, dac! este puternic!, se poate
des!vâr%i pe parcursul vie"ii, prin studiu, munc!,
perseveren"! %i bun!voin"! divin!. 

În acest sens, Narcis Z!rnescu poate servi drept
model. La 10#12 ani citea din C!linescu, Hegel, Kant,
dorea s! descopere tot %i s! cunoasc! tot. Rebel %i
nonconformist, dar perfec"ionist %i tenace, %i#a con#
struit o carier! polimorf!, de universitar, traduc!tor,
scriitor, jurnalist, eseist, critic %i istoric literar.

De%i a absolvit dou! facult!"i, a sus"inut un
masterat %i dou! doctorate, Narcis Z!rnescu prefer!

s! se declare autodidact. A studiat limbile %i
literaturile vechi: greaca, latina, ebraica %i sanscrita.
Acestea se adaug! limbilor moderne pe care le
cunoa%te, din care a %i tradus: franceza, engleza,
germana, italiana, spaniola.

Este cadru universitar de o jum!tate de secol,
doctor în filologie %i doctor în %tiin"e economice.
În calitate de profesor universitar la universit!"i
de stat %i private, a sus"inut cursuri diverse, care
cuprind o mare varietate epistemic!. 

Urma$ al unei familii de editori, tipografi,
librari, negu"!tori, din Câmpulung#Muscel
%i împrejurimi, dar %i de peste mun"i, o

familie decimat! în „experimentul Pite%ti, supus!
în permanen"! presiunilor, uneori brutale, alteori
subtile, ale regimului comunist, Narcis Z!rnescu %i#a
conceput destinul mereu ca un câmp de lupt!, mereu
pe baricade virtuale sau reale. A suportat el însu%i
amenin"!ri, a fost iradiat, urm!rit, ascultat, dar a
rezistat presiunilor %i h!r"uirii (cf. Dosar CNSAS). 

Revolta lui fa"! de institu"iile terorii nu s#a mani#
festat în lupt! de gheril!, nici în disiden"!, de%i a
purtat toat! via"! în sânge ardoarea str!mo%ilor
dinspre mam!, pleca"i în pribegie din mun"ii Pindului
%i din Gali"ia, obi%nui"i s!#%i fac! dreptate singuri,
neînfrica"i, haiducind prin stuf!ri%ul %i p!durile
Dun!rii, trecând nu de pu"ine ori fluviul înot sau
cu s!niile, pe ghea"a sub"ire, ca s!#%i r!peasc!
ibovnicele %i s!#%i pedepseasc! du%manii. Revolta
lui nu este robespierrian!, ci deseori voltairian!,
ironic! %i pamfletar!. Ceea ce a purtat în suflet
%i în con%tiin"! nu i#a oprit îns! drumul – care
continu! – spre locul binemeritat pe care îl ocup!

azi în cultura român!.
Erudi"ia lui Narcis

Z!rnescu are sclipiri
enciclopedice: literatur!
român!, francez!, literaturi
europene %i literatur!
universal!, semiotic!,
sociologie, psihanaliz!,
istorie, comparativism&
pasionat de teoriile comple#
xit!"ii, dar %i de aplicarea
teoriilor matematicii, fizicii,
geneticii etc. în literatur!,
metafizic!, economie,
management, %i lista poate
continua. 

Nu a citit tot ce se poate
citi, dar a visat s! fie un Pico della Mirandola.
Continu! s! descifreze mistere $i s! se r!t!ceasc!
în labirinturile bibliotecilor, internetului, religiilor %i
credin"elor, masoneriei. Literatur!, istorie, filosofie,
religie, sociologie, economie, politic!, antropologie
sunt doar câteva dintre c!r!rile pe care le b!t!tore%te
de#o via"!, câteva dintre dumbr!vile în care i se pare
c! întrez!re%te umbra divinului. A%a se explic! în
parte anvergura studiilor %i cercet!rilor efectuate,
precum %i varietatea lucr!rilor elaborate.

Cu nostalgii picomirandoliene, a cercetat mereu
alte orizonturi, având o curiozitate %i o deschidere
rarisime, care l#au ajutat s! în"eleag!, s! compare,
s! evalueze fenomenele %i oamenii. Dar %i pentru
a visa mai departe.

$i, pentru c! orice înscris începe la el
cu o întoarcere la origini, a studiat %i a scris
despre etimologii, istorii %i arheologii ale

cuvintelor %i ale sensurilor. Activitatea sa de polihistor
s#a desf!%urat %i se desf!%oar! %i în calitate de
membru activ al unor institu"ii de prestigiu, din "ar!
%i din str!in!tate. Este membru al Academiei Oame#
nilor de $tiin"! din România, al Academiei Germano#
Române din Mainz, membru ad vitam al Institutului
de Filosofie de pe lâng! Universitatea din Sheffield,
al Uniunii Scriitorilor %i al Uniunii Ziari%tilor Profe#
sioni%ti din România. 

În perspectiva unei percep"ii moderne, eficiente
%i rapide a preocup!rilor domniei sale, vom încerca
s! prezent!m o imagine sintetic! asupra activit!"ii
didactice, jurnalistice, %tiin"ifice: profesor, cercet!tor,
ctitor de publica"ii postdecembriste, poet, prozator,
critic %i istoric. 

Schi#! de portret
Corina VLAD DIACONESCU
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Sosit la Bârlad în
toamna lui 1916,
ofi!erul Dem.

Demetrescu"Buz#u, de$i primit
cu considera!ie de cei din fosta
administra!ie civil#, nefiind înc#
Urmuz, trece neobservat de
litera!ii ce se adunau în casa
poetului George Tutoveanu $i

a doamnei sale, Zoe, poet# $i ea. %i nici urma$ii lor,
care"$i vor dep#na amintirile în masivul volum doi din
Bârladul de odinioar! "i de azi – tip#rit în anii optzeci,
cu reveren!ele cuvenite regimului, când Urmuz era
deja cunoscut ca scriitor, nu"l vor pomeni. %i, fire$te,
nici Romulus Boteanu, antologatorul volumului,
care va reconstitui cu har $i umor Bârladul din iarna
lui 1926, cu trupele din garnizoan# cântând sub
drapele ciuruite de gloan!e: „Via!a de soldat – #/ Este
respectat – #/ Sabia $i pu$ca/ Este arma lui. (...) /
Ofi!erii $tie multe/ Ei ne"nva!# $i pe noi/ Unu doi, unu
doi”, $.a.m.d. Dar în iarna lui 1916, purtând uniform#
$i cântând atât de frumos la pian, ofi!erul Demetru
va fi atras privirea doamnelor $i a r#mas în memoria
fetelor în floare sau a celor mai ofilite, de nu $i cea
a vreunei doamne Bovary bârl#dene, poate $i a
slujitoarelor Venerei din cartierul „pl#cerilor” de
pe deal, nu departe de cârciuma lui Murgeanca,
pomenite de sus"numitul Boteanu. Cu atât mai pu!in
va fi b#gat în seam# de scriitorii localnici sau de cei
veni!i de departe, dornici s#"l vad# $i s#"l asculte pe
Alexandru Vlahu!# – unul dintre „muschetarii literaturii
române moderne”, al#turi de Caragiale, Co$buc $i
„trubadurul” Delavrancea, cum îi va numi în cartea
sa C. S#teanu – revenit în urbe $i stabilit împreun#
cu a treia sa so!ie în casa de pe strada Epureanu
a profesorului de muzic# Eugen Buluc. Printre ei
va fi $i fostul coleg de liceu al lui Demetru, medicul
militar cu trese de c#pitan, Vasile Voiculescu.
În minu!ios documentata sa biografie Via#a lui
V. Voiculescu. Voiculesciana (Tipo Moldova, Ia$i,
2013), Florentin Popescu noteaz#: „În lini$titul târg
moldovenesc se retr#seser# din fa!a urgiei r#zboiului
numero$i intelectuali $i de aceea ($i nu doar de
aceea) Academia Bârl#dean# [r#mas# unica aca"
demie a !#rii dup# ocuparea Capitalei de nem!i]
se bucur# înc# de la primele ei întruniri de prezen!a

a numero$i scriitori, medici, juri$ti – unii ajungând
nume de prestigiu ale $tiin!ei $i culturii peste numai
un deceniu"dou#.” (p. 75) Probabil c# $i „unul”
Demetrescu"Buz#u fusese dintre ace$ti „unii”.

Numai c! nici fostul s!u coleg de liceu,
medicul militar devenit scriitor important
dup# r#zboi, nu va men!iona vreo revedere

cu Demetru la Bârlad. Într"un interviu cu N. Crevedia,
Voiculescu va relata peste ani, în 1930: „La Bârlad
cunoscusem pe Vlahu!#. Se refugiase în istoricul
car cu boi $i tr#ia din ce da Dumnezeu. Eram zilnic
în casa lui mai mul!i poe!i: Nichifor Crainic, Cancel,
Donar Munteanu, G. Tutoveanu, I. Valerian $.a.” [S#
fi fost $i Demetru între ace$ti „al!ii”?] „Omul acesta” –
îi va spune lui Crevedia – „care se zice c# în tinere!e
era foarte dificil, mai parcimonios, c#p#tase atunci
un caracter dumnezeiesc, cu o în!elegere adânc#
a oamenilor $i nevoilor lor, se gândea la orice bine
cât de mic pentru aproapele $i pentru !ar#.” (V.
Voiculescu, Gânduri albe, Cartea Româneasc#, 1986,
p. 435) Pl#nuiser# ca la întoarcerea la Bucure$ti
s# fac# un orfelinat pentru to!i orfanii de r#zboi.
Participant $i el, neb#gat în seam#, la acele întâlniri,
Demetru trebuie s# fi fost animat de acela$i elan
patriotic. Admira ini!iativa lor de a tip#ri acel Calendar
al nostru pe 1918, cu pagini însufle!itoare din
Eminescu, Hasdeu, Creang#, Delavrancea, Co$buc,
Vlahu!#, împreun# cu scrieri ale unor autori tineri,
printre ei $i Voiculescu, pentru a fi trimis pe front,
ca un imbold în lupta pentru victorie a celor din
tran$ee. (cf. F. Popescu, op. cit., p. 80)

Pe lâng# atribu!iile de medic $ef de spital,
Voiculescu î$i scria poeziile patriotice pe care urma
s# le citeasc# în serile de joi de la Vlahu!#, tip#rite
chiar la Bârlad în 1918, în volumul Din $ara Zimbrului
"i alte poezii (Tipografia C.D. Lupa$cu). Mai era $i
coresponden!a. Pe de o parte, cu familia, pe de alta,
cu Nadejda %tirbei, c#reia îi traducea poeziile din
german#. O cunoscuse cât a fost medic la Buftea
$i ajunsese, probabil datorit# prieteniei cu ea, $i
în anturajul familiei regale. (F. Popescu, op. cit.,
pp. 81"82) Când s#"i mai r#mân# timp pentru fostul
s#u coleg de liceu, Mitic#? Pare astfel firesc ca
Voiculescu s# nu men!ioneze vreo întâlnire cu
Demetru la Bârlad în interviul cu N. Crevedia, nici
în „Confesiunea unui scriitor $i medic”, publicat

în  Gândirea, nr. 8 din 1934, $i nici în conferin!a
de la radio din acela$i an.

Dar ar mai fi fost un motiv care s#"i !in# departe
pe unul de cel#lalt. Din memoriul lui V. Voiculescu
adresat Ministrului Ap#r#rii Na!ionale în 30 octombrie
1940, în vederea „asimil#rii cu gradul de colonel”
(Victor Cr#ciun $i Radu Voiculescu, „Cronologie”,
în V. Voiculescu, Gânduri albe, ed. cit., pp. LV"LVI)
re!inem c# în 1917, fiind $ef al spitalului de r#ni!i
transformat în spital de contagio$i, medicul se
îmboln#ve$te el însu$i de tifos exantematic, icter
$i febr# tifoid#. Refuzând concediul, continu# s#"i
îngrijeasc# pe bolnavi, fiind decorat pentru acest
fapt cu „Steaua României” cu spade. 

Cam tot în aceea"i perioad! Demetru s"a
îmboln#vit de febr# recurent#. În „Spicuirile”
sale despre via!a lui Urmuz, sora sa Eliza

Vorvoreanu nu d# detalii. Poate c# „febra recurent#”
s# nu fi fost adev#ratul diagnostic de vreme ce
Voiculescu în interviul cu N. Crevedia va atribui
sfâr$itul lui Urmuz unei „boli incurabile”. Sau poate
c# infectarea cu spirocheta Borrelia a fost un mod
elegant de a nu se face referire la o alt# spirochet#,
la fel de u$or de luat în timp de r#zboi? Dar oricare
ar fi fost, spirocheta i"a $ubrezit s#n#tatea $i l"a
împiedicat pe Demetru s# mai plece pe front,
de$i dorise, a$a cum reiese din scrisoarea adresat#
Elizei în 1916. Dac# în perioadele de acalmie ale bolii
citea, meditând despre Eros $i Thanatos, Thalassa
lui Macedonski – o carte de un erotism cum nu se
mai scrisese în literatura român# – sau reflecta la
cuget#rile lui Nietzsche despre moral#, supraom,
r#zboi $i r#zboinici, puseurile de febr# îi provocau
st#ri de delir. În acele nop!i, fie c#"l asalta co$marul
c# era filosoful jurist însurat cu o analfabet# $i
îndr#gostit de pâlnia patefonului, fie c# se visa fericit,
paznic de far pe insula lui, Thalassa, iubindu"se
cu frumoasa Caliope aruncat# pe !#rm de mare.
Vise erotice cu Venera $i slujitoarele pl#cerii, toate
terminate prost. Mai era $i co$marul ascensiunii pe
muntele Parnas $i c#derea în gol. Sau, crezându"se
ciclist în cursa Bucure$ti"Bra$ov, se vedea izbind
în zadar cu picioarele în pedalele pianului, ca s#"l
ajung# pe Macedonski. %i câte altele. Dar venea
mereu trezirea la realitatea r#zboiului. 

Temele sus#inute la cursuri, în fa!a studen!ilor, publicate în tratate,
în reviste de specialitate, fac parte din domeniul $tiin!elor umaniste,
al $tiin!elor comunic#rii, al $tiin!elor politice $i nu numai.

Experien!a dobândit# prin studiu $i cercetare este fructificat# în mod frecvent
de Narcis Z#rnescu prin noi perspective hermeneutice, prin modalit#!i de
comunicare alternative, care îi permit reevaluarea unor
teme în alte contexte $i cu grade crescute de aplicabilitate.
Tr#ie$te într"o permanent# nelini$te a c#ut#rii, a desco"
peririi $i a aplic#rii de noi teorii $i de noi experien!e în
domeniile de care se preocup#.

Aceast# nelini$te a c#ut#rii, a cercet#rii $i a descoperirii
s"a transmis $i lui Petru Molla, „fiul fiului s#u”, pe care,
a$a cum se întâmpl# uneori în via!#, l"a descoperit virtual,
pe internet, doar atunci când acesta, adolescent, a devenit
renumit în urma unei descoperiri extraordinare.

Calitatea de membru al Uniunii Ziari$tilor Profesioni$ti
din România $i, înc# din 1990, al Fédération Internationale
des Journalistes [FIJ], aceea de redactor"$ef a dou#
publica!ii ale Academiei Române, Academica $i Analele
Academiei, de membru în colectivul de redac!ie a nume"
roase reviste $i de multiplu referent $tiin!ific reprezint#
dovezi suplimentare, care îl situeaz# pe Narcis Z#rnescu
printre oamenii de pres# dedica!i profesiei, preocupa!i de via!a cultural#, spiritual#,
$tiin!ific#, social#. 

În privin!a volumelor publicate, Narcis Z#rnescu trece firesc de la monografii
literare, ca acelea despre Stendhal sau Flaubert, la eseuri precum cele adunate
în volumul Noi certitudini despre ipoteze expirate. Eseuri trans%culturale (2008),
la traduceri din limbile francez#, englez#, german#, italian#, spaniol# (Olmecii,
Istoria lucrurilor din Noua Spanie, Arta Egiptului Antic, 2008).

Se cuvine s# cit#m $i câteva din volumele recente. Este vorba de A Treatise
of Extended Receptology, Principles, Models, Hermeneutical Landmarks for a
21 Century Conceptual Revolution, Editura Academiei Române, 2021, prefa!at#
de acad. Alexandru Surdu, cu o postfa!# de acad. Alexandru Boboc, precum
$i Introducere în Doctrinologie. Tratat despre "tiin#a prognozelor minimale.
Principii, strategii, ipoteze, Editura Academiei Române, 2021, cu un cuvânt
înainte de Napoleon Pop, o prefa!# de acad. Lucian"Liviu Albu $i o postfa!#
de acad. Ilie B#descu. 

Pentru a completa profilul personalit#!ii atât de complexe a lui Narcis
Z#rnescu, s# ne întoarcem pu!in în timp. Imediat dup# anii '90, experien!a
dobândit# s"a combinat cu dorin!a de a încerca noi domenii, de a avea

$i alte preocup#ri, unele total diferite. Am putea"o numi perioada de experien!e
noi $i de aventur# existen!ial#. Nu to!i am avut acest curaj! Domnia Sa, da! 

Astfel c#, imediat dup# '90, de numele s#u
se leag# înfiin!area unor publica!ii pe care le"a
$i condus. Unele au scandalizat, altele au fost
primite cu ironie sau invidie, în niciun caz cu
indiferen!#: Oblio, Revan"a, C!minul, Opinia
public! $i multe altele. Eternit#!i efemere. 

Tot din perioada anilor '90 a$ aminti despre
aventura sa antreprenorial#. Narcis Z#rnescu a
pus bazele mai multor srl"uri, societ#!i pe ac!iuni,
joint ventures (româno"italian#, româno"israelian#,
româno"american#) $i ong"uri, care se ocupau
fie de problemele for!ei de munc# în România,
fie de ecologie $i biodiversitate.

La experien!a didactic#, jurnalistic#, antre"
prenorial#, se adaug# $i aceea parlamentar#.
Timp de peste dou#zeci de ani, în calitate de
consilier parlamentar pe rela!ii externe, a condus

numeroase delega!ii participante la reuniuni interna!ionale importante, f#r#
s# rateze vreun meridian.

De$a lungul anilor, a continuat în paralel activitatea sa de universitar
$i cercet#tor al fenomenelor culturale, social"economice $i politice,
d#ruind culoarea unicit#!ii, a cunoa$terii $i a farmecului personal multor

universit#!i de stat sau private.
De curând, Narcis Z#rnescu a primit onoranta distinc!ie L'Ordre des Palmes

Académiques al Republicii Franceze, în grad de Cavaler, ca semn de recu"
noa$tere a meritelor sale.

Cum spuneam, evocarea de fa!# nu poate cuprinde $i cu atât mai pu!in epuiza
tr#s#turile personalit#!ii de excep!ie a lui Narcis Z#rnescu. Prin aceast# schi!#
de portret am dorit s# ilustr#m faptul c# întreaga sa activitate didactic#, $tiin!ific#
$i publicistic# se constituie într"un reper important pentru cultura $i spiritualitatea
noastr#. Poate $i pentru genera!iile viitoare.

Demetru incognito la Bârlad
Ana OLOS
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Prin urmare, nu era timp la Bârlad
de întâlniri între colegi de liceu. Nu !tim
ce anume f"cea Demetru la depozitul de

muni#ii, îns", fa#" de iure!ul în care tr"ia medicul
militar, trebuie s" fi fost o munc" mai pu#in solicitant",
de unde !i sentimentul s"u de vinov"#ie. $i tocmai
de aceea trebuie s"%l fi privit, chiar !i de la distan#",
cu admira#ie !i respect pe medicul militar însurat
de student, tat" a deja patru copii. Era exact cel pe
care !i l%ar fi dorit de fiu tat"l s"u de%acum plecat
dintre cei vii. Care avusese, totu!i, mul#umirea c" fiul
s"u Daniel, c"ruia nu i%a schimbat numele de familie,
s"%i calce pe urme, fiind el viitorul Dr. Ionescu%Buz"u.
S%a însurat cu Alice, atât de elegant" în mantoul
cu guler de blan" scump" !i p"l"ria cu pene,
eclipsându%le pe surorile lui Demetru, cum apare
în fotografia de familie reprodus" de Sa!a Pan" în
Pagini bizare. Fericit? Cine !tie. Dac" soarta lui Dan
din romanul lui Vlahu#" fusese pentru Demetru o
prefigurare a ceea ce urma s"%l a!tepte de se însura
la R"chi#ele, Vasile îl întruchipa pe cel care ar fi putut
s" fie el însu!i dac" n%ar fi dat bir cu fugi#ii îngrozit
de disec#iile pe cadavre. Numai c" în timpul r"zboiul
din Bulgaria la care au fost sili#i s" participe !i el
!i Vasile, v"zuse !i tr"ise lucruri mult mai cumplite.
Avusese în mân", în loc de bisturiu, arma d"t"toare
de moarte, obi!nuindu%se s"%!i poarte cu el pistolul
!i dup" întoarcerea acas". Iar aici, la Bârlad, slujba
lui din administra#ie îi p"rea umilitoare, de nu
ridicol" fa#" de misiunea atât de necesar" !i nobil"
a medicului care putea u!ura suferin#a r"ni#ilor
!i salva vie#i. Dar nu se mai putea schimba nimic.
Poate de aceea, la întâlnirile din casa profesorului
de muzic", Demetru se retr"gea într%un col# sau
în spatele pianului, ascuns de capacul deschis,
!i doar îi asculta pe ceilal#i f"r" s" spun" vreo vorb",
de!i în mintea sa frem"tau atâtea idei !i%l sufocau
atâtea sentimente nerostite.

Totu!i, Vasile Voiculescu avea s"%!i
aminteasc" de el peste ani, când fostul
Mitic" a devenit cunoscut ca Urmuz. În

interviul cu N. Crevedia, publicat în Universul literar
(an 46, nr. 21, 18 mai 1930), probabil în contextul
apari#iei Paginilor bizare, va dep"na mai întâi amintiri
despre anii de liceu (Vasile Voiculescu, Gânduri albe,
ed. cit., pp. 431%439). De!i prieten mai apropiat cu
Nicolae Constantinescu, venind ei amândoi de la
#ar", Voiculescu îi #inea minte pe Urmuz !i pe Ciprian
ca fiind „cei dintâi tr"sni#i din Europa”, care, „pe timpul
când nu se ivise înc" nici expresionismul, ei f"ceau
o literatur" a!a de nou", de surprinz"toare !i de
ciudat" c" nu !tiai ce s" crezi”. Aminte!te de primele
„nuvele” ale lui Urmuz: „extrem de scurte – 20%30 de
rânduri – !i se caracterizau prin nea!teptatul situa#iei,
prin incoeren#a stilului, prin frângerea dintr%o dat"
a gândului”. Chiar citeaz" dintr%una ce începea
cu „Era o frumoas" zi de toamn" !i pe#itoarea
nu venise”, încheindu%se cu „aha, zise el în limba
spaniol", !i disp"ru dup" o perdea” (Op. cit., p. 433).
„Voichi#"” fusese !i el membru al societ"#ii literare
„Capul de r"#oi” !i participase la farse, inclusiv la
cea cu decapitarea ra#elor directorului Vasile P"un.
La întâlnirile din „a!a%zisele must"rii”, f"ceau
monoame, înconjurau masa într%un picior !i discutau
cu lumea despre Platon. Voiculescu recunoa!te
c" ini#ierea sa în tainele muzicii clasice a avut loc
în acest cerc, Mitic" fiind „un muzician !i compo%
zitor des"vâr!it” care le cânta din Beethoven

!i le deslu!ea sensul compozi#iilor mai complicate.
Pentru a asculta concertele simfonice dirijate de
Vachman, intrau sp"rgând geamurile de la Ateneu.
(p. 434) Apoi, intervievatul trece la perioada când
Demetru a ajuns grefier la Curtea de Apel !i la
sfâr!itul lui tragic: „Situa#ia aceasta, poate, faptul
c" era timid, modest !i poet, la care se ad"uga o
boal" incurabil", l%au hot"rât s"%!i pun" cap"t zilelor,
împu!cându%se la $osea, într%o toamn", acum opt
ani.” Dac" medicul cuno!tea suferin#a lui Demetru,
scriitorul citise !i !tia de soarta scrierilor lui Urmuz:
„Literatura lui, o form" tragic", de ironie fa#" de public
!i o neizbutire a lui însu!i, a fost b"gat" în seam"
mai întâi de Arghezi care i%a publicat primele buc"#i
în Cugetul Românesc.” $i adaug": „P"cat îns" c",
în vederea public"rii, c"utând s" le refac", Urmuz
mai mult le%a stricat”. (Op. cit., p. 434) O judecat"
de valoare ce presupune c" ar fi cunoscut !i forma
ini#ial" a scrierilor acestuia. Într%un fel, opinia lui
Voiculescu se învecineaz" cu cele scrise de G.
Ciprian în articolul „Hurmuz” publicat în Contim!
poranul nr. 45 din 1925, citat pentru prima oar"
de Ion Pop în „Atelierul lui Urmuz”, studiul introductiv
la Urmuz. Schi"e #i nuvele aproape... futuriste, 2017:
„Sub titlul Hurmuz (!) prietenul scriitorului vorbea
acolo despre «ideea nimicniciei omului fa#" de
necunoscut – precum ideea nonsensului general
al existen#ei» ca fiind definitorii pentru viziunea
scriitorului, ad"ugând c" «Hurmuz e un n"zdr"van
care se ia la har#" cu natura !i creeaz" al"turi
de ea !i în pofida legilor sale», opera sa fiind
«r"spunsul ironic al omului la ironia universal"».”
(Ion Pop, p. 21)

Îns" cele rostite de Voiculescu în conferin#a
din 2 ianuarie 1932 de la Radio Bucure!ti,
dedicat" în întregime lui Urmuz, sunt atât de

entuziaste, poetice !i elogioase, încât transcrierea
ar merita integral citat". (V. Voiculescu, „Despre
scriitorul Urmuz”, Articole vorbite. Edi#ie îngrijit" !i
prefa#at" de Victor Cr"ciun, Cartea Româneasc",
1974, pp. 97%100) Vorbitorul începe cu un captatio
benevolentiae: „Despre scriitorul Urmuz se poate
spune c" e unic. Bun sau admirabil sunt epitete
pentru literatura obi!nuit". Crea#iilor lui Urmuz nu
li se potrive!te decât calificativul unic. Uluitoarea lui
apari#ie în literatura noastr" a uimit pe to#i !i a z"p"cit
pe cei mai mul#i. Obi!nui#i cu logica istoriei literare, ei
nu puteau pricepe pe cineva care nu avea ascendent,
nu se cobora din niciun p"rinte literar, nu apar#inea
niciunei !coli. C"ci Urmuz purcedea de la sine însu!i
– f"r" filia#ie. Ce tragedie mai cumplit" decât s" nu%#i
împline!ti destinul!” $i continu": „Ca fenomen literar,
proza lui Urmuz s%ar fi justificat într%o epoc" de
culmina#ie literar", când firesc începe declinul !i
corup#ia... Dar a!a, în plin" perioad" s"m"n"torist",
floarea asta stranie, orhideea asta neagr" – într%un
lan cu grâu!...” (p. 97) 

Avem !i un portret al lui Mitic" licean: „Un b"ie#a!
negricios !i sl"bu#, a!ezat totdeauna în ultima banc",
dar plin de ciud"#enii, mai ales dr"cos, dr"cos pân"
la geniu... Ironic !i zeflemist, de ascu#i!ul observa#iilor
!i ironiilor lui nu sc"pau adesea nici profesorii.” (...)
„Vraja lui asupra noastr", a câtorva care ne îndelet%
niceam !i cu literatura, a fost covâr!itoare. Ascu#it
la minte !i copt înainte de vreme, Urmuz ne%a fost
c"petenie, îndreptar. Fiul unui medic cult, care se
ocupa !i cu filosofia, Urmuz înc" de copil era chinuit
de problemele mari ale metafizicii... Nu era ocazie

s" nu discut"m despre suflet, despre lume, dar mai
ales despre Dumnezeu.” (pp. 97%98) Voichi#" fusese
!i el, la fel cu Ciprian, printre colegii invita#i de Mitic"
acas". În aceste ocazii, când le cânta la pian, le
ar"ta !i picturile lui despre care Voiculescu vorbe!te
cu admira#ie. Iar în clasa a patra li s%a descoperit
!i ca scriitor: „Urmuz a fost de la început un ironist,
un zeflemist, îns" folosind ca metod" bizarul,
neprev"zutul, absurdul. Gândul !i imaginea !edeau
întotdeauna într%un echilibru nestabil, rupt necontenit.
Inten#ia era dinadins ascuns" sub ciud"#enii. Din
tot se desprindea un umor amar, batjocur" trist",
o veselie de nebun... Sucul burlesc !i grotesc,
condensat, rece, contura schimonosituri fantastice,
ca gangurile catedralelor medievale. Tâlcul nu%l
scoteai decât dac" erai ini#iat. Dac" nu erai ini#iat,
sau r"mâneai stupefiat, sau te socoteai ultragiat
de n"zbâtiile ce%#i citea !i te sup"rai pe el...” (p. 98)
Repetarea insistent" a cuvântului „ini#iat”, pare s"
fie o aluzie la ini#ierea lui Mitic" într%ale masoneriei.
Iar de aici vorbitorul reia !i completeaz" cele spuse
lui N. Crevedia, rememorând acelea!i farse ce le
vom g"si mai târziu, în amintirile G. Ciprian. $i înainte
de a le citi ascult"torilor s"i câteva fragmente cu care
s" ilustreze umorul lui Urmuz, „altul decât al lui Twain
sau Jarry”, Voiculescu încheie: „La Urmuz e un umor
mai rece, mai abstract, cerebral, mai greu de sesizat
!i de gustat”. (p. 100) 

Interesant este c", de!i episoadele din amintirile
lui Vasile Voiculescu despre anii de liceu sunt similare
cu cele povestite mai pe larg de Ciprian, „Voichi#"”
nu figureaz" printre numele colegilor de liceu ale
actorului%dramaturg, de!i în 1930 (poate !i în reluarea
din stagiunea 1940%1941) jucase în piesa Fata ursului
a lui Voiculescu. („Cronologie”, Gânduri albe, ed.
cit., p. LXIII) E de în#eles c" numele acestuia nu
se g"se!te în Cutia cu maimu"e publicat în 1942,
c"ci Ciprian scrisese atunci doar despre cei disp"%
ru#i dintre colegi !i prieteni. Îns" când î!i republica
amintirile în 1965, este evident c", cel ce va fi
decorat de guvernul comunist cu Ordinul Muncii
cl. I !i Ordinul Meritul cultural cl. II pentru activitatea
literar" !i artistic" în 1967, avusese motive s" nu%l
pomeneasc" pe fostul de#inut politic. Probabil de
aceea îl „uitase” !i Eliza Vorvoreanu pe fostul coleg
de liceu al lui Mitic", întâlnit deseori la ei acas"
!i c"ruia îi citise c"r#ile dup" ce a devenit scriitor
cunoscut !i recunoscut în anii interbelici.

La Bârlad, când se auzeau obuzele de
pe front, lui Demetru nu%i arsese de glume.
Dar lucrurile s%au schimbat dup" terminarea

r"zboiului. Într%una din zilele de dup" revenirea sa la
Bucure!ti, trecând pe la o libr"rie, Demetru descoperi
un volum de poezii ap"rut în 1916, Plumb de George
Bacovia. Citind poeziile „pluvioase” ale noului protejat
al lui Macedonski, Demetru glumea pe seama fos%
tului s"u post de „paznic”, nu de far, ca eroul din
Thalassa, ci la depozitul de „plumbi” de lâng" gara
bârl"dean". $i, cum nici la Bârlad nu fuseser" scuti#i
de intemperii, î!i aminti de seara când, împrumutând
o umbrel" de la profesorul de muzic" Bulucea, v"zu
pe ea cu uimire marca „Fuchs”. Desigur, nu dup"
numele acompaniatorului la pian al maestrului
George Enescu, ci dup" numele o#elarului englez
ce patentase noul model de umbrele cu spi#e de o#el.
Coinciden#" de nume ce avea s%o foloseasc" în mica
sa epopee, o parodie a marii epopei al lui „Mo!
pedal"”, cum îl alinta în sinea lui pe Macedonski.

Curtea de la Arge!

Dumitru Preda, la 70 de ani. De la istorie la diploma"ie, în serviciul
Neamului Românesc, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2021
(2 volume).

Edi#ie coordonat" !i argument de Ioan L"c"tu!u, îngrijit" de Vasile Stancu
!i Ciprian Hugianu, ap"rut" sub egida Centrului European de Studii Covasna%
Harghita în Colec#ia Centenarul Marii Uniri, seria Profesioni#tii no#tri.

Cele 30 de volume ap"rute în aceast" colec#ie [Profesioni#tii no#tri], în
perioada 2010%2021, au fost dedicate unor personalit"#i din domenii variate,
n"scute, ori care au activat timp îndelungat în jude#ele Covasna, Harghita
!i Mure!, sau care prin activitatea lor !tiin#ific", cultural", civic" !i politic"
au sprijinit !i sprijin" d"inuirea identitar" a românilor din acest areal multietnic
!i pluriconfesional din inima României.

Un asemenea volum
dedic"m acum, în anul 2021,
la împlinirea bornei celor 70
de ani, distinsului profesor

universitar, ambasadorului, istoricului !i arhivistului
dedicat, Omului de spirit românesc care este
dr. Dumitru Preda.

Domnia sa este o personalitate binecunoscut"
!i apreciat" în mediile academice, diplomatice
!i civice române!ti, fiind distins de%a lungul
parcursului s"u cu numeroase premii !i diplome
care%i r"spl"tesc prestigioasa oper" !tiin#ific",
bogata activitate diplomatic" !i civic", precum
!i implicarea benefic" în promovarea istoriei
!i culturii române!ti, deopotriv" în #ar" !i în
str"in"tate. (Dr. Ioan L"c"tu!u, în Argument)

Semn(al) de carte
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Versurile Aurei
Christi din Tragicul
vis!tor (Editura

Ideea European!, 2013),
eliberate în interiorul fraz!rii

de stereotipul mimesisului arhetipal al genera"iei
sale, sunt rezultatul categoric, subtil, al jocurilor de
contraste sintactice, excelent între"inute de explor!rile
abisale, metafizice, ale unei retorici inexpugnabile,
de ordin intertextualist: „Cine din mine/ du#m!nos îmi
porunce#te s! fiu, s! cutremur/ râsul trecerii, cerul
neverosimil. Cine/ m$azvârle$n apocalips!? E bine.
%i tremur./ De mine m$ascund în versuri. E$nceput
de moarte?/ Noapte. Înv!" s! respir. Reintru$n via"!,
poate” (Sonat! în palimpsest), #i: „Scriu? Înv!" s!$mi
locuiesc mormântul/ #i în acest poem: mai adev!rat
decât mâinile$mi crude,/ mai adev!rat decât cutre$
murul interior” (Elegia marelui intrus, a doua)& sau:
„Un alt înger d! buzna în via"a mea,/ m! anun"! c!$i
un mare poet, #tie totul&/ prin urmare, st!$n drepturile
lui s! m! înve"e/ cum s! m! joc. «Cum scrii tu – nu
se mai scrie»,/ îmi strig! în fa"! îngerul$poet. Iar eu/
mai v!d via"a ca pe un joc de$a poezia,/ ca pe un joc
cu m!rgele cutremurat, de sticl!./ Tac #i m! joc de$a
«s! fiu eu îns!mi când nu mai pot fi»” (Tratat despre
îngeri). Poezicerile despre producerea actului de
crea"ie „în lumini#urile interioare” (Închide ochii "i
pleac!) ale fiin"ei justific! deseori, la Aura Christi, in$
formalul tr!irilor existen"iale în care „eu… este altul”
(Rimbaud), de parc! cel din urm! nu$#i cunoa#te
geneza: „În aerul nop"ii limpede, substan"ial,/ voi sta
ca pe vremi lâng! zidul meu cenu#iu,/ num!rând,
a#teptând s! treac! timpul – vasal/ secret al eului,
reîntors în pustiu/ M! voi gândi s!$mi schimb planeta,
prietenii,/ s! schimb regulile jocului superior/ «de$a
poezia», în care te constrângi s! fii,/ s! te reculegi
din infernul interior…” (Zid cenu"iu). Universul poetei,
halucinant, fantezist #i întruchipat în medita"ii ontice,
este dominat de un ex$centrism senzorial, cu aur!
livresc!: „Ce gând, ce fapt! vrea s! împlineasc!
Domnu$n mine,/ în fondul intim al fiin"ei, spre care
ceas de ceas m!$ndrept?/ Trecând din eu în eu,
m!$ntorc spre mine îns!mi./ Stau în sicriul luminat,
m! v!d, respir #i m! a#tept” (Sonata înve"nicirii) #i
„Care mi$e drumul? Tiparul meu unde/ Mi l$am uitat?
Vine demonul meu prea/ Puternic. Îmi strig!$n fa"!:
Treci puntea!/ Puntea sunt chiar eu” (A "asea elegie).

Aflate sub semnul transmodernismului,
poemele, când atinse de aripa muzei
lui Eminescu, când influen"ate de iriz!ri

enigmatice nichitiene, cap!t! forme extricabile de
seduc"ie epic!. Dep!rtat de modelele avangardiste
ale postmodernismului, logosul poetei, topit în
„granula"ia textului” (J. Ricardou), nu se vrea o
fatalitate, ci un fapt literar original care anuleaz!
vidul dintre idee #i form!. Datorit! acestei situ!ri
paradigmatice fiin"a poetei se metamorfozeaz!
instinctiv într$un vulcan care nu numai c! erupe în
câmpul inventiv, flexibil, al revela"iei, dar #i produce
muta"ii spa"io$temporale în comprehensiunea ideatic!
a absolutului: „Eu am trimis de milioane de ori solii
ve#niciei mele/ în lume. %i din mâini, #i din ochi, #i
din dor am n!scut,/ îngenunchind a#teptarea tuturor
a#tept!rilor… Dar pân! la/ timpul meu ce va da
rodului – imperialul rod,/ drumul este încurajator de
lung!” (Lumea mea nou!)& sau: „Eram c!lcâiul unui
mit/ ne#tiut, care$#i amâna cu voluptate venirea/
printre c!rturarii subteranei învinse, ontice,/ Un vesel
necunoscut îmi declara c! împreun!/ cu patru$cinci
in#i, de pe teritoriile pontice/ ale poeziei, st!pânesc
lumea, asupra$i cunun!/ o sprijin, o fixez în dosare$
nvinse, orgolios completate cu p!s!ri, scoici, plante,
sisteme din parfum/ de imortele, din resturile poeziei,
pe os/ de voievod încol!cite ca #uvi"ele de fum…”
(Autoimita#ie). Mitul artei scrisului este recuperat
imagistic, ipostazele ascensionale ale lumii întru$
chipate de acesta #i v!zut! în oglinzile alterit!"ii
declin!, justi"iar, miracolul activat între via"! #i
literatur!. Identitatea auctorial!, încifrat transcris!
în misterii deloc aleatorii, se supune, incantatoriu,

„incitând rigoarea/ celui din urm! frig”, „în l!ca#ul
eului” împins în fic"iunea propriului text: „E frig #i nu
mai vine noaptea/ […]/ Pun piatr! lâng! piatr!, verb
lâng! verb./ Lumina$i tot mai aspr! c!tre sear!./ Iar
versu$i ca o foaie de #mirghel,/ ca icnetul în coama
Niagarei.// Ferestrele cresc înspre cer. E frig” (Nu
mai vine noaptea), #i: „Poezia devenise realitatea
mea de o"el./ M! sim"eam uneori acas! între silabele
ei,/ din care m! ridicam asemeni unui extatic miel/
din gr!mezile de cenu#! din spatele casei.// M!
ascundeam în realitatea aceea. A# fi vrut/ s!$mi
înghe"e sufletul acolo #i utopiile,/ #i trupul s! mi$l uit
pe totdeauna acolo” (Hotar de silabe). 

Volumul Tragicul vis!tor este, a#adar, o com$
bina"ie dezambiguizat! dintre „realitatea viclean!”
(aceasta certificând existen"a în timp #i spa"iu a
poetei) #i fic"iune (cea din urm! fiind, cum aser"iona
Raymond Ferderman, „un mod de a aboli realitatea”),
revelând astfel, datorit! flexionarului proces de
semnificare, capacitatea cognitiv! de a defini exact
temeiurile crea"iei. În consecin"!, Aura Christi se
dovede#te a fi st!pânit! perpetuu, în travaliul c!ut!rii
esen"ei poeziei, de o stare de iminen"! proteic!,
sacr!: „Eu voi urm!ri aceea#i Voce, târziu./ Prin
noapte voi înainta ca prin mine,/ ca pe limita
incandescent!, vie,/ ce nu mi$a apar"inut, nu$mi
apar"ine…/ Sunt aceea#i femeie absolut!. %tiu:/
sunt doar mâna prin care Vocea se scrie” (Vocea)
#i: „Când se termin! visele, scriu,/ s! m! trezesc
din visul care sunt./ %i iar!#i e toamn!. %i iar!#i/
cerul sfâr#e#te$n fluturi. Parc! dorm/ #i visez, scriind
acela#i poem demult./ […]/ Cuvintele cad precum
ni#te speria"i lilieci./ În magma, unde st! ghemuit
poemul,/ m! voi trezi din agonia fricii, solar!” (Când
se termin! visele)& sau: „S! ne imagin!m c! totul nu
e decât un joc./ Da, nimic mai mult decât un joc sau
un mit/ g!sit într$o carte uitat!, cu coper"ile ude/ –
scris! de o ierarhie de lari dep!#i"i –/ din care nimeni
nu mai pricepe nimic/ #i nici nu vede felul în care
Omphalos/ ne$arat! cât! eternitate în noi se
ascunde” (Omphalos). 

Privit! din perspectiva logicii aristotelice,
poezia Aurei Christi tr!deaz! un eu avid
de sensuri parasimpatice #i labirintice în

care, sinestezic, î#i afl! fiin"a adev!rul #i irealul unei
lumi posibile, cu o rânduial! bizar!, demonstrând
ra"ionamente poetice realizate prin tehnici de
expresie transmoderne, greu de egalat de altcineva:
„El primul a gre#it./ El #i$a sculptat etericul trup/
într$un singur gând/ sup!r!tor de exact/ #i cvasine$
cunoscut/ #i a vrut s! cread!/ pân! în pânzele negre,/
pân! în pânzele albe/ c! lumea nou! a început/ […]/
el singur participa/ la tristul spectacol/ al lumii vechi
care nu l$a ad!postit” (Tragicul vis!tor)& sau: „Zeii nu
au dreptul s! fug!./ Zeii nu au dreptul s! mint!./ Sau
poate ei sunt în dreptul/ de a min"i atât de covâr#itor,/
încât #i material, #i gândul/ î#i continu! existen"a,/
la nesfâr#it ren!scându$i./ […]/ Cu o sfâ#ietoare
candoare,/ alerg, alerg, alerg în febra terestr!/ c!tre
orizonturile des!vâr#irii/ în care tot timpul te na#ti,
ren!scându$m!./ Ce nesfâr#it po"i fi, zeul meu!
Ce mare!” (Drepturile zeilor). Limbajul, aparent
necodificat, devine un imperios mijloc de exprimare
(#i nu scop) ceea ce justific! monologul contrastiv
de factur! intelectual$paradoxal!. Prin cultivarea
metaforei, Aura Christi î#i asum! liber inefabilul
fanteziei #i înnobileaz! discursul cu accesorii
semantice în extensiune. Distinc"ia gând – idee –
cuvânt subliniaz! în poezia sa adic"ii recognoscibile,
de ordin existen"ial. Mitul, u#or de detectat în
alc!tuirile #i aporiile vie"ii, se axeaz!, „într$o subtil!
rezonan"! eufonic!”, cum a sesizat Nicolae Breban,
pe „acea ipostaziere/ de eter a poemului” (A cincea
elegie), fapt care ne determin! s! accentu!m c!
Aura Christi î#i revendic! propria sa hermeneutic!.
Operarea cu un infrareal produc!tor de fic"iune
o proiecteaz! pe traiectoria magnetic! a parabolei,
"el dorit, la urma urmei, de orice creator în demersul
s!u demiurgic de a re$crea, epic, fantasticul „semn
al min"ii”, cum definea poezia Ion Barbu. Este

legitim! ideea c! Aura Christi este solul abil venit
din margine de anarhie ontologic! #i necuvânt,
f!r! armura prejudec!"ilor, care anun"! revenirea
ultramodernismului în poetica româneasc!, omolo$
gând #i postulând în felul acesta o aproximare a ceea
ce am putea numi iluminare. Nu respingem nici teza
c! am putea s! fim, totu#i, martori ai apartenen"ei
sale la heteroglosie, lucru care ne$ar obliga s!$i
accept!m non$eul pentru care inten"ionalitatea
(pre)facerii poemului, despre care teoretiza premo$
nitoriu P. Valéry, a însemnat tendin"a de evaziune în
lexic, generatoare de efecte simbolice în universul
paradisiac, excelent ilustrate în aceast! ars poetica:
„%i când am v!zut c! nu e nimic de f!cut,/ începusem
s! n!scocim boli secrete/ în vidul ce era pân! la
urm! pl!cut –/ ne "inea de urât în lumile lui discrete./
Vorbeam cu prietenii despre posesie./ St!pâneam
vidul #i lumea dintotdeauna,/ desenând h!r"i utopice
pe gresie, în caiete #col!re#ti, unde$nchideam luna,/
cerul, profe"iile din buc!t!rie./ Închideam în sisteme
târzii strania/ posesie a lumii prin cuvinte – utopie,/
realitatea nins!. %i$o botezam Urania./ %i iar vedeam
dispera"i: nu e nimic de f!cut/ în vidul ce devenea
din ce în ce mai pl!cut” (Urania). 

Aura Christi, asemenea lui Nichita St!nescu,
reintroduce „conceptele în poezie” (Eugen
Simion), motivând clar particularit!"ile

definitorii ale modului ei de a se situa chiar #i „dea$
supra metaforei” derivat! din limbaj. Deschiderea
progresiv$consubstan"ial!, cosmogonic!, spre o
scriitur! unicat, cu mecanisme ontologice în stare de
infla"ie, „înzidind” sinele, vizeaz! o anumit! dedublare
a fiin"ei poetice aspirând spre de$tabuizarea lâncezelii
lexicale tradi"ionale. Circumstan"ele în care ni se
înf!"i#eaz! Aura Christi în Tragicul vis!tor sunt
atât de în#el!toare încât, de la un poem la altul,
ai senza"ia c! „stârvul propriului eu” (La cules)
se scufund! în nisipurile mi#c!toare ale dezordinii
provocate de un „mare cuvânt uitat” (Peisaj în
Duminica Orbilor): „%i m! scufund. M! scufund/
ca$n sfântul abis ne#tiut,/ înfruptându$m! din marele
nimeni/ în mine$azvârlit din alt trup” (Marele nimeni)&
sau: „Vorbind cu trupul a#tept versul care s!$i taie/
respira"ia. S! taie în carnea lui vie./ Pentru asta, da,
merit! s!$mi fac via"a praf #i pulbere./ A#tept, a#adar,
versul care s! scuture la r!d!cin!/ arborele trupului.
S!$l cutremure” (Dintotdeauna). E adev!rat, cuvântul
„reprezint! gândirea” (M. Foucault) #i provoac!
intruziunea poetei obsedat! de „travaliul crea"iei”
(Proust), fapt care argumenteaz! supozi"ia lui T.S.
Eliot: „Poezia nu este frâul liber l!sat emo"iei, ci e
un mod de a evada de sub imperiul ei”. Sentimentul
ascu"it al „sfericului gol”, „vasal al fiin"ei” (Frig),
fac obiectul/subiectul poeticii sale prin a c!rei
„arhitectur!” o umbr! dedalic! „trece din eu spre
Eu” (Sonat! cu vulturi). Prezen"a poetei în text,
pe cât de t!inuit!, pe atât de vizibil!, este reflexul
apoteozei, dac! vre"i, în spiritul lui R. Barthes: „iat!
cuvintele mele: sunt limbaj”. Altfel spus, în regimul
(de)construc"iei imaginarului întâlnit în interiorul
fiec!rui poem se interpun, respingându$se sau
atr!gându$se, timpul planific!rii scriiturii (care reclam!
activarea „punerii în abis”) #i timpul eminamente
poetic (aflat sub inciden"a comprehensibilit!"ii scriiturii
propriu$zise). Opera"ia pe cordul textului favorizeaz!
#i ilustreaz! totodat! dematerializarea materiei
verbale, sacre, #i, desigur, încifrarea mesajului în
arabescurile misterioase ale transmodernismului:
„Zidul cre#tea v!zând cu ochii./ În fa"a lui el continua
s! stea./ Gândul la un limbaj ce$ar con"ine #i ar
exprima/ totul – înc! viu îl mai "inea/ Ca printr$o
neagr! minune/ zidul spre el se muta./ Trebuia s!
fug! iute./ Aerul avea fa"a descompus! de fric!./
Vântul sculpta sunete, schelete albind vidul,/
închise$n ele însele, suferinde minute/ […]/ Un limbaj
ce se înfrupt! din tine ca dintr$un imperiu/ închis în
vecii vecilor într$un eres./ Ai înc! ceva de iubit, de
v!zut, de murit./ Iar #i iar nepreg!tit: stai în fa"a/
aceluia#i zid” (Elegia limitelor).

Transmodernitatea limbajului
poetic al Aurei Christi

Florian COPCEA

C!r"i #i autori
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C!r"i #i autori

Decan de vârst! al scriitorilor, neobosit 
slujitor al cuvântului "i al patriei
De o uimitoare vivacitate !i productivitate literar",

dl Radu Theodoru, care la 17 ianuarie 2021 a împlinit
frumoasa vârst" de 97 de ani (fiind indiscutabil
decanul de vârst" al scriitorimii române), autor
cu o via#" tumultoas" !i cu un palmares cultural pe
m"sur" (a publicat pân" în prezent, dac" am num"rat
bine, 27 de romane, 15 volume de povestiri, 6 de
c"l"torie, 16 de literatur" politic"$document,
5 de publicistic", e autor al mai multor piese
de teatru – unele au v"zut luminile rampei la
teatre importante din #ar", la care se adaug"
9 c"r#i pentru copii, benzile desenate !i alte
3 scrise în colaborare), este, prin totul,
un exemplu de scriitor$patriot, slujitor
al adev"rului, indiferent de conjuncturile
!i etapele istoriei în care i$a fost/îi este dat
s" tr"iasc".

Retras din via#a public" de vreo dou"
decenii, dl Radu Theodoru tr"ie!te !i scrie
în satul Comana (comuna Gr"di!tea pe
Arge!, jude#ul Giurgiu), unde, pe lâng"
preocup"rile literare, s$a implicat în via#a
localit"#ii sub toate aspectele ei: este
agricultor, dar !i un veritabil ferment al
activit"#ilor de cinstire a memoriei celor
care, de$a lungul istoriei, s$au jertfit pentru
libertatea !i independen#a #"rii.

Din ini#iativa sa !i cu ajutorul Episcopiei
Giurgiului !i al M"n"stirii Comana, aici s$a
ridicat o troi#" în amintirea românilor c"zu#i
în luptele de la Cotul Donului, s$a amenajat
un mic muzeu de istorie !i anual au loc
întâlniri !i simpozioane pe teme de istorie, la care
particip" veterani de r"zboi, speciali!ti în domeniu,
cercet"tori !i invita#i din România !i din Basarabia.

General maior, veteran de r"zboi, membru al
Uniunii Scriitorilor, premiat al Academiei Române
!i distins cu Emblema de Onoare a For#elor Aeriene,
dl Radu Theodoru – prin energia, patriotismul, d"ru$
irea întru binele #"rii – este un excelent exemplu
pentru genera#iile de azi !i pentru cele de mâine.

De curând, dl Radu Theodoru mi$a f"cut onoarea
de a$mi trimite dou" volume masive (620 !i 538 de
pagini) ale jurnalului d$sale intitulat O via!" f"r" fard.
M"rturii, m"rturisiri (Editura Paco, Bucure!ti, 2020).

Trebuie s" spun din capul locului c" lectura
acestor c"r#i s$a dovedit a fi nu numai de mare
interes, ci !i incitant", fiindc" dincolo de însemn"rile
cu caracter mai mult sau mai pu#in personal,
volumele deschid neb"nuite ferestre c"tre locuri,
medii !i oameni din mai bine de nou" decenii.
Decenii pe care generalul maior !i scriitorul le$a
str"b"tut implicându$se, în tot locul !i în toate
situa#iile, în evenimente.

În c!utarea r!d!cinilor
M#am n"scut la Ineu, în jude!ul Alba, la 17 ianua#

rie 1924, într#un castel feudal, par!ial ruinat, cu un
parc s"lbatic dând în apa Cri$ului Alb. De aproape
trei decenii tr"iesc într#o cas" de !ar" în care am
sugerat stilul brâncovenesc, cu arcade $i vitralii, cu
vie $i pomi fructiferi, care d"deau în lunca fabuloas"
a Arge$ului. D"deau, pentru c" Ceau$escu, vrând
s" construiasc" canalul Bucure$ti – Olteni!a, a trecut
lunca sub lama buldozerelor, desfigurând peisajul,
schimbând microclimatul…

Se în#elege aproape de la sine c" un intelectual
(!i cu atât mai mult un romancier!) nu$!i putea desf"$
!ura destinul în lini!te dac" nu !tie ori nu caut" s"$!i
afle r"d"cinile, s"$!i cunoasc" arborele genealogic
pe care i s$a înscris/i se înscrie neamul din care se
trage. „Spi#a Theodorilor – ne spune autorul jurna$
lului – se trage dintr$un neam de oieri, c"rturari !i
negustori aromâni din Drenova, Albania. Pe atunci,
în secolul trecut (e vorba de sec. XIX, n.n., F.P.),

se numeau Nanu. A!a cum se numesc mul#i aromâni.
Bunicul, Temistocle Nanu, !i$a vândut averea !i
negoa#ele, era epoca tulbure a r"scoalelor împotriva
Imperiului Otoman !i a represiunilor s"lbatice,
cu tragedii cutremur"toare în lumea aromânilor,
!i !i$a schimbat numele din Nanu în Theodoru, care
însemna Cel h"r"zit de Dumnezeu, spre a se pune
sub protec#ie divin", !i a venit în #ar" înainte de
R"zboiul Independen#ei. Fiind el om cuprins, !i$a

deschis un nego# cu
vinuri, era angrosist,
având depozitul !i
pr"v"lia pe strada
Minotaur, care lega
!i leag" Uranusul
de Antim, chiar pe
col#ul cu Antim,
cump"rându$!i la
câteva numere mai
sus de Minotaur o
pereche de case
ar"toase, cas" mare
cu un fel de demisol
!i parter înalt gen
vagon, cu dou"
intr"ri, una de
serviciu, cealalt"
la strad", cu coper$
tin" de sticl" !i
balustrade din fier
forjat.”

Despre mama
lui, scriitorul ne
spune c" era

„sobr", energic", cititoare de literatur" român" !i
francez", aprig" f"r" s" fac" niciun fel de concesie,
nici familiei, nici str"inilor… Fiind ea orgolioas",
refuzând toate mofturile, ipocriziile, snobismele care
caracterizau burghezia avut" a timpului. Optic" pe
care mi$a imprimat$o de mic”. Iar despre tat": „Nu
prea silitor la înv"#"turi, l$a calificat via#a, dându$i o
mul#ime de diplome profesionale, o situa#ie respec$
tabil" !i o avere modest", de slujba! mai r"s"rit
al statului socialist. Dintre Theodori, tata !i cei doi
fra#i mai mari, ofi#erii, au mo!tenit spiritul migrator
al neamului de oieri !i c"rv"nari. Tata !i$a plimbat
familia dup" capriciile slujbelor, ancorând$o în final
la Timi!oara…”

„Spiritul migrator”, am ad"uga noi, a fost mo!tenit
!i pe mai departe de scriitor – pe care, urmând
traseul biografic descris în prezentul jurnal, îl vom
g"si când la Bucure!ti, când la Timi!oara, la Sibiu,
Bra!ov !i mai departe, pe m"rile !i oceanele lumii,
toate c"l"toriile !i aventurile devenind, la timpul lor,
c"r#i, memoriale de c"l"torie, romane.

Ceea ce surprinde !i „câ!tig"” cititorul în volu$
mele despre care scriem aci este, înainte de toate,
meticulozitatea cu care sunt relatate faptele, am"$
nuntele, picanteriile etc. etc., de unde !i p"rerea c",
educat în spirit militar !i, deci, respectând cu stricte#e
disciplina de armat" (pe care în c"r#i o !i recunoa!te!),
autorul !i$a notat în carnete, de$a lungul vremii, totul.
Iar acum acele nota#ii s$au dovedit a fi o adev"rat"
fântân" de aur în ce prive!te documentarea.

„Sunt ceea ce sunt !i datorit" 
lui Eminescu…”
Chestiunea de c"petenie pentru istoria $i

continuitatea de dezvoltare a acestei !"ri este ca
elementul românesc s" r"mâie cel determinant, ca
el s" dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui
s" r"mâie pe viitor norma de dezvoltare a !"rii $i s"
p"trund" pururi aceast" dezvoltare. Mihai Eminescu
%i iat" un reper, moral !i nu numai moral, în

adolescen#a scriitorului, pe când era elev al liceului
„C. Diaconovici–Loga” din Timi!oara: lectura operei

politice a lui Eminescu.
„Începând cu 24.10.1941
(exactitatea consemn"rii e
prezent" !i aci, n.n., F.P.) –
scrie Radu Theodoru – tot ce
era înc" nebulos, necristalizat, în stare latent"
sau într$o efervescen#" difuz", a început s" treac"
printr$un proces aproape patetic de cristalizare !i
esen#ializare… Studiindu$l pe Eminescu în ipostaza
de gazetar !i ideolog al na#iunii, de vizionar politic,
am în#eles tot ce Casapu (profesorul lui R.T., n.n.,
F.P.) n$a !tiut s" explice !i s" motiveze. Abia atunci
mi$am dat seama ce m" nemul#umea la expunerile
lui, f"r" s" pot numi limpede acea nemul#umire.
Abia atunci am în#eles care sunt cauzele economice,
sociale !i politice care minaser" România, care$i
otr"viser" moralitatea. De atunci, Eminescu, poetul
de geniu, prozatorul roman#ios, a r"mas doar pentru
ceasurile rare, când sim#eam nevoia de desc"tu!are.
Pentru mine a r"mas ca director de con!tiin#" istoric"
Eminescu analistul !i vizionarul politic. Sunt ceea
ce sunt !i datorit" lui. În toate romanele mele istorice
!i contemporan$sociale exist" Eminescu. În ipostaze
de gânditor politic.

Iarna lui 1941 spre 1942 a fost dedicat" studierii
!i restudierii celor dou" volume. La marile r"scruci
de con!tiin#" ale vie#ii mele m$am întors la Eminescu.
%i m" întorc mereu la Eminescu. S" nu gre!esc.
El fiind chintesen#a de geniu a poporului meu.
Eu r"mânându$i doar o!tean loial !i credincios.”

„Lecturile mele din adolescen#! au    
fost hot!râte de o for#! c!l!uzitoare
din afara familiei, din afara "colii, 
a colegilor "i a mediului în care 
am crescut…”
Am fost militar cu mult" vreme înainte de a

îmbr"ca uniforma. Prin structur". Prin mo$tenire.
Prin spiritul de ordine. Printr#un sentiment de demni#
tate aproape feroce. Prin toate suferin!ele, jignirile,
nedrept"!ile, silniciile f"cute !"rii. Mai vechi. Dar mai
ales cele noi. Tr"isem $i tr"iam dramatic ru$inea
abandon"rii teritoriilor na!ionale. Tr"isem $i tr"iesc
dramatic suferin!ele celor abandona!i odat" cu acele
teritorii. %tiam c" nimic nu va putea fi recâ$tigat decât
cu arma. Tr"iam ciudat istoria. Nu rememorând#o.
Identificându#m". A$a cum bunicul $i unchii mei
participaser" la cele trei r"zboaie care f"cuser"
România, m" sim!eam obligat moral s" particip
la al patrulea, care s" refac" ceea ce pierduser"
politicienii corup!i $i la$i. %i un rege netrebnic.

Aceast" m"rturisire, f"cut" cu mult" mâhnire,
venea dup" ce dl Radu Theodoru încercase s" se
apropie de Mi!carea Legionar", care, zicea el, „îmi
sanc#ionase o bun" parte din naivitate”. În condi#iile
date, liceanul se refugiaz" în lectur".
%i iat" c"r#ile care îi sporesc !i mai mult dorin#a,

apetitul form"rii ca aviator: „Am ajuns la c"r#i în
aparen#" modeste ca Zbur"torii no$tri de Mihail
Negru !i locotenentul$aviator Gheorghe Iacobescu,
Aripile mele de Irina Burnaia, excelenta trilogie a
lui Victor Ion Popa, Maistora$ul Aurel – Ucenicul lui
Dumnezeu… Cecil Lewis cu minunatul volum În zodia
S"get"torului… Noi, cartea celebrului Charles A.
Lindbergh, primul pilot care a traversat Atlanticul de
Nord !i, desigur, c"r#ile lui Saint$Exupéry cu magia
slujirii la aripi !i otrava zborului infiltrat" în fiecare
pagin".”

Lecturile amintite, „altoite” pe mai vechea dorin#"
de a deveni aviator, au determinat în chip hot"râtor
destinul liceanului, dar în mare !i bun" m"sur"
!i pe cel al scriitorului.

Acesta din urm", ajuns la vârsta senectu#ii,
î!i rememoreaz" sie!i (dar o face !i pentru cititorii
lui) momentul primului zbor cu planorul.

Radu Theodoru – Romanul
unei vie#i sau via#a ca un roman

Florentin POPESCU
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Textul, care oricând poate face parte
dintr!un roman, este nu numai conving"tor,
ci #i mi#c"tor, cititorul empatizând cu autorul

acestuia: „Iat" c" împlineam visul de a m" desprinde
de p"mânt. Câ$iva metri (era un zbor cu planorul,
n.n., F.P.). Precum precursorii avia$iei. Departe de
rotirea maiestuoas" a berzelor. Sau a g"ii mari de
p"dure v"zut" din leag"nul nucului crescut în malul
Bârzavei. Un zbor de galinacee. Dar zbor. Nu numai
o desprindere de p"mânt. O desprindere de tine.
Un ce inefabil dedublat de o acuitate neb"nuit"
a sim$urilor. În secundele cât dura desprinderea,
vedeam iarba unduind, c"pi$ele de fân, arinii din
lunca Jiului schimbându!#i pozi$ia, mi#cându!se,
pierzându!#i individualitatea, devenind o linie
p"stoas", hobanele susurau într!un fel ciudat,
curentul de aer m" înv"luia într!o îmbr"$i#are tandr"
#i aromitoare, fanion picat u#or, declan#are, s" nu
pierdem viteza, a#a e bine, p"mântul vine blând spre
tine, nu zgând"ri planorul c" #tie el ce face, $ine!l
doar la orizontal", patina #terge iarba, luneci într!un
filaj lung cu târti$a pe p"mânt, gata, l!ai a#ternut,
te zgâl$âie pu$inel, ai sta acolo în scaun s" ascul$i
ecourile în adâncul din tine, dar vin b"ie$ii...
la goan" s" ducem planorul la punct.”

În zodia brazdei !i a palo!ului
În multele câ!tiguri pe care mi le adusese

avia"ia militar#, în spe"# avia"ia de vân#toare,
de la cele morale la cele intelectuale, de la cele
psihologice la cele fizice, se înscria viziunea
panoramic# – istoric#.

Dup" nou" ani de avia$ie, dl Radu Theodoru
este trecut în rezerv" #i!#i pune problema
viitorului. Se hot"r"#te s"!#i îndrepte toate
energiile c"tre crea$ia literar", respectiv s"
realizeze romanul Brazd# !i palo!, în care
evoc" figura lui Mihai Viteazul. „Deci – scrie
el – mobilizare total". De fapt, eram singurul
mobilizabil. De fapt, eu eram o#tirea. Tot eu,
statul!major. Tot eu, comandantul. Tot eu, serviciul
de informa$ii #i contrainforma$ii. Planurile de ofen!
siv" au fost cople#itoare. Obiectivele aproape utopi!
ce: limba român", de la Ispirescu #i Delavrancea la
a satului meu, de la cea vorbit" la cea cronic"reasc",
de la cea a uricelor la cea a românilor din M"rginime,
#i mereu Eminescu #i mereu fi#e cu variante, cu
sinonime #i omonime #i iar"#i carne$ele cu vorbe de
aur auzite în pia$" sau în predicile popii din R"#inari,
care tuna de mi se ridica p"rul vâlvoi #i!i anatemiza
pe anticri#ti #i mereu la arhaisme #i mereu la limba
vie, f"lindu!m" s" pot numi calul în toate ipostazele
lui de la mânz la tretin, bidiviu, sirep, #oimulean,
telegar, tr"pa#, buiestra#, povodnic, gonaci, fugar,
gloab", o$opin", gasmet #i mereu p"trunzând în
armoniile ei interioare pe care le leg"nam în cuvinte
pline de must #i culoare.”

Este interesant de observat c" dl Radu Theodoru
prezint" aci un „dosar” al romanului care l!a f"cut
celebru #i care a fost tip"rit în mai multe edi$ii de sute
de mii de exemplare. Cine spune Radu Theodoru,
dac" este cât de cât ini$iat în literatura contemporan",
spune Brazd# !i palo!, chit c" în dreptul acestui
nume de scriitor mai figureaz" numeroase alte
c"r$i, dintre care unele sunt tot la fel de bine scrise.

Aci, în capitolul consacrat modului în care
a fost redactat romanul cu pricina, scriitorul
o spune deschis #i pe #leau: nu i!a fost u#or,

dar n!a abandonat ideea #i a mers cu ea pân" la
cap"t. A citit mai înainte studii de estetic", de istorie
literar", de critic". Apoi a trecut la documentare
istoric", „de la canavaua istoric" la coresponden$a
vremii, de la programele universit"$ilor poloneze
la cele ale Padovei, iconografie de epoc", îmbr"!
c"minte, foi de zestre, c"r$i de judecat", alimente
#i pre$ul lor, hanuri #i tarife, organizare social" #i
ob#teasc", podoabe, leacuri, balade, port popular,
partide politice, târguri, bresle, unelte, arme, tactici,
tehnic" de lupt", cium", holer", l"custe, flor" #i faun"
pe zone geografice, obiceiuri: la na#tere, la botez,
la cununie, moarte% ora#e #i cet"$i, planuri #i stampe
de epoc", mituri, drumuri comerciale, harna#amente,
butci #i care negustore#ti% onomastica. La români,
turci, sa#i, secui, unguri, t"tari. Locurile b"t"liilor.
Dispozitive de lupt". O nebunie a nebuniilor. Nu m"
puteam în#ela pe mine însumi. Dar mai ales nu!mi
puteam în#ela cititorii, dac" voi avea cândva cititori.
Trebuia s" tr"iesc epoca. În esen$a ei conflictual",
în esen$a ei spiritual". Dar #i în via$a de zi cu zi.

Eram obligat s" devin Mihai Viteazu. S" #tiu tot ce
#tia el. S" fiu #i s" nu fiu prizonierul Buze#tilor. S"!mi
stabilesc raporturile cu Cantacuzinii de la Stambul.
Cu politica boierilor filo!turci. Se reorganizez o#tirea.
S"!mi iubesc ibovnica. Pe Tudora. S"!mi muncesc
caii de lupt". S"!i trec prin cercul de foc. S"!mi
asigur alian$e.”

„Dosarul” unui roman este întotdeauna interesant.
Pentru cercet"torul #i istoricul literar, dar #i pentru
cititorul obi#nuit, curios s" afle culisele înf"ptuirii unei
opere literare, culise adesea la fel de incitante ca #i
opera propriu!zis". Ne amintim, bun"oar", cât de bine
#i cât de comentat a fost „dosarul” romanului Scrinul
negru de G. C"linescu, spre a lua un singur exemplu
din nu prea multele cazuri existente în literatura
noastr" modern" sau contemporan".

M"rturisirile scriitorului privind romanul s"u istoric
Brazd# !i palo! sunt revelatoare #i într!un anume
fel completeaz" benefic orice medalion care îi va fi
consacrat lui Radu Theodoru în istoriile #i dic$ionarele
literare ce se vor scrie în viitor.

Pe de alt" parte, m"rturisirile de acest fel devin #i
un fel de „fi#e de temperatur"”, dac" se poate spune

a#a, ale st"rilor, tr"irilor, sentimentelor scriitorului.
E adev"rat, într!un fel sau altul, detaliat sau fugitiv,

m"rturisirile sunt prezente #i în c"r$ile ce alc"tuiesc
bibliografia de autor a dlui Radu Theodoru.

Aflat în în"l$imile cerului, la bordul avionului, sau
pe mare, în îndep"rtate col$uri ale lumii, scriitorul
tr"ie#te plenar, prin toate fibrele sufletului s"u
clipa/clipele în care se identific", cum însu#i zice
într!un loc, cu natura, cu universul. 

În acest sens citim într!un loc: „Am sim$it aproape
dureros cum m" deschid, l"sând oceanul s" m"
p"trund" cu for$a lui cosmic". Astrele mele, momentul
meu astronomic, horoscopul meu, m" aduseser" în
Ocean. Dup" cum tot ele mi!au ales itinerarul care,
dublând o parte din Marea Mediteran", din cea
Tirenian" #i Adriatic", a cl"dit pe ecoul atlantic o nou"
stare de a fi, descoperindu!m" într!o dimensiune abia
visat" în adolescen$", când între oceanul planetar
#i cel stelar, l!am ales pe cel din urm".”

S" fie, oare, autodisciplina un secret 
al longevit"#ii?
Decenii la rând în raiul de la Gr#di!tea, programul

meu zilnic a fost de o rigoare cazon# exasperant#...
Urm"rind mai degrab" fluxul memoriei #i pe cel

al amintirii decât firul strict cronologic, calendaristic,
al propriei vie$i, dl Radu Theodoru alterneaz"
adesea faptele #i istoriile din trecut cu gânduri, idei,
sentimente din prezentul imediat. Sau cu anume
m"rturii despre modul #i stilul s"u de via$". „Aerul,
soarele, apa, hrana, odihna, yoga, activitatea #i
exerci$iile fizice, refuzul tutunului, cafelei, excesului
de b"uturi alcoolice, formelor perfide de sedentarism,
de a ocupa func$ii, adic" eliminarea radical" a facto!
rilor sociali stresan$i cu înrâuriri nefaste asupra
organismului – noteaz" memorialistul – au contribuit
esen$ial s" st"pânesc un trup armonios #i s"n"tos,
care a înmagazinat un mare poten$ial energetic.”

&i, ceva mai la vale, adaug", referitor la programul
zilnic de la Comana: „De#teptarea între 5.30 #i 6.30,
func$ie de anotimp. Exerci$iile yoga. Oriunde eram.
Acas". La hotel sau aiurea. Dup" revelion. A doua
zi de Cr"ciun. Adic" orientarea spre nord (cum spre
nord, aproximativ în axa polilor sunt orientate #i
paturile ca s" profit"m de magnetismul planetei,
$inând sub pern" un s"cule$ din americ" plin cu
frunze de nuc #i izm"), exerci$ii pentru ochi, gât,
limb", obraji, salutul soarelui, relaxarea, câteva

asane, respira$ia controlat" cu re$inerea aerului,
concentrarea. B"rbieritul zilnic.”

S" fie, oare, acesta unul din secretele longevit"$ii?
Tot ce se poate.

Implicat în momentele !i evenimentele 
timpului s"u
Am tr#it sute de experien"e. M$am perindat prin

sute de cuno!tin"e. Am fost pe rând sau în acela!i
timp, deceniu sau veac, o!tean de rând sau voievod.
Am sângerat în toate b#t#liile românilor. Sute de
ani am purtat blestemul neamului meu. Acela de
a o lua mereu de la cap#t.

Dl Radu Theodoru nu face parte dintre scriitorii
care s!au închis/se închid într!un turn de filde#.

Con#tiin$" mereu treaz" #i receptiv" la cele din
juru!i, scriitorul s!a implicat în mai toate momentele
vie$ii lui în evenimente. &i adev"rul acesta e vizibil
în tot ce a scris pân" în prezent.

Scriitor$patriot în sensul cel mai deplin al
cuvântului, acest om cu o carier" militar" #i cu una
literar" excelente în spate, autoritate de necontestat
printre intelectualii de vaz" ai $"rii, s!a implicat cu

toate for$ele în mi#c"rile culturale, dar #i în cele
politice în care a crezut. A dovedit!o prin fapte.
A dovedit!o cu pana. Faptul reiese cu relevan$"
#i din paginile acestor dou" volume care dau
seam" de o via$", de un destin exemplar, de
o via$" care n!a fost/nu este tr"it" în zadar.

Multe sunt paginile în care scriitorul ia
atitudine fa$" de ceea ce i se pare nelalocul
lui, fa$" de relele care bântuie lumea în general
#i pe cea româneasc" în special, chiar dac"
a riscat/risc" s" intre în conflict cu mul$i
contemporani. Chiar dac" anume pozi$ii
#i anume opinii l!au costat nu de pu$ine ori,
cum a fost excluderea din Uniunea Scriitorilor
(ca s" d"m doar un exemplu) sau trecerea
obligatorie în rezerv" din avia$ie.

Opiniile politice, exprimate în unele
romane!document, demonstreaz", cu asupra

de m"sur", prin documente, c" avem a face cu un
intelectual!patriot, gata s" se r"zboiasc" oricând cu
cei care lezeaz" interesele noastre na$ionale, fiindc"
via$a l!a înv"$at multe #i fiindc" întotdeauna a #tiut
s" discearn" adev"rul de minciun" #i s" descifreze
jocurile politice ale unor trec"toare #i efemere
persoane aflate la cârma $"rii.

Despre mare#alul Antonescu, pe care îl consider"
un nedrept"$it în posteritate, o victim" a istoriei,
generalul maior aviator Radu Theodoru noteaz":
„Tot ce am scris despre Mare#al, capitole întregi din
volumele mele de literatur" politic"!document, a fost
o punere în rela$ie a militarului de excep$ie cu istoria
O#tirii #i a celor trei r"zboaie prin care ne!am împlinit.
R"zboaie impunând drepturi istorice, indiferent c" cel
din 1913 a limpezit doar jocul de putere al Balcanilor,
restabilind echilibrul zonal, iar Campania din R"zboi
a anilor 1941!1944, pierdut" militar, dar câ#tigat"
istorice#te prin argumentul jertfei #i al neaccept"rii
dictatului, a reafirmat dreptul imprescriptibil al
românilor de a se hot"rnici cu lumea slav" de pe
Nistru... L!am socotit emblematic pentru istoria
modern" a românilor, al"turi de Eminescu, pentru
viziunea integratoare a românit"$ii. Pentru cuprin!
derea ei în spa$iile istoriei. Pentru caracterul integru.
Pentru for$a interioar" cu care s!a d"ruit patriei.
Pentru demnitatea ne#tirbit" de oportunisme
lucrative. Pentru t"ria de a fi el însu#i, sublim,
în fa$a nenorocitului pluton de asasini.”

Dup" o via#" tr"it" cu intensitate, dar mai
ales dup" diferite experien$e politice e#uate
dup" 1989, scriitorul simte nevoia s"!#i mai

precizeze înc" odat" pozi$ia: „Apar$in cu toate for$ele
mi#c"rii europene #i nu numai europene a revizio!
nismului istoric. Adic" acelei mi#c"ri istorice care
#i!a propus s" demoleze miturile secolului XX,
fabricate în atelierele ocultei suprastatale, spre a
impune umanit"$ii domina$ia acesteia. Printre toate
aceste mituri notez Holocaustul, în numele c"ruia
statul Israel #i evreimea a stors Germania de sume
exorbitante în chip de repara$ii, f"când acela#i lucru
în România, mitul Yalta, Postdam, Malta c"ruia
România i!a fost #i îi este victim", mitul Roosvelt
#i Churchill, mitul democra$iei occidentale în general
#i cel al SUA în special, mitul a#a!zisei Revolu$ii
române #i mitul partidelor autointitulate istorice.”
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Consecven!a cu care criticul !i istoricul
literar Theodor Codreanu urm"re!te
!i analizeaz" argumentat, f"r" interes

de grup, întregul proces literar din Basarabia pe
parcursul a zeci de ani inspir" respect. Iat" c"
acest cercet"tor cu judecat" dreapt" (sintagm"
eminescian") ne aduce un spor de adev"r (sintagma
lui Andrei #urcanu) odat" cu apari$ia unui nou volum
editat de Academia Român", Scriitori Basarabeni
(Bucure!ti, 2019).

De%a lungul anilor îi apar c"r$ile: Basarabia
sau drama sfâ!ierii (trei edi$ii – 2003, 2004),
Duminica Mare a lui Grigore Vieru (dou" edi$ii
– 2004, 2010), În oglinzile lui Victor Teleuc"
(dou" edi$ii – 2012, 2017), Mihai Cimpoi,
de la mitopo(i)etic" la critica ontologic"
(dou" edi$ii – Ia!i, 2002, Târgovi!te, 2016),
Basarabia eminescian" (dou" edi$ii – Ia!i,
Bucure!ti, 2018).

Ca autor al volumului Transmodernismul
(Ia!i, 2011), particip" la elaborarea con%
ceptului de transmodernitate, bazat pe
metodologia transdisciplinarit"$ii, al"turi
de scriitorul fizician Basarab Nicolescu !i
al$i scriitori, care „ne ofer" o solu$ie pentru
dep"!irea impasului ontologic !i epistemologic
modernist !i post modernist în raport cu
transcenden$a” (Andrei #urcanu), aplicându%l
în studiile consacrate poe$ilor basarabeni
Victor Teleuc", Nicolae Dabija, Andrei
#urcanu, Valeriu Matei, Leo Botnaru !.a.

Autorul include trei scriitori din spa$iul
cern"u$ean: Vasile T"râ$eanu, Ilie T. Zegrea,
&tefan Hostiuc, care, dintr%o anumit" per%
spectiv", fac corp comun cu Basarabia.

Din genera$ia !aptezeci, numit" a „ochiului
al treilea”, sunt inclu!i: Nicolae Dabija, Valeriu Matei,
Arcadie Suceveanu, Andrei #urcanu, Leo Botnaru,
Eugenia Bulat. 

Sunt prezen$i !i postmoderni!tii prin Eugen
Cioclea, Valeria Grosu, Arcadie Suceveanu, Vsevolod
Ciornei, Leo Bordeianu, C"lina Trifan, Teo Chiriac,
Vasile Gârne$, Grigore Chiper, Nicolae Popa, Valeriu
Matei, Constantin Olteanu, Lorina B"lteanu, Irina
Nechit, Nicolae Leahu, Emilian Galaicu P"un,
Ghenadie Postolache, Aura Christi, Dumitru Crudu.

Epigrami!tilor Efim Tarlapan !i Gheorghe Bâlici
li se dedic" un capitol aparte.

Prozatorii sunt prezen$i prin Ion Dru$", Spiridon
Vangheli, Nicolae Rusu, Aura Christi, Ion Iachim,
Nina Corcinschi, Vladimir Caraganciu. 

Î!i au locul !i teoreticieni !i critici literari: Nicolae
Corl"teanu, Eugen Co!eriu, Mihai Cimpoi.

O aten$ie deosebit" în volum este acordat"
genera$iei !aizeciste, reformatoare, de tranzi$ie. 

Deschide volumul un compartiment Ion
Dru$" cu un poem arhetipal, T"cerea
p"mântului, despre care Theodor Codreanu

scrie c" „a strunit toate armele sale de povestitor,
de dramaturg, de moralist, de teolog !i de intelectual
îngrijorat de destinul celor dou" dealuri ale neamului,
reu!ind acest poem dramatic echivalând cu o epopee
testamentar", a!a cum n%au f"cut%o poe$ii în Valea
Spinoas", exceptându%i poate pe Grigore Vieru
!i pe Victor Teleuc"”.

Th. Codreanu face o ampl" analiz" a crea$iei
liderului de genera$ie !aizecist", scriind despre el
anterior !i un volum, Duminica Mare a lui Grigore
Vieru. În universul artistic al poetului, criticul
men$ioneaz" teme general%umane: dialogul cu
moartea, Izvorul, Zorile, Apa divin", Duminica Mare.
Grigore Vieru, men$ioneaz" Theodor Codreanu,

„e mai aproape de hermeneutica arhetipurilor lui
Mircea Eliade !i Jung (cu incon!tientul colectiv),
cheia structurii personalit"$ii sale netrecând prin
Freud, ci prin matricea stilistic" româneasc"
a lui Blaga”.

Poetul are con!tiin$a deplin" c" moartea este
un eveniment capital c"ruia fiin$a uman" nu are
cum s" i se sustrag", iar dac" avem vreun motiv
s" ne însp"imânt"m, acesta nu%i moartea individual",
ci chiar cea a întregii omeniri: Dar nu moartea/ M"
însp"imânt" –/ Mi#e team" c" va veni/ Somnul cel

mare/ Al omenirii
întregi.

Criticul afirm" c"
poetul nu ar fi putut
s" nu simt" c" !i
limba lui matern"
(Limba Român") e
una dintre limbile de
foc care au coborât
peste capetele
apostolilor. „Limba,
afirm" poetul, este
crea$ia omului prin
Dumnezeu. Mai sus
Domnul a ridicat
numai stelele pe cer
!i brazii pe mun$i.”
Poetul dialogheaz"
chiar !i cu muscalul
care i%a mutilat fiin$a,
pentru ca, în final,
s"%l îndemne la
omenie: Bre,
muscale, fii, bre, om.

Convorbirile sale sunt totdeauna ale verticalit"$ilor,
c"ci dialogul fundamental e între p"mânt !i cer.

Grigore Vieru nu este numai copilul cel mare al
neamului, ci !i Duminica Mare a neamului românesc
de pretutindeni, asta e concluzia fundamental"
a studiului.

Al doilea poet al genera!iei ’60 în ierarhia
lui Theodor Codreanu este Victor Teleuc",
c"ruia îi dedic" studiul De la ochelarii lui

Jung la cuvântul biform. Aici e cazul s" deschidem
ni!te paranteze. În privin$a ierarhiei scriitorice!ti
Victor Teleuc" privea lucrurile în felul urm"tor: „Eu,
zicea poetul, sunt al !asezeci !i cincilea, iar când
în Uniunea Scriitorilor vor fi una sut" !i cinci membri,
eu voi fi al o sut" cincilea, or, accentua el, un poet
este chemat pentru a crea !i nu pentru a%!i adjudeca
locul în aceast" ierarhie. Numai crea$ia îl va urca
pe scriitor pe piedestal !i nu altceva. Cu cât mai sus
urci pe un piedestal ce nu î$i apar$ine, cu atât mai
r"sun"toare e c"derea.” Deoarece în ultimul timp
se vorbe!te mult !i la nivel înalt despre „nomencla%
turistul, colabora$ionistul Teleuc"”, vreau s" abordez
pe scurt !i acest aspect. La referin$a f"cut" de Th.
Codreanu la situa$ia privind concedierea lui Victor
Teleuc" în 1983 a! ad"uga fragmentul regretatului
critic Ion Ciocanu, care a avut ocazia s" se conving"
de adev"r studiind documentele în original: „În cadrul
prestigioaselor hebdomadare (Cultura !i Literatura
!i arta), scrie Ion Ciocanu, a militat pentru o limb"
îngrijit" !i pentru o literatur" de înalt" $inut" artistic",
realitate reflectat" !i în frecventele convoc"ri la
organele de partid, culminând cu admonest"ri dure
(în privin$a promov"rii în revist" a limbii burjuaznice
române, n.n.) în 1974 !i în 1982, la !edin$a Biroului
Comitetului Central al PCM din 3 august 1982
(p"strat" cu index strict secret pân" în 2011, dese%
cretizat" dup" 28 de ani din momentul secretiz"rii)

Cu privire la manifest"rile
na$ionaliste din republic"
!i m"surile de intensificare
a educa$iei ideologico#politice
!i interna$ionaliste a oame#
nilor muncii, cerându%li%se
organelor de rigoare «s"
evalueze faptele p"trunderii
în pres", la televiziune !i radio a unor materiale
d"un"toare din punct de vedere ideologic în urma
reducerii vigilen$ei politice… a tov. V.G. Teleuc",
redactor al s"pt"mânalului Literatura !i arta…» !i
solicitându%se de la !efii mijloacelor de informare în
mas", prin urmare !i de la numitul deja redactor%!ef
al Literaturii !i artei, Victor Teleuc", «s"%!i creasc"
responsabilitatea personal" pentru nivelul ideologico%
literar !i artistic…» (Hot"rârea Biroului CC al PCM
a fost publicat" integral în Destin românesc 2011,
nr. 3, p. 144%150). Desecretizarea unor documente
partinice, din categoria celui din care am citat,
anihileaz" scornirile r"ut"cioase !i, principalul,
mincinoase ale unor colegi de breasl", nimerite
!i în dic$ionare !i istorii literare, c" Victor Teleuc"
ar fi fost un slujitor al regimului comunist. În calitate
de redactor !i chiar de simplu autor în condi$iile
ideologiei de atunci, Teleuc" a pl"tit un anumit tribut
acelei ideologii în m"sura în care nu s%a putut s" nu
pl"teasc", dar incomparabil mai mic decât Aureliu
Busuioc, s" zicem, c"ruia ar fi nostim s" i%l repunem
cumva ast"zi în cârc" distinsului octogenar. Dup"
ce, în 1983, Victor Teleuc" a fost destituit, i%au ap"rut
Scrierile alese, apoi, timp de 15 ani, nu a mai fost
editat !i a ie!it la pensie cu doar 185 de lei. Astfel,
învinuirea de sus$in"tor al regimului defunct este
o blasfemie în contextul dezv"luirilor recente, citate
mai sus.” (Ziarul de Gard", nr. 360, 2 februarie 2012) 

Prin ac$iunile respective se urm"re!te lichidarea
moral" !i civil" a scriitorului, distrugerea operei
poetului, acestea vizându%i !i pe membrii familiei lui
Victor Teleuc", c"rora li se aplic" lovituri la tot pasul
odat" cu editarea operei postume a poetului, zeci
de ani în !ir. Or, ori!icine are dreptul de a%!i ap"ra
demnitatea, onoarea sa !i a celor apropia$i.

Victor Teleuc", men$ioneaz" Theodor
Codreanu, inventeaz" o sintagm" care a
devenit propria pecete stilistic": cuvântul

biform, putând fi multiplicat triform !i poliform, singurul
care ar asigura „procesul de%afirmare%a frumosului
ambiguu”: M" recomand furtunii, adept s"#i fiu ca/ ieri
când timpul face proba/ pe#un gând iconoclast/ pe
care nu#l aprob", de!i în spa$iu vast/ include#audien$e
tenebra importan$ei de#a / reg"si trecutul, dar viu ca
focu#n vatr"/ din care n#ar mai cre!te ideea idolatr"/
crepusculul puterii cuvântului biform, in#/ stantaneu
albastru orbit de r"s"ritul ce#i/ d"ruie lumina regis#
trului din astrul ce/ dac"#ar vrea s" vin",/ nu el la
urm" vine (Necomb"tut efectul, religia din frunz").

Cuvântul biform, pe lâng" polisemie, ascunde
propria nega$ie, confirmând ideea func$ionalit"$ii
integrale a limbajului din viziunea lui Eugeniu
Co!eriu. E un limbaj ninist, nu !i nihilist, aducând
cu el prezen$a Ter$ului tainic inclus: Când vin la voi
s" v" spun ceva, v" spun c" nu am nimic de spus,
fiindc" din timp !i voi !ti$i ce vreau s" v" spun. Dar
!i voi !i eu alegem pe a treia: ceea ce noi spunem
nu putem spune ori nu !tim cum s#o spunem. Acesta
este tertium datur, dar dintr#o alt" logic". Un limbaj
al t"cerii !i al spunerii deopotriv", singurul antidot
al singur"t"$ii: Nu are nici însemn"tate ce vorbim,
principalul e ceea ce nu vorbim. Suntem prea singuri
în infinitatea asta cosmic". De aceea !i vorbim:
încercarea de a nu fi singuri !i iar"!i, prin singur"tate.

Scriitori basarabeni
Dumitru GABURA

În loc de concluzii...
... reproducem înc" dou" citate – m"rturii ce ne scutesc de alte concluzii.
Primul: „Lumea mi%a ap"rut în toat" str"lucirea ei, ca un demers al omului

spre reg"sirea lui în umanitate. Ca o sfidare adresat" tenebrelor. Ca o înf"ptuire
a Totului, mereu lacom" de totalitate !i des"vâr!ire. În sine. Prin crea$ie.
&i autocrea$ie. M" datorez lumii române!ti. Lumea româneasc" se reg"se!te
în mine. &i prin mine. Asta îmi satisface toate cerin$ele. Toate aspira$iile. Toate
orgoliile.”

&i al doilea: „Notez f"r" ipocrizie c" a meritat s"%mi tr"iesc via$a în oper"

!i opera în via$". C" m" las semenilor în c"r$ile mele. C" prin ele am c"utat
s" deslu!esc adev"rul neamului meu. Niciodat" s"%mi satisfac vanitatea. Am ie!it
la b"t"lia politic" ner"bdând domnia scursurilor, slugilor str"inilor. S%a mai v"zut.”

Cele dou" volume despre care am scris aci poart" ca date de redactare:
13 septembrie 1997 – 14 noiembrie 1998' 23 februarie 2008 – 29 noiembrie 2009'
27 septembrie 2010 – 04 martie 2018.

Ar fi de dorit !i de a!teptat înc" un volum, al treilea, care s" cuprind"
însemn"rile autorului despre alte !i alte fapte !i evenimente petrecute între timp
!i la care a fost deopotriv" martor !i participant.
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Festivalul de litera!
tur" transdanubi!
an", ini!iat "i

organizat de Biblioteca
Jude!ean# „Alexandru "i
Aristia Aman” din Craiova,
a adus în prim$planul aten!iei
o carte de excep!ie: Studii
despre Tetraevangheliarul

grecesc de la Muzeul Olteniei din Craiova (sec.
al XII!lea), ap#rut# sub egida Mitropoliei Olteniei,
Muzeului Olteniei "i a Facult#!ii de Teologie Ortodox#
a Universit#!ii din Craiova la Editura Mitropoliei
Olteniei, în 2020. Autorii acestor studii bilingve
(român#, englez#) sunt patru tineri care surprind
prin acribia "tiin!ific#: Ion Re"ceanu, Mihai Ciurea,
Carmen B#lteanu, Ion Sorin Bora, traducerea în limba
englez# apar!inând Alinei Re"ceanu. O spunem din
capul locului: este o lucrare de excep!ie, ap#rut# în
condi!ii grafice tot de excep!ie, de o utilitate "tiin!ific#
de net#g#duit. Tinerii autori fac parte din catedra de
studii biblice "i o asemenea întreprindere de editare
"i studierea profund# a textului este apanajul unei
institu!ii de profil academic% tinerii universitari Ion
Re"ceanu, Mihai Ciurea, Carmen B#lteanu "i Ion
Sorin Bora "i$au demonstrat prin aceast# carte
voca!ia de cercet#tori autentici "i ne ofer# speran!a
c# studiile biblice "i cele privind „critica textelor
"i tehnica edi!iilor” (ca s#$l cit#m pe Demostene
Russo) au un viitor asigurat.

Cartea a fost lansat# la Muzeul Olteniei, despre
valoare "i necesitatea edit#rii pronun!ându$se Florin
Ridichie "i Lucian Dindiric#, directorii Muzeului
Olteniei, respectiv al Bibliotecii „Alexandru "i Aristia
Aman”.

Tetraevanghelianarul grecesc din secolul al XII$lea
se afl# la Muzeul Olteniei, manuscrisul fiind studiat
pân# acum sporadic, consemnat doar în cataloage.

Restaurarea excelent# a acestui manuscris de
c#tre Muzeul Olteniei în 2012 a dat posibilitatea unor
vaste "i profunde investiga!ii teologice. „Altfel spus,
scriu autorii în «Argument», ini!iativa noastr# are
menirea de a deschide calea unor posibile proiecte
de cercetare am#nun!it# a manuscrisului, care s#
creasc# semnificativ nivelul de în!elegere "i valorizare

"tiin!ific# a acestuia în rândul celorlalte manuscrise
grece"ti ale Noului Testament.” În opinia celor patru
cercet#tori, manuscrisul, foarte pre!ios "i rar, cu
valoare patrimonial#, ar proveni din „mediul eclezial
local, ilustrând nivelul de interferen!# ridicat pe care
l$a avut în trecut Mitropolia Olteniei cu lumea greco$
bizantin#”.

Istoria de peste 650 de ani a Mitropoliei
Olteniei (de fapt, de la înfiin!area Mitropoliei
Severinului, ca a doua institu!ie ecleziastic#

din &ara Româneasc#), consemneaz# "i alte lucruri
similare între Evangheliarul editat de primul mitropolit
al Olteniei, Antim Critopol,
"i Tetravangheliarul slavon
îngrijit de Sfântul Nicodim
de la Tismana% pe aceste
meleaguri era, cum
adevere"te IPS Irineu,
arhiepiscopul Craiovei
"i mitropolitul Olteniei
(care scrie un „cuvânt
de binecuvântare”
pentru editarea acestui
manuscris), „un mediu febril
de credin!#, fundamentat
pe cunoa"terea "i pe
m#rturisirea adev#rului
în duhul Sfintei Scripturi”.
„Vechile manuscrise ne
ofer# – înt#re"te IPS
Irineu, eminent profesor la
Teologia craiovean#, pe de o parte, posibilitatea
de a ne hr#ni spiritual "i de a ne înt#ri în credin!#
din cuvântul Scripturii cât mai aproape de forma
sa original#, iar, pe de alt# parte, ne d# prilejul
s# descoperim acea lume a comunit#!ii ecleziale
care transform# cuvântul Scripturii prin intermediul
vie!ii sale liturgice, într$o experien!# profund#
de cunoa"tere a unui Dumnezeu viu "i personal”.
Mai ales în zilele noastre, a" completa, când asaltul
asupra cre"tinismului a luat forme agresive,
inexplicabile "i intolerabile.

Conform descrierii din Buletinul de analiz" întocmit
de restauratorii Muzeului Olteniei (investigator

chimist, Marinela Dinu), Tetraevangheliarul este scris
la Constantinopol, în greaca veche, "i cuprinde textul
celor patru Evanghelii: ale lui Matei, Marcu, Luca
"i Ion. Este scris pe un pergament din piele de vi!el
prelucrat spre a putea fi scris pe ambele fe!e, este
legat în piele "i con!ine 293 de file. Prima fil# din
cele patru Evanghelii are frontispicii cu foi!# de aur
"i coloran!i naturali, vegetali, cu o cromatic# vie, cu
jocuri albastre, verzi "i nuan!e de ro"u. Dimensiunea:
25,5 ' 20,7, cu o grosime de 10 cm.

Cei patru autori "i$a departajat studiile. Ion
Re"ceanu face Analiza codicologic" #i paleografic"
a manuscrisului, Mihai Ciurea analizeaz# Textul

biblic al manuscrisului: considera$ii generale,
Carmen B#lteanu studiaz# Catena: note
introductive la textul exegetic al manuscrisului,
iar Ion Sorin Bora întreprinde un excurs
asupra Manuscriselor minuscule bizantine
ale Noului Testament. Volumul se încheie cu
o bogat# bibliografie, anexele cuprinzând Fi"a
de restaurare a manuscrisului "i Buletinul de
analiz#, demonstrând publicului (avizat sau
neavizat) cât de mig#loas#, dar util# este
munca de restaurare a valorilor patrimoniale
de pe teritoriul !#rii efectuat# de restauratori
profesioni"ti.

Nu voi intra în detaliu asupra
celor patru studii ce înso!esc textul
de baz# al Tetraevangheliarului.

Transcriem doar opinia mitropolitului Irineu
al Olteniei: „Apreciem acest demers "tiin!ific

de cercetare a Tetraevangheliarului grecesc de la
Muzeul Olteniei, concretizat în volumul de fa!#”.
Aprecierea vine de la un renumit teolog, bucuros
c# are drept colaboratori asemenea tineri cu aplecare
spre cercetare.

Notele de subsol, vasta bibliografie consultat#,
acurate!ea stilului celor patru cercet#tori craioveni
ne îndrept#!esc s# afirm#m c# sunt autorii unei c#r!i
de o valoare deosebit#, elaborat# cu acribie "tiin!ific#,
dar "i cu dragoste de carte "i mai ales de Cartea
Sfânt#. Parafrazându$l pe Tudor Arghezi, scriem "i
noi: Carte, cinste celor care te$au scris "i împodobit
a"a frumos.

O edi#ie de excep#ie
Tudor NEDELCEA

În anii ’90 la Chi$in"u mul!i aveau team# c# poetul
Victor Teleuc# va da un imn na!ional. Temerile s$au
adeverit. Victor Teleuc# a creat Imnul P"mântului

Dac, incluzându$l în poemul Decebal. Iat#$l: Din tragica
lupt"/ Pe via$" #i moarte/ Aici, pe p"mântul carpatic
b"trân,/ Se n"scu o balad" –/ Poporul român,/ Care
porni prin furtuni mai departe,/ Fie s"!#i fie pe sine
st"pân/ Pe un picior de plai, pe!o gur" de rai./ Asta ni!i
istoria!n zbor/ Scris" cu lacrimi #i dor,/ Cu vârf de sabie!
aprins/ Un cântec prea trist,/ Prea trist #i aprins,/ Frumos
#i numai al nostru./ Pe!un picior de plai,/ Pe!o gur" de rai.

Revenim la volumul lui Th. Codreanu. Un Don Quijote
basarabean e titlul eseului despre Dumitru Matcovschi.
Întreaga oper# a scriitorului e str#b#tut# ca un fior de
cuvântul Basarabia, minunata "i batjocorita lui Dulcinee
pe care o iube"te la fel ca pe mama, femeia, glia, limba
român#, omenia, via!a, doina, aurul solar de pe coline,
pe Eminescu, pe Alexe Mateevici, pe Bacovia. La 19 noiembrie 1986 el scria
uimitorul poem Basarabia: trecut" prin foc #i prin sabie,/ furat", tr"dat" mereu/
e#ti floare de dor Basarabie,/ e#ti lacrima neamului meu.

Criticul hu"ean identific# la Anatol Codru o poetic# a pietrei, care ar merita
un studiu aparte. Ceea ce impresioneaz# la Anatol Codru, precizeaz# Theodor
Codreanu, e lipsa stâng#ciilor observabile la mul!i poe!i basarabeni. Versuri
precum: %i!acolo!i departe,/ Acolo!n adâncuri, acolo la piatr",/ %i tot ce v" las, de
pre$ #i mai bun,/ e piatra de cas",/ Or, lumea se trece, dar piatra r"mâne/ cu tot
ce!i a lumii!în mine #i!n tine, amintesc, men!ioneaz# Theodor Codreanu, de cele
mai bune versuri ale lui Radu Gyr, f#r# ca Anatol Codru s#$i fi cunoscut poezia.

Autorul s!a referit $i la o personalitate de anvergur# na!ional# "i
european# a Basarabiei cum este acad. Mihai Cimpoi. Studiul este bazat
pe O istorie deschis" a literaturii române din Basarabia. Th. Codreanu

argumenteaz# c# Mihai Cimpoi dovede"te o deosebit# capacitate de construc!ie
epic# "i de portretizare plastic# a unor personalit#!i, iar toate acestea se dato$
reaz# faptului c#, pe inten!ia de urmare a modelului c#linescian se interpune
viziunea proprie, "i anume, calea mitipo(i)etic# "i ontologic#, elemente constitutive
cerute de chiar condi!ia special# a evolu!iei fenomenului basarabean. Dac#
mitopo(i)etica i$a fost relevat de substan!a arhetipal# a operei autorilor cercet#rii,
dimensiunea ontologic# a criticii sale fusese deja preg#tit# "i experimentat# prin
studiile dedicate lui Eminescu, în primul rând coroborate cu influen!e din gândirea

lui Blaga, Noica, Heidegger, autorul apelând deopotriv#
la conceptele "i judec#!ile de valoare ale altor istorici
"i critici literari români, de la Nicolae Iorga, Eugen
Lovinescu pân# la Tudor Vianu, Eugen Simion, Nicolae
Manolescu sau Ion Negoi!escu.

Pe lâng# exegeza propriu$zis#, men!ioneaz#
Theodor Codreanu, Mihai Cimpoi l$a adus pe Eminescu
în Basarabia în câteva edi!ii: opt volume masive, cu
opera integral#, la Editura Gunivas din Chi"in#u, "i o
alt# edi!ie în zece volume la Editura Litera Interna!ional.
Pe lâng# acestea, a mai creat dou# institu!ii de major
interes func!ional: Centrul Academic Interna!ional Mihai
Eminescu "i Congresul Mondial al Eminescologilor.

În viziunea lui Th. Codreanu, nota specific#
a crea!iei lui Nicolae Dabija, liderul genera!iei
’70, denumit# a ochiului al treilea, e modalitatea

chiasmatic#. Metafora, compara!ia, chiasmul, paralelismul sintactic, repeti!ia,
anafora, epifora devin figuri frecvente la nivelul scriiturii. Exemplu: Zburând,
nemai#tiind c" zbori,/ Murind, nemai#tiind c" mori. 

Criticul vede în Nicolae Dabija o personalitate complex# a literaturii române"ti
din Basarabia, poet în voca!ia lui fundamental#, publicist formator de con"tiin!#
na!ional#, povestitor "i romancier de succes, eseist "i creator de reviste de prim$
plan, grafician romantic "i orator de profund# rezonan!# comunicativ#, caracter
dârz "i cunosc#tor al tainelor limbii române, membru de onoare a Academiei
Române, tradus în vreo dou#zeci de limbi, un autentic mo"tenitor al testamentului
spiritual "i na!ional l#sat de Grigore Vieru.

O cultur# capabil# s# produc# spirite critice ca Andrei &urcanu, scrie Th.
Codreanu, are viitor, oricât de jos ar ajunge disperarea ultimelor genera!ii. El
posed# scepticismul constructiv al unei min!i disociative penetrante, echilibrate,
totodat#, degajând un anume tragism fiin!ial care$l recomand# pentru realiz#ri
culturale în m#sur# s# dep#"easc# provizoratul, care pânde"te o mare parte din
literatura basarabean#. El aduce la zi, interdisciplinar "i transdisciplinar, o formul#
a criticii totale de sorginte c#linescian#, contextual#, estetic#, sociologic# "i
ontologic#, în acela"i timp. În ipostaza de poet, Andrei &urcanu creeaz# capodo$
pere precum C"ma#a lui Nessos, Ie#irea se amân". „E tot ce am g#sit mai viu
"i mai tragic în lirica basarabean# a ultimului deceniu”, remarc# Th. Codreanu.

Volumul Scriitori Basarabeni de Theodor Codreanu merit# citit "i studiat
cu aten!ie.
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Pe m!sur! ce istoriografia !i antropologia
african" sunt abordate mai frecvent !i
cu tot mai evident" competen#" de c"tre

cercet"torii africani, devine evident faptul c" a existat
!i s$a dezvoltat în timp o filosofie african" bogat".
Punerea sub semnul îndoielii a unei asemenea
constat"ri înseamn" aruncarea în calea dubiului
nemotivat a înse!i personalit"#ii !i a existen#ei Africii
ca entitate definitorie pentru umanitate, în ansamblu.
Gândirea !i gnoseologia sub$saharian" în spe#" au
un caracter multidirec#ional, ca parte a comunalis!
mului prin care originarii africani !i$au exprimat
sentimentele !i tr"irile în comuniune unii cu al#ii !i
au dezvoltat valori culturale bazate pe rela#ii strânse
între indivizii dintr$un anumit mediu socio$cultural.
Meandrele !i rafalele globalismului nu îndep"rteaz"
prea mult Africa sub$saharian" !i comunalismul
african de cursul principal al evenimentelor, tocmai
datorit" stabilit"#ii !i consisten#ei sale date de
sintetismul !i baza faptic" pe care a fost acumulat. 

Una dintre deosebirile fundamentale ale africa$
nismului fa#" de individualismul european este
filosofia existen#ei africanilor care spun „eu exist,
pentru c" exista#i voi”, total opus" europeanului
„eu gândesc, deci eu exist”! O explica#ie poate
fi dat" de condi#iile naturale ale celui de$al doilea
mare continent al planetei: ar!i#a de!ertului, capca$
nele p"durilor tropicale !i ecuatoriale, amenin#"rile
brusei/savanei/veldului, catastrofele naturale –
inunda#ii, secete prelungite, valuri de l"custe. În fa#a
lor, individul singur !i izolat este complet vulnerabil !i
numai asocierea în familii, sub$clanuri, clanuri, triburi
sau etnii poate da !ansa supravie#uirii individuale
într$o colectivitate solidar". Este o stare de fapt care
i$a conferit comunalismului african particularit"#i total
diferite de cel european, comunalism acceptat ca o
filosofie politic" !i sistem economic care integreaz"
proprietatea comun" în confedera#ii ale unor
comunit"#i strict localizate !i independente. 

Formele sale de manifestare european" se întind
de la comunele asociate din nordul Italiei în secolele
al XIII$lea !i al XIV$lea, la profe#ii Zwicau, în secolul
al XVI$lea, la colonia Plymouth din America în secolul
al XVII$lea, pân" la coloniile hippy, gen Cristiania
din Copenhaga anilor 1970. Ca tem" de cercetare,
comunalismul modern european a fost plasat în
vecin"tatea anarhismului, a socialismului utopic
!i chiar a comunismului cu care nu se confund". 

În Africa, aceast! filosofie existen#ial",
pu#in studiat", a mers odat" cu timpul istoric,
evident" în diferite etape !i în diferite p"r#i ale

Africii, în special în regiunile sub$sahariene. Olúfémi
Táívò, de la universitatea american" Cornell a
sintetizat variabilele termenului de baz" („Against
African Communalism”, Journal of French and
Francophone Philosophy, Vol. XXIV, No. 1 (2016)).
Comunalismul ontologic: existen#a în comunitate
înseamn" starea natural" a fiin#ei umane eminamente
social". Omul izolat de semenii s"i este un ne$om.
Comunalismul metodologic este un model explicativ
cu ajutorul c"ruia analiz"m activit"#ile umane din
perspectiva comunit"#ii. Comunalismul axiologic
analizeaz" fenomenele sociale, institu#iile !i com$
portamentul uman în func#ie de cât de bine sau cât
de r"u acesta reflect" !i încorporeaz" procedurile
care duc la progresul comunit"#ii !i$i fac pe oameni
s" devin" membri cât mai valoro!i. 

În exerci#iul practic, v"zute unitar, procesele
socio$politice africane au explicat în parte mi!c"rile
de preferin#" ale unor regimuri post$coloniale c"tre
partidul unic dominant, ca form" atavic" a comu$
nalismului care atribuie, determin" !i echilibreaz"
valori cu caracter normativ. Ideea comunalismului,
într$o accep#iune generic" !i într$un sens larg,
a devenit o tem" comun", dominant", !i chiar o
particularitate a culturii sub$sahariene, care$!i are
originile în însu!i modul de via#" african. Ceea ce
nu înseamn" c" persoana ca atare dispare, se
contope!te cu mediul uman în care tr"ie!te. „Analiza
rela#iei dintre comunitate !i individ, în gândirea

african", arat" c" acesta î!i are propria r"d"cin" !i
nu este absorbit total de c"tre grup. În consecin#",
individul î!i p"streaz" anumite drepturi, libert"#i !i
autonomie în interiorul grupului, dar nu poate s"
ignore necesitatea !i realitatea grupului. Faptul c"
exist" în acela!i spa#iu cu al#ii conduce la rela#ii, la
interac#iune, ceea ce influen#eaz" !i chiar formeaz"
dezvoltarea individului, astfel încât acesta reu!e!te s"
se acomodeze cu grupul !i s" vie#uiasc" în interiorul
lui.” (Polycarp Ikuenobe, Philosophical Perspectives
on Communalism and Morality in African Traditions,
Lexington Books, Lanham, Boulder, New York,
Toronto, Oxford, 2006)

O bun" parte din elementele comune promovate
ca fiind tipice pentru cultura african" nu sunt strict,
predominant sau unic africane, chiar dac" sunt
raportate la o singur" perioad" bine definit". Influen#a
arabo$musulman", tot mai manifest" pe continentul
negru dup" secolul al IX$lea, contactul cu europenii –
sporadic" dup" secolul al XV$lea, cople!itoare dup"

secolul XVIII$lea, au modificat acele specificit"#i pur
sub$sahariene, pierdute sau sublimate de$a lungul
timpului. Punerea în opozi#ie a occidentalilor cu
africanii nu reu!e!te s" elimine variabilele impre$
vizibile, dat fiind c" !i europenii au resim#it o influen#"
african" asupra individualismului lor tipic. În plus,
modalitatea analizei este înc" împov"rat" de mo!$
tenirea antropologiei distorsionate a colonialismului.
Dup" ce islamul a influen#at principiul legitimit"#ii unui
suveran sau a unei comunit"#i, comunalismul originar
a suferit influen#e !i chiar transform"ri, supus unui tip
de vasalitate extern". Un posibil exemplu medieval
este Imperiul Òyó, aflat în zona grani#ei comune
dintre Benin !i Nigeria de azi, cel mai întins stat
yaruba în secolele al XVI$lea !i al XVII$lea. Datorit"
întinderii sale, a devenit o entitate multi$etnic", ce
aduna sub acela!i suveran triburi cu convingeri,
tradi#ii !i valori complementare !i chiar opuse.
Dar ierarhiile interne, aristocra#ia !i monarhia
supravie#uiau folosindu$se de diviziunea muncii
într$o societate tradi#ionalist", în care practicile !i
rela#iile comunaliste se reg"seau pe fiecare palier
social sau economic. Odat" intrat în declin, regatul
a cedat influen#elor imperiului vecin, Dahomey,
!i presiunilor comercian#ilor arabi. 

Oasemenea personalizare original" face
ca practicile comunaliste sub$sahariene
s" nu fi p"truns chiar la începutul

cuceririlor coloniale ca parte a istoriei filosofice a
Occidentului, ci mult mai târziu, odat" cu primele
manifest"ri ale na#ionalismului local !i ale mi!c"rilor
de eliberare social" !i, ulterior, na#ional".

O analiz" am"nun#it" a întregului sistem comu$
nalist poate s" genereze o viziune ampl" asupra sa,
bazat" pe experien#ele tr"ite de africani. Din aceast"
pozi#ie, comunalismul devine un domeniu de interes
al africanilor pentru c" furnizeaz" o baz" conceptual"
!i ra#ional" plauzibil" pentru explicarea realit"#ii

!i a acumul"rilor din culturile
africane, chiar a propriei lor
identit"#i în vârtejul influen#elor
occidentale. (Joseph M.
Nyasani, „The Ontological
Significance of ’I’ and ’We’ in African Philosophy”,
în H. Kimmerle, ed., We and Body" First Joint
Symposium of Philosophers from Africa and the
West, Atlantic Highlands, Grunner, 1989)

Comunalismul modificat de influen#ele exterioare,
maturizat de$a lungul propriei evolu#ii istorice
a devenit un vector de ac#iune în arsenalul sub$
saharian de idei folosit ca s" r"spund" suprema#iei
albitudinii, care a încercat s" denigreze !i s" mini$
malizeze importan#a africanilor în practicile politice
!i sociale globale. Din asemenea tendin#e de afir$
mare au ap"rut variante personalizate, încerc"ri de
universalizare a experien#ei societ"#ilor sub$sahariene
prin lansarea unor pun#i conceptuale spre curente
!i !coli de gândire foarte populare. Léopold Sédar
Senghor, poet, om de cultur", politician !i primul
pre!edinte al Senegalului independent (1960–1980),
un adept înfocat al unei variante locale de socialism,
a încercat s" dovedeasc" faptul c" originile doctrinei
comunaliste, cultivat" în stil !i accep#iune proprii
în Europa modern", se reg"sesc în trecutul african
!i de aceea ar fi fost mult mai adecvat ca regim de
guvernare decât sistemele individualiste, capitaliste
importate din Europa pe timpul domina#iei marilor
puteri coloniale. (Taiwa Olufemi, „Legal Positivism
and the Legal Tradition: a Reply”, International
Philosophical Quarterly, XXXV, 2, 1985) Senghor
a insistat s"$i deosebeasc" pe africani nu numai
de europeni ca punct de plecare pentru eviden#ierea
a ceea ce el dorea s" omagieze ca geniu african
!i capacitatea acestuia de reconstruc#ie a #"rilor
continentului dup" experien#ele devastatoare ale
sclaviei, ale nego#ului cu sclavi, ale islamiz"rii, ale
cre!tin"rii, ale cuceririlor !i ale ocupa#iilor extra$
continentale. (Léopold Sédar Senghor, On African
Socialism, Pall Mall Press, London, 1964) Expunerile
lui Senghor aveau un caracter exemplar pentru ca
s" le demonstreze genera#iilor post$coloniale c"ile
!i capacitatea societ"#ilor independente de recon$
struc#ie !i de abordare creativ" a proceselor ample
de reform". 

Experien"a personalizat! a sub$saharienilor
a condus uneori la concluzia superficial
argumentat" c" societatea neglijeaz"

individul, ceea ce ar trebui s" caracterizeze
comunalismul prin preponderen#a grupului în fa#a
individului. Acesta este receptat doar ca persoan"
atunci când ac#ioneaz" !i se manifest" ca parte
a unui grup. În cazul în care se emancipeaz" ca
individ independent de grup, care$!i proiecteaz"
fiin#a în afara acestuia, identitatea sa se tope!te.
Ca persoan", ca fiin#" uman", oricare individ nu
este cu nimic diferit de ceilal#i. În schimb, fiecare
comunitate, indiferent de dimensiuni, dispune de
propria individualitate care o caracterizeaz" !i$i
confer" un grad de unitate. Este o constatare care
subliniaz" un adev"r comunalist african: când
societatea ignor" individul, când îl cople!e!te cu
valoarea asocierii membrilor s"i, ea devine inferioar"
propriului statut de grup consistent constituit, î!i
declin" consecven#a în fa#a preferin#elor mul#imii, î!i
anuleaz" personalitatea !i devine o mas" maleabil"
la dispozi#ia capriciilor unora sau a tuturor membrilor.
Demersurile de consacrare a individului ca element
constitutiv fundamental al comuniunii nu trebuie
s" depind" de o afirmare expozitiv", potrivit c"reia
individul trebuie s" se supun" totdeauna grupului.
În schimb, eventualele contradic#ii trebuie s"
alimenteze un mecanism de mediere pentru
dep"!irea lor. „Afirmarea intereselor trebuie s"
se bazeze pe ra#ionamente solide. Aceasta este
modalitatea de recunoa!tere a legitimit"#ii diferen#ei
dintre indivizi pe care comunali!tii au demonstrat
c" ar conta pentru ei”. (Olufemi, op. cit., loc. cit.)

Comunalismul, între tradi"ie 
#i modernitate
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Ovidiu Pecican
ilustreaz! cu tact
"i discre#ie SF$ul

genera#iei „optzeciste” din
secolul XX, sau ceea ce
s$a numit la un moment dat
„Noul Val” din anticipa#ia
româneasc!. S$a n!scut la

8 ianuarie 1959, în Arad, având în acte prenumele
Ovidiu Coriolan, cu care a "i semnat în câteva
rânduri. A absolvit Liceul „Miron Constantinescu” din
localitatea natal!, apoi Facultatea de Istorie$Filosofie
a Universit!#ii din Cluj$Napoca. În studen#ie a fost
redactor la publica#iile Napoca universitar! "i
Echinox. %i$a început cariera didactic! în ora"ul
Lipova din jude#ul Arad, transferându$se ulterior
la Cluj$Napoca, unde activeaz! în înv!#!mântul
superior, la Facultatea de Studii Europene a
Universit!#ii clujene. Debutul editorial "i l$a f!cut cu
nuvela fantastic! Vân!torul de umbre, în volumul
colectiv Gustul livezii (Editura Facla, 1985). %i$a
reconfirmat calitatea de scriitor printr$o proz! de
mai larg! respira#ie, publicat! independent, romanul
Eu "i maimu#a mea (1990) "i un volum de interviuri
cu Nicolae Breban, O utopie tangibil! (1994). A scris
proz!, poezie, teatru, studii de teorie "i istorie literar!,
precum "i c!r#i de istorie propriu$zis!. Între acestea
din urm!: Cultur! "i societate în epoca modern!
(1993), Studii de istorie a Transilvaniei (1994),
Via#! privat!, mentalit!#i colective "i imaginar social
în Transilvania (1995), Nobilimea român! din
Transilvania (1997), Troia, Vene#ia, Roma. Studii
de istoria civiliza#iei europene (1998), Incursiuni în
opera istoric! a lui Gh.I. Br!tianu (1999), Spiritualitate
transilvan! "i istorie european! (1999), Între crucia#i
"i t!tari. Cre"tin!tate occidental! "i nomazi în Europa
central$sud$estic! (1204$1241). Împreun! cu
Alexandru Pecican a scris libretul operelor rock SF
Expedi#ie în Crocobauritania (1983) "i Razzar (1984),
ambele pe muzic! de Constantin Császár, primele
lucr!ri de acest tip în cultura român!. Fragmente
din crea#iile respective s$au transmis pe programul III
al postului de radio Bucure"ti, în emisiunea lui Dan
Ursuleanu, „Exploratorii lumii de mâine”. Anticipat!
printr$un început de serial în Vatra de la Târgu$Mure",
Razzar (istoria secret! a copil!riei) s$a publicat sub
form! de roman la Editura Nemira, în 1999. A
colaborat la publica#iile SF din Timi"oara (Paradox,
Helion, Biblioteca Nova), precum "i la reviste literare
din domeniul mainstream (Tribuna, Steaua, Echinox,
Vatra, Familia, Contemporanul, Cronica "i altele).
La constituirea fandomului românesc a participat în
calitate de membru fondator al grup!rilor „Alphaville”
din Arad (1980), „Aergistal” din Cluj (1982) "i „Victor
Papilian” (1983) din aceea"i localitate. Mai multe
povestiri i$au fost premiate în concursurile de profil: In
a gada da vida (premiul I la revista Helion, Timi"oara,
1981), Amnezia de siguran#! (men#iune "i premiul
special CUASC la cea de$a XI$a Consf!tuire pe #ar!
a cluburilor SF – RomCon 1981, Ia"i). Romanul
Razzar a fost încununat cu premiul Nemira pe anul
1998, ceea ce a "i determinat publicarea lui sub
form! de carte.

Scriitor harnic "i totodat! meticulos,
autorul a investit, cum se vede "i din ampla
sa bibliografie, o remarcabil! energie în

subiecte apar#inând preocup!rilor sale didactice,
acestea dedicate istoriei Transilvaniei "i medievisticii
central$europene. Scrieri ca Realit!#i imaginate

"i fic#iuni adev!rate în evul mediu românesc (2002),
Originile istorice ale regionalismului românesc (2003),
Istoria de sub covor. Dezbateri istoriografice (2013),
ni$l prezint! pe Ovidiu Pecican în postura de interpret
al unor aspecte delicate "i mereu controversate din
istoriografia na#ional!, explor!rile sale corectând în
sensul documentului reevaluat prejudec!#i curente,
mo"tenite din repertoriul politizat al ideologiei
comuniste. Deschiderea istoricului spre contextul
european produce angaj!ri f!r! echivoc, pentru
care pot fi citate c!r#i
precum Europa – o
idee în mers (volum
multiplu reeditat),
România "i integrarea
european! (edi#ie
în englez!), precum
"i antologia intitulat!
Europa în gândirea
româneasc! inter$
belic! (2008). Întrucât
opiniile istoricului
prefer! originalitatea
izvorât! din docu$
mentul cercetat cu o
acribie neinfluen#at!
de prejudec!#ile
politice "i na#ionaliste
deja puse în circula#ie
de interpret!ri ante$
rioare, ele i$au fost întâmpinate în repetate rânduri cu
obiec#ii adesea vehemente. De"i înclinat mai degrab!
spre re#inere "i discre#ie, istoricul nu ezit! totu"i s!
r!spund! la atacurile menite s!$i discrediteze
probitatea "tiin#ific! "i dreptul la propriile opinii, chiar
dac!, acestea din urm!, sunt formulate distinct fa#!
de modul tradi#ional de comentariu istoric. Polemicile
sale vizeaz!, bun!oar!, un nou tratat de istorie a
României publicat de Academia Român! începând
din 2002 sub coordonarea lui Dan Berindei "i Virgil
Cândea, scriere c!reia i se repro"eaz! viziunea
na#ionalist! "i for#!rile de etic! dincolo de ceea ce
ar permite documentul istoric. În alt! polemic! #ine
partea unui grup de intelectuali (Radu Ioanid, Michael
Shafir, Laszlo Alexandru, Andrei Oi"teanu) care
descopereau antisemitism "i negarea holocaustului
în romanele lui Paul Goma privitoare la implicarea
Basarabiei în cel de$Al Doilea R!zboi Mondial. În
fine, dar cronologic vorbind în primul rând, o polemic!
înfrunt! atacurile cercurilor ultrana#ionaliste, venite
în epoc! dinspre Partidul România Mare, c!ruia –
între altele – o observa#ie privitoare la grosimea "i
senzualitatea buzelor lui Burebista din imaginea
cultivat! în mod tradi#ional în manualele de istorie
le p!rea o ironie sfid!toare, capabil! s! compromit!
un manual alternativ în al c!rui colectiv de autori
figura "i Ovidiu Pecican.

Pentru domeniul SF, de interes este romanul
Razzar, unde cei doi veri Pecican î"i propun
o tratare simbolic! "i totodat! poetic! a

motivelor, de regul! paradoxale, ale genului. Scrierea
este preg!tit! îns! de o sum! de schi#e "i scurte
povestiri risipite de ambii autori prin revistele la care
colaborau "i unde fiecare „î"i f!cea mâna” pentru
opera semnat! în comun. Astfel, Ovidiu Pecican
abordeaz! genul din perspectiva unei anticipa#ii
tandre, de o duioas! ironie. Întâlnim de regul!
tablouri fragmentare, sugestii, desen par#ial. Imaginile
fug, ca "i cum ar fi înregistrate pe fe#ele translucide

ale unui poliedru rotit. Proximitatea fantasticului se
simte, ca "i o oarecare tiranie a lecturilor borgesiene.
Pentru a ne sugera, într$o galerie personal! de
animale miraculoase, „umbriul”, autorul face apel
în chip strategic la o întreag! bibliografie apocrif!,
de la vechii chinezi "i pân! la m!rturiile cosmonau#ilor
viitorului:

„Vân!torii din Polinezia îl amintesc în miturile lor
de ini#iere, numindu$l «kikluanalhuptlan», adic! «cel$
ce$marcheaz!$trecerea$timpului». El se identific! cu

aburul r!mas pe urmele ce#ii "i cu norii jo"i ce
ating poalele mun#ilor. În gândirea lor mitic!,
umbriul are proprietatea de a$l maturiza, de
a$l îmb!trâni chiar pe cel înv!luit de el. Dintre
anticii europeni latinii vorbesc despre aceast!
f!ptur! ca despre b!trânul invizibil cu trup
de "arpe "i aripi de liliac, care se încol!ce"te
în jurul oamenilor încerca#i de griji, luându$"i
apoi zborul "i ducându$i în regatul deplinei
uit!ri (Iulius Gaius Crepidus – C!l!torie prin
Italia). La chinezi umbriul se întrupeaz! din
fuioarele de fum ce se ridic! de la focurile
aprinse de oamenii de prisos. El are chipul
unui dragon unduitor a c!rui #east! î"i
schimb! expresia în orice clip!. Pe zmeele
ridicate de copii la s!rb!tori e reprezentat
ca o masc! tragic! înnegrit!. I se atribuie
puterea de a m!cina totul, c!ci e numit
"i «animalul sfânt al Timpului». Ho$nan
(Timpul) e reprezentat cel mai adesea

c!lare pe umbriu. In$Han$Ceo spune c! marele zid
chinezesc a fost ridicat sub ocrotirea acestei f!pturi.
Vechii români îl cunosc la rându$le "i se feresc de
aceea s! lucreze în jum!tatea de or! în care soarele
se afl! fix deasupra cre"tetelor lor. Ei cred c! dac!
ar face$o, umbriul ar putea p!trunde în ei, înst!pâ$
nindu$se asupra lor. La vechii români umbriul apare
sub chipul propriei lor umbre. Dispari#ia acesteia
înseamn! pentru ei «tinere#e f!r! b!trâne#e "i via#!
f!r! de moarte», adic! o imortalitate nedorit!, ca tot
ce r!mâne în afara firescului. În ceea ce prive"te
stricta noastr! contemporaneitate, astronau#ii vorbesc
despre umbriu în mod contradictoriu, definindu$l
drept: «un gaz difuz, cenu"iu» (Duns Vermont –
Apolo 453), «o colonie omogen! de particule» (S.S.
Kinski – Soiuz$213). Se sus#ine c! umbriul mijloce"te
c!l!toriile în timp "i c!l!toriile «în oglind!» – cum
s$au definit deplas!rile în dimensiunea a noua,
nu prea bine cunoscute înc!. Dispari#ia lui Kenji
Katayama a fost pus! de ceilal#i membri ai echipajului
«Simex 9$BC» pe seama umbriului. Nu se cunosc
condi#iile în care se produce materializarea lui.”

Subtilit!"i inteligente intr! "i în compu$
nerea „rolfului”, cu metamorfozele sale
de o agreabil! bizarerie care îl transfer!

din aparen#a mineral! c!tre starea de „animal de
c!l!torie”, folositor, ni se spune, în educarea pre$
con"tient! a copiilor "i în preg!tirea lor pentru via#!.
Dac! în schi#e imagina#ia generic! nu e foarte
bogat!, în schimb, poezia unor nuclee tematice
cu impact cultural nu trece nefructificat!. Victim! a
unei experien#e efectuate asupra timpului, simbolicul
personaj Bipp traverseaz! secven#e întâmpl!toare
din lumile paralele celei care l$a expulzat (Dispari#ia
continu!). Un banal apartament de bloc interfereaz!
cu spa#iile exotice ale fanteziei, pe când naratorul î"i
descoper! puteri ascunse: „Iau în mân! un ciob "i,
pentru o clip!, v!d cum din ochi îmi #â"ne"te lumina”
(Zeul). 

Inteligen"! #i subtilitate
Mircea OPRI!"

P!strarea propriei identit!"i comunaliste în fa#a globalismului
acaparator, dezl!n#uit de uni$multipolarismul noului mileniu "i secol a
provocat concesii care au subminat tocmai originalitatea sub$saharienilor.

Mai liberale sau mai conservatoare, autorit!#ile actuale au aplicat politici care
nu consolideaz! valorile comunaliste africane care s! le ofere locuitorilor
continentului posibilitatea de a$"i urma dorin#a pentru un trai comunalist cu costuri
acceptabile. Guvernele din #!ri dominate de individualism fac suportabile pre#urile
unui anumit trai individualist. Alternativa oferit! comunalismului reprezint! o
disociere ineficient! fa#! de tradi#ie, dar aceast! disociere este condi#ionat!
economic, social "i rela#ional. Pentru c! Africa sub$saharian! a renun#at odat! cu
abandonarea clubului dictatorilor – noii patriarhi ai tinerelor state independente –
"i la filtrarea ra#ional!, conform propriilor interese, a doctrinelor "i propunerilor
extra$continentale. O evaluare direct! care$i respect! pe sub$saharieni "i modul
în care ei î"i organizeaz! via#a este condi#ionat! de realitatea imediat! "i de

evenimente cu puternic efect la nivel individual "i social. 
În peisajul globalist, comunalismul poate s! par! mult prea african ca s!

rimeze cu modernitatea individualismului "i excep#ionalismului occidental. Dar
comunitatea înc! mai de#ine în societ!#ile sub$sahariene un anumit gen, grad
"i nivel al priorit!#ilor morale în fa#a individului. În culturile africane comunalismul
r!mâne un sistem de concep#ii, valori "i moduri de existen#! care nu poate s!
ocoleasc! procesul de formare, educare "i chiar de îndoctrinare (pozitiv!) cu
scopul cultiv!rii unor idei "i repere identitare. Atitudini comune morale cum ar
fi grija fa#! de semeni, r!spunderile sociale sau ajutorarea altora sunt omnipre$
zente înc! în tradi#iile africane. Multe institu#ii de practicare a acestor tradi#ii sunt
influen#ate "i modelate de atitudinea "i principiile comunaliste. Este motivul pentru
care organisme "i preocup!ri considerate personale în alte zone ale lumii, r!mân
pentru sub$saharieni de interes social datorit! substan#ei "i con#inutului lor
comunitar. 

Curtea de la Arge#

Anul XII ! Nr. 11 (132) ! Noiembrie 2021 29

Orizont SF



Raia ROGAC: Drag! Victoria, m! bucur
c! am f!cut cuno"tin#! chiar de Ziua
Limbii Române. N!scut! într$o familie

de intelectuali, Victor "i Natalia Rocaciuc, în ora"ul
Cern!u#i, cel mult iubit de Mihai Eminescu, nu prea ai
z!bovit acolo, din cauza p!rin#ilor, care au decis s!$"i
mute cuibul la Chi"in!u. În familie se vorbeau trei sau
chiar patru limbi. Care #i$a fost mai drag! "i de ce?

Victoria Rocaciuc: Da, într!adev"r, dragostea
pentru cunoa#terea #i studierea limbilor se cultiv"
acas", în familie. De#i, mic" fiind, am fost înma!
triculat" la o gr"dini$" unde se vorbea numai limba
ucrainean", de baz" au r"mas pentru mine româna,
rusa #i engleza. Sunt limbile care m" ajut" s" lucrez,
s" scriu #i s" public articole #tiin$ifice. M" str"duiesc
ca #i copilul meu s" le cunoasc". 

R.R.: Dup! câte am în#eles, p!rin#ii chiar din
adolescen#! #i$au oferit libertatea de a$#i alege
ocupa#ii preferate în afara orelor de studii. Ai
participat la multe cercuri de tot felul pân! ce %coala
de Arte te$a cucerit definitiv. Atunci ai în#eles c! ai
har sau acesta a fost descoperit de profesori, care
te$au încurajat? 

V.R.: Pasiunile mele au fost crea$ia artistic",
studierea limbilor #i nu numai. Am fost eminent" în
#coal", recunosc c" în primul rând gra$ie ajutorului
#i insisten$ei p"rin$ilor, buneilor #i m"tu#ii mele.
O bun" perioad" tr"iam to$i împreun". De la %coala
de Pictur" adesea veneam prea târziu, r"mâneam #i
în afara orelor, a#a e când e#ti robul crea$iei de orice
gen! P"rin$ii în$elegeau bine c" dac" m" culc îndat",
voi pleca la lec$ii f"r" temele preg"tite #i m" ajutau
s" le fac mai repede, treptat m!am deprins s" fiu
exemplar" #i mai departe deja nu mai puteam altfel...
Când a venit timpul s" decid s" continui studiile dup"
clasa a noua, deoarece #coala mea a fost desfiin$at"
în condi$iile anilor 1990, în familie s!a discutat dac"
voi continua în alt" #coal" pân" în clasa a 12!a sau
voi face studii la colegiu. Deja absolvisem %coala
de Arte Plastice „A. %ciusev” #i era firesc s" continui

studiile la Colegiul de Arte Plastice „A. Pl"m"deal"”,
mai cu seam" c" prima mea profesoar", Roza
Gamburgskaia, mi!a spus, chiar a #i scris pe che!
narul unul desen: „Lucr"rile tale respir", ele sunt
vii. Aceast" stare trebuie s!o p"strezi. Numaidecât
s" continui studiile mai departe!” Mi!a intrat cumva
în suflet aceast" idee, de#i înainte de intrarea la
facultate le!am spus p"rin$ilor: „Dac" nu trec con!
cursul la Institutul de Arte (acum Academia de
Muzic", Teatru #i Arte Plastice – AMTAP) din prima
încercare, voi deveni filolog”. Mai mul$i profesori,
inclusiv de limb" rus" (am mai primit un premiu #i la
un concurs de englez"), îmi spuneau c" scriu eseuri
ca un critic literar. Dup" cum am men$ionat, limbile
m" interesau la fel de mult #i nu!mi lua mult timp
s"!mi fac temele, le f"ceam cu u#urin$", parc"
jucându!m"... De fapt, mai mul$i profesori sperau
c" voi continua domeniul lor, chiar #i profesorul meu
de sculptur", Victor Treakin... %i nu!mi era simplu s"
decid, îmi pl"ceau mai multe obiecte #i uneori tocmai
acelea pe care le în$elegeam mai greu, sau deloc.
Dificult"$ile, de asemenea, m" provocau. Îmi pl"cea
s" urm"resc calea spre a g"si ra$ionalul, s" ajung la
un rezultat serios, de#i nu totdeauna eram sigur" c"
va fi ceva bun. Profesorul meu Ghenadie Tâciuc m"
avertiza c" nu e un domeniu potrivit pentru o femeie
#i, parc" sfidându!l, am îmbr"$i#at artele plastice,
la modul cel mai serios, de doctorat.

R.R.: La %coala de Arte erai supranumit! „micul
Vrubel” pentru c! î#i pl!cea crea#ia acestui artist
simbolist sau pentru c! îl imitai cu pl!cere?

V.R.: Aveam o diferen$" de vârst" nu prea mare
cu m"tu#a mea Elena Petrenco, care este muzician"
#i profesoar" de pian, ea mi!a fost mai degrab"
ca o sor" mai mare, multe sfaturi am primit de la ea.
Colec$iona literatur" despre orice art", inclusiv art"
plastic", apoi #i p"rin$ii au început s"!mi cumpere
c"r$i despre arti#ti plastici. Deci, aveam din ce alege.
Vrubel mi!a pl"cut mai mult. Îmi pl"cea transparen$a
culorilor, desenul, construc$ia volumelor #i formelor,

emo$iile pe care le provoac"
acea stare complicat" de tr"ire
prin rupere, parc", de sine.
E o stare a schimb"rilor
socioculturale, interioare...
S!ar p"rea straniu, dar
judecam prea complicat fiind
mic", abia acum sesizez. 

R.R.: Mi$ai povestit c! ai avut un bunel care
era pictor amator, poate c! dragostea de pictur!
s$a transmis prin gene?

V.R.: Când eram mic", bunelul îmi desena foarte
mult, dar îmi desenau #i p"rin$ii, chiar ambii. Doar
treptat to$i au în$eles c" deja nu m" pot ajuta #i eu
pot face fa$" singur" tuturor obiectelor de studiu.
Exemplul lor mi!a servit mult. În calitate de mam",
la început desenam copilului, apoi am v"zut c"
are caracter #i reu#e#te mai bine. Profesia m"
ajut" s"!i observ evolu$ia, s" fac pozele lucr"rilor
lui #i s"!i ofer toat" libertatea în sens creativ.

R.R.: De unde îns! dorin#a de cercetare, de
pedagogie, de trinitate, cum afirmai într$o declara#ie,
de Liric "i Asociativ?

V.R.: De la bun început, din acea nesiguran$"
în viitor, pe care le!am tr"it în nou"zeci, când mul$i
speciali#ti buni au p"r"sit $ara, inclusiv profesorii
mei Roza Gamburgskaia, Vasile Mo#anu #.a.
Specialitatea mea de la colegiu #i facultate e legat"
#i de profesorat, nu doar de pictur". Iar cercetarea
artelor, de fapt, a unit ambele pasiuni, pentru limbi
#i pentru crea$ie. 

R.R.: P!rin#ii te$au sus#inut în alegerea f!cut!?
V.R.: To$i apropia$ii mei întotdeauna m!au sus$inut,

rudele, apoi #i so$ul, #i feciorul, de#i familia cere mult
efort, oricum ea m" inspir", a#a c" simt sus$inerea
tuturor.

R.R.: B!iatul, chiar dac! are doar zece ani,
e un bun critic de art!…

V.R.: Pentru c" îi place foarte mult studiul
artelor…

De vorb! cu Victoria Rocaciuc
Raia ROGAC

Alte povestiri încearc! s! prind! note mai „dure”, atenuate îns" #i ele
de un discret sentimentalism. Înainte de a se refugia în confortabila lor
utopie naturist", vizitatorii ora#ului!muzeu au ocazia s" tr"iasc" senza$ii

tari („Studia$i pe viu e#antioanele noastre de moralitate corupt"!” invit" reclama
unui prospect turistic) într!un mediu reconstituit pentru ei de marionete umane
„însufle$ite”. Ceea ce la Michael Crichton (Westworld) genera o aventur" terifiant",
r"mâne în O zi enun$at cuminte la nivelul unei idei SF. Absolvind pe o sta$ie!satelit
cursurile de „supravie$uire” #i „reintegrare”, tân"rul din Revela#ia ajunge, printr!o
„prob" a dragostei”, apt s" reia misiunea civilizatoare pe un P"mânt pustiit de
r"zboiul atomic. Totu#i, avertismentul crud, lansat în scopul unei maxime provoc"ri
emo$ionale, nu pare s" convin" talentului lui Ovidiu Pecican. %i asta chiar dac"
îl reg"sim într!o povestire (Magazinul de tigri), unde, spre a umple golul ecologic
l"sat de dispari$ia animalelor, diver#i afaceri#ti specializa$i în „bestializarea”
oamenilor produc (ecou discret din Insula doctorului Moreau de H.G. Wells?)
oameni!câini, oameni!goril", oameni!tigri din copiii vându$i de familiile s"race
cu descenden$i numero#i.

În Razzar, construc$ia SF se diversific" #i cre#te în dimensiuni. Început" ca o
space$opera clasic", lucrarea propune o antropogonie diferit" de ceea ce #tim din
cultura general". Iar în lipsa unui consistent filon epic, interesul pentru obiectivele
cosmice de amploare conduce curând la o premeditat" complicare a formulei.
Devenind „povestire în povestire”, romanul înl"n$uie fabule cu tâlc – mici basme
de anticipa$ie despre lumi ce nu cunosc moartea, pân" când nefericita stagnare
în etern (motivul folcloric al t"râmului încremenit, paradisul biblic resuscitat)
li se spulber" iremediabil, sub presiunea faptului accidental. Ca punct de pornire,
romanul adopt" f"r" ezitare cli#eul navei!planetoid din SF!ul clasic al unor scriitori
anglo!saxoni redutabili, precum Arthur C. Clarke (Întâlnire cu Rama) #i Brian
W. Aldiss (Non$Stop), ceea ce exclude perspectiva pur fantastic" a universului
imaginat aici, proiectându!l sub o perspectiv" tehnico!#tiin$ific" relativ clar".

Cadrul tehnicist este îns! în"el!tor, întrucât „nimic nu preveste#te
miracolul” de dup" por$ile sale. St"pânit în numele „heteilor” dintr!o
popula$ie cosmic" cvasi!necunoscut", spa$iul artificial e controlat într!un

mod aproape ritualic de cei #apte Arhei îns"rcina$i s" vegheze pacea, instabil"
totu#i (de#i „p"ruse ve#nic" #i de netulburat”), a universului propus ini$ial de
autori. În acest decor de static" tehnologie fericit", apare #i factorul unei distur!
b"ri majore: mesagerul cu aspect de cristal enigmatic (iar"#i un ecou din
spectaculoasa imagina$ie a lui Arthur Clarke), reprezentând o inteligen$" absolut
provocatoare a Cosmosului. Interven$ia cristalului are efectul #tiut din biblica
întrupare a lui Adam din materie inert", iar, odat" s"vâr#it miracolul, restul
aventurii lui ini$iatice se va compune, amalgamat, dintr!o treptat" extindere
a cunoa#terii sale fragmentare prin straniul paradis al navei!planetoid, precum
#i dintr!o nest"vilit" cascad" de co#maruri unde realitatea #i memoria cultural"
tind s" se amestece în scene mai mult sau mai pu$in consistente& în orice caz,
de o fluiditate care, nesupus" vreunei logici stringente, le permite s" alunece lejer
dintr!una în alta. În asemenea conjuncturi, de regul" desprinse de rigorile scrisului

preponderent realist, personajele sunt marionete cu m"#ti deta#abile
#i interschimbabile, iar tensiunile „tr"ite” de ele se subordoneaz" unui joc
al aparen$elor, aproape absurd.

În raport cu vechile canoane din SF, maniera aceasta alunecoas" de abordare
a cli#eelor genului este surprinz"toare. Unor linii clare #i sigure li se prefer"
continuu balansul instabil al imaginilor, transform"rile continue, salturile în
nesiguran$" #i în imaginar. Impresia general" produs" de roman este a unui
puzzle antrenat de la un cap"t la altul într!un vârtej ludic care – a#a cum bine
observa Lucian!Vasile Szabo într!un comentariu intitulat semnificativ „Cartea
provoc"rilor SF” – pune serios la încercare r"bdarea cititorului. Odat" asumat",
provocarea aceasta reveleaz" o investi$ie literar" ambi$ioas", pe care acela#i
recenzent o descrie astfel:

„Razzar este o în#iruire de momente ale unor realit"$i diferite, subsumate unui
cadru existen$ial coerent, de#i, evident, structurat cu leg"turi niciodat" devoalate
(developate) pân" la cap"t. Ludicul joac" un rol esen$ial, în cel pu$in dou" dintre
accep$iunile sale: 1) jocul, atitudinea de neseriozitate glumea$", care d" contur
fiec"rei buc"$i (capitol) din roman& 2) jocul, preocupare serioas", de construire
a unor universuri, a#a cum este perceput" ideea în games theory din contempo!
raneitate. Prima are o tent" probabilistic", f"r" a#tept"ri #i iluzii, adic" ne juc"m
#i vedem ce iese. Al doilea sens presupune rigoare #i tenacitate, strategii #i
coordonare. Astfel, lumile imaginate de autori au propria lor consisten$", îns"
se #i întretaie, cele mari intr" în cele mici #i invers, au destine proprii ori
evolueaz" împreun".”

Roman speculativ, Razzar are dimensiunea sa poetic" #i totodat"
suprarealist" care îl impune în anticipa$ia noastr" ca o experien$", dac"
nu singular", în orice caz rar" #i cu atât mai demn" de a fi men$ionat"

pentru evolu$ia genului la noi. Ca literat, Ovidiu Pecican nu mizeaz" totul pe
aceast" dimensiune special" a crea$iei sale, îns" #i alte proze, în bun" m"sur"
desprinse de filonul SF, opteaz" pentru tehnici #i unghiuri de tratare din aceea#i
categorie a scrisului modern. Eu "i maimu#a mea confrunt" o iubire pur" cu
mizeriile unui spital psihiatric din epoca Ceau#escu, iar Imberia, un alt roman,
î#i trage seva din dilemele unui tân"r intelectual care parcurge complicata
tranzi$ie de dup" c"derea comunismului. Într!un interviu din 2003, autorul
î#i m"rturisea pasiunea pentru „giuvaeruri în proz"”: „...Nu m" resping deloc
exerci$iile caligrafice nipone ale lui Yasunari Kawabata, Ryunosuke Akutagawa #i
al$ii”. Mai multe c"r$i de proz" scurt", Clipuri (2001), Zilele "i nop#ile dup!$amiezii
(2005), Pove"ti de umbr! "i pove"ti de soare (2008), continu" predilecta înclina$ie
a autorului spre schi$", spre nota$ia telegrafic" #i de efect, iar pe de alt" parte
spre lirism #i ironie, ca modalit"$i preferate de tratare a realit"$ii. Fiind o persoan"
extrem de activ" #i în domeniul publicisticii culturale, dup" dou" ini$iative
revuistice personale, lansate în anii din urm" (La Mongolu #i Avalon), lui Ovidiu
Pecican i s!a încredin$at conducerea revistei Steaua, în ideea relans"rii acestei
vechi publica$ii literare a Uniunii Scriitorilor pe coordonatele unui parcurs marcat
de exigen$e actuale.

Ars longa...
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R.R.: Din 1988 !i pân" în 2018 ai intrat într#o
curs" lung" de formare continu", care a culminat cu
doctoratul în studiul artelor cu tema Ambian!a artistic"
din Republica Moldova. Anii 1940#1990 !i monografia
Artele plastice din Republica Moldova în contextul
sociocultural al anilor 1940#2000. Cine au fost cei
care te#au provocat?

V.R.: Ideea a fost ini!iat" mai degrab" de m"mica
mea, care a fost mereu al"turi $i pot s" spun
c" a tr"it cu mine tot demersul meu profesional. Deci,
din start, a fost clar c" în lipsa atelierului de crea!ie
(studioului) $i condi!iilor serioase de a m" dedica
întrutotul  picturii, a fost important s" nu fac pauz"
mare, ci mai degrab" s" g"sesc loc $i spa!iu de
aprofundare în domeniu. Cred c" teoria mi#a oferit
prilejul s" con$tientizez acest lucru, în sens practic
$i artistic. Deci, chiar dac" nu pictez permanent,
oricum analizez crea!ia altora, cel pu!in nu fac pauze
în sens cognitiv.

R.R.: Ce arti!ti plastici $i#au r"scolit sufletul în
primii ani de carier" !i care sunt cei prefera$i acum?

V.R.: Mi#a pl"cut mult crea!ia arti$tilor care m#au
promovat în domeniu: Ada Zavin, Glebus Sainciuc,
Tudor Zbârnea, Timotei B"trânu, Gheorghe Oprea,
dar $i, desigur, a profesorilor mei. Totodat", crea!ia
arti$tilor despre care am scris trece prin con$tiin!a
mea profesional", astfel pot s" zic c" spectrul
meu de valori, cuno$tin!e $i interese în domeniu
se l"rge$te permanent. 

R.R.: Când ai avut primul vernisaj, prima expozi$ie
personal" sau de grup?

V. R.: Prima participare la o expozi!ie a fost în
1992, o expozi!ie republican" de crea!ie a copiilor,
cu concurs, am ocupat $i un loc, de$i nu s#a p"strat
diploma, o am doar pe cea de participare. Am
participat $i ca sculptor, iar profesorul Victor Treakin
mi#a adus drept premiu o pung" mare plin" cu culori
de la Fondul Plastic al URSS, pe atunci s" pictezi
cu a$a materiale putea doar un membru titular al
UAP. Am lucrat cu drag $i cu mult" aten!ie cu aceste
materiale, le p"stram, !ineam mult la ele. Unele
le#am folosit deja la facultate, colegii credeau c"
pictez cu culori germane, dar ele erau sovietice...
Prima personal" am avut#o în 1995, la Biroul
Rela!iilor Interetnice din Chi$in"u. Din 1999 particip
la majoritatea expozi!iilor organizate de UAP. Particip
$i în str"in"tate la expozi!iile colective, la concursuri,
bienale etc. 

R.R.: Câte expozi$ii personale ai reu!it s"
organizezi? 

V.R.: Am avut deja 19 expozi!ii personale.
R.R.: Dup" câte am putut observa din CV,

ai expus la început la Biblioteca Municipal"
„B.P. Hasdeu”. 

V.R.: Aceast" personal" a fost la finele studiilor
din facultate, când criticul Tudor Braga mi#a organizat
vernisajul, a citit CV#ul meu $i a observat c" deja am
articole $tiin!ifice publicate, m#a invitat s" lucrez la
Centrul Expozi!ional al UAP „C. Brâncu$i”, ca $ef al
serviciului de expozi!ii $i documentare. Fiind student",
am lucrat prin cumul, apoi jum"tate de an am fost
titular", pân" la înscrierea la doctorat. Deci, subiectul
temei de doctorat – ambian!a artistic" $i activitatea
expozi!ional" – m#a atras înc" de#atunci, când eram
angajat" la UAP. 

R.R.: Adori taberele de crea$ie din R. Moldova !i
din afar". Acest interviu este în exclusivitate pentru
revista Curtea de la Arge$, unde, de asemenea, ai
fost. Ce amintiri ai? Ai reu!it s" pictezi !i M"n"stirea?
Sau poate fântâna?

V.R.: Am pictat la Curtea de Arge$ o biseric"
veche de lemn, M"n"stirea Robaia, câteva case
de un secol, mun!i $i mai multe portrete ale colegilor,
$i a redactorului ziarului Arge! expres, am adus $i
p"strez acas" cu drag vaza jubiliar" oferit" cadou.
Multe amintiri frumoase am adus de acolo. Regretatul
domn Scornea, pre$edinte al Societ"!ii profesorilor
de muzic" $i desen din România, al c"rei membru
sunt, m#a invitat s" particip în tab"r". A$ mai reveni
cu pl"cere.

R.R.: În mai multe rânduri ai dest"inuit c"
în evolu$ia artistic" ai încercat mai multe genuri
!i domenii: sculptur", pictur", grafic", tehnicile
!i genurile mixte, sintetice. 

V.R.: Da, probabil, c"ut"rile m" definesc.
R.R.: Tot din aprecierile proprii afirmi c" atitudinea

fa$" de natur" !i bog"$iile ei este una liric". A! vrea
s" comentezi pu$in. 

V.R.: Toate
lucr"rile mele,
indiferent de gen
sau domeniu,
sunt bazate pe
observa!ii din
natur". Evident
c" multe dintre
idei îmi place s"
le exprim în form"
liric", inclusiv
imagini asociative,
cele legate de
abstract le v"d
în form" de cadru
liric, fiind expresive
totodat".

R.R.: Cum,
când !i cu ajutorul
cui reu!e!te

Victoria Rocaciuc s" practice atâtea activit"$i majore:
pictur", cercetare, profesorat, tabere de crea$ie !i
s" educe un b"iat, care se nume!te Andrei Be!leag",
!i care încearc" s"#i p"!easc" pe urme… 

V.R.: Deocamdat", cred c" pauzele într#un
domeniu îmi ofer" spa!iu pentru altul, deci, toate
au locul $i timpul lor, uneori servind $i ca odihn",
$i ca inspira!ie pentru a continua.

R.R.: Te rog s" ne poveste!ti pu$in despre familie:
despre p"rin$i, so$, copil… 

V.R.: P"rin!ii mei sunt intelectuali: mama e medic
de laborator, tata e doctor în filosofie, ambii au
practicat activitatea pedagogic" $i de cercetare al"turi
de cea profesional". So!ul e doctor în medicin", la
fel profesor, conferen!iar universitar. Când am f"cut
cuno$tin!", preda în patru limbi, cele trei pe care
le cunosc eu $i în francez". Deci, studierea $i
cunoa$terea limbilor continu" s" fie tradi!ie $i în
familia mea. Feciorul este elev în clasa a patra, este
înc" în c"utarea pasiunilor, de$i îi cultiv mai multe
domenii, în special limbile, sportul, cinci ani a dansat
dansuri populare, mai înva!" s" cânte la flaut, crea!ia
plastic" este odihna $i pl"cerea lui. De$i a ob!inut
unele succese în domeniul picturii $i sculpturii, deja
ca laureat al unor concursuri interna!ionale, pot s"
zic c" totul e bazat pe dorin!a mea de a urm"ri $i a
fixa în form" de fotografii ceea ce creeaz". M" bucur
c" este apreciat nu doar de mine $i sunt fericit" c"
am g"sit metode de sus!inere pentru creativitatea
lui. Încerc"m s"#l dezvolt"m armonios, mai departe
va decide el singur. 

R.R.: Cum se autodefine!te Victoria Rocaciuc
!i prin ce culori asociative? 

G.V.: În ultimul timp, m" identific prin
nuan!e galbene $i aurii, aceste culori îi
plac criticului meu mic, sunt culorile lui
preferate, $i ale mele. 

R.R.: %i, ultima întrebare: pe când
urm"toarea expozi$ie personal"? 

V.R.: În ianuarie 2022 la Muzeul
de Istorie, Etnografie $i Art" din Cimi$lia,
deja e programat". Sper s" reu$im s#o
organiz"m, fiindc" din cauza pandemiei
o expozi!ie la Chi$in"u mi#a fost amânat",
din cauza st"rii precare a colaboratorilor
institu!iei în care planificam s" expun
lucr"rile. Trebuie s" credem c" de aceast"
dat" vom reu$i, fiindc" $i starea de
s"n"tate a organizatorilor, a gazdelor,
e important".

R.R.: Mul$umesc pentru interviu !i sper
s" mai avem prilej de convorbiri, succese
!i premii în continuare.

(Urmare din pag. 32)

Pentru abnega!ie "i h#rnicie, talent "i perseveren!#, deseori
s#a învrednicit de premii: Premiul Academiei de %tiin!e a Moldovei
pentru rezultate excelente, Premiul municipal pentru tineret în

domeniul artelor plastice, Burse de Merit, Funda!ia SOROS#Moldova $i Moldova
Agroindbank& Award of 3rd Prize on International Creation and Performance
Contest – 4 Arts – 2nd edition, new format: July 8#16, 2021, Câmpina (România),
for the painting A Midsummer Night’s Dream/Visul unei nop$i de var" $.a.

Lucr"rile autoarei sunt g"zduite de colec!ii publice $i private din România,
Ambasada României din Chi$in"u& Federa!ia Rus", Ucraina, Canada, SUA,
Israel, Fran!a $i bineîn!eles Republica Moldova. 

Victoria Rocaciuc mai are la activ dou" monografii de art", peste 100 de
publica!ii $tiin!ifice $i de popularizare a artelor plastice în reviste interna!ionale
$i na!ionale: texte introductive pentru pliante, albume $i cataloage de expozi!ii
de art" plastic", articolele consacrate analizei evolu!iei activit"!ii expozi!ionale
din Republica Moldova, aspectelor estetice, tematice $i metodologice de cercetare
a artelor plastice na!ionale $i studierii crea!iei arti$tilor plastici din R. Moldova
(Ghenadie Jalb", Alexandru Klima$evski, Leonid Grigora$enco, Isai Cârmu,
Arcadie Antoseac, Gheorghe Vrabie, Alexei Colâbneac, Andrei Mudrea, Florentin
Leanc", Anna Evtu$enco, Elena Le$cu, Eugen Oseredciuc, Violeta Zabulica#
Diordiev, Eudochia Zavtur, Dumitru Trifan, Arii Sveatcenko, Mihail Brunea,
Ghennadii Zâkov, Stefan Sadovnikov, Oleg $i Ludmila Cojocari, Aurel Gu!u#
Resteu) etc. În prezent, este preocupat" de studierea artei graficii de carte
$i editarea unei monografii $tiin!ifice, Nara$iune !i simbol în grafica de carte
din R. Moldova (1945#2010). 

Criticul de art# Vladimir Bulat î$i pune întrebarea: prin ce m" atrage
pictura Victoriei Rocaciuc? %i r"spunde: În cazul picturii z"mislite de
artist" mi place enorm felul în care lucreaz" cu spa!iul, cu pânza alb",

pe care o seduce cu discre!ie, cu un fel de fric" parc", dar frica aceasta e $i
curaj, c"ci acolo unde o atinge, o face cu for!", n"valnic, contagios... [V.R.] este
o personalitate de prim#plan a picturii tinere $i face parte dintr#o întreag" pleiad"
de femei#pictori!e, care cu mult" for!" dubleaz" $i înnobileaz" mi$carea cromatic"
din anii 1965#1975, care a speriat realmente URSS#ul... Pictura ei este o pictur"
care aparent se face în „5 min”, spontan, alert, doar c" structura asta momentan"

este esen!ialmente în$el"toare, pentru
c" persist" în interiorul compozi!iilor sale
un strat care devoaleaz" rigoarea cu
care artista î$i lucreaz" „motivul”, fie c"
e închipuit un peisaj, o natur" static" sau

aranjamente cu flori, în fapt, „motivul” e mereu prilej de bucurie interioar", de
irigare a combustiei care intr" în ac!iune. Subiectul dicteaz" dinamica, gestul,
frotajul, pata de culoare – devin ele însele „personaje”, pe care le po!i admira
$i separat de întreg, cu ochiul a!intit pe detaliu. În acela$i timp, orice lucrare este
un tot organic, monolit, indivizibil. Cred c" la închegarea acestuia contribuie $i
forma!ia sa de teoretician, care#$i adun" cuvintele, spre a transmite mai limpede
o idee, un gând, o poezie conceptual" etc. Ea se d"ruie$te artei cu temei $i
sfial"... Dintre lucr"ri, acela$i critic, remarc", îndeosebi, lucrarea Natura static",
despre care scrie urm"toarele: De$i, semnat" cu mai mul!i ani în urm", aceast"
compozi!ie se a$az" în fruntea plutonului prin cultura sa coloristic#pictural",
al c"rei far tutelar a fost, indubitabil, pictori!a Ada Zevin (1918#2005). 

Despre sine autoarea m#rturise"te: În cadrul evolu!iei artistice, am
încercat mai multe genuri $i domenii: sculptura, pictura, grafica, tehnicile
$i genurile mixte, sintetice. Mai multe tablouri ale mele au doze de

decorativ, grafic, volumetric $i sunt axate pe experiment coloristic. Continuând
acest experiment firesc, pornit de la realismul academic pe care ni#l ofer" $coala,
întotdeauna mi#a pl"cut s" caut elemente de expresiv, emotiv $i, desigur, liric.
Liricul ne duce spre categoriile de poetic $i muzical. Îmi plac interpre!ii virtuozi
$i, probabil, de la ei am împrumutat ideea c" lucrarea pictural", opera de art",
trebuie s" emane spontaneitate $i libertate. M" pasioneaz" $i c"utarea spa!ialit"!ii
formale $i compozi!ionale. Atitudinea mea fa!" de natur" $i spa!iile ei a r"mas
liric". În c"utarea $i improvizarea cu culori: acuarel", temper", ulei, acril, pastel
etc., am ajuns s" constat c" toate compozi!iile mele formale, încadrabile în diferite
zone de abstract, sunt asociative $i reflect" emo!ia inspirat" din natur" $i via!"
sociocultural", pe care o analizez în plan creativ. Astfel, abordez realismul liric
$i abstrac!ionismul asociativ.

La tabloul verbal al artistei Victoria Rocaciuc ar mai fi s" adaug c" este o
fire deschis", copil"roas" chiar, vesel" $i mereu bine dispus". Aceast" energie
$i dispozi!ie se reflect" $i în lucr"ri, nu întâmpl"tor culorile ei preferate sunt cele
solare – galbenul $i auriul, care dau picturilor farmec $i noble!e. (Raia Rogac)
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S!a n"scut la
19 iunie 1978 la
Cern"u#i, Ucraina.

Peste pu#in timp, p"rin#ii
decid s"!$i schimbe
domiciliul la Chi$in"u.
Calea de formare $i
afirmare a artistei plastice,
istoricului de art",
profesorului Victoria
Rocaciuc este una
de curs" lung". De la
zece ani (1988!1993),
frecventeaz" %coala de
Arte Plastice „A. %ciusev”
din Chi$in"u, clasa
profesorilor Roza
Gamburgskaia, Vasile

Mo$anu $i Victor Treakin, apoi î$i
aprofundeaz" cuno$tin#ele (1993!
1997) la Colegiul Republican de
Arte Plastice „A. Pl"m"deal"”,
specialitatea pictor!pedagog, clasa
profesoarei Tatiana Sterhov, colegiul
fiind una din cele mai prestigioase,
dac" nu chiar prima, în topul celor
mai performante institu#ii de profil.
Urm"torii cinci ani (1997!2002),
tân"ra noastr" se încadreaz"
în pleiada studen#ilor Academiei
de Muzic", Teatru $i Arte Plastice
din Moldova la specialitatea artist
plastic, pictor, profesor, clasa
profesorilor Ghenadie Tâciuc $i
Valeriu Jabinschi. În 2007 sus#ine
doctoratul la Institutul pentru Studiul
Artelor al Academiei de %tiin#e a
Moldovei, conduc"torul tezei fiind
dr. Tudor Stavil". Curiozitatea nativ"
o îndeamn" în 2010 s" studieze
$i la %coala de Design din cadrul
Universit"#ii Tehnice din Moldova, iar
în 2018 absolv" cursurile Institutului
de Formare Continu" din Chi$in"u. Dup" aceast" temeinic" preg"tire $i,
în paralel, de exercitare practic" a specialit"#ilor însu$ite, Victoria Rocaciuc
reu$e$te s" devin" în 2003 membru al Societ"#ii Profesorilor de Muzic"
$i Desen din România $i membru titular al Uniunii Arti$tilor Plastici din
Republica Moldova (UAP) în 2005. Din ultimul an de studen#ie este angajat"
ca $ef al serviciului de expozi#ii $i documentare la Centrul
Expozi#ional al UAP „Constantin Brâncu$i” din Chi$in"u, iar
din 2005 devine cercet"tor $tiin#ific (din 2008 cercet"tor $tiin#ific
superior) la Institutul pentru Studiul Artelor (actualmente,
Institutul Patrimoniului Cultural) al Academiei de %tiin#e a
Moldovei (actualmente al Ministerului Educa#iei, Cercet"rii
$i Culturii – MECC), de asemenea, reu$e$te, s" mai exercite
func#ia de  lector superior, ulterior conferen#iar, la Universitatea
Tehnic" din Moldova (UTEM), Facultatea de Urbanism $i
Arhitectur", Catedra Design Interior& func#ioneaz" $i ca
pre$edinte al Comisiei de licen#" al UTM, Catedra Design
Interior, Specialitatea Sculptur"& din 2015 devine membru
al Asocia#iei de Critici din Federa#ia Rus" (AIS)& periodic
este membru al juriului la concursurile interna#ionale de art"
plastic", organizate în Federa#ia Rus"& din 2018 sus#ine cursul
de „Istoria artelor plastice $i muzicale” la Liceul Academic
de Arte Plastice „Igor Vieru” (AAP) $.a.

Victoria Rocaciuc consider" c"
este binevenit" desf"$urarea
expozi#iilor de pictur" nu doar

în spa#iile galeriilor de art", dar $i în
diverse institu#ii culturale $i educative.
Reu$e$te astfel s" organizeze uneori
chiar $i câte trei expozi#ii personale
pe an. A expus la Biblioteca Na#ional"
a Republicii Moldova, Biblioteca Muni!
cipal" „B.P. Hasdeu” (prima $i ultima
expozi#ie), Biblioteca de Arte „Tudor
Arghezi”, Biblioteca „M. Lomonosov”
din Chi$in"u, Centrul Expozi#ional
„Constantin Brâncu$i”, Muzeul de Istorie, Etnografie $i Art" din Cimi$lia,
Centrul de Cultur" $i Istorie Militar" din Chi$in"u, Muzeul Na#ional de Istorie

a Moldovei, Ambasada Republicii
Ucraina în Republica Moldova etc.
A mai participat la unele dintre cele
mai reprezentative expozi#ii de grup:
Bienala Interna#ional" de Pictur"
la Muzeul de Art" al R. Moldova
(2019, 2021), Expozi#ia „100 de arti$ti
pentru România 100”, România
(2017, 2018, catalog, diploma de
excelen#")& Expozi#ia „Recviem”
la Centrul Expozi#ional „Constantin
Brâncu$i”, dar $i la multe altele
organizate aici& Expozi#ia „Moldova.
Art" contemporan"” (pictur", grafic",
sculptur", art" decorativ") la Muzeul
de Art" Decorativ" Aplicat" $i Art"
Popular" al Federa#iei Ruse,
Moscova& Expozi#ia din cadrul
simpozionului interna#ional „Bienala
de pictur" contemporan"”, Minsk,
Belarus& Expozi#ia din cadrul
proiectului interna#ional „Moldova.

Art" contemporan"”, Olanda& Expozi#ia din cadrul proiectului interna#ional
„Moldova. Art" contemporan"”, Bruxelles, Belgia& Expozi#ia „Tudor Meiloiu
v"zut de prieteni $i închipuirile sale”, Foaierul „Nicolae Grigorescu” al
Centrului Cultural al Ministerul Afacerilor Interne, Bucure$ti, România&
Expozi#ia „Acas"”, Bucure$ti, România& „Ziua P"mântului”, Muzeul Na#ional
de Istorie& Expozi#ie anual" „Limba
Noastr" cea Român"”, Centrul
Expozi#ional „Constantin Brâncu$i”&
Muzeul Bucovinean din Cern"u#i etc.
Aproape anual particip" la tabere
de crea#ie din R. Moldova $i România

(Continuare la pag. 31)
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Num"r ilustrat cu lucr"ri de Victoria Rocaciuc.

Victoria Rocaciuc
Ars longa...

! Horia B'DESCU – scriitor, Cluj!Napoca
! Mihai NEAGU BASARAB – scriitor, Germania
! Paul DIACONESCU – scriitor, Suedia
! Irinel POPESCU – membru corespondent

al Academiei Române, Bucure$ti
! Ilie POPA – prof. univ., Pite$ti
! Dan D. FARCA% – scriitor, Bucure$ti
! %tefan STARE(U – istoric, Bra$ov
! Radu %tefan VERGATTI – istoric, Bucure$ti
! Gabriela C'LU(IU SONNENBERG – scriitor, Spania
! Constantin B'L'CEANU!STOLNICI – membru 

de onoare al Academiei Române

! Alexandru D'R'BAN – publicist, Sângeorz!B"i
! Eufrosina OTL'CAN – prof. univ., Bucure$ti
! Olimpia IORGA!POPESCU – profesor, Ploie$ti
! Corina VLAD DIACONESCU – scriitor, Bucure$ti
! Ana OLOS – scriitor, Baia Mare
! Florian COPCEA – scriitor, Drobeta Turnu!Severin
! Florentin POPESCU – scriitor, Bucure$ti
! Dumitru GABURA – scriitor, Chi$in"u
! Tudor NEDELCEA – scriitor, Craiova
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure$ti
! Mircea OPRI(' – scriitor, Cluj!Napoca
! Raia ROGAC – scriitor, Chi$in"u

Semneaz! în acest num!r
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