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Fac dou! m!rturisiri, altfel cititorul
se va mira de ce m! gr!besc s!
scriu despre Urmuz în februarie,

când puteam s! mai a"tept pu#in, pentru
a ajunge în martie, Luna Urmuz, c!ci pe
17 ale lunii lui M!r#i"or s$a n!scut incompa$
rabilul scriitor, mai ales c! acum dou! luni,
în noiembrie, tot despre Urmuz (urmuzism
"i urmuzologie) vorbeam. Am dou! expli$
ca#ii. Prima, recunosc, #ine de admira#ia,
ajuns! probabil fixa#ie$manie, pe care o am
pentru genialul grefier, nu m! feresc deloc
de cuvântul maximal, citi#i c!r#ile recente
ale lui Lucian Costache, pite"tean, ale Anei
Olos/Anagaia, din Baia Mare, citi#i c!r#ile
mai pu#in recente ale lui Nicolae Balot!,
Constantin Cuble"an, Ion Pop (cel care a
îngrijit o prim! edi#ie critic! Urmuz, Schi!e
"i nuvele aproape… futuriste, ap!rut! în
2017 la Editura Tracus Arte, Bucure"ti, din
care voi cita în cele ce urmeaz!). L$am mai
comparat cu Ion Barbu "i cu Brâncu"i:
semnifica#ie nu expresie, zborul nu aripa,
cântecul coco"ului nu…

Al doilea motiv pentru care „fug
înspre Urmuz” este pur circum$
stan#ial: scriu aceste rânduri la

mai pu#in de dou! s!pt!mâni dup! alegerile
din 6 decembrie, deci în plin caragialo$
urmuzism postelectoral. Negocieri "i con$
sulta#ii sunt termenii oficiali, tranzac#ii,
interese "i meschin!rie dau în#elesul
termenilor oficiali. M! crucesc "i m! sperii,
îmi fac curaj "i iar îl pierd, încerc s! nu m!
uit, dar nu pot s! nu observ fibrila#ia în care
au intrat „anali"tii” "i „formatorii de opinie”,
ba chiar "i mul#i dintre „don profesorii”
cu func#ie real! la catedr!, dar cu intui#ie$
onestitate de coda"i ai clasei, dup! „sur$
prinz!torul succes” al partidului cu U în
centrul abrevierii. R!mân fidel poruncii
întemeietoare a revistei, aceea de a nu
numi partide sau persoane, dar nu pot s!
nu remarc faptul c! aproximativ aceia"i
„anali"ti” au adus voturi consistente
acestui partid, prin insisten#a cu care
au atacat românismul, i$au denigrat, i$au
înveninat pe români, oriunde s$ar afla ei.
Plus progresismele, plus sâcâielile din
partea „minorit!#ilor conlocuitoare”, plus
arogan#a guvernan#ilor. Sunt aproximativ
aceia"i care acum patru ani, tot în febru$
arie, atacau Apelul unor academicieni la
Identitate, Suveranitate "i Unitate Na!ional#.
Acum, tot ei se fac c! nu în#eleg, mimeaz!
surpriza "i „trag din toate pozi#iile” împo$
triva nou$venitului în Parlament. Chiar atât
de tare$i sperie Unirea Românilor?! În loc s!
admit!, democratic, nu$i a"a, c! la o parte

semnificativ! a românimii
exist! o a"teptare în direc$
#ia aceasta, na#ionalist!
s$o numim, în sensul
decent al termenului,
c! vibreaz! ceva$undeva,
„sub mo"ie înfundat!”,
în rezonan#! cu sloganul
„Basarabia este România”,
c! "i la Chi"in!u s$a întâm$
plat „ceva” la recentele
alegeri (ca "i acum un
secol, Basarabia pare a fi
"i de data aceasta prima),
p!reri"tii snobi$n!imi#i
vitupereaz! sofistic$literar,

eticheteaz! grosier, scot neghina deasupra
grâului, apoi strig! din r!sputeri c! totul
e neghin!. %i se mir!… Dar, tocmai acum,
tocmai prin asta, prin obstina#ia demol!rii,
preg!tesc noi procente, „surprinz!toare”
desigur, pentru U, cel care vine de la UNIRE.
(Precizare: lungul paragraf dinainte nu este
o adeziune la un partid, ci la o idee! %i un
comentariu la un spectacol mediocru.)

Iart!$m!, Demetrule, revin în lumea
ta minunat#. Revin la titlu.

De acum în doi ani, în 2023, va
fi Anul Urmuz: 140 de ani de
la na"tere (Curtea de Arge", 17

martie 1883) "i 100 de ani de la sinucidere
(Bucure"ti, 23 noiembrie 1923). 

Cum întâmpin!m noi Anul Urmuz?
Noi, concitadinii s!i (adev!rat e c! familia
doctorului Ionescu$Buz!u nu a locuit la
Curtea de Arge" decât câ#iva ani dup!
na"terea primului dintre cei "apte copii,
Dimitrie la botez, Demetru ulterior), dar
"i noi to#i, contemporanii s!i perpetui.

La Curtea de (la) Arge" sunt multe
planuri$proiecte, mai toate contând pe
trimiterea pandemiei în amintire& aici,
asupra unei alte teme de cercetare a" vrea
s! insist. În 1930, Sa"a Pan! ajunge, prin
bun!voin#a Elizei Ionescu$Buz!u, mama
scriitorului, la „un l!doi de circa un metru
cub” cu manuscrise. În!untru, o singur!
bucat! inedit!, „epopeea” Fuchsiada,
considerat! o capodoper!, "i versiuni
„corectate "i transcrise, "i din nou corec$
tate "i retranscrise de opt, de zece "i unele
de mai multe ori”. Un scriitor clasic, pro$
fesionist, cu deplin respect pentru textul
scris, pentru cititor. „Mai erau în lad!
dou! caiete groase cartonate”, cu sute
de maxime "i însemn!ri, pe care le$a luat
doamna Ionescu$Buz!u „în odaia dumi$
sale”. %i au disp!rut.

Dar, „restul de jum!tate al l!zii” era
ocupat „de compozi#ii muzicale. Sonate,
simfonii, toate partiturile scrise pentru instru$
mente diferite, a"a cum necesit! aceste
crea#ii”. Au supravie#uit, fotografiate de
Sa"a Pan!, numai primele patru portative
din Sonata nr. 2. Au disp!rut "i partiturile!

Vor mai fi existând ele pe undeva, vor
mai ie"i ele vreodat! la vedere?

S! sper!m într$o întâmplare noro$
coas!, providen#ial!, altfel vom
r!mâne cu o imens! "i frustrant!

nedumerire: dac! Urmuz$scriitorul "i$a
probat genialitatea în numai dou! duzini
de pagini, prin care "i$a adjudecat pozi#ia
de premerg#tor al revoltei literare univer$
sale (Eugen Ionescu), ce compozitor ar fi
putut s! contureze… o jum!tate de metru
cub de compozi#ii muzicale?...

Urmuzologia mai are mult de lucru…
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Dar au ei con!tiin"#?
O seam! din enciclopedi"ti f!cuser! o
analiz! a acestei forma#iuni a sufletului

"i au constatat c! cele mai multe elemente din ea
sunt un rezultat al cre"terii na#ionale îndelungate,
un rezultat al principiului conservator al istoriei,
lucru ce cat! s! le lipseasc! acestor indivizi de
vreme ce ei n$au na#ionalitate hot!rât!. Dar nici
m!car baza con"tiin#ei, aversiunea în contra
tr!d!rii n$o au. Uciga"ii de rând, eroii de codru
sunt oameni onorabili pe lâng! tr!d!tori. Banditul
nu i$a jurat nim!nui c!$l va ap!ra: liber, cu riscul
vie#ii lui de$a ataca alt om, a comis o crim! de
bun!$credin#! oarecum, care s! poat! espia. Eroii
de la 11 fevruarie, azi adjutan#i regali "i generali,
au jurat a$l ap!ra pe omul pe care l$au tr!dat.
Crima e îndoit!: scriitorii vechi zic c! înaintea
tr!d!rii chiar zeii î"i acopereau fe#ele. Dante
le d! fundul cel mai adânc al infernului, locul
unde nici ochiul lui Dumnezeu nu mai str!bate.

Ei bine, ura "i aversiunea în contra tr!d!rii,
iat! un instinct fundamental, comun con"tiin#ei
întregului neam omenesc. Numai aceste gunoaie
etnice nu au nici acest instinct m!car.

Ei disting tr!darea, ei o înal#! în
societate "i o decoreaz!, ei n$au nici
atâta con"tiin#! cât! au s!lbaticii. 

(Timpul, 8 iulie 1882)

Ziarele vestesc c! partidul
german democratic din Austria
înclin! a atrage elementele mai

conciliabile din partidele na#ionalit!#ilor
în sânul s!u% a"adar, un partid liberal
imit! ast!zi, de"i nu "tim cu ce succes,
încerc!rile actualului ministru prezident,
contele Taafe, al c!rui sprijin parlamen$
tar îl constituie partidul conservator
"i na#ionalit!#ile.

Un semn caracteristic al timpului.
În adev!r, monarhia habsburgic! se
compune toat! din na#ionalit!#i din care
niciuna nu e îndestul de mare pentru
a fi în stare s! absoarb! pe celelalte.
Francisc I, un monarh foarte inteligent,
zicea c! o singur! grij! n$are: a exis$
ten#ei Austriei. Popoarele sunt atât
de deosebite între ele încât nu se vor
în#elege niciodat! în contra monarhiei% când unul
se ridic!, celelalte fac numaidecât act de fidelitate
"i alearg! în ajutorul tronului. Când în unul se
dezvolt! puterea centrifugal!, în celelalte se
manifest!, ca printr$o lege fizic!, cea centripetal!.

A crede c! atâtea na#ionalit!#i, dintre care
cea mai mic! chiar î"i are biserica "i "coala ei
na#ional!, gazetele ei, literatura ei, mic! mare cum
d! Dumnezeu, "i istoria ei, chiar dac! aceasta ar
înc!pea într$o monografie de$o coal!, a crede c!
le po#i contopi pe toate a fost o naivitate. Acestea
nu sunt grupuri de materie brut! cu care cineva
poate face orice vrea: sunt grupuri organice, din

care fiecare are r!d!cinile sale în p!mânt "i
propriul s!u principiu de existen#!. Rasele din
Austria sunt în genere foarte pu#in amestecate
"i unde or fi deosebiri de religie la mijloc, ele nu
sunt aproape deloc amestecate. Numai identitatea
religiei înlesne"te la unele apropierea, "i nici
acolo în mare grad.

Fiecare grup organic e o lume pentru sine,
c$o limb! vie pe care clasele dominante n$o
cunosc "i n$o vorbesc, adesea c$un drept con$
suetudinar propriu, cu datini "i tradi#ii proprii.

La un asemenea stat decentralizarea e
cea mai fireasc! form! de via#! public!,
pe când centralizarea trebuie s! dege$

nereze în domnia elementelor necaracterizate,
a mijlocitorului "i a advocatului. &i$n adev!r,
centralizarea "i liberalismul austriac au "i avut
drept rezultat ridicarea unei rase de mijlocitori
"i milionarizarea advoca#ilor din partidul numit
constitu#ional. De la 1866 pân! mai alalt!ieri
Austria era #ara f!g!duin#ei pentru evrei "i scena
politic! pentru glorii advoc!#e"ti% adic! pentru

oameni care,
prin dialectica
continu! ce$o
cere profesiunea
lor, sunt mai pu#in
decât oricine
în stare de$a
avea convingeri
puternice "i de$a
voi binele altuia.
În Ungaria se
observ! acela"i
lucru: pretinsa
domnie a elemen$
tului maghiar se
traduce în reali$
tate într$o domnie
de postulan#i, (…)
pentru care a fi
ungur e o negus$
torie lucrativ! ca
oricare alta. Dac!
China ar cuceri
Ungaria cei dintâi
care s$ar pretinde

chineji ar fi evreii "i advoca#ii, credem.
E o priveli"te curioas! aceasta. Vedem o sum!

de popoare cu vertebrele bine închegate "i tari,
exploatate de elemente f!r! vertebre morale,
f!r! caracter propriu.

Aceste elemente sunt îns! prin natura lor
dizolvante. Dac! mereu se$nmul#esc, se$ntâmpl!
nu ceea ce se inten#iona poate, dizolvarea "i
contopirea na#ionalit!#ilor, ci tendin#e de dizolvare
a statului.

De"i nu împ!rt!"im pe deplin ideile d$lui E.
Renan în privirea na#ionalit!#ilor, de"i nu admitem
c! unitatea de idei e un premis, iar consisten#a

unui stat urmarea, totu"i,
intervertind termenii,
lucrul devine adev!rat.
Unitatea de ras! produce
ca rezultat firesc unitatea
de tendin#e, iar unde
rasa dominant! e cu
mult mai numeroas! sau
cu mult mai cult! decât
cea supus!, cea dintâi
impune acea tendin#!.
Privit! în afar!, unitatea
statului corespunde
în adev!r c$o unitate
de tendin#e "i de idei.

Ceea ce îns! e comun
în toate na#ionalit!#ile
Austriei (neexceptând
pe germani ori pe unguri)
este tendin#a de a$"i
men#ine na#ionalitatea
cu orice pre#. Iat! dar
punctul comun de atin$
gere, iat! ideea organic!. Când to#i vor acela"i
lucru, când pentru cei mai mul#i existen#a Austriei
e singura garan#ie c! individualitatea lor etnic!
va putea exista "i ea, ni se pare c! singura idee
organic! e aceasta. La realizarea acestei idei se
împotrivesc îns! elementele superpuse (germanii
"i ungurii), ei persecut! în al#ii ideea na#ionalit!#ii,
care cu toate acestea e propriul lor principiu de
existen#!, ei crucific! pe altul pentr$o religiune
care este a lor proprie. Împ!carea între na#iona$
lit!#i nu va izbuti dar f!r! a se înlocui subordo$
narea cu coordonarea, recunoscându$se adic!
c! "i la altul e o virtute civic! ceea ce în ungur
sau în german e o virtute: iubirea de na#ionali$
tatea sa proprie.

Odecentralizare bazat! pe coordonarea
na#ionalit!#ilor în grupuri administrative
autonome "i în marginile exigen#elor

unit!#ii de ac#iune în afar! "i înl!untru ale statului
ar însemna îns! o nou! epoc! de înflorire pentru
monarhia vecin!. Fiecare din aceste centre locale
ar avea o via#! proprie, o produc#iune proprie,
un caracter propriu "i, cu cât diversitatea e mai
mare, cu atâta e mai mare putin#a combina#iunilor
de orice natur!, singurele care produc în lume
mi"care "i putere, iar mi"carea e via#a.

Ceea ce în natur! e adev!rat e "i în stat% c!ci
acesta e la urma urmelor un produs al naturii.
Oxigen cu oxigen, hidrogen cu hidrogen nu
produc nicio mi"care. Dar elemente deosebite,
puse în contact, se atrag "i produc cantit!#i
de putere. A #ine na#ionalit!#ile ap!sate, a #ine
puterile lor latente va s! zic! a le condamna
la somnul plantelor% a elibera puterile lor latente
ca s! se combine între ele ar însemna a deschide
calea unei mari "i neprev!zute dezvolt!ri. 

(Timpul, 10 iulie 1882)
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Analiz! str!lucit!
a unei sinucideri
anun"ate, centrat!

pe motivele "i argumentele
conflictului interior care macin!
continentul la aceast! or!,

lucrarea cercet!torului britanic, de o necru#!toare
obiectivitate "i incisivitate, este o disperat! diatrib!
împotriva fariseismului, cinismului "i incon"tien#ei
politice, a dezert!rii presei de la misiunea sa "i
a mercenariatului jurnalistic, despre care vorbea
acum trei decenii autorul Médiamensonges, despre
coniven#a dintre cele dou!, care a f!cut posibil!
manipularea con"tiin#ei publice europene în chesti$
unea migra#iei. Nu cartea lui Murray e un exerci#iu
de manipulare, cum crede sfiosul prefa#ator al edi#iei
române"ti, atent s! nu ias! din corectitudinea politic!,
ci metoda minimaliz!rii ipocrite a efectelor unor
evenimente deranjante, a truc!rii realit!#ii, a omertei,
a carierelor distruse, prin presiune "i t!cere dup!
metode care ne sunt deja familiare, ale celor care
au avut curajul de a spune lucrurilor pe nume. Acest
mod de a trata subiectele deranjante, care face parte
din conduita societ!#ii contemporane, prea pu#in
dispus! s! ias! din logica hedonist$c!ldu#! a
existen#ei, e practicat cu succes mai peste tot. 

Într$o suit! de interviuri cu personalit!#i ale lumii
literare europene despre rolul "i rostul poeziei în
lumea de ast!zi, reunite în volumul Dac! Orfeu,
publicat în 2015, una dintre întreb!rile adresate
interlocutorilor mei suna a"a: Ipocrizia, minciuna,
demagogia, cinismul, iat! care mi se par a fi cei
patru cavaleri ai Apocalipsei timpurilor noastre.
Ce fel de timpuri tr!im, atunci?

Am selectat aici r!spunsul tran"ant al poetului
spaniol Fermin Heredero, care justific! pe deplin
demersul lui Douglas Murray: „Nu doar c! ace"tia
exist! (cavalerii Apocalipsei, n.n.), ci tr!iesc "i sunt
ocroti#i. Îmi amintesc de societatea p!rin#ilor mei,
în care exista, de asemenea, ipocrizie, minciun!,
demagogie "i retoric!, cinism. Dar exista "i o pre$
siune social! care le respingea% aveau dreptul de
a se scandaliza în fa#a minciunii "i demagogiei. Aici
se vede diferen#a, aici e problema timpului nostru.
Ne"am pierdut sensibilitatea (s.n.).

Ast!zi începem s! admitem ca norm! faptul c!
un om politic spune minciuni, este demagog, dac!
asta îi faciliteaz! drumul spre putere. Unde s$ar putea
afla, dac! nu în sim#irea omeneasc!, inteligen#a "i
ra#iunea? Ajung s! cred, observând lumea politic!
"i felul în care maculeaz! aceast! ma"in!rie, c! la
o carier! politic! aspir! doar aceia c!rora le lipse"te
în#elepciunea de$a o refuza. Nu este o regul!, îns!
exist! destule cazuri care o probeaz! "i înc! multe.

Ast!zi începem s! accept!m ca normal faptul
c! un cet!#ean poate fi ipocrit, mincinos, demagog
"i cinic, dac! asta îi aduce bani, faim!, ascensiune
social! sau putere. Ba mai mult, sunt persoane care
exclam!: «Ce iste# e tipul!» Exact ceea ce ne lipsea!
S! fie în!l#at! mizeria uman! la nivel de inteligen#!.

Aici î"i afl! r!d!cina minciuna noastr!, propria
noastr! gre"eal! "i am!gire: în faptul c! nu con$
damn!m asta, indiferent de consecin#e "i indiferent
de la cine ar porni.”

Revenind la subiectul c!r"ii lui Murray,
ne putem întreba în ce const!, de fapt,
problema imigra#iei "i a acestui „r!zboi

rece societal cu Islamul”, despre care vorbea Barry
Buzan, "i care e mai degrab! fierbinte decât rece?
În milioanele de migran#i, covâr"itor musulmani,
instala#i pe continent, gra#ie politicii aberante ini#iate
de guvernan#ii Uniunii Europene, care refuz! ideea
de integrare "i de armonizare civiliza#ional! cu noul
lor c!min, torpilând pur "i simplu mult îndr!gitul "i
clamatul multiculturalism. Ba mai mult, exercitând
o presiune constant! de schimbare a setului de valori
"i a mentalit!#ii civiliza#iei occidentale în perspectiva
cunoscutei zicale: „Scoal!$te tu de la mas!, ca s!
m! a"ez eu!” Cu precizarea c! masa e a ta! Autorul
britanic define"te tran"ant, înc! de la început, fondul
chestiunii: „Vreau s! spun c! Europa, în sens de
civiliza#ie, a"a cum o "tim, se afl! în plin proces
de a se sinucide "i nici Marea Britanie, nici vreo alt!

#ar! din Europa Occidental! nu poate ocoli aceast!
soart!, pentru c! prezent!m cu to#ii acelea"i
simptome "i s$ar p!rea c! suferim de aceea"i
maladie. Rezultatul este c!, atunci când majoritatea
europenilor care tr!iesc ast!zi vor ajunge la cap!tul
vie#ii, Europa nu va mai fi Europa, iar popoarele
europene î"i vor fi pierdut singurul loc din lume
care a fost, pentru noi, acas!.”

Izvorul întregii problematici, a"a cum a fost
identificat cu mult înainte de apari#ia analizei lui
Murray, se afl!, pe de o parte, a"a cum aminteam,
în nevoia acoperirii deficitului de for#! de munc! pe
pia#a occidental! de dup! Al Doilea R!zboi Mondial,
nevoie accentuat! pe m!sura dezvolt!rii accelerate
a economiei occidentale în deceniile urm!toare, dar
"i a unei desconside$
r!ri a actului muncii
din partea genera#iilor
mai tinere indus!
de prosperitatea "i
hedonismul generat
de aceasta. Cu atât
mai mult cu cât
deficitul a continuat,
în pofida afluxului
for#ei de munc! din
Est, dup! c!derea
comunismului. Îns!
problema economic!
î"i asocia o motiva#ie
mult mai profund! "i
mai grav!, semnalat!
cu mult timp înaintea
lui Murray de un
Spengler, Julien
Benda ori Zweig,
pierderea de c!tre
europeni a „credin#ei
în propriile convingeri,
tradi#ii "i legitimitate”, a ceea ce Miguel de Unamuno,
citat de Murray, numea „tragicul sentiment al vie#ii”,
coroborat! cu un acut „sentiment de vinov!#ie pentru
propriul trecut”. Sentiment de vinov!#ie care poart!
în el reziduurile conchistei "i ale epocii coloniale,
con"tiin#a, clar! sau difuz!, a "irului de ac#iuni "i acte
politice dure din acele perioade revolute ale istoriei,
care contravin valorilor recent intrate în rândul celor
care definesc identitatea civiliza#iei occidentale,
mai ales mult clamatele stat de drept "i drepturile
omului. &i, deopotriv!, con"tiin#a unei datorii fa#!
de victimele autoritarismului "i discrimin!rii din
teritoriile gestionate, uneori secole întregi,
de c!tre puterile occidentale. 

Inducerea #i cultivarea la nivel de mase
a unei asemenea tr!iri pot genera "i au generat
psihoza unei culpe r!scump!rabile prin peni$

ten#! "i umilin#!, un defetism care poate costa o
civiliza#ie îns!"i existen#a ei. Problema vinov!#iilor
rezultate din punerea în ac#iune a ideilor de univer$
salism "i superioritate civiliza#ional!, pe care eu
însumi o amendam în Columb, proastele obiceiuri
#i Europa, a generat, în ultimele decenii, ideea
necesit!#ii repercusiunilor acestora asupra descen$
den#ilor acelor europeni, conchistadori "i negu#!tori
de sclavi care nu voiser! s! citeasc! "i habar nu
aveau de Declara$ia universal! a drepturilor omului
#i cet!$eanului, de statul de drept "i de alte asemenea
lucruri. O idee preluat! cu entuziasm de harnicele
mi"c!ri anarho$marxiste prepuse, de o parte "i alta
a Atlanticului, pe d!râmat statui "i pe magdalenice
peniten#e. Observ!m îns! c! acest masochism istoric
face parte doar din valorile europene. Conchiste "i
invazii, masacre abominabile, "tergerea de pe fa#a
p!mântului a unor state "i popoare au f!cut "i asiaticii
"i orientalii "i precolumbienii "i arabii "i mongolii
"i turcii "i chinezii "i japonezii "i aztecii "i inca"ii,
barem în Asia Mic! forfota popoarelor "i civiliza#iilor
care apar "i dispar n$are pereche decât în creuzetul
migra#iilor din Pamir, îns! niciunul dintre ace"tia n$a
c!zut, cum remarcau atât Murray cât "i Huntington,
în depresia vinov!#iei "i umilin#ei. Ba din contr! unii
se arat! la fel de hot!râ#i "i de sprin#ari în reluarea
vechilor practici. În schimb, puncteaz! britanicul,

„Vinov!#ia, dup! cum a diagnosticat$o filosoful
francez Pascal Brukner, în cartea sa Tirania
peniten$ei, a devenit un fel de narcotic moral în
Europa Occidental!. Oamenii "i$o inoculeaz! pentru
c! le place – îi ajut! s! devin! euforici. Li se pare
c!$i înal#! "i$i exalt!.” &i câteva pagini mai încolo
Murray adaug!: „Singuri europenii moderni par ferici#i
când se autodenigreaz! în mijlocul unei întregi pie#e
interna#ionale de sadici.” (O, Doamne, s! mai spun!
cineva c! românii nu sunt europeni get$beget!)
Exact a"a ceva se întâmpl! acum în SUA, parte
a civiliza#iei occidentale, iar b!trânul continent
pare dispus s! preia cu entuziasm experimentul
Lumii Noi.

Pe continentul european, îns!, tehnica culpa$
biliz!rii, ca instrument de presiune "i de
intimidare în declan"area "i derularea
ac#iunilor politice în sensul dorit, nu e
nou! "i a dat rezultate notabile de$a lungul
timpului. Au practicat$o cu succes imperiile,
au practicat$o nazismul "i comunismul,
a practicat$o liberalismul occidental în
ac#iunea de integrare a statelor estice.
Inducerea culpei de a fi acceptat vie#uirea
într$un sistem social c!ruia i$am fost oferi#i
ca ostatici chiar de c!tre culpabilizatori "i
sentimentului de superioritate a valorilor
civiliza#ionale ale acestora, coroborate cu
minimalizarea "i desconsiderarea valorilor
na#ionale prin intermediul mercenariatului
autohton, pân! la inacceptabilele formule
„ru"inea de a fi român” sau „m$am s!turat
de România!”, au fost menite a crea starea
de spirit propice pasivismului necesar
aneantiz!rii economiei na#ionale "i ocup!rii
facile a pie#ei de c!tre multina#ionale. Orice
încercare de evaluare critic! a contextului
atât de fluid de dup! c!derea comunismului
ori de protejare a interesului na#ional

a fost taxat! drept nostalgie periculoas! "i anti$
europenism. Cultura na#ional! trebuia devalorizat!,
ca neperformant!, imitativ!, cu un grad redus de
originalitate, evoluând mereu, cu întârziere, în siajul
performan#elor culturale occidentale.

Problema e c!, în cazul „afacerii” migran#ilor
"i a accept!rii de c!tre opinia public! a
unei evolu#ii a st!rii "i viitorului continentului,

asupra c!reia nu existase o dezbatere real!, prefe$
rându$se, cum descrie atât de documentat "i de
exact în cartea sa Douglas Murray, o ac#iune „sub
acoperire”, asigurat! de coniven#a clas! politic!$pres!
"i de tactica faptului împlinit, lucrurile se desf!"ura$
ser! de aceea"i manier!. Cum scrie istoricul britanic,
minat! de uria"e îndoieli fa#! de propria crea#ie,
„mai mult decât orice alt continent sau alt! cultur!
din lumea de ast!zi, Europa din prezent e ap!sat!
puternic de sentimentul de vinov!#ie fa#! de propriul
trecut. În paralel cu aceast! versiune explicit! de
neîncredere în sine, mai exist! "i o variant! mai
introvertit! a acestei vinov!#ii. Pentru c! exist! "i
problema unei istoviri existen#iale "i a unei senza#ii
c!, probabil, povestea în sine a Europei s$a încheiat
"i c! trebuie îng!duit începutul unei alte pove"ti.
Imigra#ia în mas! – înlocuirea unor p!r#i însemnate
din popula#iile europene cu oameni veni#i din alte
locuri – este unul dintre modurile în care a fost ima$
ginat! aceast! nou! poveste: am p!rut a crede cu
to#ii c! o schimbare era la fel de bun! ca un repaus.”
Murray a"az! îns!, ca în povestea ciobanului mioritic,
optativul logic la locul potrivit. Am p!rut cu to#ii, zice
el, c! accept!m solu#ia dat! ca fiind cea mai potrivit!.
Numai c!, în realitate, am crezut cu to#ii sau, m! rog,
aproape cu to#ii, noi politicienii, noi presa, câinele de
curte al politicii, noi c!rturarii, unii dintre noi, despre
a c!ror tr!dare vorbea, înc! de acum un veac, Julien
Benda. Popoarele Europei n$au fost consultate,
explicit, iar noi, cei mul#i, nu "tiu dac! vrem "i dac!
accept!m s! fim înlocui#i! Deciziile în#elep#ilor bru$
xellezi, a c!ror preocupare de baz! r!mâne num!ra$
rea câinilor de la stân! "i dimensiunea porodicilor
"i ale guvernelor, nu toate!, încolonate în spatele
doamnei cancelar, nu sunt deciziile noastre!
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Coniven"# !i manipulare
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Londra, februarie. Tamisa trage dup! ea
un curent umed "i rece. Dup! vernisajul
expozi#iei de pictur! a unei românce din

Austria, intr!m la muzeul figurilor de cear! al
doamnei Tusseaud. Pe un podium, Henric al VIII$lea
înconjurat de cele "ase neveste. Îmbr!cat! cu o cap!
bleumarin, lung! pân! la glezne, V. intr! în grupul
celor "ase regine. Blitz! Doi vizitatori zâmbesc. Al#ii,
mai pu#in aten#i, cred c! regele a avut 7 neveste…  
%i azi, dup! 40 de ani, poza ne amuz!. 

Tanti Didi. Fin!, distins!, dintr$o veche vi#!
moldav!. În vizit! la dispensar, medicul
o întreab!:

– Ce vârst! ave#i, doamn!?
– %aptezeci, domnule.
– %i nu v$ajunge, doamn!?

Dup! discursul"fluviu al lui Fidel, înapo$
ierea la Havana e obositoare. E trecut de
miezul nop#ii, e cald, autocarul e aglomerat,

stau tot drumul în picioare lâng! o pereche care$mi
atrage aten#ia. Ea: n!ltu#!, cu pantaloni evaza#i, cu
o bluz! care se ridic!, din când în când, deasupra
buricului. El: brunet, meridional, cu un nas pu#in
acvilin, cu p!rul grizonant, italian. Vorbesc în
francez!, dar o aud numai pe ea "i cred c! e
fran#uzoaic!. Aflu c! s$au cunoscut mai demult
la Ravena, apoi s$au întâlnit din întâmplare aici, la
„Congresso Cultural de la Habana”. Ceva mai târziu,
în#eleg c! e c!s!torit! cu un editor din Londra "i se
ocup! cu traduceri, cu rela#iile cu scriitori "i cu alte
edituri, ceea ce o face s! c!l!toreasc! în Europa
"i în alte #!ri, Statele Unite, Mexic, Canada. 

Are o figur! dr!gu#!, pl!cut!, p!rul argintat,
poate c! doar sub plafoniera autocarului –, e genul
de femeie modern! v!zut! prin filme, e fotogenic!,

are ochi verzi, bine creiona#i
"i mereu zâmbitori.

El, de"i italian, tace
aproape tot timpul, rezervat,
re#inut. Evident, femeia e în
ofensiv!. El o accept! cu
o anume condescenden#!,
patern! a" numi$o. Se vede
foarte bine c! e vorba de o întâlnire, de o desco$
perire, cel pu#in pentru ea, c! se simte bine lâng!
acest b!rbat "i c! aceast! întâlnire în Cuba este
pentru ea o surpriz! fericit!. 

În c!ldura "i înghesuiala din autocar, simt parc!
o adiere ciudat!: parfumul b!nuit al libert!#ii.

(Havana, ianuarie 1968)

Mi se pare mie
c! tr!im un timp
nebulos. Numai

mie?! Nimic nu ne mai
convine... pân! "i albul

e negru... De ce?! 
Manipularea maselor de oameni reprezint!

efectiv o arm!. Se câ"tig! r!zboaie prin instrumente
de imagine, f!r! a se trage nici m!car un glon#.
Armele tradi#ionale, tancurile "i mitralierele, sunt
mult inferioare tehnicilor de lupt! prin manipulare
mental!... Mentalitatea unui popor (a unei comunit!#i)
se putea schimba, pe vremuri, doar în sute de ani.
O oarecare mul#ime de oameni nu putea dep!"i
matricea ei cultural! decât în cel pu#in o sut! de
ani... Acum, prin procedee specifice de imagine
"i comunicare, mentalitatea poate fi schimbat!
mult mai rapid, mai ales în sensul negativ. 

Acest lucru a devenit posibil prin dezvoltarea
extraordinar!, f!r! precedent, a mijloacelor de
comunicare, mai ales prin apari#ia re#elelor de
socializare din era digital!. Politicienii folosesc
aceste procedee elaborate în laboratoare speci$
alizate. Cercet!torii din domeniul sociologiei "i
al psihologiei umane descoper! noi "i noi metode
de manipulare în sensul atingerii scopurilor dorite –
dar în defavoarea umanit!#ii.

Imagologia este o profesie nou! (DEX$ul
românesc nu o define"te înc! pe deplin)
extrem de complex!. Tr!im permanent într$o

paradigm!! Vedem, sim#im, avem credin#e... func#ie
de ce "i cum ni se sugereaz!, func#ie de for#a,
de eficien#a mijloacelor folosite, de metodele de
manipulare accesate. O manipulare în r!u nu poate
fi contraatacat! decât printr$o alt! manipulare,
de ac#iune în sens pozitiv. 

Manipularea are îndeob"te conota#ie negativ!,
dar nu este a"a. A manipula nu înseamn! doar a
unelti, ci "i a ac!iona. &i se spune c! ceva alb este
negru, uneltindu"se împotriva percep#iei tale naturale.
Dar dac! altcineva, de bun!$credin#!, profesionist în
imagine, vine cu contraargumente, deci ac!ioneaz#
atr!gându$#i aten#ia c! albul nu e negru, po#i vedea
în continuare albul alb – cu acelea"i mijloace de

comunicare, dar cu mesaje total diferite, cinstite
"i mai ales umane!

Chestiunea este s! acces!m paradigma în mod
corect, în folosul nostru, cu scopul ob#inerii unui
confort mental, cu pace interioar!, deci s! ne sim#im
bine, atât noi, cât "i cei din jurul nostru. Desigur,
manipulatorii ofer! imagini false, d!t!toare de
speran#e de"arte. Efectele sunt ca la administrarea
unui drog. Când ie"i din transa generat! de narcotic,
vezi realitatea "i, culmea, începi s! nu te mai sim#i
bine în realitate, cau#i din nou drogul... Este extrem
de complicat s! sco#i un om manipulat din transa lui,

detoxifierea mental! este foarte dificil!, dar nu
imposibil!. Cert este c! preven#ia r!mâne solu#ia
cea mai eficient!. Asta înseamn! s! fim aten#i
la informa#iile pe care le acces!m, s! filtr!m cu
rigurozitate toate mesajele lansate, procesându$le
inteligent. F!r! "coal!, f!r! educa#ie, f!r! îndrum!tori
autoriza#i, de bun!$credin#!, nu putem face acest
lucru. De$aia am ajuns la acest nivel de r!t!cire,
captivi r!ului din paradigma zilelor... 

Re#elele de socializare st!pânesc mintea
omului "i nu invers! Anarhie social!,
tulburare mental!, neîncrederea în orice,

r!t!cirea uman!... A"a începe s! arate societatea
de azi, premerg!toare unei ere postumane. Dac!
nu ne oprim, sfâr"itul este inevitabil. 

Ni s$a luat "coala, ni s$a ascuns înv!#!tura,

accesul la educa#ie... în schimbul unor diplome
cump!rate, iar îndrum!torii de bun!$credin#! sunt
marginaliza#i... Mii de ani, omenirea a investit în
construirea de "coli "i universit!#i, cu s!li de clase
luminoase, cu laboratoare, cu amfiteatre, cu terenuri
de sport "i gr!dini recreative, adic! locuri în care s!
se împlineasc! actul de educa#ie. Acum ni se ofer!
înv!#!mânt online. Virtual "i la propriu "i la figurat... 

Pe fondul acumul!rii de neîmpliniri apar revoltele.
Oamenii devin din ce în ce mai frustra#i. Este exact
ce vor manipulan#ii negativi. Un om frustrat va vedea
mereu orice lucru în negru, chiar dac! e alb. 

Cum am putea s! vedem mai degrab! albul/
pozitivul "i s! evit!m negrul/negativul?! Foarte
simplu. Trebuie s! ne ordon!m dorin#ele în
func#ie de posibilit!#ile noastre de a ac#iona,
în func#ie de rezervele noastre, de capacit!#ile
noastre. Dac! cerem pu#in, vom primi întotdea$
una mai mult. S! nu ne mai compar!m cu
nimeni în func#ie de venituri, în func#ie de averi,
în func#ie de pozi#ii sociale "i mai ales în func#ie
de lumea virtual! din online... S! fim noi în"ine,
ferici#i! Dac! ne sim#im bine cu ce avem, ce rost
are s! ne mai uit!m peste gardul vecinului sau
pe ecranele digitalizate unde frumuse#ea este
prelucrat! artificial prin programe IT. Scopul
în sine nu este s! devenim primii, s! fim în top
cu orice pre#. S! fim pro natur!! 

Normal ar fi s! dorim s! ne fie bine "i atât.
Pentru asta nu avem nevoie de prea multe
lucruri. Dac! iert!m rapid, dac! încet!m

s! mai fim invidio"i "i s! purt!m vr!jm!"ie, dac! vom
iubi "i vom alege s! privim numai partea frumoas! a
vie#ii, bucurându$ne c! avem aer de respirat la liber,
cer mare "i luminos la liber, somn la liber, zâmbet
la liber, gânduri bune la liber... ne vom da seama cât
de liberi suntem în fond "i cât de boga#i. S! ne juc!m,
s! cânt!m, s! dans!m, s! tr!im în armonie cu
P!mântul, aceast! planet! miracol d!t!toare de via#!!
NEMANIPULA&I.

Privi#i$v! în oglind! "i spune#i: „Sunt cel mai
frumos, cel mai de"tept, cel mai bogat, cel mai bun,
cel mai iubit, cel mai fericit... SUNT UN ROMÂN
FERICIT!” %i a"a va fi!

Fulgura#ii
Paul DIACONESCU

Sigur c! noi, aceia care nu în#elegem subtilitatea solu#iei "i, neaten#i la
factorul demografic, ne facem c! nu vedem îmb!trânirea continentului –
care îmb!trânire are oarece leg!tur! cu revolu#ia sexual! "i hedonismul

consumerist, parte a valorilor occidentale – avem nevoie s! fim lumina#i asupra
unor lucruri. Problema e c! luminarea aceasta ar fi putut crea o mai lucid!
judecat! a contextului, a practicilor "i a finalit!#ii ini#iativei de a l!sa prad!
„invaziei” continentul. Cum presa s$a ar!tat plin! de solicitudine fa#! de nobila
sarcin! asumat! de guvernele europene, contribuind din plin la trecerea sub
t!cere a asperit!#ilor, a momentelor dure create de ciocnirea a dou! civiliza#ii,
cu valori "i viziuni total diferite în abordarea unor chestiuni esen#iale de moral!
"i spiritualitate, în acest r!zboi rece societal, ba chiar angajându$se cu entuziasm
la schimbarea mentalit!#ii europene, fiii altor culturi transplanta#i în gr!dina
european! ne dând semn c! ar avea vreo inten#ie de a "i$o schimba pe a lor,
chestiunea de rezolvat era zv!p!iatul Facebook. Fiindc!, noteaz! Murray, „chiar

"i în 2015, când se atinsese nivelul maxim al crizei migra#iei, existau restric#ii
"i de vorbire, "i de gândire în aceast! privin#!. La momentul culminant al crizei,
în septembrie 2015, Angela Merkel, cancelarul federal german, îl întreba pe
directorul general de la Facebook, Mark Zuckerberg, ce se putea face pentru
a$i împiedica pe cet!#enii europeni s!$i mai critice, în comentariile din re#eaua
de socializare, politica în domeniul migra#iei. «Face#i ceva în acest sens?»,
l$a întrebat ea, iar el i$a dat asigur!ri c! va lua m!suri.” 

Ceva, "i înc! ceva serios, trebuia f!cut, îns!, cu mentalitatea europenilor,
care, cum spuneam, în fa#a refuzului noilor veni#i de a se integra, de a$"i schimba
modul de a gândi lumea "i omul în cadrul altor parametri, era cea care trebuia
s! suporte toate presiunile, diligen#ele "i chiar constrângerile de a$"i relativiza
scara valorilor existen#iale "i culturale, adaptându$le noului context. De ce st!pânii
casei "i nu oaspe#ii trebuiau obliga#i la aceast! schimbare e un lucru care #ine
de stranietatea despre care vorbe"te Murray. (Va urma)

Oglinda... S! evit!m
manipularea spre postumanitate!

Nicolae BADIU
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Motto: Perch’a risponder 
la materia e sorda. Dante 

Bernard Shaw, cel
care potrivit lui W.H.
Auden ar fi fost  „cel

mai valoros critic muzical care
a tr!it vreodat!”, la centenarul

Beethoven din urm! cu un veac, deci în 1927, î"i
începea foiletonul vorbind de un „holtei b!trân "i
scor#os /…/ atât de surd încât nu putea s!$"i asculte
propria muzic! executat! de o orchestr! complet!,
dar care /…/ a amenin#at cu pumnul cerul învolburat,
pentru ultima dat!, "i a murit la fel cum a tr!it,
provocându$l pe Dumnezeu "i înfruntând universul.”
(Shaw, 1969: 79) Asemenea rostiri ast!zi – când
lumea întreag! vede în Beethoven imaginea unui
Jupiter Tonans al clasicismului muzical – ne apar,
desigur, ciudate, dac! nu chiar excesive. Îns!, cu
un veac în urm!, ele aveau înc! o anume rezonan#!
ce continua s! persiste, provenind din realitatea
cumplitelor nefericiri ce înso#iser! întreaga exis$
ten#! a însinguratului "i mereu p!r!sitului muzician
de geniu. Ca m!rturie stau primele cuvinte din
a"a$numitul Testament de la Heiligenstadt, de fapt,
o scrisoare devenit! celebr!, pe care Beethoven,
la 32 de ani, o adresa fra#ilor s!i în momentul unei
devastatoare crize de disperare: „O vous qui pensez
que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope,
ou qui me faites passer pour tel, combien vous êtes
injustes! Vous ignorez la raison secrète de ce qui
vous parait ainsi, /…/ mais n’oubliez pas que depuis
bientôt six ans je suis ateint d’un mal pernicieux, /…/
je me suis vu contraint, de bonne heure, à m’isoler,
à passer ma vie loin du monde, solitaire. S’il m’est
arrivé, parfois, de vouloir ignorer tout cela, la triste
expérience que je faisais alors de mon ouïe perdue
venait durement me le rappeler% et pourtant je ne
pouvais encore me résoudre à dire aux hommes:
«Parlez plus haut, criez, car je suis sourd».”
(Bernard, 1961: 277)

Poate c! tocmai maladiile "i însingurarea tragic!
a existen#ei lui Ludwig van Beethoven nu trebuiau
l!sate în uitare la acel centenar "i Bernard Shaw le
amintise pentru a pune mai în lumin! – din lupta cu
nefericirea "i sfâ"ierile interioare – eroismul sublim al
acestui geniu al muzicii. Totodat!, abia începând de
aici î"i c!p!tau adev!rata valoare considera#iile lui de
comentator ce ne încredin#a c! „niciun alt compozitor
nu s$a adresat sensibilit!#ii auditorilor, înduio"ându$i
prin frumuse#ea blând! a muzicii sale, ca apoi s!
se întoarc! pe nea"teptate împotriva lor, luându$i
în zeflemea cu un vacarm prilejuit de trompete,
/…/ zbuciumul, dezordinea voit!, spiritul zeflemitor,
absoluta indiferen#! triumf!toare fa#! de normele
conven#ionale de conduit! /…/ care l$au a"ezat
pe Beethoven deasupra celorlalte genii muzicale
ale fastuoaselor secole XVII "i XVIII. El a fost ca
un val uria" în acea furtun! a spiritului omenesc ce
a f!ptuit Revolu#ia Francez!.” (Shaw, op. cit.: 80)

S!ar p"rea c" pân" la Beethoven muzica
a fost o art! dedicat!, aproape exclusiv,
dansului. Îl iritaser! cumplit pe Berlioz

(cumva ilustrativele) afirma#ii ale unui b!trân muzician
francez care nu agrea muzica lui Beethoven fiindc!:
„J’aime la musique qui me berce” (îmi place muzica
ce m! leag!n!). Evident, opunându$se vechilor
obi"nuin#e, componistica beethovenian! se ilustrase
tocmai printr$o tentativ! de disipare a ideii de dans
pe care – sub raport cu arta sunetelor – o considera
superficial!. Vom observa c! în partiturile lui denu$
mirile dansurilor vor fi tot mai estompate "i trimise,
discret, în uitare. În locul suitelor, unde altcândva se
înl!n#uiau sarabanda, pavana, gavota "i giga, încep
s!$"i fac! sim#it! prezen#a denumirile de sonat! sau
simfonie care, la rândul lor, se structurau în mi"c!ri
legate de timp: allegro, adagio, scherzo, presto etc.
Dac! pân! atunci arta sunetelor fusese imaginat!
ca un mediu necesar diverselor forme de exprimare
coregrafic!, fiind vorba de ritmuri "i pa"i, din ea –
subliminal – se inocula, profund dominatoare, ideea
de spa#iu. S! observ!m totu"i c! abia începând cu
Beethoven muzica traversa o re$conversie subtil!
c!tre ideea de timp "i, subliniere de mare importan#!,

timpul devenind o percep#ie a volatilei interiorit!#i
umane. F!r! îndoial!, apriorismul lui Immanuel Kant
produsese o puternic! iradiere chiar asupra modului
în care, de aici înainte, avea s! fie gândit fenomenul
artei sunetelor. Aceasta în pofida faptului c! pentru
autorul Criticelor muzica nu avea un loc privilegiat
în ierarhia artelor. Nu la fel se vor petrece lucrurile
în ceea ce se poate numi Poietica muzical! a lui
Beethoven care, în esen#! – prin apropierile de
filosofie "i poezie – avea intui#ii care chiar prefigurau
subtilele estetici ale romantismului in statu nascendi. 

În plus, se "tie c! la Bonn muzicianul studiase
cu un interes aplicat crea#iile lui Schiller% în biblioteca
sa fusese g!sit chiar un Mic manual de poezie sau
arta de a deveni poet în dou! ore (Kleine poetischer
Handaparat oder
die Kunst in zwei
Stunden ein
Dichter zu werden
– 1823, Franz
Graeffer). Cât
despre finalul
coral al Simfoniei
a IX$a, vizând
natura lui poetico$
muzical!, nota#iile
compozitorului
sunt cât se poate
de elocvente, c!ci
vorbesc despre
philosophisches
Wort und
Tondrama (o
dram! filosofic!
în text "i muzic!).
Esen#a acestei
amplexiuni,
se vede bine,
cuprinsese chiar Idealul pe care Schiller îl propunea
poe#ilor viitorului, adic! o Ruhe der Volendung
(o lini"te a senin!t!#ii) desigur, întru fiin#!. (Rolland,
1966: 73) 

Iat", prin urmare, în ce s$ar putea exprima
lapidar unicitatea spiritual! "i filosofic! a
muzicianului Beethoven sub raport cu cei din

preajma sa. La nivelul limbajului muzical, noutatea
era mai mult decât cople"itoare "i ea s$a manifestat
cu prec!dere prin for#a pe care reu"ea s! o inoculeze
structurilor compozi#ionale, acestea, modelate "i
remodelate mereu în fascinante "i proteice configu$
ra#ii. De o însufle#itoare modernitate s$au v!dit "i
inepuizabilele lui resurse în sfera travaliului tematic
sau în dinamica succesiv! a fragmentelor motivice.
Spre edificare, s! parcurgem considera#iile unuia
dintre rafina#ii interpre#i "i totodat! anali"ti ai parti$
turilor beethoveniene, elve#ianul Edwin Fischer,
cel care, referindu$se la literatura pianistic! (32 de
sonate, 6 concerte, un triplu concert, o întreag! serie
de varia#iuni, compozi#ii pentru pian "i coarde, pentru
pian "i sufl!tori de lemn, fantezii "i diverse alte mici
piese), spunea: „Pornind de la Christian "i Filip
Emanuel Bach, atinge în treac!t lumea lui Mozart,
absoarbe puternic pe Haydn "i Clementi "i culmi$
neaz! în capodoperele op. 53 "i 57, pentru ca pân!
la urm! s! se îndrepte din ce în ce mai mult spre
transcendental. În cele 33 de varia#ii pe tema unui
vals de Diabelli, anticipând printr$o extraordinar!
viziune viitorul, Beethoven ne dezv!luie întreaga
evolu#ie a muzicii, de la Händel pân! în zilele
noastre.” (Fischer, 1966: 11) 

Desigur, în lumea comentatorilor fenomenului
muzical exist! "i controverse. S$a afirmat bun!oar!
c! dup! Mozart voca#ia angelic! a muzicii ar fi intrat
într$un vizibil crepuscul. Nu pu#ini au fost cei ce
anun#au chiar o definitiv! ie"ire din zona luminozit!#ii
paradisiace a acestei arte sau chiar o disipare a
senin!t!#ii din timpurile aurorale ale Rena"terii. Pe
parcursul întregii istorii a muzicii, toate schimb!rile
survenite, mai mult sau mai pu#in intempestiv, cau$
zaser! destul de vehemente contesta#ii "i avertiz!ri
privind apari#iile sau infiltr!rile unui a"a$zis diabolus
in musica. Cât despre Beethoven, dat fiind tulbur!$
torul dramatism cu care î"i rostise adev!rurile
despre lumea în care tr!ia, acuzele nu aveau

cum s! lipseasc!. Principalul repro": adusese umbra
demonicului în imperiul angelic al artei sunetelor.
Un personaj al lui Franz Werfel (vezi romanul Verdi)
nu a ezitat s!$l vad! în el pe „marele Belzebut al
muzicii”. Pentru spiritele conservatoare, Simfonia
a V$a, cu obsedantele b!t!i în poarta destinului
(prefigurate în Appassionata), devenise simbolul
heraldic al spiritului beethovenian. &i totu"i, dincolo
de asemenea rostiri atât de profund tulbur!toare,
se f!cuser! auzite "i paginile de sublime limpezimi
"i reculegere interioar! ale Missei în Do major
(op. 86), ca "i cele din finalul Simfoniei a IX$a sau
din Cvartetul în la minor (op. 132). Acea Ruhe der
Volendung (lini"te a senin!t!#ii) venea s! r!scum$
pere într$un fel ve"nic$revoltata agita#ie (Straben)

beethovenian! datorat! "i faptului c! ideea
poetic! p!trunsese pe teritoriile Eutherpei "i
ajunsese chiar s! î"i impun! o anume domina#ie.
Ba, mai mult, sub semnul fascina#iilor ei, compo$
zitorii î"i vor dori chiar o evadare din formele
clasicismului vienez, devenite cu timpul parc!
prea rigide. Poezia îndemna/incita c!tre aerul
unei tot mai depline libert!#i. Hegel v!zuse în
toate acestea semnele unor teribile amenin#!ri,
întrucât se prevesteau înc!lc!ri "i mai grave
ale normelor instituite de un Haydn, Mozart
ori Cimarosa, compozitorii pe care îi admirase
pân! la exaltare în estetica sa. Pe Beethoven,
ca muzician, era incapabil s! îl accepte.

Prin urmare, vom în#elege de ce intro$
ducerea unui poem (Oda bucuriei scris!
de Schiller) într$o simfonie, Simfonia

a IX$a, îl situa pe Beethoven într$un dincolo de
în#elegerea curent! a muzicalului. El spulbera
frontierele devenite rigide ale clasicismului vienez
"i îi sfida pe numero"ii adep#i ai muzicii absolute.
A"a se face c! în analizele (de altfel excelent

consideratele) ale unui H. Schenker (din care Romain
Rolland va cita totu"i copios), s$a afirmat c! vorbele
încredin#ate p!r#ii corale „ar fi introduse în chip necu$
venit în templul muzicii pure”, c! ele n$ar avea „nicio
importan#! "i c! acest final nedisciplinat legilor,
unicelor legi ale «muzicii absolute» ar fi în esen#!
inutil”. Romain Rolland, acuzându$l de anti$sentimen$
talism înver"unat ce ar reduce muzica la suprema#ia
constructiv! "i oarecum vidat! de omenesc a for$
melor, prelua respectivul comentariu cu distan#a
"i inevitabila tent! u"or ironic!: „În#eleg de altfel c!
o asemenea abatere – "i atât de colosal! – a unui
Beethoven de la principiile sacre îl stinghere"te "i
îl sâcâie, în mod ascuns, /…/ (dar) atmosfera moral!
în care Beethoven a conceput "i "i$a gândit opera, a
înc!lzit la sân, toat! via#a, Oda Bucuriei "i, totodat!,
frumoasa melodie în care ea urma s! se întrupeze
/…/ f!ceau corp una cu alta.” (Rolland, 1966: 64)

Chiar din anii tineri, Beethoven, aproape în acela"i
timp cu Schiller, se apropiase "i de filosofia lui Kant "i
de poezie. În 1786, anul când a ap!rut Oda bucuriei,
luase fiin#! Universitatea din Bonn, unde profesorii
puneau un accent deosebit pe operele gânditorului
din Königsberg. Beethoven avea s! fie puternic
influen#at de ideile lui, având "i numero"i prieteni
(se întâlnea cu ei zilnic!) printre kantienii din Bonn.
Într$un caiet de convorbiri din 1820 apare notat!
celebra rostire a filosofului: „Das moralische Gesetz
in uns/ und der gesternte Himmel über uns.” (Legea
moral! în noi…)

Prin Simfonia a IX!a poezia intrase pe o cale
regal! în lumile muzicii, provocând totodat!
o imens! resurec#ie a Eu$lui. Odat! atins!

de spiritul artei romantice, muzica începea s! respire
într$o lume a visului, lume ca n!luc! a min#ii, bântuit!
de ceea ce Hegel va spune c! este stihia interiorit!#ii
absolute. Astfel c! Eul devenea – potrivit lui Fichte –
subiectul absolut al artei, plasându$se mereu într$un
punct de ruptur!, de disonan#! a dou! lumi disjuncte,
lumea real! "i lumea visului. Via#a e suferin#! (Leben
heist Leiden), decretase Schopenhauer. Poate c!
"i astfel vom putea în#elege apropierea de poezie
ini#iat! de Beethoven. El deschisese acele noi ori$
zonturi prin care arta f!r! icoane a muzicii evadase
din indeterminabilul ei funciar, dep!"indu$"i tene$
broasa natur! dionisiac!. 

Despre muzic" în pandem(on)ie
Dan ANGHELESCU
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Am sperat c! sc!p!m, dar n!am sc"pat.
Noroc c" speran#a nu moare. Dum spiro
spero. Speran#a este menit" s" înt"reasc"

$i s" valideze credin#a. Cât! vreme sper, cred – Dum
spiro credo.

Pandemia a lovit omenirea ca un r"zboi nev"zut
$i v"zut în acela$i timp. Nu vedem inamicul, dar
vedem victimele. Ca în lupta cu puterile întunericului.
Nu le vezi, dar consecin#ele sunt concrete, sim#ite.
Ne!a lovit tare la începutul anului. Pentru protejarea
noastr" au fost impuse restric#ii cu totul nea$teptate,
pentru mul#i neimaginate.

Citim, auzim, vedem zilnic la buletinele de $tiri
cifre, statistici îngrijor"toare, înfrico$"toare. Pân"
nu a venit moartea la pragul t"u, cifrele r"mân cifre
$i statisticile r"mân statistici. Dar deodat" auzi c"
un prieten e în spital, c" un vecin a murit, c" cineva
din familie este infectat. Am parcurs întregul an 2020
în aceast" stare dual": pentru unii, ve$tile proaste
sunt acolo, undeva. Pentru al#ii, se întâmpl" c" ele
sunt aici $i acum.

Unii sfideaz" realitatea, al#ii o tr"iesc cu fric"
$i cu cutremur. Anul se încheie curând, dar iat", nu
$i r"zboiul nev"zut. E ca un vulcan care izbucne$te
$i nu $ti cât" lav" înc" mai are de v"rsat. Stai în
preajma mor#ii. Sau fugi. Dac" po#i. Vulcanul este
localizat, duhul cel r"u îns" nu. Cum vedem, nici
virusul. Unde s" fugi?

Timp de aproape un an de zile oamenii s!au
obi$nuit, ori au început s" se obi$nuiasc", ori,
Doamne fere$te, vor trebui s" se obi$nuiasc" a tr"i
cu du$manul în coast". Ca atunci când locuie$ti pe
un teren minat. Nu $tii când calci pe min" $i explodezi.
Dar umbli, cât po#i de atent, îns" f"r" nicio garan#ie
de siguran#", cu speran#a $i rug"ciunea în suflet.

Doamne ap!r! "i p!ze"te! Pandemia a
produs o transformare benefic" în om la
nivel spiritual. M" refer în special la lumea

mea, a credincio$ilor cre$tini, pe care o cunosc
direct. O transformare se va fi produs în via#a tuturor
oamenilor indiferent de religie, de filosofie, de con!
cep#ie de via#", pentru c" fiecare este afectat într!un
fel sau altul.

Dar pentru noi, cei credincio$i, transformarea se
concretizeaz" în sporirea credin#ei în Dumnezeu, în
înmul#irea rug"ciunii care ne apropie de Dumnezeu.
%tim c" la nevoie omul recurge la Dumnezeu.

Nu generaliz"m îns". Dar tocmai pentru c" a venit

nevoia peste noi, se valideaz" zicala: recurgem la
Dumnezeu. Nu $tim, poate asta este lec#ia pe care
El a decis s" ne!o dea ca s" reconsider"m ABC!ul
existen#ei umane. Nihil sine Deo. De ce acum?
Poate c", a$a cum a zis Sf. Pavel despre Întruparea
Domnului în istorie, s!a petrecut „la plinirea vremii”
(Gal. 4, 4). A socotit Dumnezeu c" acum este
momentul pentru o astfel de lec#ie. Noi $tim c" lumea
merge prost. Nu merge în direc#ia conform" menirii
ei. Dar cât este de aproape de pr"pastie, cât mai este
pân" acolo, nu $tim. Dumnezeu îns" $tie. De aceea,
El alege momentul lec&iilor $i tipul de lec#ie.

Pandemia aceasta ne face s" privim via#a altfel.

Una e s" gânde$ti c" tr"ie$ti $i c" vine vremea s"
mori, într!un fel sau altul, $i speri s" ajungi la o vârst"
cât mai înaintat", mor#ile premature fiind considerate
excep#ii, $i alta e s" tr"ie$ti cu moartea la u$" sau în
cas". A venit la vecinul t"u, e foarte aproape de tine.
Mai r"u: auzi de un prieten drag c" a murit, de o rud"
apropiat". Nu de bolile noastre obi$nuite cu care am
înv"#at s" tr"im, ci de acest virus care este $i care
nu!i, dar, de fapt, care este peste tot. Când nu te
a$tep#i poate fi la tine.

Suntem ca evreii în Egipt când îngerul
mor#ii trecea pe la fiecare cas" $i, pentru
ca locuin#a ta s" fie ocolit", trebuia s" ungi

u$orii u$ii cu sângele mielului pascal. Acolo exista
acest remediu. Aici $i acum ce facem? Evident, ne
supunem rânduielilor autorit"#ilor noastre atât cât este
posibil. Respectând aceste rânduieli de precau#iune,

ne ar"t"m responsabili unii
fa#" de al#ii. Dar altceva?

Altceva este doar acest
lucru: s" strig"m Abba,
P"rinte! Aceasta este prima
$i cea dintâi teologie. Ca s"!L
chemi astfel pe Dumnezeu
înseamn" s"!#i fi venit în fire,
dup" frumoasa expresie din
pilda fiului risipitor. Plecarea din casa p"rinteasc":
nerecunoa$terea autorit"#ii tat"lui, a P"rintelui.
Venirea în fire: poc"in#a' „Scula!m"!voi $i m" voi
duce la tat"l meu” $i voi striga: „P"rinte, am gre$it”
(Luca 15, 18). Nu po#i striga: P"rinte! decât dup"
ce!l recuno$ti pe tat" ca p"rinte sau pe p"rinte ca
tat". Dar a!l recunoa$te înseamn" a!l re!cunoa$te,
a!l cunoa$te din nou. Cândva l!ai cunoscut, apoi
l!ai renegat, l!ai uitat. Acum îl cuno$ti iar. Îl recuno$ti.
Noroc c" el st" cu bra#ele deschise. A$a te!a $i
a$teptat tot timpul, strigându!#i în con$tiin#a de fiu
îndep"rtat: Fiule, vino acas"!

Fiul, fiica, noi suntem cazul celui credincios
care este con$tient de leg"tura cu Dumnezeu, doar
c" a l"sat ca aceasta s" sl"beasc", s" se rup".

Dar, cum ziceam, mai sunt $i cei de alte
orient"ri religioase, filosofice, cu alte
concep#ii de via#". Desigur, $i ace$tia sunt

afecta#i de pandemie, $i ei, sau dintre cei apropia#i
lor, cad victime virusului uciga$. Nu se poate s"
nu se produc" o transformare $i în sufletele acestor
oameni. La noi, cei credincio$i, transformarea poate
însemna întoarcerea la Dumnezeu. La ceilal#i, îns",
ea poate însemna pornire în c"utarea lui Dumnezeu.
A$a cum minunat scria Blaga într!un poem (Ioan
se sfâ"ie în pustie): „Unde e$ti Elohim?/ Umbl"m
tulbura#i $i f"r" de voie/ Printre stihiile nop#ii te
iscodim/ S"rut"m în pulbere steaua de sub c"lcâie/
%i întreb"m de tine, Elohim”!

R"zboiul, cum se vede, e în toi. Speciali$tii în
aceast" pandemie spun c" ne a$teapt" o iarn" „nea!
gr"”. Prin aceast" metafor" referitoare la moarte ni se
d" un sfat: vigilen#"! Masc", distan#", igien", izolare,
paz" bun" prin toate mijloacele. A$a trebuie s" fie.

Dar cea mai bun" paz", înainte de toate celelalte,
vine din sfatul marelui apostol Pavel: „Fra#ilor! V"
rug"m, în numele lui Hristos, împ"ca#i!v" cu
Dumnezeu” (II Cor. 5, 20).

(Decembrie 2020, New York)

Pandemie "i credin#!
Pr. Theodor DAMIAN

Impactul cu logosul îi oferise o anume iluminare $i limpezime care îi
atenuau impedan#a fa#" de real. Iradiat de lumina universurilor poetice,
limbajul compozi#ional î$i cucerea un t"râm situat la grani#a dintre cuvânt $i

muzic", acel imperiu evanescent în care – am spune cu Verlaine – „l’imprécis au
précis se joint”. Muzica devenea astfel un #inut al clar!obscurului, sc"ldat de aura
selenar", astrul nop#ii devenind chiar semnul heraldic al romantismului. Lumina lui
poseda secrete facult"#i taumaturgice, îng"duind lucrurilor s" ias" din a$ezarea
lor obi$nuit" $i situându!le într!o libertate $i o ordine care – cum ar fi spus
A. Béguin – este a poeziei. Sub acele divinis influxibus ex alto totul s"l"$luie$te
în sine, dar în acela$i timp $i în afara sa, dezv"luind chipurile tainice, ne$tiute
$i totu$i presim#ite ale lucrurilor. Se mai poate spune c" Beethoven a fost acela
prin care muzica s!a transfigurat într!un altfel de a fi al cunoa$terii, cunoa$terea
deschis" spre indicibila ubicuitate a visului. %i astfel s!a luminat orizontul din care
aveau s" se nasc" fiin#!rile androgine (cuvânt/muzic!) ale liedului, crea#ii ale unor
Schumann (Mondnacht – Noapte cu lun!, Zwielicht – Crepuscul) sau Schubert
(C!l!toriile de iarn!), v"dindu!se ca veritabile fenomene ale metafizicii, aceea în
care Theodor Lips vedea o $tiin#! a dorului nostru (Wissenschaft unserer Sensucht).

Dac", luate separat, muzica $i poezia induc, fiecare în felul s"u, o stare
de chietudine, amplexiunea lor cap"t", a$a cum s!a v"zut, un efect tulbur"tor.
Prin poezie, spa#iul imaginativ orb al muzicii se ridica în con$tiin#" îmbog"#it de
iradia#iile realului. Prin frumuse#ea volatil" a sunetelor, poezia intra în metamor!
foz"rile $i subtilele jocuri secrete dintre vizibilul $i invizibilul lumii, dintre lumina
$i tenebrele ei. Vorbind despre poezie $i muzic", s" ne reamintim afirma#ia lui
Edwin Fischer despre Beethoven, care ar fi anticipat $i „viitorul $i întreaga evolu#ie
a muzicii, de la Händel pân" în zilele noastre”. Vom în#elege c" tot din zarea
aceea au r"s"rit mai târziu $i Götterdämmerung!ul (Amurgul zeilor) lui Wagner
(hölderlinian" titulatur"!) $i Also sprach Zarathustra al lui Richard Strauss,
dar $i Bruckner $i Mahler. 

S!a vorbit în ultima, nu tocmai fericita, vreme despre un an Beethoven, un
an ce ar fi trebuit s"!l readuc" în percep#iile contemporaneit"#ii pe compozitorul
care înnobilase lumea cu un imn al p!cii "i al libert!#ii, imnul prin care se opunea
arogan#ei $i vanit!#ilor imperiale. Dar iat" c" $i ast"zi, în pragul unui nou mileniu,
vorbim despre o civiliza#ie pe care acelea$i vanit"#i au împins!o în haosul unei
pandemii ce adevere$te într!un fel aparte întunecatele premoni#ii de altcândva ale
unui Oswald Spengler, gânditorul ce avertizase c" „…istoria omului este tragic"
în totalitatea ei /…/ ($i c") p"catul $i pr"bu$irea omului faustic sunt mai mari

decât tot ce au putut vedea vreodat" Eschil $i Shakespeare”. Zi dup" zi ne e dat
s" vedem cum previziunile lui se adeveresc liter" cu liter". %i asist"m impasibili
la „marea mod" a semidoc#ilor, a adun"rilor populare radicale, a marxi$tilor $i
scriitorilor de literatur" etic!social" care se consider" gânditori $i poe#i instaurând
o form" complet nou" $i lipsit" de viitor, dar inexorabil" pentru existen#a uman"”.
(Spengler, 1996, 57) 

Elimpede c! sub autoritatea instituit" în numele Covidului 19 nu va
mai fi nicio zi, nicio s"pt"mân" $i niciun an Beethoven. Geniul muzicii
se va afla în carantin" dat fiind caracterul instigator al Simfoniei a IX%a.

Evident, acel Seid umschlungen, Milionen (Îmbr!#i"a#i%v!, milioane) din partea
coral" incit" la înc"lc"ri grave $i repetate ale regulamentelor. Nimic nou sub
soare! S" ne reamintim c" $i Adrian Leverkühn, nefericitul erou din romanul
Doctor Faustus al lui Thomas Mann, îi declarase un necru#"tor r"zboi lui
Beethoven $i simfoniei despre care, în lapidara discu#ie cu prietenul lui, Serenus
Zeitblom, spunea: „Nu trebuie s" fie, /…/ nu trebuie s" fie ce!i bun $i nobil, ceea
ce se nume$te omenesc, /…/ tot ceea ce $i!a g"sit simbolul des"vâr$it în
Simfonia a IX%a trebuie luat înapoi. Eu voi lua înapoi.”
%i este evident, asta se face acum! Se ia înapoi! În marile s"li de concert, în

elegantele $i fastuoasele teatre de oper" s!a a$ternut t"cerea, luminile s!au stins.
Imposibil de spus când $i dac" se vor mai putea reaprinde vreodat". Orchestrele,
forma#iile corale, colectivele teatrale au devenit cele mai periculoase focare de
infec#ie!! Civiliza#ia? Nicio problem": va supravie#ui prin maneli$ti! Pentru ace$tia
nu s!au instituit, nu s!au g"sit (?!), nu exist" restric#ii $i nici mijloace capabile
s" îi opreasc". 
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1. Preliminariile 
politice ale Dictatului 
de la Viena
Component! a sistemului

de tratate de la Paris, Tratatul
de la Trianon consfin"ea noi

grani"e ale Ungariei: o parte a Slovaciei #i teritoriul
Ruteniei au devenit componente ale Cehoslovaciei,
Transilvania #i Banatul s$au unit cu România, iar
Croa"ia, Slovenia #i Voivodina au intrat în compo$
nen"a Iugoslaviei. Aceast! desprindere a unor teritorii
din Ungaria Mare s$a bazat pe principiul majorit!"ii
etnice a popula"iei, pe dreptul popoarelor de a$#i
determina singure cursul propriilor dezvolt!ri.

Dup! tratatul de pace, în perioada interbelic!,
conceptul politic de revizionism a dominat via"a
politic! a Ungariei, concept bazat pe caracterul
a#a$zis „nedrept” al tratatului #i, ca atare, pe nece$
sitatea recuper!rii teritoriilor pierdute. Propaganda
revizionist! s$a desf!#urat prin intermediul a peste
70 de a#a$zise societ!"i cultural$#tiin"ifice #i educa$
"ional patriotice. La 26 mai 1929 se înfiin"eaz!, la
Budapesta, „Uniunea Mondial! a Maghiarilor”. Cu
acest prilej, Istvan Bethlen, prim$ministrul Ungariei,
declara: „Atâta vrem cât pe acest p!mânt va mai
tr!i un singur ungur, r!spunsul nostru la sentin"a
Trianonului nu poate fi altfel decât acela c! nu o
primim #i nu o vom accepta… Nu, nu, niciodat!!
(Nem, nem, soha!)” Cu toat! propaganda desf!$
#urat!, politicienii maghiari nu au avut succes în
demersurile lor de a anula Tratatul de la Trianon%
nu au convins pe nimeni c! dezmembrarea Ungariei
Mari a fost o nedreptate fundamental!, cum pretin$
deau ace#tia. Ca atare, aten"ia lor s$a îndreptat
spre realizarea de alian"e militare, în particular cu
Germania #i Italia, cu scopul de a revizui Tratatul de
la Trianon. Pe de alt! parte, s$au f!cut eforturi în a
canaliza deziluziile, prin a r!spândi ideologia fascist!,
ca solu"ie imoral! în a rezolva complexul de probleme
interna"ionale #i interne în care se afla Ungaria.
(S.B. Vardy, Hungarian Studies Review, 8, 21 (1985))

În acest context, Ungaria s$a sprijinit pe regimurile
fasciste din Germania #i Italia. În primul arbitraj de la
Viena, la data de 02.11.1938, Ungaria horthist! ane$
xeaz! o parte din Slovacia (Felvidek), iar la mijlocul
lunii martie 1939, ocup! Ucraina subcarpatic! (Rutenia).

Anul 1940 a fost pentru România un an tragic,
în care "ara noastr! a fost mutilat! teritorial. Dup!
anexarea Basarabiei, Nordului Bucovinei #i a &inutului
Her"a, în urma ultimatumului sovietic, cu acordul
Germaniei fasciste, la doar dou! luni a venit #i pier$
derea unei p!r"i din Transilvania, Ardealul de Nord,
încorporat Ungariei.

S! revedem succesiunea de evenimente care
a dus la aceast! tragedie.

În luna ianuarie 1940, ministrul de Externe
al Ungariei, contele Csaky, comunica lui
Ciano, ministrul de Externe al Italiei, c! multe

persoane din Ungaria se pronun"! pentru ocuparea
Transilvaniei. Germania privea cu re"inere aceast!
ac"iune, mai ales datorit! interesului legat de
resursele de petrol ale României. Negocierile de la
Turnu Severin, dispuse de Hitler, privind preten"iile
teritoriale ale Ungariei, nu au condus la niciun
rezultat. Ca atare, p!r"ile au fost chemate la Viena
#i obligate s! accepte a#a$zisul „arbitraj”, de fapt,
un dictat prin care urma s! se desprind! din teri$
toriul României o suprafa"! de 43.492 km2, cu
2.667.007 locuitori, din care 52% erau români,
popula"ia maghiar! nedep!#ind 37%.

Delega"ia român!, format! din ministrul de
Externe, Mihail Manoilescu, #i dr. Valer Pop a ajuns
la Viena la data de 29.08.1940. Aici constat! c! au
fost chema"i pentru a lua act de un a#a$zis arbitraj,
pe care guvernul României ar trebui s! îl accepte
pân! la data de 30.08.1940, ora 22.00, cu privire la
Transilvania. Delega"iei române i s$a comunicat c!,
dac! nu accept! solu"ia propus! de Germania #i Italia
cu privire la împ!r"irea Transilvaniei, România va fi
atacat! #i de unguri, #i de ru#i, urmând ca aceasta
s! dispar! ca stat. La vederea h!r"ii cu suprafa"a
ce urma s! fie pierdut! de România, ministrul

Manoilescu a le#inat. 
Harta cu împ!r"irea Transilvaniei este trimis!

la Bucure#ti cu un avion. S$a convocat Consiliul
de Coroan!, care urma s! decid! pozi"ia României.
Acesta, pe baz! de vot, decide cu 19 voturi pentru,
16 contra #i o ab"inere, s! accepte arbitrajul de
la Viena în condi"iile în care „România trebuia s!
aleag! între salvarea fiin"ei politice a statului nostru
#i posibilitatea dispari"iei lui”. Maniu, al!turi de Nicolae
Iorga, Mitropolitul Niculescu, George Br!tianu #i
dr. Angelescu, voteaz! împotriva accept!rii acestui
dictat, în timp ce Vaida Voievod a fost de acord. La
Consiliul de Coroan!, Iuliu Maniu, cu lacrimi în ochi,
spunea: „Protestez în numele Ardealului #i Banatului
în contra oric!ror încerc!ri de a înstr!ina p!r"i din
Transilvania, Banat, Maramure# sau Cri#ana de
la corpul statului nostru”. Totodat!, Maniu trimite un
amplu memoriu lui Hitler #i Mussolini, în care, printre
altele, spunea: „Protestez vehement contra sentin"ei
arbitrare care atribuie Ungariei o majoritate de români
pentru a îngloba o minoritate de maghiari”. Maniu
nu credea c! Hitler ar fi preg!tit pentru o campanie

militar! contra României #i c! mizeaz! pe #antaj.
(Corneliu Coposu, File dintr!un jurnal interzis,
C!rture#ti, 2014) Maniu era de p!rere c! „Rezisten"a
României în fa"a încerc!rii hitleristo$fasciste de
a mutila "ara este o datorie de onoare a poporului
român, care indiferent de consecin"e va fi rescris!
în istorie” #i continua: „Asupra teritoriului românesc
al Transilvaniei, nimeni nu are c!derea de a decide
decât poporul român din Transilvania. Poporul român
s$a pronun"at o dat! #i pentru totdeauna în Adunarea
Na"ional! plebiscitar! de la 1 decembrie 1918, "inut!
la Alba Iulia. Forul care a decis c! integritatea noastr!
na"ional! s! fie supus! unei hot!râri arbitrare a unor
factori ostili intereselor române#ti nu a avut nici juris$
dic"ia, nici competen"a de a o face #i, în consecin"!,
decizia lor este nul! #i neavenit!.” Totodat!, a lansat
un atac la adresa politicii duse de regele Carol II:
„În situa"ia tragic! în care se afl! "ara româneasc!,
s$a ajuns datorit! gravelor gre#eli pe care le$a f!cut
Majestatea Sa, sprijinit de unii politicieni incon#tien"i
#i servili, care s$au f!cut vinova"i de dezastrul "!rii”.

Au loc mari demonstra!ii ale popula"iei
române#ti atât în ora#ele aflate în teritoriul
cedat, precum Cluj, Oradea, Satu Mare,

Baia Mare, Sighet etc., precum #i în aproape toate
localit!"ile din "ar!, contra prevederilor Dictatului de
la Viena, pentru p!strarea integrit!"ii Statului Român.
A# men"iona c! ora#ul Cluj, într$o form! ini"ial! a
Dictatului de la Viena, urma s! r!mân! la România.
Ca urmare a interven"iei fiicei baronului Övary,
prieten! cu Ciano, deoarece la Cluj familia Övary
avea propriet!"i, grani"a cu România a fost fixat! pe
dealul Feleac, la 5 km de centrul ora#ului. În acele
zile se fredona, pe melodia Lili Marlene, în vog!
la acea vreme, un cântec din care îmi reamintesc
doar începutul: „Într$o zi de var!,/ cu triste"e grea,/
mi$a furat maghiarul/ un col" din "ara mea…”

F!r! alte mijloace de ac"iune contra prevederilor
Dictatului, la 2 septembrie 1940, Iuliu Maniu particip!,
la Cluj, la o întâlnire cu personalit!"i apropiate, axate
pe ac"iunile care pot fi întreprinse în teritoriul ce urma
s! fie ocupat de Ungaria horthist!, pentru protejarea
românilor, necesitatea ca intelectualitatea român! s!

fie prezent! prin ac"iuni care s! insufle încredere
în viitor, inclusiv înfiin"area unei organiza"ii care
s! centralizeze #i s! conduc! aceste ac"iuni.

Dictatul de la Viena prevedea ca teritoriul cedat
Ungariei s! fie predat în mod pa#nic în 9 etape #i
zone, în perioada 5.09.1940 #i 13.09.1940, la miezul
nop"ii, pe m!sura retragerii armatei române. În ziua
de 5 septembrie 1940, Miklos Horthy #i Pal Teleki,
prim$ministrul Ungariei, intrau în Satu Mare, în fruntea
unei coloane militare. Proclama"ia citit! la mitingul
organizat cu acest prilej jaloneaz! ac"iunile ce vor
fi întreprinse contra popula"iei române#ti #i incit! la
ur!. „Acum, prin prezen"a noastr! la Satu Mare, v!
aducem noua libertate, fra"i ungari. V$a"i întors acas!,
fra"ilor, la mama voastr!, Ungaria. A"i îndurat proba
dispre"ului din partea celui mai crunt du#man,
România. De acum înainte vom r!mâne împreun!
pentru totdeauna în Ardeal, pentru c! a#a au dorit
marii conduc!tori Adolf Hitler #i Benito Mussolini.
Du#manii Ungariei, românii, trebuie suprima"i prin
toate mijloacele.”

În zorii zilei de 5 septembrie 1940, prima unitate
maghiar! din Armata I, care avea un efectiv
de 208.000 de militari, trece frontiera la Sighet,
ajungând pân! la Ocna 'ugatag. La data de 7
septembrie, armata horthist! intr! în Baia Mare,
primirea oficial! fiind f!cut! în centrul vechi al
ora#ului, de c!tre noile autorit!"i, în frunte cu
Alexandru Rakoczi, primul dintre cei #apte
primari pe care i$a avut ora#ul în timpul ocupa$
"iei maghiare. Treptat, în perioada urm!toare,
pân! la 13 septembrie, a fost ocupat întregul
teritoriu prev!zut prin Dictatul de la Viena
#i instalat! o administra"ie maghiar!. (Ianos
Csima, Contribu"ii în studierea organiz#rii
$i activit#"ii r#zboinice a armatei – titlu tradus
din limba maghiar!, Budapesta, 1961)

2. Ardealul de Nord sub ocupa!ia 
horthist"

Popula"ia româneasc! a avut mult de suferit chiar
din primele zile ale ocupa"iei. Aproape nu a existat
comun! sau ora# din Nordul Transilvaniei care s!
nu fi dat tribut de sânge. În primele ore ale zilei de
5 septembrie 1940, au fost m!cel!ri"i "!rani români
care tr!iau în localit!"ile Iancule#ti, Marna, Sc!ri#oara
Nou!, Horea, Luc!ceni, Dacia, Paulean, Traian, Gelu,
Baba Novac, Tirean etc. În aceste localit!"i, situate în
apropiere de Carei, fuseser! împropriet!ri"i locuitori
din Mun"ii Apuseni, ca urmare a reformei agrare din
1921. Locuitorii români din aceste comune au fost
expulza"i. Este greu chiar #i de enumerat crimele
#i maltrat!rile la care a fost supus! popula"ia româ$
neasc!. Au excelat prin cruzimea lor crimele #i mal$
trat!rile din localit!"i precum Treznea, Ip, Ciumarna,
'imleul Silvaniei, Zal!u, C!mara, Cosminul de Sus,
Huedin, Cluj, Mure#enii de Câmpie, Catina, Z!babu,
Bre"ca, S!rma#, Prundul Bârg!ului, Moisei. La Târgu
Mure# nu a r!mas nicio cas! locuit! de români care
s! nu aib! geamuri sparte% se striga „la #treang
cu popa valah”. (Iosif Pop, Credin"# $i Apostolat.
Memorii, Funda"ia Cultural! Vasile Netea, Târgu
Mure#, 2004) În apropiere de Mure#ul de Câmpie
au fost omorâte familiile preotului #i înv!"!torului% la
Ungheni preotul #i 60 de "!rani au fost b!tu"i crunt,
unii dintre ace#tia decedând. În raportul protopopului
din Baia Mare c!tre episcopul Alexandru Rusu sunt
men"ionate localit!"ile în care au avut loc violen"e,
arest!ri #i ucideri, precum Baia Mare, Satu Mare,
Oa#, Seini, Dumbr!vi"a. Au fost români omorâ"i la
Bozânta Mare, Bozânta Mic!, Bu#ag, Cicârl!u, Gro#i,
Mocira, Satul Nou de Sus, Buze#ti, Moisei etc. Doar
în perioada 5 septembrie 1940 – 1 noiembrie 1941
sunt men"ionate 919 omoruri, 1.126 de schingiuiri,
4.126 de b!t!i, 15.893 de arest!ri, 124 de profan!ri,
525 de devast!ri colective #i individuale, precum
#i 218.919 expulz!ri ale românilor. 

Lozincile strigate în acele vremuri: Horty!Csaki!
Teleki, minden olah megyen ki (to"i românii s# plece)
sau büdos olah (român împu"it) sunt edificatoare
pentru starea de spirit a popula"iei maghiare, ino$
culat! de regimul horthist.

Transilvania de Nord, 1940 –1944
80 de ani de la Dictatul de la Viena

Acad. Emil BURZO

Istoria de lâng! noi
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Odat! cu ocuparea Transilvaniei de Nord
de trupele horthiste, se organizeaz!, la
Cluj, „Comunitatea Na"ional! a Românilor

din Nordul Transilvaniei”, forma"iune conduc!toare
legal! a popula"iei române#ti din teritoriul c!zut sub
ocupa"ia maghiar!. Aceasta începe s! func"ioneze
legal cu data de 14 septembrie 1940. În nucleul
organizatoric al acesteia au intrat pentru început
Emil Ha"ieganu, Aurel Socol, dr. Alexandru Lupan,
dr. Liviu Telea, avocat Vasile Hossu, ing. Teodor
Burzo, Gheorghe Giurgiu, precum #i episcopii Nicolae
Colan #i Iuliu Hossu. În fruntea acestei organiza"ii
a fost desemnat Emil Ha"ieganu. (Ziarul Timpul,
11 septembrie 1940) În perioada urm!toare s$au
constituit filiale ale organiza"iei în jude"e din Ardealul
de Nord, precum cea de la Bistri"a, din data de
07.03.1942, în prezen"a lui Iuliu Ha"ieganu.

Comunitatea Na"ional! a Românilor (CNR) a
organizat consf!tuiri, a întocmit lista nedrept!"ilor
suferite de popula"ia româneasc!, a f!cut recen$
s!mântul celor r!ma#i. Deoarece nu s$a aprobat
s! duc! o activitate politic! legal!, a depus eforturi
pentru mobilizarea românilor în cadrul organiza"iilor
cultural$religioase #i economice. Au fost create
forma"ii artistice, coruri, echipe de teatru, echipe
culturale, s$au înfiin"at cooperative #i organiza"ii de
credit. Prin episcopii afla"i în nucleul organizatoric
al CNR s$au primit de la preo"i informa"ii cu privire
la nedrept!"ile, asupririle #i crimele f!ptuite de
autorit!"ile maghiare sau organiza"iile paramilitare.
Multe din aceste rapoarte, ca cele trimise de vicarul
Iosif Pop din Târgu Mure#, se afl! în Arhivele Statului
– Cluj. Fa"! de multitudinea #i diversitatea formelor
de asuprire a popula"iei române#ti, Conducerea
Comunit!"ii Na"ionale a Românilor a solicitat o
audien"! în timpul vizitei la Cluj a lui Miklos Horthy
#i a prim$ministrului Pal Teleki. La audien"a cu prim$
ministrul maghiar, "inut! la data de 17 septembrie
1940, ora 19.00, în Sala Mic! a Prim!riei Cluj,
au participat Emil Ha"ieganu, Liviu Telea, Vasile
Hossu, Teodor Burzo, precum #i episcopii Iuliu
Hossu #i Nicolae Colan. Cu acest prilej, participan"ii
au reclamat omorurile petrecute la Ip #i Treznea,
precum #i alte atrocit!"i s!vâr#ite de ocupan"i
asupra popula"iei române#ti. R!spunsul prim$
ministrului a fost „Nincs lakodalom kézeles mélkül”
(„nu exist! nunt! f!r! înjunghieri”). R!spunsul arat!
complicitatea autorit!"ilor maghiare în s!vâr#irea
crimelor, a modului cum este tratat! popula"ia
de origine român!.

O preocupare major! a autorit!"ilor horthiste a
constituit$o cea a justific!rii apartenen"ei Ardealului de
Nord la Ungaria, precum #i modificarea componen"ei
etnice a acestui teritoriu. Pentru aceasta s$a folosit
o gam! larg! de metode. Vom trece în revist! unele
dintre acestea:

1. În contextul politic din anul 1940, s$a elaborat
teza potrivit c!reia, din punct de vedere istoric,
etno$demografic, economic sau geografic, spa"iul
transilvan ar fi divizat într$o parte de nord, care ar
fi „ungureasc!”, cel pu"in pân! în sec. al XVI$lea,
#i o parte de sud, reprezentând restul. În partea
de nord, popula"ia de origine maghiar! a sc!zut
numeric ca urmare a r!zboaielor anti$otomane #i
anti$habsburgice, concomitent cu popularea acestui
spa"iu cu a#a$numi"ii „emigran"i române#ti târzii”, fapt
ce a condus la modificarea structurii etnice. Aceast!
tez! este expus! de contele P. Graf Teleki, în
anul 1940, în volumul Siebenbürgen (Budapesta,
Athenaeum) #i preluat! de istoricul Laszlo Makkai în
lucrarea Istoria Transilvaniei, edi"ia în limba maghiar!,
1944 (Erdély történek, Budapesta) #i, respectiv,
francez!, Histoire de Transylvanie, 1946 (Budapesta$
Paris). Falsitatea teoriei este evident!, componenta
etnic! româneasc! pe acest spa"iu fiind majoritar!
înc! din primele recens!minte ale popula"iei, ca acela
din 1553 (D. Prodan, Iob!gia în Transilvania în sec.
XVI, Bucure#ti, 1962% N. Edroiu, Teza ungar! a celor
„dou! jum!t!"i” ale Transilvaniei, Editura Ardealul,
Cluj$Napoca, 2012), sau faptul c! anumite regiuni,
precum Maramure#ul, au avut de$a lungul anilor
o componen"! etnic! pur româneasc!. 

Pe de alt! parte, armata din Transilvania era
constituit! în majoritate din persoane de origine
român!, dup! cum rezult! din listele cu mica nobi$
lime, care era obligat! s! participe la r!zboaie,
majoritate români, precum #i din diplomele acordate
de principii Transilvaniei pentru fapte de vitejie. (Ioan
Mihali de Ap#a, Diplome Maramure#ene, sec. XIV #i
sec. XV, Editura Drago# Vod!, Cluj$Napoca, 2009)

Infiltra"iile alogene în Maramure# au avut loc în
general dup! sec. al XVI$lea.

2. Maghiarizarea numelor de familie sau botez
de c!tre organele de stare civil!. Pentru aceasta,
se readuc pe ordinea zilei prevederile prezentate în
lucrarea Cum s! ne maghiariz!m numele de Simon
Telkes (Budapesta, 1898, traducere în limba român!,
2016), pus! la dispozi"ia func"ionarilor publici de stare
civil!. Edificator pentru aceast! ac"iune îl constituie
un text pe care îl g!sim la începutul lucr!rii: „A#a
cum prin botez cre#tinul devine membrul comunit!"ii
cre#tine, tot a#a, prin maghiarizarea numelui de
familie (botez), prin botez na"ional, cel cu nume
str!in este primit în societatea maghiar!, în rândul
adev!ra"ilor fii ai na"iunii… iar maghiarizarea numelui
îl face maghiar”.

3. Desf!#urarea procesului de înv!"!mânt doar
în limba maghiar!. În caietele de note ale elevilor
trebuia men"ionat dac! cunoa#te limba maghiar!,
înv!"!torii având termene pentru ca aceast! limb!
s! fie cunoscut! de copii. Au r!mas doar câteva
#coli confesionale în care înv!"!mântul se f!cea
#i în limba român! (#coli primare la N!s!ud, Gherla,
Cluj, Oradea, &coala pedagogic! de fete Gherla #i
Facultatea de Teologie Greco$Catolic!), func"ionând
cu sprijinul Vaticanului. Cu prilejul inspec"iilor #colare,
elevii erau sanc"iona"i dac! nu cuno#teau limba
maghiar! (b!t!i, tuns etc.). (Viorel Pop, Popas la
borna 80, Editura Enesis, Baia Mare, 2017) Locuitorii
satelor române#ti solicit! în mai multe rânduri

dezvoltarea unei re"ele de #coli elementare
confesionale, dup! modelul celor patru existente.
Spre exemplu, în jude"ul Cluj au fost 80 de localit!"i
în care comunit!"ile locale, al!turi de episcopi, au
solicitat înfiin"area de #coli confesionale în limba
român! (56 greco$catolice #i 25 ortodoxe). Cu
toate interven"iile celor doi episcopi români, aceste
dolean"e au fost refuzate.

4. Expulz!rile masive ale popula"iei române#ti,
mai ales a celor care nu au locuit pe teritoriul
Transilvaniei de Nord înainte de anul 1918. Amintim
doar situa"ia mo"ilor din Mun"ii Apuseni, împroprie$
t!ririle prin reforma agrar! din anul 1921, în comune
din jurul ora#ului Carei sau la grani"a cu România
din jude"ul Mure#, preo"i, intelectuali etc., în num!r
de aproape un sfert de milion. (Arhivele Statului,
Cluj, Fond Prefectura Jude"ului Cluj, Acte confiden$
"iale ale prefectului, dosar 3, cota 274, 1941) Au
fost concedia"i func"ionari publici de origine român!,
inclusiv cei c!s!tori"i cu persoane de origine ma$
ghiar!. (Gh. Zaharia #i colab., Rezisten"a antifascist!
în partea de nord a Transilvaniei, Editura Dacia,
Cluj$Napoca, 1971)

5. Au fost transfera"i din Ungaria, în Transilvania
de Nord, în jur de 300$400.000 de persoane, func"io$
nari publici, armat!, jandarmerie, din sfera comer"ului
sau industrie. În vederea stabilirii definitive în Ardealul
de Nord s$au confiscat terenuri intravilane, parcelate,
pentru construc"ia de case, în ora#e precum Cluj,
Oradea, Târgu$Mure#. Edificatoare pentru aceast!
ac"iune se constituie Nota Memorativ! a Delega"iei
Maghiare la Conferin"a de Pace de la Paris, înmânat!
delega"iei Uniunii Sovietice (la 8 persoane), printre
care Molotov, Vâ#inski, Kavtaradze, Lavrov, privind
situa"ia creat! de guvernul român, cu referire la
drepturile cet!"ene#ti a unor categorii de unguri
din Transilvania. (O. Vin"eler (redactor), Problema
Transilvan!, Editura Eikon, Cluj$Napoca, 2014, Nota
nr. 115/17.09.1946) În aceast! not! se reclam!

„situa"ia a câteva sute de mii de unguri c!rora
guvernul român le refuz! dreptul la cet!"enie, #i
anume persoane c!rora li s$a refuzat cet!"enia
român! în perioada 1918$1940 #i, respectiv,
persoane care au fost private de dreptul la cet!"enia
român! în urma unor m!suri luate în perioada
armisti"iului”. La data de 17.09.1946, A.A. Lavrov
l$a invitat la o discu"ie pe aceast! tem! pe ministrul
Justi"iei, P!tr!#canu, c!ruia i s$a cerut s! motiveze
decizia României de expulzare a 300$400.000 de
unguri din Transilvania. P!tr!#canu îl în#tiin"eaz!
c! aceast! ac"iune este conform! cu Legea privind
cet!"enia locuitorilor din Transilvania de Nord, publi$
cate la data de 4.04.1945, cu referire la cet!"enia
persoanelor sosite în Transilvania de Nord dup!
arbitrajul de la Viena. P!tr!#canu precizeaz! c!
„Guvernul român nu inten"ioneaz! s! le ofere acestor
persoane cet!"enia român! #i domiciliul în România,
deoarece astfel s$ar schimba raportul dintre elemen$
tele etnice din Transilvania în folosul Ungariei #i
ar favoriza propaganda revizionismului maghiar”.

6. Un element pu"in cunoscut îl constituie
ac"iunile de maghiarizare a copiilor români orfani,
prin dislocarea acestora în Ungaria #i, respectiv,
transferul în Transilvania de Nord a copiilor maghiari
care #i$au pierdut p!rin"ii. (Alexandru Ghi#a, 76
de ani de la Dictatul de la Viena, 2016) Prin Nota
Verbal! nr. 23057 / 9.07.1948, Lega"ia R.P.U. la
Bucure#ti „solicit! ca MAE român s! intervin! pe
lâng! autorit!"ile competente ca… un num!r de 319
copii cet!"eni români, interna"i în orfelinatele din

Ungaria, s! fie schimba"i prin punctul de frontier!
Kötegyan, cu 618 copii cet!"eni unguri”. În Nota
Verbal!, totodat!, se men"ioneaz!: „În timpul
r!zboiului în Ardealul de Nord, copiii români
r!ma#i f!r! p!rin"i au fost centraliza"i în orfeli$
natele maghiare #i în majoritatea cazurilor
transporta"i în Ungaria propriu$zis!. Copiii în
aceast! situa"ie din Ungaria au fost transporta"i
pe teritoriul Ardealului de Nord #i împr!#tia"i la
diferi"i cet!"eni care au devenit p!rin"i cresc!tori.”
Copii unguri au fost da"i spre îngrijire la familii din
jude"ele Bihor, Cluj #i Mure#, #i nu în secuime,
unde popula"ia maghiar! era majoritar!. Motivul
este clar% se avea în vedere schimbarea structurii
etnice a popula"iei din unele jude"e, iar copiii
români trimi#i în Ungaria s! fie maghiariza"i.

7. Au fost d!râmate biserici române#ti.
În comunele din jurul Odorheiului au fost demolate
12 biserici greco$catolice sau ortodoxe. Baronul
Aczel a dispus d!râmarea bisericii greco$catolice
din P!net. (Iosif Pop, Op. cit.) A fost demolat!
monumentala biseric! din Ditr!u, cu o în!l"ime
de 50 m. Folosind intimidarea, au fost desfiin"ate
parohii române#ti din secuime. Nu au sc!pat
de demolare nici monumente precum cele
de la Târgu Mure#, Cluj, Târgu L!pu# etc.

Comunitatea Na"ional! a Românilor din Nordul
Transilvaniei a avut un rol important în p!strarea
spiritualit!"ii române#ti, în timpul ocupa"iei horthiste,
dup! cum de altfel rezult! #i din rapoartele oficiale
ale acestor autorit!"i. Într$un raport oficial strict
confiden"ial adresat organelor superioare, din
decembrie 1940, se face o analiz! a activit!"ilor
desf!#urate de români, care „se petrec pe trei c!i
aparent independente, #i anume pe linie confesio$
nal!, pe linie corporatist! #i, respectiv, diplomatic!”.
Organizarea, pe cele trei c!i, se desf!#oar! într$o
perfect! armonie. Raportul continua „românii din
nordul Transilvaniei î#i construiesc aceste linii
organizatorice cu mare succes, f!r! ca autorit!"ile
noastre s! fi conturbat pân! acum cu vreun folos
vreuna din ele”. (Gh. Zaharia #i colab., Op. cit.%
Arhivele Statului, Cluj$Napoca, Fond Prefectura
Jude"ului Cluj, Dosar Nr. 4, 1940) În raport se
men"iona c!, pe linie confesional!, au reu#it s!
înlocuiasc! preo"ii refugia"i cu al"i tineri, „hirotonisi"i
dup! doi ani de teologie”. Nici un sat românesc nu a
r!mas f!r! conduc!tor mai mult de câteva s!pt!mâni.
Raportul consemna faptul c! „prela"ii de rang înalt
colindau satele române#ti, st!teau de vorb! cu
popula"ia satelor”, îi încurajau, îi îndemnau la rezis$
ten"!. O vizit! a episcopului Iuliu Hossu în secuime
este relatat! de Iosif Pop. În atmosfera ap!s!toare
în care tr!iau bie"ii români, vizita episcopului Iuliu
Hossu a ridicat moralul românilor, au început s!
priveasc! cu mai mult! încredere ziua de mâine.
Mult! lume care a auzit cuvintele mângâietoare
#i încurajatoare ale acestuia au plâns. 

Istoria de lâng! noi

Curtea de la Arge!

Anul XII ! Nr. 2 (123) ! Februarie 20218



Referindu!se la aceast" problem", agentul
securit!"ii, cu pseudonimul Popan Virgil,
la data de 06.03.1968 scria într#un raport

(Sergiu Stoica, Cardinalul Iuliu Hossu în dosarele
Securit!"ii, Editura Mega, Cluj#Napoca, 2016): „În
acele vremuri de urgie, vizita canonic!, cuvânt!rile
"inute de Iuliu Hossu în fa"a miilor de credincio$i, a
fost o alinare a suferin"elor pe care le îndura poporul,
strecurând n!dejdea în inimile oamenilor c! vor lua
sfâr$it $i bucuria este aproape. Românii în"elegeau
prin aceasta c! vor sc!pa de st!pânirea fascist!.
Datorit! acestui lucru era iubit de popor.”

Referindu#se la cele dou! biserici române$ti,
autorul raportului î$i exprim! îngrijorarea, deoarece
„nu se prea v!d urmele neîn"elegerilor dintre
cele dou! confesiuni. Aceast! tensiune
ar trebui s! o men"inem chiar cu pre"ul
unor sacrificii, sau s! o fi declan$at în
chip artificial”. Ac"iunile desf!$urate de
episcopul Iuliu Hossu sunt evocate $i de
agentul securit!"ii cu nume conspirativ
Traian, la data de 17.10.1967: „Pe timpul
ocupa"iei maghiare a Ardealului de Nord,
episcopul Hossu a fost în raporturi de
prietenie $i colaborare cu episcopul
ortodox Nicolae Colan $i, împreun!, au
servit cauza româneasc!, atât personal,
cât $i prin preo"ii din subordine, care
erau în contact cu masele populare”.

Iuliu Hossu s#a implicat în ajutorarea
evreilor, ca urmare a ac"iunilor de
deportare în lag!re naziste, fapt evocat
$i de rabinul Moshe Carmilly: „…Iuliu
Hossu a c!utat s! ajute nu numai pe
români, ci $i pe evrei, f!r! a face vreo
deosebire între ei”. În pastorala emis! la
data de 2.04.1944 cu titlul „C!tre preo"i
$i mireni, chemare pentru ajutorarea
evreilor”, Iuliu Hossu spunea: „…chemarea noastr!
se îndreapt! st!ruitor c!tre voi to"i, venera"i Fra"i
$i preaiubi"i Fii, s!#i ajut!m pe evrei nu numai cu
gândul, dar $i cu jertfa noastr!, $tiind c! azi nu putem
face lucru mai bun decât aceast! cre$tineasc! $i
româneasc! ajutorare de cald! iubire omeneasc!.
Prima preocupare a ceasului de fa"! s! fie aceast!
ac"iune de ajutorare.”

Printre propunerile f!cute de autorit!"ile de ocu#
pa"ie pentru modificarea componen"ei etnice, a fost $i
aceea „de a folosi, în regiunile române$ti, a preo"ilor
maghiari greco#catolici”. Pentru aceasta s#a încercat
transferul unor eparhii la episcopia din Hajdudorogh.
Nu s#a realizat acest lucru, ca urmare a împotrivirii
$i a protestului episcopilor Hossu, Rusu $i a lui Iosif
Pop, vicar general $i loc"iitor de Mitropolit, la confe#
rin"ele episcopale de la Budapesta, $i interven"iilor la
Vatican. În contextul activit!"ilor pe linie confesional!,
men"ion!m atacul studen"ilor maghiari de la Univer#
sitate, asupra seminarului teologic greco#catolic din
Cluj, la 3 martie 1944. A fost un adev!rat asediu, cu
mul"i r!ni"i. Teologii s#au ap!rat cu mult curaj. Venit
la fa"a locului, episcopul Iuliu Hossu a fost scuipat $i
molestat verbal. Autorit!"ile maghiare nu au reac"ionat
nici la atac, $i nici la insultarea episcopului. Ca atare,
cei trei membri români ai conferin"ei episcopale
catolice de la Budapesta au boicotat aceste reuniuni.

Activit"#ile pe linie corporatist" ale Comi#
tetului Na"ional al Românilor s#au dovedit
deosebit de importante. Introducerea

regulamentelor juridice din Ungaria a creat prejudicii
importante cooperativelor din Ardealul de Nord.
Regimul de ocupa"ie a obligat în jur de 100 de
cooperative din jude"ele Maramure$, Bihor $i Satu
Mare (din Partium) s! se afilieze Cooperativelor
Centrale Na"ionale de Credit, cu sediul la Budapesta.
Au r!mas neafiliate doar câte o cooperativ! din
Cluj, Bistri"a, Baia Mare, Dej $i %imleul Silvaniei.
Cooperativele afiliate au întâmpinat multe greut!"i în
func"ionare, fiind confruntate cu spectrul falimentului.
Dup! multe interven"ii la guvernul maghiar, în prin#
cipal cele duse de Emil Ha"ieganu, la finele anului
1940 s#a reu$it realizarea unei Centrale cu denumirea
„Plugarul” a cooperativelor române$ti. Cooperativele
afiliate la Centrala de la Budapesta au putut fi incluse
în aceast! central! abia în anul 1942, astfel c!
centrala cooperativ! „Plugarul“,în final reprezenta
peste 250 de cooperative române$ti. (Arhivele Sta#
tului Cluj, Fond Prefectura Jude"ului Cluj, pachet
nr. 1278, dosar nr. 7, cota nr. 11, 1943) Pe lâng!
avantajele de ordin economic pe care le oferea înfi#
in"area Centralei cooperativelor române$ti, aceasta

urm!rea desf!$urarea unor ac"iuni sociale, na"ionale,
politice  $i culturale. S#a realizat astfel, pe o baz!
larg!, o form! important! de rezisten"! împotriva
exploat!rii economice $i a asupririi na"ionale.

Existen"a $i func"ionarea în bune condi"ii a acestor
cooperative a fost deosebit de important! în contextul
crizei economice, în particular alimentare, din Ardealul
de Nord. Ra"iile de cereale r!mase produc!torilor
s#au diminuat de la 240 kg în ianuarie 1942, la 120
kg anual, iar pentru copii, de la 60 kg la 30 kg. Multe
produse se distribuiau pe cartel!, precum zah!rul –
120 g pe s!pt!mân! de persoan! la ora$e $i 70 g
în localit!"ile rurale. S#a ra"ionalizat pâinea, revenind
pentru început 240 g de persoan! în februarie 1942
$i apoi 200 g în noiembrie 1942, iar pentru copii

de 160 g.
Comunitatea

Na"ional! a
Românilor a
ac"ionat $i pe
linie diplomatic!.
Cu ajutorul
în special al
preo"ilor, s#a
f!cut un inventar
al abuzurilor la
care este supus!
popula"ia de
origine român!.
Începând cu
prim!vara anului
1941 s#au
redactat mai
multe memorii
trimise guver#
nului horthist,
în care erau

consemnate nedrept!"ile $i abuzurile comise de noile
autorit!"i, precum $i solicit!ri pentru a se lua m!suri
de stopare a acestora. Toate interven"iile f!cute pe
lâng! Guvernul de la Budapesta au e$uat. Acelea$i
inform!ri $i solicit!ri au fost trimise prin lega"iile
române de la Cluj $i Oradea, Guvernului de la
Bucure$ti, iar prin episcopul Iuliu Hossu la Vatican.

Fa#" de multitudinea ac#iunilor anti#
române$ti, guvernul Antonescu a solicitat
guvernelor Germaniei $i Italiei trimiterea unei

comisii mixte germano#italiene, pentru a constata
ac"iunile de teroare s!vâr$ite de autorit!"ile de ocu#
pa"ie sau în sprijinul acestora. Comisia a fost format!
din reprezentan"i ai ministerelor de Externe german
(Altenburg) $i italian (Ruggieri), precum $i ata$a"i ai
armatei române $i respectiv ungare. Comisia, care
a lucrat intermitent, a fost cople$it! de num!rul mare
de cazuri semnalate. Administra"ia horthist! a f!cut
tot posibilul s! ascund! realitatea. Cu toate acestea,
au fost re"inute o parte din abuzurile $i crimele
la care a fost supus! popula"ia româneasc!.

Via"a cultural! a românilor, în pofida multor
impedimente, a cunoscut o înviorare chiar la sfâr$itul
anului 1940, când s#au organizat trei manifest!ri
culturale, num!rul acestora crescând la 52 în anul
1941. În anul 1941 se constituie Asocia"ia studen"ilor
români „Mariana”. Anual au fost tip!rite calendare
populare, anuare, lucr!ri de folclor, volume cu
caracter religios, volume de versuri sau cu caracter
economic. Comunitatea Na"ional! a organizat multe
consf!tuiri pe teme literare, religioase sau de recit!ri
etc. Toate puteau fi desf!$urate doar în prezen"a
unui reprezentant al poli"iei maghiare. Au fost formate
echipe culturale române$ti, coruri, echipe de teatru
etc. Via"a cultural! a fost activ!, cu toate opreli$tile
întâlnite. Ziarul Tribuna Ardealului, care a ap!rut cu
regularitate în perioada ocupa"iei horthiste, a avut un
rol important în via"a cultural! a popula"iei române$ti.

Pentru a stânjeni activitatea de propagand! româ#
neasc!, la data de 4.10.1942 au fost confiscate
toate aparatele de radio de la posesori români.

Ac"iunile întreprinse de CNR în perioada ocupa"iei
horthiste a Ardealului de Nord au contribuit din plin
la starea de spirit a popula"iei române$ti, a$a cum
se relateaz! într#un raport confiden"ial din octombrie
1943 al autorit!"ilor maghiare. „Nici azi nu se pot
încadra în via"a maghiar!, nu sprijin! nicio misiune
maghiar!, nu frecventeaz! manifest!rile na"ionale
maghiare”. (Gh. Zaharia $i colab., Op. cit.) 

Popula#ia român" se împotrive$te la
înrolarea în campaniile de munc! for"at!.
(Daniel Csatari, Forgószélben, Magyar#

román viszony, 1940#1945 / În vâltoarea timpului –
Rela"ii maghiaro#române, 1940#1955, Budapesta,
1968) Num!rul dezertorilor din deta$amentele de
munc! sau din armata horthist! care se ascundeau
în mun"i sau în p!duri era de câteva mii. În iunie
1944 au fost împu$ca"i mai mul"i partizani în ora$ul
Sighet, la Agri$, Iapa, precum $i în alte localit!"i.
Pentru sprijinul acordat partizanilor, persoanelor fugite
în mun"i, au fost uci$i 11 ciobani în raza comunei
Giule$ti. La Novicior, pe Valea Vaserului, au fost,
de asemenea, executate mai multe persoane care
au ajutat pe cei fugi"i în mun"i. (Alexandru Ghi$a, 76
de ani de la Dictatul de la Viena, 2016) Referindu#se
la manifest!rile popula"iei române$ti, autorit!"ile
horthiste constat! c!: „…românii î$i "in religia, nu
doresc s!#$i uite limba, sperând la restaurarea
României”. (Arhivele Statului, Cluj, Fond Prefectura
Jude"ului Cluj, Acte confiden"iale ale prefectului,
dosar 3, cota 274, 1941)

Armisti"iul încheiat de România la data de
23 august 1944 $i participarea armatei române
la r!zboiul antifascist a provocat v!dite îngrijor!ri

în rândul autorit!"ilor maghiare. În noaptea
de 23/24 august 1944 s#au emis instruc"iuni
pentru arestarea $i întemni"area tuturor
persoanelor de origine român!, suspecte de
activit!"i na"ionaliste, în special intelectuali,
preo"i, acestea fiind internate în lag!re r!mase
libere dup! deportarea evreilor în Germania.
Unele dintre aceste persoane au fost elibe#
rate odat! cu alungarea trupelor germano#
horthiste, altele transportate în Ungaria $i puse
în libertate în prim!vara anului 1945, precum
Emil Ha"ieganu.

Politica maghiar! cu privire la Transilvania
a evoluat în perioada 1940#1945 în func"ie
de realit!"ile politice. (Emil Burzo, Transilvania

de Nord, la r!scruce de drumuri (1940#1945), Caiete
critice 9 (359), 17, 2017) Ungaria a fost nemul"umit!
de faptul c! prin Dictatul de la Viena a fost restituit!
doar partea de Nord a Transilvaniei. Ungaria dorea
s! ob"in! toat! Transilvania $i s! o transforme într#un
stat „independent” inclus într#o confedera"ie în care,
al!turi de Ungaria, s! fie inclus! $i Croa"ia. Odat!
cu victoriile puterilor aliate $i apropierea frontului de
Ungaria, se observ! o orientare spre ideologiile de
stânga. Astfel, la data de 26 august 1944, Guvernul
de la Budapesta a trimis instruc"iuni popula"iei
maghiare din Ardealul de Nord: „…pentru cazul în
care Transilvania de Nord ar fi ocupat! de trupele
româno#ruse, maghiarii din Transilvania se pot
organiza în cadrul unui partid comunist, colaborând
intens $i chiar exagerat cu autorit!"ile ruse$ti de
ocupa"ie, supralicitând pe români”. În felul acesta
ar putea ob"ine simpatia autorit!"ilor militare ruse$ti,
complicând reîncadrarea acesteia în statul român.
(Arhivele Statului, Cluj#Napoca, Fond Prefectura
Jude"ului Cluj, Dosar nr. 4, 1940) Semnificativ! este
$i declara"ia unui deputat maghiar, la data de 08.09.
1944: „Românii sunt convin$i de reunirea nordului
Transilvaniei la România, iar popula"ia maghiar!
este de p!rere c! singura noastr! salvare const!
în a se orienta spre stânga”. Aceste recomand!ri
au fost puse în practic!, înc! 6 luni dup! eliberarea
Transilvaniei de Nord, elementul maghiar, care a
aderat la partidele de stânga, în special comunist,
dominând via"a politic! a Transilvaniei de Nord.

Popula#ia român" din Transilvania $i#a
p!strat, de#a lungul istoriei, limba, credin"a
$i idealurile, cu toate opreli$tile puse de

cei care au dominat vremelnic via"a politic! a acelei
regiuni. Acum, la 80 de ani de la Dictatul de la Viena,
aducem un prinos de recuno$tin"! înainta$ilor no$tri
care s#au sacrificat pentru idealurile na"ionale.
%i nu au fost pu"ini. 
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Am întreprins acest gest (reparator) nu
pentru a demola simbolic statui, nici pentru
a ridica retoric altare, ci din evlavie pentru

omul frumos pe care l!a destructurat comunismul, din
respect pentru memoria victimelor acestui experiment
criminal, din stim" #i pre$uire pentru unul din urma#ii
acestor victime, poet #i profesor. Motiva$ie mi!a fost
dorin$a de a nu trata istoria recent" cu „jum"t"$i de
adev"r” (da, mul$umesc, Magda Ursache!), spre a
face cunoscut" celor de azi #i din viitor întreag" hido!
#enia al c"rei chip ne!a desfigurat, pe termen lung,
con#tiin$ele de oameni cura$i la minte #i sim$ire. Dup"
modernism (Ezra Pound), postmodernism (Jean
François Lyotard, Jacques Derrida, Frederic Jameson),
transmodernism (Enrique Dussel), cosmodernism
(Christian Moraru), nu ne mai putem dori, cu toat"
modestia, decât orientarea întru o revelare
paradoxal", poate, spre un permanentism,
unicul posibil, acela al Adev"rului.

O legend" foarte frumoas" prin drama!
tismul ei spune c", într!o vreme când
Ardealul era împilat sub st"pânire str"in",
iar asuprirea #i nedreptatea ajunseser"
pân" la os, un grup de cons"teni din
M"rginimea Sibiului, anume români cule!
g"tori de r"#in" de brad din R"#inari, satul
de unde se #tie c" se trag #i Octavian
Goga #i Emil Cioran, au plecat cu pu$inul
agoniselii lor în c"utarea celei mai valoroa!
se averi a omului pe p"mânt: libertatea.
Furat" de cotropitor, acei oameni ai p"durii
î#i reg"sir" libertatea în codrii f"r" sfâr#it
#i neumbla$i ai Apusenilor. Aici în munte,
des$elenind poieni în inima p"durii #i
stabilindu!#i s"la# sub soarele din Cer al
Domnului #i singurului st"pân la care se
închinau, ei au încropit o a#ezare risipit"
cum înc" se v"d satele românilor în
Apuseni. Numele satului este azi R"chi$ele,
în jude$ul Cluj, iar o colin" poart" numele Dealul
R"#inarilor. Între acei bravi valahi se vor fi num"rat
#i str"mo#ii unui nemaiîntâlnit poet, fiul lui Petru
Purcel zis Petrea lui Indrei #i al Minei Purcel, n"scut"
Capot", cunoscut" între ai s"i drept Mina Petrii lui
Indrei, mama poetului Teofil R"chi$eanu. Dup"
veacuri de libertate în preajma fabuloasei cascade
V"lul Miresei, pe Valea Stanciului din Mun!ii Apusului
– cum iube#te poetul s"!#i numeasc" Mun$ii Apuseni
tutelari, o parte a Carpa$ilor Occidentali – ca în
oricare societate omeneasc", unii au devenit mai
boga$i, al$ii mai s"raci, dar harnici #i convie$uind în
bun" în$elegere unii cu al$ii, pân" ce via$a lor aspr"
fu din nou r"scolit" de noul cotropitor, comunismul
sovietic. În numele ideologiei criminale a „urii de
clas"”, comuni#tii au decretat moartea burgheziei,
adic" a propriet"$ii capitaliste, au ucis, au întemni$at
#i au înlocuit rânduielile func$ionale în stat, de la vârf
#i pân" la nivelul celei mai mici întreprinderi furate
de la proprietarii de drept, a celei mai mici a#ez"ri
omene#ti, instalând în locul competen$ei prostia
omeneasc" prin ocuparea func$iilor administrative cu
elementele cele mai declasate, dar pline de avânturi
vindicative #i dorin$a animalic" de a #i le manifesta
prin r"utate #i cruzime. Au exploatat #i orientat
criminal ura celui s"rac împotriva aproapelui s"u
mai chivernisit în avu$ie #i cu mai mult noroc în via$".
Intelectualitatea vechiului regim politic #i de$in"torii
de avere care nu au acceptat schimbarea prin furt
a formei de proprietate #i înlocuirea competen$ei
cu furia dezl"n$uit" a gloatei proletare au fost uci#i,
tortura$i diavole#te în temni$e politice, vâna$i în mun$ii
unde s!au refugiat sau #antaja$i la fel de neomene#te
prin amenin$area vie$ii lor #i a copiilor lor.

Absolvent al Filologiei clujene, poetul
a locuit o vreme în Ora#ul de pe Some#ul
Mic, unde #i!a dorit f"r" succes s" lucreze

în redac$ia unei reviste de cultur", a fost ziarist, apoi
a renun$at #i s!a reîntors, profesor, acas", în satul
R"chi$ele. Despre Teofil R"chi$eanu au scris mul$i din
confra$ii care l!au vizitat sau nu în col$ul s"u de lume
retras, în care a preferat s" r"mân" o via$" profesor
în satul natal #i din dorin$a de a î#i îngriji pân" la
cei 95 de ani cât a tr"it biata Mam" r"mas" v"duv"

la 33 de ani, ca singurul din cei zece copii ai ei care
au supravie$uit unei vie$i din cale!afar" de grele, dup"
pierderea Tat"lui lor de numai 36 de ani (cum afl"m
din volumul Amintiri în zigzag: Marin Iancu în dialog
cu Teofil R"chi!eanu, Cluj!Napoca: Scriptor, 2016).
Între ace#tia: Geo Bogza, Horia B"descu, Mircea
Vaida!Voevod, Dinu Fl"mînd, Artur Silvestri,
Constantin Cuble#an, Dorin Serghie, Al. Cistelecan,
Cornel Regman, Mircea Popa, Irina Petra#, Petru
Poant", Lauren$iu Ulici, Alex. %tef"nescu, Teohar
Mihada#, Ion Cristofor, George Vulturescu, Dinu
B"lan, Mircea A. Diaconu, George Mirea, Iuliu Pârvu.
Mircea Borcil" #i al$ii.

Cu „o ur" ne!mp"cat"”, ca a sultanului din
Scrisoarea III #i, fire#te, îndrept"$it" cum ura evreilor
dup" holocaust, poetul nu!i mai poate ierta pe uciga#ii

direc$i ai Tat"lui s"u. Nu
îi va ierta niciodat", de
nu va în$elege c" Tat"l s"u
împreun" cu cel care l!a ucis
au putut convie$ui în pace #i
în$elegere, în prietenie chiar,
c"ci omul bogat îl pre$uia pe
cel s"rac pentru priceperea
lui la dulgherie #i mai cu
seam" la vân"toarea de
animale s"lbatice, pl"tindu!l
bine, dup" cum m"rturise#te
chiar Mama poetului
(Interviu cu Mina Purcel,
mama lui Teofil R"chi!eanu
– 89 de ani, R"chi!ele, nr.
368, so!ia lui Purcel Petru,
zis Petrea lui Indrei, asasinat
de membrii grupului #u$man
– realizat de Constantin
Dumitrescu, redactor TVR
Cluj, R"chi$ele, 24!25
noiembrie 2004, inclus în

volumul lui Teofil R"chi$eanu, Poeme cu Mama sau
Mormântul din cuvinte, Cluj!Napoca: Scriptor, 2020).
Ca „o consecin$" a unei epoci #i istorii criminale în
esen$a lor, pe care avem datoria s" le cunoa#tem #i
s" le descriem” (Ana Blandiana, în volumul lui Teofil
R"chi$eanu, Poeme cu Mama..., p. 45), dup" reven!
dicarea averilor de c"tre comuni#ti #i amenin$area
cu pu#c"ria a celor care nu cedau, Teodor %u#man
împreun" cu fiii s"i #i al$i câ$iva refuz" comunizarea
#i fug în mun$i cu armele r"mase din r"zboi #i sunt
c"uta$i de mili$ia/securitatea comunist". 

Oform! de rezisten"! armat" la atacul
comunist împotriva propriet"$ii cet"$eanului
din Regatul Românilor transformat în

Republic" popular" satelit" a Sovietelor ruse#ti. Între
aceia care cuno#teau mi#c"rile partizanilor grupului
de rezisten$" se num"ra, fire#te, #i Petru, tat"l
poetului. El va fi h"r$uit de mili$ia comunist" care îi
c"uta pe insurgen$i. Omul avea nou" copii, femeia
îns"rcinat" în opt luni, s"r"cia onest" de mai înainte
devenea tot mai ap"s"toare, mai greu de suportat, în
noile condi$ii. Mina, mama poetului, total analfabet",
dar pe cât de dârz" pe atât de împov"rat" de nevoi,
î#i sf"tuia so$ul s"!l predea pe prietenul %u#man
autorit"$ilor la putere, care, b"nuind c" #i ea ar
colabora cu r"zvr"ti$ii din mun$i, o torturau #i o pr"dau
pân" #i de pu$inul necesar ca s" î#i între$in" copiii
ve#nic fl"mânzi, cât so$ul ei era plecat la p"dure, la
lucru. Ce va fi fost în sufletul acelui tat" #i so$ aspru
ca via$a pe care o ducea, prins astfel „între ciocan #i
nicoval"”, numai Dumnezeu poate #ti. Controversat"
este azi b"nuiala c" omul aflat la grea încercare #i!ar
fi tr"dat, împotriva voin$ei #i cu inima grea, prietenul
r"zvr"tit. Controversat" este azi #i b"nuiala c"
respectivul rezistent anticomunist l!ar fi pus pe un
om al s"u s"!l ucid" pe Petre, „într!o duminic", în
octombrie 1950”, acuzându!l de tr"dare – declar"
Mina, Mama poetului, aflat" la 89 de ani. Dac"
cercet"torul Marius Oprea sus$ine c" uciga#ul
era lupt"tor anticomunist #i c" i!a g"sit r"m"#i$ele
p"mânte#ti #i le!a redat familiei dup" zeci de ani,
Teofil R"chi$eanu î#i acuz" cons"teanul de mi#elie
#i crim", ca uciga# al tat"lui s"u, precizând c":
„Lucrurile nu stau a#a cum le prezint" Marius Oprea”

(dialogul citat din 2016, p.
29). Teodor %u#man era doar
unul dintr!o familie cu mai
mul$i anti!comuni#ti vâna$i
de mili$ia care o b"tea #i
pe Mina Petrii lui Indrei tot
întrebând!o unde e so$ul ei mort #i, spune poetul, „eu
de atunci nu i!am mai putut suferi pe mili$ieni” (idem,
p. 38). Teodor %u#man va fi împu#cat de mili$ieni/
trupele speciale de securitate ce î#i aveau deja sediul
în casa lui #i declarat sinucis cu un cartu# în tâmpla
dreapt", iar al$i doi fii ai s"i, ultimii din grup, fra$ii
Avisalon #i Teodor junior, rezist" vreme de dou" ore
în 2 februarie 1957, pân" la ultimul cartu#, într!un
grajd asediat, apoi incendiat de securi#ti #i sunt
g"si$i carboniza$i în pozi$ii de rug"ciune, vezi
https://ro.wikipedia. org/ wiki/ Teodor_%u#man_
(junior). Astfel, unii #i!au pierdut averile, via$a,
încrederea în oameni. Al$ii abia au supravie$uit, cu
ur" pe cei alt"dat" înst"ri$i, dintre care unii deveni$i
asasini. Le!au murit unora pe rând copiii #i fra$ii de
boal" #i lipsuri, le!au pierit altora p"rin$ii #i fra$ii de
gloan$ele securi#tilor. Li s!a întunecat tuturor sufletul,
cum poetului însu#i. A fost „cadoul” istoriei odat"
cu venirea comuni#tilor la putere.

Cu timpul, c!r"ile lui Teofil vor pierde din
nostalgia îndr"gostitului de Clujul tinere$ilor
sale: „În Clujul vechi, pierdut" stea/

R"mas!ai, tinere$ea mea!.../ Ci, !ntors spre tine,
am s" mor/ Cu ochi împ"ienjeni$i de dor...” (În
Clujul vechi pierdut" stea, datat 1998, în vol. Alizeul
de dor: poesii din cel"lalt mileniu, Cluj!Napoca:
Clusium, 2006, p. 133), dezv"luind tot mai pregnant
ura acumulat", în decenii de dezn"dejde, la adresa
asasinilor tat"lui s"u, fie în versuri: „Bacovienele,
lungi ploi/ De!o vreme plou" numa!n noi –/ Post!
comuniste vremuri grele,/ Speran$a!mi putreze#te!n
ele...” (Bacovienele, lungi ploi, în vol: Efulgura!ii (din
vechi scrinuri adunate), Cluj!Napoca: Clusium, 2008,
p. 176), fie în lucr"ri dedicate: Cazul #u$man în
judecata r"chi!enilor, Cluj!Napoca: Casa de Editur"
Napoca, 2005, avându!l coautor pe preotul Teodor
Boc, v"r r"mas #i el orfan de tat" în prigoana comu!
nist", al fostului premier Boc, volum probabil reeditat
de Teofil R"chi$eanu în 2009 la aceea#i editur" (vezi
man#eta c"r$ii ulterior citate), sau incluzând declara$ii
despre teribila crim" în interviuri asociate editorial
unor grupaje de versuri, ca în Poeme cu Mama,
interviul acesteia la care, pe lâng" Ana Blandiana,
au dat „ecouri” cu prec"dere epistolare, prinse în
volum, al$i opt intelectuali români. Blestemul #i ocara
cad grele în poeziile volumului grupate la final în
Anexe. Pe copert", portretul Mamei aproape nonage!
nare prive#te cu t"ria de piatr" a credin$ei declarate
#i triste$ea unei vie$i de suferin$" mocnit": „Credin$a
în Dumnezó m!o $inut, t"t timpu m!am rugat lui s"
nu!mi ieie via$a pîn"!oi vede c" cei ce mi!o omorît
b"rbatu #i!or lua pedeapsa. Dumnezó m!o ascultat”
(p. 39, grafia edi$iei). Poemele cu ea, scrise de fiul
devotat, poart" o jale #i un dor f"r" leac, sporite prin
mo#tenirea unui destin justi$iar asumat din dragostea
pentru Mama #i din jalea dup" Tat"l pierdut prea
devreme. Cartea mai con$ine dou" cicluri de poeme,
primul e chiar „Poeme cu Mama” (titlul volumului),
iar cel"lalt se cheam" „Elegie pentru casa noastr"”.
Sunt memorii versificate ale tragediei unui om, a unei
familii lovite de soart", tragedia unui neam întreg. Un
text la întâmplare ales aminte#te prin puritatea dic$iei
#i directe$ea expresiei, prin simplitatea #i ging"#ia
emo$ionant" a rostirii poetice, aici cu inflexiuni
folclorice, de poemul Annabel Lee al celebrului Allan
Poe, dep"#indu!l în dramatism: „Sora mea a murit
într!o zi de April./ A luat!o Maica u#or/ %i în p"tu$ul
ei de copil/ A a#ezat!o frumos/ Între pomii gr"dinii...//
Nev"zut, a venit balaurul/ %i i!a luat din p"r aurul,/
A venit Soarele/ %i i!a luat înapoi cicoarele,/ În albul
gr"dinii/ S!au tras înapoi din obrajii ei crinii,/ Mâinile
ei mici/ S!au f"cut în v"zduh rândunici...// C"deau din
pomi flori,/ Cânta în crengi vântul.// Ce!a mai r"mas/
A luat la el, bucuros, Tata!P"mântul”& întrucât p"mân!
tul este aici asociat cu tat"l real f"r" urm" înghi$it de
p"mânt, care î#i prime#te la piept fiica minor" (Sora
mea (Carolinei – in memoriam)), p. 92).

Poetul Teofil din Mun"ii Apusului,
iubitorul de Dumnezeu

Mihai POSADA
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În articolul precedent
am preluat ideea coman!
dan"ilor N. Dragomir #i I.

$teflea c% numeroasele trupe
germane, care s!au întret%iat
cu cele române în comuna

Gherghi"a din jude"ul Prahova, la 4!5 zile dup% 23
august 1944, veneau atât din direc"ia Bucure#ti, cât
#i din direc"ia Ploie#ti. Corelând îns% cu o amintire
a mea, ce!mi st%ruie prin minte de peste 76 de ani,
sunt convins% c% a doua coloan% german% nu avea
ce c%uta, în retragere, pe direc"ia Ploie#ti!Bucure#ti.

La vreo s%pt%mân% dup% 23 august 1944, tot
timpul auzeam p%rin"ii vorbind c% porumbul din marne
(a#a zicea tot satul tarlalei din marginea satului,
excelent cernoziom), fiind foarte frumos, ar trebui
cules, ca nu cumva s% fie furat. Tot ei ziceau îns% c%
nu e destul de copt #i ar mai trebui l%sat. Într!o tur%
liber% de la serviciu a tat%lui, au decis s% mergem
s% culegem fasolea de prin porumbul de la marne.
Eu trebuia s% am grij% de doi fra"i mai mici (aveam 9
ani), iar cei doi mai mari s%!i ajute la culesul fasolei. 

La un moment dat, s!a auzit un vuiet, un zgomot
de c%ru"e, de ma#ini, de voci, dar porumbul fiind
aproape ca o p%dure #i drumeagul care separa
tarlalele de porumb îngust #i cu hârtoape, nu am
v%zut nimic, pân% ne!am pomenit cu o mas% enorm%
de militari germani care mergeau pe de!a latul
haturilor. Pân% în sat erau dou%, trei sute de metri,
dar, înlemni"i de fric%, nici nu ne!am mai gândit la
fug%. Au început s% deshame caii, s% a#tearn% p%turi,
s% întind% mese, iar al"ii c%rau ap% de la fântâna
noastr% din capul locului, care avea o t%bli"% cu
numele str%bunicului care o construise, Nicolae
Iorga. (De#i atât el, cât #i bunicul sem%nau izbitor
cu savantul N. Iorga #i erau tot greci, nu #tiau dac%
erau rude sau nu.) Ce i!a uimit pe p%rin"i era faptul
c% nem"ii au dat drumul la zeci de cai prin porumb
#i se întrebau cum o s%!i mai g%seasc%. Erau ni#te
cai mari, cu la"e la copite, o ras% pe care nu o mai
v%zusem pe la noi #i de care îmi era fric%. P%rin"ii nu
b%nuiau c% nem"ii renun"au la acei cai, care împân!
ziser% toat% acea tarla de câteva zeci de hectare
de p%mânt #i mâncau cu nesa" #tiule"ii mai cruzi. 

Prin semne, nem"ii au spus p%rin"ilor c% vor s%
cumpere mâncare – p%s%ri, untur%, brânz% – #i au
ar%tat bani #i diverse obiecte pe care voiau s% le dea
la schimb. Cum acei bani erau necunoscu"i p%rin"ilor
mei, s!au hot%rât s% accepte un covor mare #i foarte
frumos, de lân%, #i un lighean mare de aram%, cu

marginile ondulate. Desigur c% erau prad% de r%zboi.
Peste o s%pt%mân%, când românii din comuna Salva
(jud. Bistri"a ) le!au luat trupelor hortisto!hitleriste
1000 de oi #i 500 de vite, pe care ei le rechizi"io!
naser% ilegal de pe valea Some#ului, n!au mai pl%tit
niciun leu (à la guerre
comme à la guerre).
S!a dus tata pân%
acas% #i a venit cu
o oal% destul de mare
cu untur% #i cu brânz%
într!o g%leat%. (Aveam
25 de oi #i, fiind sfâr!
#itul verii, primiser%
brânza de la ciobani.) 

Apoi a n!v!"
lit aproape
tot satul

#i  pe tot acel câmp,
pân% spre sear%, era
o imens% târguial%,
de parc% de câteva
zile, dup% 23 august,
nu am fi devenit din
alia"i du#mani. Situa"ie
explicabil% la mijlo!
acele de informare de
atunci. Poate preotul sau vreun înv%"%tor din sat s%
fi avut aparat de radio, în rest nimeni din tot satul nu
avea radio sau telefon. Dup%!amiaz% au venit nem"ii
prin sat cu diferite obiecte, la ofert%, f%r% ca nimeni
s%!i întrebe ceva. A#a se face c% în iarna care a
urmat, foarte mul"i b%rba"i din sat au purtat cizme
#i vestoane militare nem"e#ti. 

A doua zi, pe tot platoul dintre comunele Adâncata
#i S%lciile nu mai era niciun neam", iar prin porumb
h%l%duiau acei cai mari, care tr%iau bine, mâncând
porumb #i bând ap% din ulucul de piatr% al fântânilor
#i care erau greu de prins. Totu#i, îi auzeam pe p%rin"i
zicând despre vreo familie: neam de neamul lor n!au
avut a"a cai "i c#ru$#. Probabil c% unii s%teni au reu!
#it s% prind% vreo pereche de cai #i s% ia vreo c%ru"%
p%r%sit% de nem"i. 

Toat% toamna, de frica acelor cai #i a muni"iilor
r%mase în urma nem"ilor, care au r%nit un grup de
vreo cinci copii din vecini, nu ne!au mai trimis s%
adun%m iarb% de prin porumb, a#a cum f%cusem
în al"i ani. 

Dar de unde venea #i unde a disp%rut acea mare
mas% de nem"i?

Dup% modelul covorului, care era basarabean
(fotografia al%turat%), ei nu veneau dinspre Ploie#ti, ci
din Moldova sau probabil de pe frontul din Basarabia,

activ inclusiv în ziua de 23 august 1944, unde
i!a surprins ie#irea României din Ax%, pentru
c% armisti"iul s!a încheiat abia pe 12 septem!
brie 1944. Abia dup% 70 de ani am reu#it s%
salvez din gura moliilor cam jum%tate din acel
covor #i s% descop%r c% toate culorile erau
vegetale, din frunze de ceap%, nuc #i alte
plante. El a ajuns acolo unde îi era locul,
la un colec"ionar de covoare, împreun%
cu povestea lui scris% de mine. 

Cu siguran"%, coloana s!a îndreptat spre
Gherghi"a, deoarece pân% la râul Cricovul
S%rat mai era vreun kilometru, iar dac% tra!
versai unghiul f%cut de confluen"a lui cu râul
Prahova, mergând în sus pe cursul acestuia,
în 2!3 ore ajungeai la Gherghi"a.

Aceast! întâmplare arat% confuzia
care a domnit în acele zile, când
schimbarea pozi"iei României s!a

f%cut brusc, f%r% o preg%tire anterioar%, f%r%
r%spunsurile pe care mare#alul Ion Antonescu
le a#tepta de la Cairo #i Stockholm. Povestea

vine s% demonstreze c% degringolada a fost posibil%,
de#i înc% din februarie 1944 au existat mai multe
planuri de scoatere a României din r%zboi, iar la
12 aprilie 1944 sovieticii comunicaser% condi"iile
de armisti"iu, dar el nu s!a încheiat nici în 23 august
#i nici în zilele urm%toare, ceea ce a f%cut posibil
ca 176.000 de solda"i români s% fie f%cu"i prizonieri,
dup% 23 august 1944, #i du#i în gulagul sovietic.
Armisti"iul din 12 aprilie 1944, propus de sovietici,
nu s!a încheiat deoarece ei solicitau ca Basarabia
#i Bucovina s% r%mân% în componen"a U.R.S.S.,
iar Maniu, c%ruia mare#alul i!a propus s% preia
conducerea "%rii #i s% continue tratativele cu alia"ii,
i!a r%spuns: Eu sunt om care a f#cut istorie în %ara
Româneasc#. Nu pot s# cedez teritorii.

Consemnarea unor mici verigi, poate infinitezi!
male în raport cu marile evenimente, prin însumare
întregesc imaginea acestora, contribuie la stabilirea
cât mai complet% a unor adev%ruri din trecut. Nimic
din consemn%rile despre trecut n!a fost #i nu va
fi vreodat% de prisos.

De la iertarea poruncit! de Iisus Hristos ca lege moral%, sucirea c%tre
Legea Talionului #i cantonarea în cruzimea r%zbun%rii veterotestamen!
tare poate p%rea scenografia unei tragedii antice grece#ti #i poate fi

întrucâtva explicat% de cronicarul maghiar Anonymus, autorul controversatului text
Gesta Hungarorum/ Faptele Ungurilor, potrivit c%ruia, „între Tisa #i p%durea Igfon,
care "ine de la Ardeal la Mure# pân% la râul Some# st%pânea ducele Morout, al
c%rui nepot era numit de c%tre unguri Menumorout, pentru c% avea mul"i prieteni,
iar "ara lui era locuit% de popoare care se numeau Cazari”, iar „Khazarii, hazarii
sau cazarii au fost un popor turcic seminomad, cu ascenden"% scit%, din Asia
Central% a c%rui majoritate s!a convertit la iudaism. Numele khazar pare a fi
legat de o form% a unui verb turcic care înseamn% a «umbla» (gezer în turca
modern%)”. Dar Biblia spune: Iar cine va sminti pe unul dintr!ace"tia mici care cred
în Mine, mai bine i!ar fi lui s# i se atârne de gât o piatr# de moar# "i s# fie afundat
în adâncul m#rii. Vai lumii, din pricina smintelilor! C# smintelile trebuie s# vin#,
dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. (Matei 18, 6!7)

Ce a reu#it s% distrug% plaga comunismului în sufletul unui om, în inima unui
poet român: credin"a în Dumnezeul p%rin"ilor s%i, pentru c% poetul greu încercat
s!a reîntors, declarativ, la precre#tinul zeu al dacilor, Zalmoxis, iar sfin"ii în care
mai crede nu sunt din oameni, ci sfin"i îi sunt izvoarele #i mun"ii cu p%durile lor,
arborii, brazi #i molizi pe care i!a plantat cu mâna lui între vârsta de nou%!zece #i
cincisprezece ani, în fiecare var%, unde apoi a t%iat arbori din p%durea secular%
împreun% cu un unchi, f%cându!#i astfel bani de liceu. P%durea care i!a dat lemn
de foc nestins în toate iernile copil%riei, când în soba casei cl%dite din trunchiuri
de brad, cu o singur% înc%pere, focul ardea zi #i noapte, fochist cu somn iepuresc
fiind chiar copilul viitor poet, ani de zile... Duhul p%durii l!a l%sat mai apoi s%
g%seasc%, prin locuri #tiute numai de el, coarne de cerbi pe care, vânzându!le
împreun% cu fânul cosit prin poieni, #i!a finan"at apari"ia câtorva c%r"i de poezie.
Au ap%rut #i câteva cu ajutor de la prieteni. Emil Boc, cons%teanul cu mam% la fel
analfabet% ca a lui, ajuns prim!ministru, îi va asigura apari"ia altora, ca sponsor
elev al fostului s%u profesor din sat, în clasele V!VIII, odinioar%. Vie"i de legend%,
desigur, cum spun oameni de cultur% ca Rodica L%z%rescu: „E o Vitorie Lipan mult
mai tragic% prin îns%#i realitatea ei decât «fiin"a de hârtie» sadovenian% aceast%

Mina Petrii lui Indrei” sau Zenovie Cârlugea, care îl consider% pe poet „un Orfeu
al Apusenilor” (vezi revistele Actualitatea literar#, Lugoj, an. XI, 2020, Nr. 100,
martie, p. 18, respectiv Curtea de la Arge", an. XI, 2020, Nr. 5 (114), mai, p. 19).

Zalmoxis e un zeu p!gân htonian, retras cu promisiunea revenirii în
pe#tera din care nu a mai fost v%zut ie#ind niciodat%, cum nici Petrea,
tat%l poetului, ucis #i aruncat în pr%p%stiile adânci ale mun"ilor, nu a fost

g%sit niciodat%. Poetul cu nume de iubitor al lui Dumnezeu, Teofil, mi!a trimis prin
2009, în urma unui schimb de c%r"i #i epistole, o invita"ie plin% de c%ldur% de a
îl vizita în casa lui simpl% dar primitoare, din Mun$ii Apusului, spre a ne cunoa#te
la fa"%. El „cobora rar din mun"i #i numai la Cluj #i numai dac% era musai”, r%mas
ultimul în via"% care s% o îngrijeasc% pe aceea care i!a dat via"% #i care a tr%it 95
de ani. În toamna virusat% pandemic a lui 2020, poetul!prietenul meu mai mare
din R%chi"ele mi!a trimis cartea sa de Poeme cu Mama care „nu a vrut mormânt
de piatr% – m%rturise#te fiul r%nit. De aceea i!am f%cut unul din cuvinte”. O via"%
de om petrecut% în catedralele care sunt codrii mun"ilor, în singur%tatea h%l%!
duielilor pe poteci cu ciute #i cerbi, sau cu prieteni de n%dejde, ori prieteni sosi"i
de la ora# – oameni de carte #i scriitori faimo#i – uimi"i peste poate de frumuse"ea
locurilor în care vie"uie#te atipicul nostru prieten comun, poetul!eremit Teofil
R%chi"eanu. O via"% întreag% de chin #i d%ruire, jertfire pentru al"ii, iubi"i dincolo
de sine, nu poate l%sa în urm% doar ur% #i r%zbunare, doar gol de iertare #i
bezna, vidul de netrecut al urii. Judecata nu este a noastr%, s% o l%s%m în plata
Domnului, Judec%torul nostru, al tuturor! Eu vin c%tre poet, r%spunzând la invita"ia
veche cu inima deschis% (nu #tiam drama lui pe atunci) #i îl rog acum s% nu uite
ceea ce nu trebuie #i nu poate fi uitat, dar s% lase loc iert%rii cre#tine#ti izvorâte
din iubire de oameni #i care îi va lumina anii ce i!au mai r%mas, anii ce ne!au mai
r%mas împreun%: Arunc% de pe sufletul #i din cugetul t%u lespedea de ur% neagr%
#i grea, despov%reaz%!te de greutatea p%catului altuia adunat în ani ca un mâl
gros #i adânc, p%cat purtat ca un blestem ce nu este al t%u, nu trebuie s% devin%
al t%u #i nu!L p%r%si pe Acela care nu te!a p%r%sit niciodat%& mântuie#te!te, frate
r%nit, Teofil – iubitorule de Dumnezeu, cum î"i spune #i numele primit la botez!

Verigi mici din mari
evenimente istorice

Olimpia IORGA!POPESCU

Istoria de lâng! noi

Curtea de la Arge"

Anul XII ! Nr. 2 (123) ! Februarie 2021 11



Am v!zut de mai multe ori filmul V!lul
pictat (în englez!, The Painted Veil),
produc"ie americano#chinez!, lansat în anul

2006, în regia lui John Curran. Scenariul este bazat
pe cartea cu acela$i nume, publicat! în anul 1925
de W. Somerset Maugham (25 ianuarie 1874, Paris –
16 decembrie 1965, Nisa) 

Este cea de#a treia adaptare dup! romanul cele#
brului scriitor. Prima a fost lansat! în 1934 $i îi are ca
protagoni$ti pe Greta Garbo $i Herbert Marshall. Cea
de#a doua, lansat! în 1957, poart! titlul The Seventh
Sin $i îi are în rolurile principale pe Bill Travers $i
Eleanor Parker. Filmul, premiat cu Globul de aur,
se bucur! de un scenariu semnat Ron Nyswaner,
cel care în 1993 primea Premiul Oscar pentru „Cel
mai bun scenariu”.

Scriitorul (eseist, dramaturg $i romancier) a fost
un om cu o mare pasiune pentru descoperire, o minte
antrenat! s! fie curioas! fa"! de tot ceea ce este
omenesc (a studiat literatura $i filosofia la Universi#
tatea din Heidelberg, apoi medicina la Londra) $i
apeten"! pentru c!l!torie. Proza sa se caracterizeaz!
prin soliditatea construc"iei, observa"ia ascu"it!
asupra mediilor $i caracterelor, tonul de fin! ironie.
A scris romane psihologice relevând complexitatea
haotic! a vie"ii, contradic"ia dintre ideal $i real într#o
orânduire a inegalit!"ii sociale. De asemenea, a fost
un maestru al povestirilor scurte, ambientate adesea
într#un mediu cosmopolit, în Orient sau în insulele
Pacificului. 

Proza sa scurt! m#a fascinat, i#am citit memo#
rialistica, iar acum am c!utat un exemplu de scris
scurt, dar relevant, în englez! – iar acesta pare s! fie
singurul lui roman care nu a pornit de la dezvoltarea
unui caracter, ci de la o împletire fictiv! a unor situa"ii
mai pu"in obi$nuite, petrecute în perioada unei
epidemii din China. Holera! Ea se suprapunea cu
unele mi$c!ri social#na"ionaliste care puneau sub
semnul întreb!rii prezen"a str!inilor în aceast! "ar!.
Amplitudinea evenimentelor, la o scar! uria$!, pare
s! mic$oreze relevan"a unor drame individuale sau
m!car, prin compara"ie, s! le fac! s! p!leasc!. În
m!sura în care criza individual! se raporteaz! la cele
ce se petrec la nivel social, cartea reflect! ceea ce
ofer! via"a: de la pericole la tot ce are ea mai de pre". 

Filmul red! povestea de dragoste dintre
Kitty $i Walter Fane, excelent interpreta"i
de Naomi Wattts $i Eduard Norton. De$i

nu respect! întru totul ac"iunea din carte, ideea
principal! este aceea$i, o poveste despre puterea
de a ierta, de a înv!"a s! iube$ti $i de a aprecia
lucrurile importante în via"!.

Walter Fane (Eduard Norton) este un bacteriolog
apreciat, dar un b!rbat timid, obi$nuit s! se dedice
în totalitate muncii sale. La o petrecere, o cunoa$te
pe Kitty (Naomi Wattts), o tân!r! r!sf!"at!, care
vede în superficialitatea burgheziei londoneze refugiul
ideal. Walter se îndr!goste$te $i, la scurt! vreme,

o cere în c!s!torie. Fata nu#l iube$te, dar totu$i
accept! c!s!toria, pentru a sc!pa de presiunea
p!rin"ilor, care nu voiau s!#i mai sus"in! mult! vreme
stilul de via"! libertin. Doctorului Fane c!snicia
cu femeia iubit! îi d! aripi $i un nou sens vie"ii. 

Dedicat muncii sale $i aparent un tip stângaci,
Walter avea s! descopere aspectul mistuitor al iubirii
orbite de gelozie. De$i Kitty îl avertizeaz! în leg!tur!
cu sentimentele sale, ei se c!s!toresc $i se mut!
la Shanghai. Nepotrivirile sunt evidente, iar mai
târziu, se minuneaz! chiar ei cum de au putut face o
asemenea gre$eal!. („Ce prostie am f!cut s! c!ut!m
în cel!lalt calit!"i pe care nu le#am avut niciodat!.”)
Nici plecarea lor în China nu rezolv! problemele. 

Acolo Kitty se îndr!goste"te pân! peste
cap, „head over heels”, de Charlie Townsend
(jucat de actorul Liev Schreiber). Dr Walter

Fane afl! de leg!tura lor $i, din r!zbunare, hot!r!$te
s! o ia cu for"a în Mei#Tan#Fu, unde dore$te s! g!#
seasc! o solu"ie pentru a opri holera. Acolo condi#
"iile de via"! sunt grele. Cei doi so"i reu$esc s!#$i
înt!reasc! rela"ia $i s! se descopere unul pe celalalt.
Kitty r!mâne uimit! în fa"a devotamentului so"ului ei
pentru medicin!, în ciuda caracterului lui rece. Astfel,
Kitty se decide s! sprijine c!lug!ri"ele din sat care
ad!posteau copiii de boala ce se r!spândea foarte
rapid. Cu toate eforturile sale, Walter nu reu$e$te
s! stopeze holera. G!se$te o solu"ie provizorie de
îndep!rtare a cadavrelor ce contaminau apa râului,
deviaz! cursul apei, dar în încercarea sa de a stopa
extinderea molimei, se îmboln!ve$te $i moare. În
urm! r!mân regretele neîmplinirii din pricina gre$elilor
f!cute. Edward Norton face un rol de excep"ie, la fel
$i Naomi Watts, o prezen"! delicat!, de o elegan"!
n!ucitoare. Peisajele sunt fermec!toare, te înv!luie
într#o atmosfer! luxuriant!, pe cursul râului înconjurat
de verdea"! $i mun"i cu forme uimitoare. 

Atmosfera filmului e amplificat! de una dintre
piesele muzicale pentru pian, Gnossiennes nr. 1,
a compozitorului Erik Satie, care are o înc!rc!tur!
emo"ional! $i estetic! extraordinar!.

Ceea ce pare c! se pierde sau m!car se
estompeaz! în film sunt sensurile mai adânci ale
c!r"ii. Primul este legat de semnifica"ia v!lului pictat:
„…v!lul pictat pe care muritorii îl numesc Via"!”,
citat dintr#un sonet de Shelley. Despre c!utarea
semnifica"iei vie"ii sunt câteva pasaje extrem de
interesante în carte, ce par pierdute în ecranizarea în
care s#a preferat s! se includ! scene romantice, mai
degrab! decât s! se ilustreze diferen"ele dintre lumi
(dintre cea britanic!, protestant!, $i cea chinez!,
dar $i prin contrast cu lumea unor c!lug!ri"e catolice
din Fran"a, misionare ce luaser! sub aripa lor orfani
locali). Este prezentat! confluen"a mai multor lumi,
a mai multor moduri de în"elegere ce se topesc în
contextul unor urgen"e umane legate de epidemia de
holer!, care nu cru"! nici pe localnici, nici pe str!ini,
indiferent de motivul pentru care se aflau acolo. Pe

unii i#a mânat interesul $tiin"ific
(Walter era bacteriolog), al"ii
au venit în misiuni comerciale
sau religioase în Orientul
îndep!rtat. „Dar to"i am venit
în China cu un scop”, avea
s! remarce Walter. Indiferent
ce i#a adus pe fiecare în mijlocul epidemiei, to"i
par ni$te marionete într#un decor teatral, dramatic,
împin$i de dorin"e simple, ca aceea de a fi în"ele$i $i
iubi"i. To"i î$i caut! drumul. Pentru Kitty, venit! dintr#o
lume de r!sf!" $i abunden"!, întâlnirea cu realit!"ile
s!r!ciei din China de atunci, cu cadavrele g!site pe
drum, care nici nu mai indicau provenien"a lor uman!,
ci doar a unui animal mort, a unei juc!rii stricate $i
abandonate, în care era imposibil s! mai g!se$ti
asem!narea cu o fiin"! vie – toate au avut un efect
transformator. Pentru ea, aceast! întâlnire cu
moartea, cu holera, reprezint! o trezire la realitate.
Mei#Tan#Fu, epicentrul bolii, devine astfel, surprin#
z!tor, locul care#i ofer! $ansa de a#$i g!si utilitatea,
ba chiar $i identitatea. 

Cartea are o arhitectur! aproape simetric!, în care
Kitty este pus! în fa"a unor situa"ii similare, înainte $i
dup! experien"a tr!it! cu Walter în China, experien"!
care#i clarific! evolu"ia sa interioar!.

Atât filmul, cât $i cartea, chiar dac! au un final
diferit, articuleaz! splendid mesajul g!sirii de sine.
Al c!ut!rii p!cii interioare $i al eliber!rii de pericolele
lumii, de unele iubiri toxice care umilesc, dar $i al
unor încorset!ri spirituale. 

În aceast! realitate, unii caut! r!spunsuri
în religie, al"ii în dragoste, al"ii în droguri $i
în whisky – a$a cum o face Waddington, un

personaj pitoresc, cu limb! slobod! $i vocabular
colorat. El se întreab! dac! toate aceste c!ut!ri
duc, de fapt, undeva. Eu, îns!, m! întreb dac! exist!
libertate absolut! $i dac! aceast! c!utare a unui
spirit ne#personificat, ne#încarnat, complet liber,
se poate g!si în planul posibilului. 

Totu$i, oare cine nu are nevoie de eliberarea
de propriile sale inhibi"ii, f!când posibil! înfruntarea
f!r! fric! a lucrurilor ce vor s! vin!?

La scar! mult mai mare, cartea aduce omenirea
fa"! în fa"! cu pierzania ei $i ridic! anumite întreb!ri,
ca cele pe care ni le punem noi azi, un secol mai
târziu, când ne confrunt!m cu o alt! pandemie.
Nimic nou sub soare.

V!lul pictat este o carte relevant! $i azi, care
merge direct în miezul în"elegerii a ceea ce suntem $i
te las! cu multe lec"ii înv!"ate. Romanul e scris într#o
englez! splendid articulat!, f!r! s! fie ostentativ!.
Grandoare nec!utat!. Ob"inut! totu$i prin c!utarea
simplit!"ii. 

Vorbim despre o poveste incitant!, bine spus!,
ce te "ine cu sufletul la gur! $i las! urme în inima
oricui o afl!. O poveste despre „...v!lul pictat
pe care muritorii îl numesc Via"!”...

V!lul pictat
Milena MUNTEANU

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

Prad! u"oar!
Reiner Kunze (Germania)

Se #in de telefonul celular

Ce este "i ce$a fost
se poate accesa
din buricul degetului

Dar ei deja nu mai "tiu
nici ce anume nu mai "tiu

Trandafirul din Lesbos
Henrik Nordbrandt (Danemarca)

Am primit trandafirul acela 
de la o necunoscut!
în timp ce m! îndreptam spre un ora" str!in.
Acum, dup! ce am ajuns în ora"ul acela
"i am dormit în paturile lui,
am jucat c!r%i sub chiparo"ii lui,
m$am îmb!tat prin tavernele lui,
privind cum venea "i pleca,
cum se ducea "i întorcea acea femeie,
nu mai "tiu unde s!$l arunc.
Oriunde merg, plute"te$n aer mireasma lui
"i acolo unde n$am ajuns, îmi pare c! îi zac
ve"tede "i mototolite petalele în praf.

Ecou
Sultan Catto (SUA)

S! explorezi a gravita%iei memorie, de spirit sfid!toare, 
c!tând dup! visata lumin! azurie a florii de lavand!
"i contemplând învolbura%ii stropi de ploaie
s! vezi cum prind "i oglindesc spa%iul de dincolo.
De$am izbândi s! întreprindem saltul cuantic,
menitul pas departe s! ne poarte, 
afla$vom împreun! viitorul, dar ne$am putea întoarce oare
având astfel "tiin%! de teoria întregii noastre firi?  
Doar ceva corzi azi nou! ne lipsesc, 
"i$algebrice, din dulci vis!ri mistere,
spre poezia spa%iului, sub%irile c!r!ri
"i$o neagr! gaur! infim!, s! ne deschid! drum.

Uneori, cea mai important! c!l!torie e str!baterea distan"ei dintre dou! persoane.
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Credin!a cre"tin#
a avut, dincolo
de orice temeiuri,

provoc!ri "i specula#ii, un
rol însemnat în continuitatea

daco$romanit!#ii nord$dun!rene. În Istoria Bisericii
Ortodoxe Române (Sibiu, 2017), preotul$c!rturar
prof. dr. Mircea P!curariu f!cea aceast! precizare:
„P!trunderea cre"tinismului pe teritoriul #!rii noastre
a fost preluat! imediat dup! întemeierea Bisericii
cre"tine la Ierusalim, când Apostolii Domnului "i
apoi ucenicii lor au început lucrarea de propov!duire
a noii înv!#!turi cre"tine, potrivit poruncii date de
Mântuitorul însu"i înainte de în!l#area Sa la cer”.
Vasile Pârvan (în Contribu!ii epigrafice la Istoria
Cre"tinismului Daco#Roman, Ed. Atelierele Grafice
SOCEC & Co., Bucure"ti, 1911), a fost mai
pragmatic: „Cre"tinismul constituia în provinciile
dacice înc! începând de la sfâr"itul secolului II –
începutul secolului III d.Hr. o realitate istoric!”.
Datorit! caracterului s!u popular, cre"tinismul s$a
impus sistematic, în spa#iul etno$genetic daco$roman
dup! anul 380 d.Hr., ca o religie monoteist!, a celor
care m!rturiseau credin#a în înv!#!turile lui Iisus
Hristos. La cele de mai sus mai ad!ug!m c! exist!
dovezi certe c! leg!turile spirituale dintre popula#iile
carpato$danubiano$pontice convertite la noua religie
"i invadatori nu au fost brusc întrerupte. Obiceiurile
vener!rii de c!tre daci a zeit!#ilor locale "i în paralel
a divinit!#ilor greco$romane, în special în zonele
urbane, s$au desf!"urat cu fidelitate în jurul zeului
suprem, Zalmoxis, deseori confundat cu Gebeleizis,
zeul fulgerelor "i tunetelor la daci (în opinia lui Ion
Iosif Russu, mult contestatul zeu, fiind un „zeu al
fulgerului”, descris de Herodot – în Istorii, IV, 94 –
ca un zeu al mor#ii, nu putea avea o astfel de identi$
tate, ipoteza respectiv! fiind respins! "i de mitologia
indo$european! care sus#ine c! un zeu al luminii
nu putea fi totodat! "i un „daimon” al întunericului).
Argumentele aduse de I.I. Russu ar justifica doar
în parte presupusa dubl! identitate a lui Zalmoxis
împotriva c!ruia tracii, pentru a$l îmbuna sau a$l
amenin#a (înc! nu s$a elucidat în întregime, de
istorici, sensul acestui ritual:), „când tun! "i fulger!
trag cu s!ge#i în sus contra cerului”. Crearea în
secolul I î.Hr. a mitului Cavalerului Danubian /
Cavalerul Trac, fapt care va accentua prezen#a
în societatea geto$dacic! a unui sincretism religios
multicultural, ca o alternativ! la curentul roman
de introducere în religia autohtonilor a altor zeit!#i,
a însemnat, f!r! îndoial!, rezisten#a traco$dacilor
în fa#a credin#elor impuse. Reprezent!rile Cavale#
rului Danubian / Cavalerul Trac identificate pe diferite
piese arheologice sunt interpretate ca fiind un simbol
al vitejiei r!zboinicilor c!l!re#i ai lui Burebista "i ai
marelui preot Deceneu. Ele reprezint! un lupt!tor
dac c!lare, purtând celebrul stindard cap$de$lup,
unele elemente ale cosmosului "i "arpele, acesta
din urm! întruchipând for#ele r!ului. 

Iat# un scurt comentariu apar#inând lui Paul
%tef!nescu despre acest cult, în lucrarea sa
Enigme ale Istoriei Române (Editura Vestala,

Bucure"ti): „În secolele III – IV s$a generalizat cultul
unui zeu suprem, la origine traco$dac, care, prin
sincretism a adoptat o serie de tr!s!turi apar#inând
unor zeit!#i greco$orientale "i traco$frigiene. Este
vorba de un zeu lupt!tor, reprezentat c!lare, având
însemnele stindardului dac, elementele cosmosului
"i balaurul ce simboliza for#ele r!ului. Era un zeu
suprem al agriculturii "i al p!storilor r!zboinici,
reprezentând binele care învinge r!ul. Acest zeu
a ap!rut în perioada secolelor I î.Hr. – III d.Hr. "i
s$a numit «Cavalerul Trac», cultul s!u atingând
apogeul în secolele II – III, când apare deseori dublat
simetric. […] Cultul a cunoscut treptat o extindere
tot mai mare, cuprinzând provincia Tracia, sud$estul
Macedoniei "i, în secolele II – III, Moesiile "i Dacia.
[…] Cunoa"terea acestui cult se rezum! în prezent la
studierea "i interpretarea a circa 226 de reprezent!ri
ale zeilor întruchipa#i pe t!bli#ele de piatr! (114), de

metal (95), de teracot! (4) "i pietre gravate (13). Nu
s$a p!strat niciun fel de men#iune literar! în privin#a
cultului "i niciun fel de inscrip#ie care s!$i men#ioneze
numele. În "apte cazuri se întâlnesc pe reliefuri
dedicate acestor zei scurte inscrip#ii prezentate
sub forma unor criptograme executate cu caractere
grece"ti, texte devenite prin deteriorare complet
indescifrabile. Din cele de mai sus rezult!, în primul
rând, c! era cu totul interzis adep#ilor de a vorbi
despre ceremonialul religios, despre modul lui de
desf!"urare "i mai ales despre înv!#!turile date
de preo#i adep#ilor. În al doilea rând, era vorba
de o religie tainic!, complet deosebit! de celelalte
existente, nefiind îng!duit! adep#ilor rostirea în
public sau, cu atât mai mult, scrierea numelor zeilor
adora#i.” Iat! câ#iva dintre factorii care au condus la
dispari#ia cultului acestui zeu p!gân: expansiunea
cre"tinismului, punerea pe elemente noi a religiei
daco$romanilor, pierderea de c!tre romani a Daciei
în anul 271 d.Hr. "i migra#iile popoarelor barbare.
Descoperiri de pl!cu#e "i basoreliefuri în care apare,
în diferite ipostaze, aceast! divinitate a panteonului
traco$daco$greco$roman – Cavalerului Danubian /
Cavalerul Trac, numit! de romani Deus Sanctus
Heronau "i de greci Theos Heros, au fost f!cute
la Capidava, Sucidava, Turnu Severin, Gârla Mare,
Polovraci, Sarmizegetusa, Arsa, Calatis, Gura
Câlnei, Ostrov, Topraisar, Tomis, Dun!reni, Barbo"i,

Viminacium "i Para&in (Serbia), Oescus "i Rebro
(Bulgaria), Virunum (Austria), Roma (Italia) ".a.m.d.
Unii speciali"ti, "i noi ne raliem opiniilor lor, consider!
c! eroul trac poate fi asimilat cu un adept autentic
al perceptelor Vechii Biserici Valaho$Egiptene.

Mircea Eliade, în Istoria credin!elor "i ideilor
religioase (Bucure"ti, 1968, p. 173), arat!
c! Zalmoxis credea în nemurire, nici el,

nici ucenicii s!i, „nici urma"ii lor nu vor muri, ci vor
ajunge într$un loc în care vor tr!i de$a pururi "i se
vor bucura de o fericire des!vâr"it!”. Istoricii antici
au manifestat un interes discutabil pentru via#a
apostolic! a dacilor, locul central fiind atribuit
lui Zalmoxis. Unul dintre ace"tia, Strabon (în
Geographia, VII, 3, 5), nota: „Se poveste"te c! unul
dintre ge#i, cu numele Zalmoxis, a fost sclavul lui
Pythagoras (am mai ar!tat, supozi#ia respectiv! este
destul de contestat!, n.n.) "i cu acest prilej a înv!#at
de la filosof unele "tiin#e ale cerului, altele apoi "i
le$a însu"it de la egipteni, deoarece a pribegit "i
prin acele p!r#i ale lumii. Dup! ce s$a întors în patrie,
el a câ"tigat o mare trecere înaintea mai marilor,
"i neamului s!u, deslu"indu$le acestora semnele
cere"ti. În cele din urm!, l$a înduplecat pe rege s!
împ!rt!"easc! domnia cu el, întrucât este în stare
s! le vesteasc! vrerile zeilor. La început a fost ales
mare preot al celui mai venerat zeu. S$a retras atunci
într$un fel de pe"ter! inaccesibil! altora "i acolo
"i$a petrecut o bun! bucat! de vreme, întâlnindu$se
rar  cu cei din afar!, numai cu regele "i slujitorii s!i.
Regele, când a v!zut c! oamenii sunt mai supu"i
fa#! de  el ca mai înainte, ca fa#! de unul care le
d! porunci dup! îndemnul zeilor, i$a dat tot sprijinul.
Acest obicei a d!inuit pân! în vremea noastr!' dup!

datin!, mereu se g!sea câte un astfel de om care
ajungea sfetnicul regelui, iar la Ge#i acest om era
numit chiar zeu. Pân! "i muntele (cu pe"tera) a fost
socotit sfânt "i a"a îl "i numesc. Numele lui este
Kogaionon, la fel ca al râului care curge pe lâng!
el. Apoi peste ge#i când a ajuns s! domneasc!
Burebista, împotriva c!ruia divinul Caesar s$a preg!tit
s! porneasc! o expedi#ie, aceast! cinste o de#inea
Decaineos. Iar practica pythagoreic! de a se ab#ine
de la carne a r!mas la ei ca o porunc! dat! de
Zalmoxis.”

Studiind "i judecând descoperirile arheo$
logice paleocre"tine (a se vedea inscrip#iile
cre"tine de la Moigrad$Porolissum, cele

din Transilvania "i Banat, l!mpile de cult din lut ars
"i bronz, bazilicile de la Sl!veni "i Romula, Sucidava
".a.), devine verosimil faptul c!, într$adev!r, cre"ti$
narea a favorizat într$o anumit! m!sur! procesul
de romanizare timpurie în Dacia "i, f!r! exagerare,
a facilitat întemeierea statului dac a c!rui temelie
a fost pus! de Burebista, personalitate complex!,
„unificatorul pe plan politic al lumii daco$getice,
creatorul sistemului de fortifica#ii din Mun#ii Or!"tiei,
ap!r!torul independen#ei Daciei, regele care a
în#eles comandamentele vremii sale "i care a "tiut
s! g!seasc! mijloacele cele mai potrivite pentru
a$"i atinge scopurile politice” (Hadrian Daicoviciu,
Portrete dacice, Editura Militar!, Bucure"ti, 1984).

A"a se explic! de ce, dup! dispari#ia lui (în anul
44 î.Hr.) "i alegerea pe scaunul regelui Burebista
a lui Deceneu (44 – 27 î.Hr.), în structura societ!#ii
geto$dacilor, potrivit informa#iilor istoricului got
Iordanes, originar din Moesia, care a tr!it pe
la mijlocul secolului al VI$lea (vezi De origine
actibusque Getarum), "i$au reactivat prezen#a,
consolidându$"i astfel pozi#ia, trei p!turi sociale:
a) „cei care erau de neam (qui inter eos generosi
extabant), numi#i tarabostes sau pilleati' b) preo#ii
recruta#i din rândurile acestora' c) restul poporului
(reliquam vero gentem), adic! capillati”. Caracterizat
drept „sclavagist încep!tor”, statul dac intracarpatic,
dup! Constantin Daicoviciu (vezi Din istoria
Transilvaniei, vol. I, Bucure"ti, 1960, p. 28),
"i$a p!strat „caracterul patriarhal”, dar în care
„nu se poate vorbi de o generalizare a produc#iei
sclavagiste, ci de un început al ei cu tendin#e spre
sclavagism”. %i Hadrian Daicoviciu, în Portrete
dacice, ad!uga: „Statul dac a ap!rut ca un instru$
ment al aristocra#iei, fiind menit s!$i asigure acesteia
posibilitatea de a domina "i exploata masele largi
ale oamenilor liberi, dar nenobili. Societatea dacic!
din secolele I î.Hr. – I d.Hr. n$a fost o societate
sclavagist! (de"i sclavia nu$i era necunoscut!),
pentru c! principala for#! de munc! "i principala
clas! exploatat! era format din oameni liberi. Dacia
a cunoscut în aceast! vreme o organizare social!
care reprezint! o variant! a modului de produc#ie
tributal, binecunoscut în diferite societ!#i antice.” 

Întrucât nu ne propunem s! explic!m
deosebirile de rang dintre exponen#ii grupurilor
amintite, vom ad!uga c! centralizarea statului

înf!ptuit! de Burebista a presupus, dincolo de
înt!rirea pozi#iei aristocra#iei gentilice, arondarea
triburilor, a uniunilor tribale, a ora"elor$state scla$
vagiste, astfel încât s! impun! o form! de guver$
n!mânt unitar!, republican!, inspirat! dup! modelul
european. Admitem c! no#iunea de stat, la daci,
poate avea conota#ii diferite. Sintetizând cele expuse,
analizând r!zboaiele purtate între ele de triburi cu
scopul de a supune, a captura prizonieri "i de a
însu"i bunurile adversarilor, putem afirma c! sclavajul
se practica, în stare incipient!, în societatea dominat!
de nobilii geto$daci, ace"tia având un cuvânt greu
de spus în selec#ionarea nobilissimos prudentio#
resque viros din rândul c!rora erau ale"i regele
"i preo#ii (ex quibus eis et reges et sacerdotes
ordinabantur), al c!ror rol era s! vitalizeze via#a
religioas! a comunit!#ii "i, când situa#ia o cerea,
s! fie soli ai regelui, împuternici#i s! duc! diferite
tratative cu popoarele vecine. 

Continuitatea cre"tinismului
în spa!iul etnic al Daciei (I)

Florian COPCEA
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În 1980, când publica
la Editura Dacia, din
Cluj, volumul de nuvele

Trofeul, Miron Scorobete
(n. 1 mai 1933, la R!chitova,
în "inutul „magic” al Ha"egului,
nu departe de Vârful Gugu,
o deformare lingvistic! de la

Kogaion, spun înv!"a"ii, #i unde, pe fundul unei v!i,
se afl! Iezerul Bistri"ei, unde se crede c! veneau
solomonarii s! se scalde când urmau ruperi de
nori catastrofale) era ceea ce s$ar numi un scriitor
consacrat. Cu 9 volume publicate, director$adjunct al
Postului Teritorial de Radio Cluj #i privit cu îng!duin"!
de critic! („Miron Scorobete este un profund. Dar
#i un inefabil, tocmai pentru c! nu se încadreaz! în
a#a$zisele curente literare. A# spune cu îndr!zneal!
c! este un clasic”, afirma despre el Vasile Rebreanu),
acest veritabil Martin Eden local, care, dup! propria
m!rturisire, la vârsta de 12 ani era purt!tor de
„c!ciul!” #i înc! mai p!zea oile, va continua s!
scrie pân! târziu, dup! '90, când public! lucrarea
sa fundamental! Dacia edenic! (2006), precedat!
de studiul Valahia în Cartea Genezei (ap!rut în 1996,
la Editura Promedia Plus, sub pseudonimul destul
de transparent S. Coryll), ambele, cvasi de neg!sit
în libr!riile #i anticariatele române#ti. P!strându$#i
cu înc!p!"ânare numele, în ciuda unei sugestii bine$
voitoare a lui Marin Preda de a$#i alege un pseudo$
nim, scriitorul se mândre#te cu prenumele de Miron,
mai pu"in obi#nuit în zon!, mo#tenire de la un unchi
matern, care s$a numit astfel în cinstea primului
patriarh al Bisericii Române autocefale, vrednicul de
amintire Elie/Miron Cristea, în vreme ce patronimul
Scoril!, construit dup! modelul Dan/D!nil!, Voicu/
Voicil! (nume grafiat în polon! Voytila #i purtat cu
cinste de Sfântul Pap! Ioan$Paul al II$lea) pare #i mai
vechi, poate chiar nobil, dac! ne ducem cu gândul
la inscrip"ia Decebalus per Scorilo, descoperit! la
Sarmisegetuza #i nici pân! azi l!murit! pe deplin. 

Numele pare mai degrab! o al!turare a doi
termeni Scoril! (r!d!cina de la Scor/Scorilo,
în albanez! sker, a s!ri, a se roti, #i be"e

(adic! vi"! de vie, literal, „din vi"a lui Scorilo”) #i este
construit dup! acela#i procedeu prin care profesorul
Alexandru Surdu identifica Dragobetele ca fiind o
contopire a dou! cuvinte, Drag/Dragoste (Zeul iubirii)
#i be"e/bete, de unde #i buchetul de drago$bete/
be"e oferit de fl!c!ul de însurat viitoarei sale mirese.

Subintitulat „Povestiri s.f.” volumul Trofeul aduce

pentru prima dat! în literatura saturat! de realism,
onirism sau textualism, o tem! mai pu"in uzitat! la
noi – cercetarea #i interpretarea imaginilor arhetipale.
Dup! Mircea Eliade, primul care a avut intui"ia rein$
vestirii mitologice a prozei contemporane, Miron
Scorobete continu! promovarea unor teme înc!rcate
de conota"ii mitologice „secrete”. Mergând pe linia
asocierii dintre imaginarul mitic #i pozitivitatea
istoric!, povestirea Trofeul, ce d! numele volumului,
pune bazele, în literatura noastr! modern!, a ceea
ce s$ar numi dorin"a mitic!, respectiv trecerea
de la evenimentul cotidian la generalizarea de
tip comportamental. Din p!cate, critica a trecut
cu destul! u#urin"! peste acest text, sesizând cel
mult... umorul unor situa"ii nefire#ti. Cât „umor” este
în Trofeul r!mâne de descoperit. Iat! subiectul: într$o
iarn! „de început de lume”, povestitorul întârzie în
prezen"a unui cabanier, care$l ispite#te cu „lichidul
fierbinte, g!lbui$ro#iatic ce sticle#te în c!nile sm!l$
"uite de lut”. Treptat, discu"ia alunec! asupra unui
trofeu de vân!toare, obiect comun în orice caban!
forestier! #i care str!luce#te discret în penumbra
înc!perii. „– La urma$urmei, ce e un trofeu, o pereche
de coarne, acolo... – Nu acolo, ci de acolo”, #opte#te
insinuant cabanierul. Încet, pe nesim"ite, afl!m c!
podoaba cinegetic! este de fapt... un mit. „Acum vreo
#apte ani mi$a picat în caban!, degerat, cu o barb!
vâlvoi, ca de rege sau mag asirian (s.n.), un ins pe
care nu #tiai de unde s!$l iei #i care s$a prezentat
drept cercet!tor. Era o iarn! grea, când p!durarii
nu mai #tiau cum s! ocroteasc! vânatul. Tot atunci
au ap!rut #i braconierii, dovedindu$se c! tot omul
este cel mai feroce #i mai lacom du#man al s!lb!$
ticiunilor... Cam în aceea#i vreme au b!tut la u#a
mea doi vân!tori, care mi$au oferit, într$un balot,
o pereche de coarne r!muroase. – Le recuno#ti?
%tiam din auzite c! în p!dure se prip!#ise de câ"iva
ani un exemplar ciudat de cerb, cu o stea mare,
alb!, în frunte. Cei mai sperio#i sus"ineau c! steaua
str!lucea în întuneric. Ce povesteau ei p!rea o
legend!, dar curând subiectul a ajuns o mod!” (s.n.).
Pe scurt, cei doi braconieri vânaser! cerbul fermecat.
„Sim"eam o jale cumplit!. S! omori un om, te doare,
dar când moare un cerb, #i înc! unul fantastic,
ce faci, îl jupoi #i îl înfuleci la cin!? %i cu ce s!$l
înlocuie#ti, apoi…”

Povestea se amplific! odat! cu intrarea
în scen! a „magului/regelui asirian”. Acesta
r!mâne cu ochii a"inti"i asupra trofeului,

apoi scoate un condei #i câteva foi din boccelu"a

sa s!rac! #i noteaz! înfrigurat semnele ciudate pe
care le vede pe coarnele cerbului. „A umplut câteva
pagini, apoi s$a oprit cutremurat. Vân!torii au dat s!$l
salveze, crezând c! moare, apoi magul a început s!
vorbeasc!: – Ani de zile am c!utat s! ar!t c! vechile
civiliza"ii au pierit f!r! urme (s.n.). Aproape c! m$am
consolat c! genera"ia mea nu va g!si nimic. %i totu#i,
#tiam c! undeva, o piatr!, un ciob, o pereche de
coarne, m! vor duce pe urmele Atlantidei pierdute.
E greu s! v! explic, dar avem în fa"! exemplul viu
(s.n.) al istoriei pierdute. Coarnele acestui cerb sunt
o cronic!, o fotografie, o înregistrare ce m! face
s! cred c! cel mai frumos animal al planetei, cerbul
fermecat, a existat, într$adev!r. – A#adar, noi am
ucis ultimul exemplar al planetei, se mirar! vân!torii.
– Se pare c! da, noroc cu mine c! am reu#it s!
descifrez tainicul înscris de pe coarnele lui. Astfel,
în"elesul purtat de spi"a lui s$ar fi pierdut pentru
totdeauna.” (Trofeul, p. 5 #i urm.)

În"elesul „tainic”, literar, simbolic #i sincretic
al acestei povestiri îl desprindem r!sfoind
studiul lui Gilbert Durand, Figuri mitice #i

chipuri ale operei: „Visul, sau dorin"a mitic!, face
parte din comportamentul curent al oamenilor. Totul,
de la decor, la situa"iile dramatice, se raporteaz!
la mituri. Chiar atunci când, aparent, omul demistific!
o întâmplare, un eveniment, el nu inventeaz!, ci
se plaseaz!, pe curba timpului, pe o traiectorie
recurent!.” (Bucure#ti, Ed. Nemira, 1998, p. 12)
Concluzia: izvorul povestirilor vizionare, ca #i al
întâmpl!rilor cu substrat hermeneutic se afl! în
subteranele istoriei. O cercetare a structurilor
imaginarului ne permite ca, #i în cazul povestirilor
cu substrat mito$poetic, s! citim în semne adev!rul
din lucruri. Vom g!si astfel r!spunsuri la situa"ii
concrete, de via"!, care ne privesc direct. Cândva,
Oswald Spengler afirma c! aceste repere imaginare,
aparent pierdute, pot deveni „a doua natur!” a
sufletului nostru, transformându$se într$o Opera
Magna, cum este #i cazul Daciei edenice, a lui Miron
Scorobete. Astfel de imagini „adev!rate”, cum sunt
cele „citite” de magul asirian pe coarnele cerbului
vr!jit, ac"ioneaz!, cum bine observa chiar Miron
Scorobete, ca un palimpsest: „Cei înzestra"i cu darul
vederii dincolo percep în spatele literelor evidente
resturi ale scriiturii originale, cu totul alta decât
cea v!dit!, prin care ei ajung la adev!rul ocultat
de tain!. (Jurnalul intim al Daciei edenice, edi"ia
a 2$a, Ed. Rena#terea, 2010, p. 430)

Iordanes, referindu#se la atribu"iunile preo"ilor, avanseaz! #i un inte$
resant punct de vedere: ace#tia aveau obliga"ia s! s!vâr#easc!, în afara
cultului strict religios, activit!"i de medicin!, astronomie/astrologie #i justi"ie,

dar #i pe cel de „executare a sacrificiilor”. De observat, spiritualitatea geto$dac!
se exprima pregnant, f!r! s! înl!ture, chiar #i în condi"iile în care elementele
cre#tinismului roman penetraser! adânc societatea în formare daco$roman!.
Trebuie s! recunoa#tem, apari"ia credin"ei lui Hristos în spa"iul carpato$danubian
este atestat! din secolele II – III, noua religie (illicita) fiind adus!, cum mai
subliniam, de militari, prizonieri, negu"!tori, meseria#i, coloni#ti (ex toto orbe
Romano) sau persoane oficiale (#i alte categorii de civili) deja cre#tini, fie prin

transfugii din dreapta Dun!rii, care migrau în nordul fluviului pentru a$#i salva
via"a #i familiile din cauza prigoanelor confesionale. F!r! nicio îndoial!, putem
aprecia c! popula"ia autohton! geto$dacic!, aflat! sub hegemonia militar! a
romanilor, î#i m!rturisea cre#tinismul „în via"a de toate zilele, prin purtarea unor
cruciuli"e turnate local în tipare specifice, a unor pandantive sau obiecte de
podoab! cu semnul sfintei cruci, a unor accesorii de îmbr!c!minte, prin aplicarea
unor semne cre#tine, mai ales sfânta cruce& practica cre#tin! se observ! în ritul
#i ritualul de înmormântare #i a orient!rii cre#tine a mormintelor, a depunerii unor
ofrande cre#tine” (Nestor Vornicescu, Studii de teologie istoric!, Editura Mitropoliei
Olteniei, Craiova, 1998, p. 114). (Va urma)

Cronica apocrif! a alung!rii din rai
Marian NENCESCU

Miron Scorobete 
Miron Scorobete s#a n!scut la 1 mai 1933

în comuna R!chitova, jude"ul Hunedoara, într#o familie
de "!rani. A f!cut $coala în satul Poieni, la Petro$ani,
C!lan, $i $coala normal! din Deva. A absolvit Liceul
Pedagogic din Deva, iar în 1957 Facultatea de Filologie
a Universit!"ii „Babe$#Bolyai” din Cluj#Napoca, unde
s#a $i stabilit. Debuteaz! cu poezie în Almanahul literar,
în 1954, iar editorial cu placheta de versuri Manuscris
în colec"ia „Luceaf!rul”, în 1961. A fost redactor la revista
Tribuna (1957#1970), redactor $i director adjunct al Studi#
oului de Radioteleviziune Cluj (1970#1983), redactor la
Editura Tineretului, redactor#$ef la Rena!terea Român"
(1994#1995) $i redactor#$ef adjunct la Cetatea cultural"
(din 1998). A colaborat la majoritatea revistelor literare
din "ar!. A semnat $i cu pseudonimele S. Cerna
$i S. Coryll.

A fost distins cu mai multe ordine $i medalii, între

care Steaua Republicii, Meritul cultural, Centenar
Lucian Blaga etc.

Volume publicate: Manuscris, versuri (1961), Fântâni,
versuri (1966), Drumul Gomorei, proz! parabolic! (1966),
Comoara din Pe!tera scheletelor, aventuri pentru copii
(1969), Ultima vân"toare de toamn", versuri (1969),
Femeia venit" de sus, proz! simbolic! (1971), Crâncena
lupt" dintre „Ate” !i „Abile”, povestiri SF (1976), Meduza,
roman (1976), Pove!ti din curtea mea, povestiri pentru
copii (1980), Trofeul, povestiri SF (1980), Sus în satul de
argint, poezii pentru copii (1981), Cu microfonul dincoace
!i dincolo de Styx, interviuri $i evoc!ri, în colaborare cu
Vasile Rebreanu, 2 volume (1979, 1981), Marile vacan#e,
roman de aventuri (1984), Imperiul unei singur"t"#i, poezii
(1985), Scrisori din Isihia, poezii (1987), Valahia în Cartea
Genezei (sub pseudonimul S. Coryll, 1996), Norul de
martori, studiu religios (2003), Dacia edenic", studiu
interdisciplinar (2006).
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!i, pentru c! aceast! lume veche dispare
„sub ochii no"tri”, Miron Scorobete a luat
hot#rârea s# adune m#rturiile scrise "i

nescrise ale trecutului "i s# le comunice viitorimii,
asta pentru c# orice întrebare, spus# ori nespus#,
a"teapt# un r#spuns. Într$un sens mai larg, Dacia
edenic! este un r#spuns prezumtiv la întrebarea:
oare ce a vrut s# ne comunice creatorul t#bli%elor de
la T#rt#ria, care a însemnat pe lutul umed gândurile
sale, l#sându$ne "i amprenta mâinii cu care a „scris”.
Dup# 6.000 de ani, vine "i dezlegarea: scrisul n$a
fost în zadar, c#ci s$a g#sit cine s#$l citeasc#, dac#
nu obiectiv, „"tiin%ific”, cel pu%in intuitiv. Reinventând
pove"tile trecutului, cercetând bibliotecile "i r#scolind
arhivele, vânând, scânteie cu scânteie, adev#ruri
uitate, Miron Scorobete a reconstruit din cioburi,
vise, chiar "i din „coarne de cerb”, partea cea mai
important# a operei sale capitale, Dacia edenic!,
al c#rei sâmbure epic, aparent uitat, l$am identificat
în povestirea Trofeul.

Înainte de a vorbi despre structura compozi%io$
nal# a acestei opere unicat în literatura noastr#,
echivalent# (pe alt plan, desigur!) poate doar cu
Istoria ieroglific! a lui Dimitrie Cantemir, mai ales
în zona ce prive"te infuzia paremiologic# "i fol$
cloric#, în parte de origine sacr#, dar preponde$
rent popular#, cu aluviuni antice p#trunse adânc
în matca noastr# popular#, merit# st#ruit asupra
câtorva aspecte teoretice. Primul element, semni"
ficantul, în accep%ia saussurian#, îl reprezint#
dimensiunea concret# a cercet#rii, impresionant#
în sine, constituirea unui aparat simbolistico$
mitologic care permite semnului (cuvântului
obi"nuit) s# se transforme într$o categorie a
semnificatului, respectiv într$o alegorie, o meta$
for#, sau orice alt# figur# de stil. Altfel, în absen%a
acestui mecanism, semnificantul devine imposibil
de perceput. Cu alte cuvinte, deliberat, Miron
Scorobete selecteaz#, reconstituie sugestiv o serie
de imagini arhetipale, culese din Sfintele Scripturi,
din în%elepciunea vechiului Orient, dar "i din mituri
"i tradi%ii locale, pentru a le transforma într$o
serie de derivan%i cu substrat simbolic. În teoria
simbolului, deriva%iile î"i pierd sensul ini%ial, se
transfigureaz#, la fel cum pentru cre"tini Crucea
nu este doar un element decorativ, ci un semn
care func%ioneaz# independent. Pe acela"i
principiu, imaginile literar$simbolice construite
de Miron Scorobete în Dacia edenic! func%ioneaz#
în sine, dincolo de arbitrarul semnului sub care
au fost create. În acest fel, elemente comune,
de natur# antropologic#, devin, la nivel cultural,
simboluri. Într$un text auto$referen%ial ce înso%e"te
cartea "i la care am f#cut deja referire, autorul
distinge clar nivelul cultural, în care simbolul
se întrupeaz#, de contextul conceptual analizat:
„Titlul c#r%ii mele e interpretat ca exprimând
o viziune idilic# asupra Daciei. Cu siguran%#,
despre orice loc frumos, putem spune c# e idilic,
iar edenic e chiar un adjectiv care sugereaz#
superlativul frumuse%ii. Dar, în viziunea mea, Dacia
e edenic# la propriu, pentru c# a f#cut parte din
Eden. Între Dacia "i edenic! nu este un raport de
la substantiv la adjectiv, c#ci edenic î"i p#streaz#
întreaga vigoare substantival#, vizând nu calitatea,
ci chiar Edenul biblic, din care Dacia a f#cut parte
de la început. Tot a"a, gura de rai din Miori#a nu este
un peisaj încânt#tor, ci chiar raiul (s.n.). Alungat din
rai, „mândrul ciob#nel” este jertfit chiar de P#storul
cel Bun, care$"i pune astfel via%a pentru oile sale”
(op. cit., pp. 379$380).

A"adar, nu sapien!a, cu atât mai pu%in
nu ra#iunea ac%ioneaz# la asemenea nivel
de referin%#, cât intui#ia, „al treilea creier”,

cum i$ar fi spus Ernest Cassirier, "i care îi permite
lui Miron Scorobete s# scruteze trecutul prin prisma
interpret#rilor simbolice. Cu totul, Dacia edenic! se
situeaz# exclusiv în universul simbolic, dimensiune
azi pierdut# a gândirii, a Logosului, fundamental#
totu"i pentru definirea fiin%ei umane. F#când apel la
mijlocirea semnelor, Miron Scorobete investigheaz#
diverse câmpuri semantice înc#rcate de semnifica%ie,
pe care le re$simbolizeaz# progresiv. În acest fel,
de la o pagin# la alta, de la un capitol la altul, cartea
se transform# într$un veritabil Atlas al imaginarului,
în care imaginile, reinterpretate, nu se epuizeaz#
niciodat#. Mecanismul prin care urmele culturale
aparent uitate, sau ignorate, se transform# într$un

act extrem al geneticii simbolice, poart#, în socio$
logie, denumirea de traseu antropologic.

Miron Scorobete urmeaz#, din instinct, am spune,
acest traseu, stârnind în subcon"tientul nostru urma
pierdut# a paradisului. F#când apel la mit, ca la o
mam! a istoriei, autorul ne conduce in illo tempore,
analizând începutul, întemeierea, în cazul nostru
alungarea din rai, într$o paradigm# mito$poetic#.
Acolo unde lipsesc dovezile, „sursele”, izvoarele
cum le spun istoricii, autorul adaug# de la sine
singura dovad# palpabil#, tradi#ia, dac# se poate
cea nealterat#, genuin#, care mai d#inuie"te prin
satele române"ti: „Este o prezen%# tainic#, cu cât
mai re%inut#, cu atât mai pregnant#” (op. cit., p. 470),
ne asigur# Miron Scorobete, care nu are îns# nimic
comun cu „dacismul de parad!, etalat pe post de
adev#r autentic de
sfertodoc%ii în c#utare
de valori mo"tenite din
str!mo$i”. Cu gândul
c# „dac# nu face gaur#
în cer”, Dacia edenic!
a lui Miron Scorobete
„tot ajut# la vindecarea

r#nilor v#zduhului”, vom
privi aceast# carte ca pe
o lume independent#, o
form# de Weltanschaung
cultural, o explica%ie
provizorie "i pre$"tiin%ific#,
„dar cu atât mai fermecat#,
precum coarnele cerbului

vr#jit”, a istoriei alung!rii din rai.

Privit! în ansamblul ei, Dacia edenic!
nu este o carte obi"nuit#, ci o enciclopedie,
un atlas "i un compendiu istorico$mitologic.

Citit# pe fragmente, pe capitole, este un izvor
nesecat de informa%ii, intui%ii "i str#fulger#ri de gând.
Luat# împreun#, este un poem, o Cântare a cânt!rilor
modern#, un psalm închinat crea%iunii divine. Concret,
este o alc#tuire din trei p!r#i aparent distincte – o
dizerta#ie doct#, "tiin%ific# "i foarte exact# despre
identificarea terestr# a Edenului biblic, apoi un studiu
plastico"estetic asupra ctitoriei Împ#ratului Iustinian,
de la Ravena, Basilica San Vitale, înscris# în lista
patrimoniului cultural UNESCO, "i, în fine, o interpre$
tare exoteric# a Miori#ei, cu exemplific#ri originale
extrase din culegerile de folclor din zona L#pu"nic –
Ilia – Hunedoara, în special din La luncile soarelui.
Antologia colindelor laice (Bucure"ti, Ed. pentru
Literatur#, 1964). Ceea ce surprinde, dincolo de stilul
colocvial, aparent accesibil, dar cu deosebire doct,
este bog#%ia informa%iei. Se poate spune c#, de la
Nicolae Densu"ianu "i Vasile Pârvan încoace, cultura
noastr# n$a mai avut c#rturari de asemenea anver$
gur#, de"i, mai aproape de zilele noastre, un Mihail
Diaconescu a %inut vie flac#ra românismului cultural.

Teza principal# a c#r%ii, c#reia i se subordoneaz#
toate celelalte afirma%ii "i demonstra%ii istorico$
lingvistice, este c# locul unde Dumnezeu a s#dit raiul,
miticul Eden, „a"ezând la vedere tot felul de pomi

pl#cu%i "i cu roade bune de mâncat”, iar în mijloc
„pomul cunoa"terii binelui "i a r#ului”, cu alte cuvinte
localizarea anticei &#ri Havila, despre care vorbe"te
"i Moise "i care era înconjurat# de râul Fison, unul
dintre cele patru râuri ale Paradisului, nu ar fi decât
teritoriul actual al României de azi, unde, pe un spa%iu
restrâns s$au g#sit laolalt# „urme de mamu%i, elefan%i,
rinoceri, c#mile, pantere "i lei, ca "i cum odinioar#
toate animalele ar fi tr#it împreun#, ca într$o
rezerva%ie, ori s$ar fi preg#tit pentru îmbarcarea
pe o Arc#” (op. cit., p. 19). Spuse simplu, f#r# o
argumenta%ie suficient#, astfel de afirma%ii pot stârni
cel mult îng#duin%#. Problema localiz#rii Edenului
biblic, "i indirect, sus%inerea sau negarea tezei
crea%ioniste, a preocupat din antichitate deopotriv#
pe istorici, biologi, teologi. În acest sens, capitolul
Facerea, din Biblia, sau Sfânta Scriptur!, a fost
considerat mult timp imuabil "i de neinterpretat. Asta
în ciuda a numeroase izvoare antice care încercau
s# pun# de acord Logosul divin cu realitatea terestr#.
Meritul de a identifica râul Fison cu Dun#rea de azi,
Istrul antic, îi revine, sus%ine Miron Scorobete, unui
episcop din Gabala, ce a tr#it în secolul al IV$lea
d.Ch., Sfântul Efrem Sirul, care, în cartea sa Co"
mentarii asupra Genezei (v. Gr!dina desf!t!rilor.
O istorie a Paradisului, de Jean Delumean,
Bucure"ti, Humanitas, 1997) ne spune deschis:

„Cele patru fluvii ale
Paradisului erau Nilul,
Dun!rea, Tigrul
"i Eufratul”.

A"adar, trecând
de spinoasa problem#
a localiz#rii, putem s#
încerc#m identificarea
Raiului ini%ial/popular,
gr!dina, de unde "i
sintagma utilizat# "i
de Papa Ioan$Paul al
II$lea „gr#dina Maicii
Domnului”, ca fiind
situat la punctul de
desp#r%ire al derivei
continentelor, situa%ie
confirmat# "i de
analiza magnetismului

fundului oceanelor. Cu alte cuvinte, nu „naivitatea”
celor vechi este de vin# pentru lipsa noastr# de
cuno"tin%e, ci chiar noi suntem cei naivi, c#ci nu
d#m crezare convingerilor lor bazate pe experien%#.
În acest sens, Miron Scorobete citeaz# savan%i care
sus%in c# însu"i biblicul Iov a fost de fa%# la tragedia
„derivei continentelor”, iar aceast# viziune s$a p#strat
în întregime în memoria colectiv# a popoarelor din
Orientul Mijlociu, „un spa%iu mai familiar Bibliei”.

Demonstra#ia acestei teze este cu totul
extins#, capitole întregi ale c#r%ii fiind
dedicate istoriei Istrului "i a popoarelor

tr#itoare în acest spa%iu, cu deosebire a fisoni#ilor
sau a danubienilor, dintre care autorii medievali
au identificat pe daci, ge%i, moesieni, panoni ori
marma%i/sarma%i. Cu to%ii au fost ini%ial dun!reni
fisoni#i, adic# „locuitori ai Raiului”, indiferent dac#
"i$au uitat numele sau, cum a spus "i Eminescu
în Scrisoarea III: „Umbra lui cea uria"# orizontul
îl cuprinde/ ...Iar în patru p#r%i a lumii/ ...Vede
Eufratul "i Tigris, Nilul, Dun!rea b!trân!…” (s.n.).

O alt# enigm# dezlegat# în carte se refer# la
identificarea &#rii Havila, sau „&ara Aurului”, despre
care avea cuno"tin%# Moise, pe când privea, de pe
Muntele Nebo, spre „%ara visului s#u”, cu (actuala)
Dacie istoric#. Situat# pe malul „Dun#rii aurite”,
&ara Havila, prezent# "i în Cartea Genezei, nu poate
fi decât zona din jurul Ro"iei Montana, odinioar# cel
mai mare rezervor de aur al Europei, azi doar un
teren steril, o ruin# înecat# în cianuri, dup# dou#
milenii de exploatare furibund#. Nici Paradisul
hiperboreic nu e prea departe. Tradi%ia ne spune c#,
înainte de a se stabili la Delfi, Apollo Hiperboreanul
ar fi avut cetatea de scaun chiar în inima Daciei, la
Apulum, iar hotarul dintre %inutul edenic "i nordul
extrem s$ar situa undeva în jude%ul Bistri%a$N#s#ud,
la limita spa%iului cultivat cu vi%# de vie, asta pentru
c#, ne spune Miron Scorobete, citându$l pe Teohari
Antonescu, la vremea sa membru marcant al
„Junimii”: „Patria primitiv# a vi%ei de vie a fost ini%ial
în %inuturile p#duroase ale Pontului "i ale Traciei,
de unde s$a r#spândit pretutindeni” (v. Dacia, patria
primitiv! a arienilor, Gala%i, Ed. Porto Franco, 1977).
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Folosesc cuvântul seminar cu pluralul
seminare, deoarece pluralul seminarii, folosit
în întreg secolul XX de autorii matematicieni

!i de istoriografi ai matematicilor, acceptat de dic"io#
narul limbii române pe care#l men"ionez mai jos,
este ie!it acum din uz, dac$ nu chiar refuzat sau
considerat incorect de unele dic"ionare.

Dup$ aceast$ precizare, necesar$ pentru
justificarea titlului lucr$rii, trebuie s$ prezint defini"ia
cuvântului seminar, pentru care extrag sensurile date
în Dic!ionar universal ilustrat al limbii române, Ed.
Litera, 2010: 1. seminar teologic, 2. form$ de activitate
didactic$ în înv$"$mântul superior, 3. seminar peda#
gogic, 4. cerc de studii pe lâng$ o institu"ie sau
o organiza"ie, pentru cercetarea !i dezbaterea
unor probleme speciale (profesionale)% serie
de !edin"e organizate în acest cadru.

Subiectul anun"at în titlul lucr$rii se refer$
la acest al patrulea sens al termenului seminar.
Totu!i, vom vedea c$ defini"ia 4 de mai sus
nu este suficient de larg$ pentru a acoperi
în întregime activitatea pe care au denumit#o
astfel matematicienii din universit$"ile noastre.

Mai recent, g$sim !i alte preciz$ri: „Semi#
narul serve!te pentru a transmite celorlal"i un
subiect specific (tehnic sau !tiin"ific) studiat
anterior de cine îl introduce. Obiectivul principal
al seminarului este propagarea cuno!tin"elor,
care are loc de obicei prin diseminare de
informa"ii noi despre un anumit subiect, moder#
nizarea datelor cercet$rii, contestarea prin idei
noi !i expunerea datelor actualizate. Seminarele
academice sunt, de obicei, date comunit$"ii acade#
mice pentru a prezenta !i discuta informa"ii !tiin"ifice.”
(https://ro.basicdefinitions.org/91=seminar).

Un alt termen pe care l!am întâlnit mai
de curând, urm$rind evenimente acade#
mice, este cel de brainstorming: grup de

creativitate tehnic$ prin care se fac eforturi de a trage
o concluzie pentru o problem$ specific$, adunând o
sum$ de idei prin contribu"ii spontane ale membrilor
grupului. Cu alte cuvinte, brainstorming#ul reprezint$
o situa"ie în care mai multe persoane se întâlnesc,
pentru a genera noi idei !i solu"ii dintr#un domeniu de
interes specific. F$r$ inhibi"ie, oamenii sunt capabili
s$ gândeasc$ mai liber !i s$ sugereze spontan idei
noi, pe cât posibil. Toate ideile sunt re"inute, f$r$
a fi criticate, iar dup$ sesiunea brainstorming#ului
sunt evaluate. 

George &t. Andonie, în cartea Istoria matematicii
în România (Editura &tiin"ific$, Bucure!ti, 1965#1966),
vorbe!te despre seminarul matematic ca fiind „cerce#
tarea !tiin"ific$ stimulat$ de existen"a unui cadru
universitar organizat”. A!adar, nu doar activitate
într#un cerc de studii, cu un anumit program periodic,

ci poate fi „o bibliotec$, concentrat$ prioritar asupra
activit$"ii de cercetare, în regim de func"ionare
cu acces liber la rafturi”.

Seminare matematice au existat în spa"iul româ#
nesc la scurt timp dup$ înfiin"area universit$"ilor,
exist$ în toat$ lumea !tiin"ific$, deci !i în România,
chiar dac$ activitatea s#ar numi conferin!" sau atelier
sau workshop sau chiar brainstorming.

Istoriograful matematicii G.&t. Andonie mai
folose!te expresia „seminar de matematic$”, de!i
primii no!tri mari matematicieni, care au introdus
aceast$ form$ de studiu !i cercetare, au fost inspira"i
de activitatea de la Collège de France, unde era
numit$ séminaire mathématique.

M$ opresc la o prezentare a ceea ce au fost

seminarele matematice înainte de anul 1948,
anul care a bulversat întreaga activitate !colar$
!i academic$ din România.

Privind modul în care s#a desf$!urat
activitatea creatoare a matematicienilor
români, George &t. Andonie scrie: Activi#

tatea matematicienilor no$tri din perioada cuprins"
între anii 1900 $i 1948, deci în prima jum"tate a
secolului al XX#lea, se caracterizeaz" în primul rând
printr#un individualism specific. Într#adev"r, cu toate
afinit"!ile ce apar uneori în preocup"rile matematici#
enilor no$tri, nu se poate afirma c" precump"nesc
lucr"rile originale matematice f"cute în colectiv
sau lucr"ri ale personalit"!ilor urm"rind acela$i
!el matematic. (vol. 2, p. 13). 

Sosi"i cu doctorate ob"inute la universit$"i din
Fran"a, Germania sau Italia, cu teze publicate, în care
prezentau contribu"ii originale foarte apreciate, care
!i#au g$sit loc în !tiin"a universal$, matematicienii
români deschideau drum de cercetare în "ar$ pentru
cei mai tineri, care se formau în facult$"ile române!ti
de profil.
&i tot Andonie (vol. 1, p. 309) spune c$ în jurul

a trei ini!iatori ai $colii
matematice române –
%i!eica, Pompeiu, Lalescu –
s#au format matematicienii
no$tri ai primei jum"t"!i a
secolului al XX#lea. […] În
jurul lui %i!eica s#au format
geometrii, Pompeiu a avut un seminar special
de matematici în Bucure$ti, a fost $i directorul
seminarului matematic din Cluj. În jurul lui Lalescu –
de scurt" durat", c"ci scurt" i#a fost via!a – au roit
cei cu preocup"ri de algebr" sau de teoria ecua!iilor
integrale.

Vorbind de seminare matematice
în "ar$, primul care !i#a primit aceast$
denumire a fost creat la prima univer#

sitate româneasc$, Universitatea din Ia!i, care
data din anul 1860. Meritul de a fi înfiin"at primul
seminar matematic în România îi revine profe#
sorului Alexandru Myller (1879#1965), o mare
valoare a !tiin"ei matematice. În 1906 î!i ob"inuse
titlul de doctor în matematici la Göttingen, sub
conducerea lui David Hilbert, având în comisia
de sus"inere a tezei alte dou$ somit$"i ale
matematicii universale, Felix Klein !i Hermann
Minkowski. Alexandru Myller a fost membru de
onoare al Academiei Române din 1938, rector
al Universit$"ii din Ia!i (1944#1945) !i Doctor
Honoris Causa al Universit$"ii Humboldt din
Hamburg în 1959. 

În anul 1910, când este numit în Facultatea
de &tiin"e a Universit$"ii din Ia!i, Al. Myller cere
ministrului Spiru Haret un fond pentru procurarea
de c$r"i. Fondul i#a fost acordat !i astfel s#a creat
o bogat$ bibliotec$ ce a primit denumirea de
„Seminarul Matematic din Ia!i”, ast$zi numindu#se
Seminarul Matematic „Alexandru Myller”. 

În teza sa de doctorat, Alexandru Myller s#a
dovedit un fin creator în domeniul analizei mate#
matice – mai precis, al ecua"iilor diferen"iale, care
l#au condus la ecua"ii integrale% în construc"ia
acestei leg$turi, Myller are prioritate. Revenit în
"ar$, Alexandru Myller va fi !i un str$lucit geometru.
Într#una dintre cercet$rile sale, publicat$ în analele
universit$"ii ie!ene (Ann. Scient. de l’Univ. de Iassy,
t. XXII, fasc. 1, 1941, pp. 127#136), prezint$ curba
pe care o nume!te Curba Smi, în cinstea, nu a
unei persoane, ci a acestui organism viu care era
Seminarul matematic. De altfel, din 1910 !i pân$
la pensionare, a func"ionat ca profesor de geome#
trie analitic$ !i diferen"ial$ al facult$"ii de !tiin"e
a Universit$"ii din Ia!i, chiar dac$ a continuat
s$ publice !i rezultate noi în domeniul ecua"iilor
integrale.

Seminarele matematice 
la universit"#i române$ti, înainte de 1948

Eufrosina OTL!CAN

Pagini substan#iale ale c"r#ii sunt rezervate analizei Miori!ei, o balad$,
în accep"ia lui Miron Scorobete, de origine precre!tin$, având aceea!i
„surs$” ca !i colindele. F$r$ a#i nega un anume „duh hristic”, cercet$torul

observ$ c$ aceast$ crea"ie este anterioar$ Evangheliilor, influen"ele biblice fiind
doar o urmare a „prelucr$rii folclorice îndelungate”. Argumentele folosite "in de
o anume eviden"$ factual$ ce vine în contradic"ie cu imaginile biblice curente. În
accep"ia sa, P$storul cel Bun (epitetul „bun” include, în accep"ia antic$, !i calitatea
de „frumos”/o kalos, echivalentul popular al sintagmei „mândru” – n.n.) este chiar
Iisus Hristos, iar „m$icu"a b$trân$” care îl caut$ este în realitate o licen"$ literar$,
fiind vorba de Maica Domnului, care, se !tie, atât în folclor, cât !i în tradi"ia biblic$,
era foarte tân$r$, aproape o copil$. („Plimb$#mi#se plimb$/ Cea maic$ b$trân$/
Cea Sfânt" Marie...”) Tot „duhul hristic” este invocat !i pentru a justifica cel mai
controversat gest al ciobanului mioritic: „lipsa de reac"ie” în fa"a mor"ii. „Miori!a
e un caz unic, conchide Miron Scorobete, deoarece se întemeiaz" pe o jertf",
un sacrificiu ritual de care nu a fost str$in nici Mântuitorul. Este un gest asumat,
o auto#jertf$ în care P$storul se ofer$ pe sine ca Miel de jertf$.” Teza nu este
nou$. În culegerea Miori!a în cump"na vremurilor. Perspective filosofice
(Bucure!ti, Ed. Academiei Române, 2016), cercet$torul Mihai Popa consider$
balada drept „o reprezentare a unui ritual de trecere”, respectiv un ritual p$gân
(probabil traco#getic) de petrecere din via"$, de dezlegare de ispitele !i suferin"ele
lume!ti, !i de resemnificare, printr#un leg$mânt ritualic, cu lumea de dincolo.
Trecerea este fireasc$, iar timpul care ritmeaz$ via"a trebuie astfel rânduit
ca s$ ritmeze !i cu lumea de dincolo. Teza „c$s$toriei mistice” între p$stor
!i moarte este comun$ în cultura noastr$ filosofic$, fiind adesea reluat$, în
variante eseistice, de Dan Botta, Liviu Rusu ori Lucian Blaga, totul conducând

spre o interpretare de tip antropologic: la români, ca !i la alte popoare din spa"iul
balcanic, analogia ritualurilor funerare pentru tân$rul nec$s$torit, cu o form$
de unire cu universul, este comun$ (v. Cele mai vechi variante ale Miori!ei,
în Dacoromania, serie nou$, 1994, p. 87).

Miron Scorobete vede în acest gest o form$ de „antropomorfizare naiv$”,
p$strat$ în subcon!tientul colectiv din vremurile str$vechi, mai degrab$ o
prefigurare a lui Iisus Hristos sub form$ de cioban, decât o reprezentare a Sa.
Convie"uirea cu Dumnezeu, mo!tenit$ din vremea când a existat o „intimitate
des$vâr!it$”, respectiv din timpurile edenice, s#a p$strat atavic în memoria
genera"iilor care au !lefuit !i des$vâr!it balada, aducând#o „la zi”, respectiv,
în timpurile noastre.

Ca o concluzie, Miron Scorobete accentueaz$ pe ideea c$ literatura
folcloric$ a românilor este fundamental precre!tin$, c$ Miori!a vine
„de la facerea lumii” !i c$, dincolo de expresia liric$, ea comunic$

viitorimii un cod de în!elepciune, mo!tenire din vremea locuirii în rai, dar !i
cuno!tin"e necesare !i fundamentale, mai vii !i mai adev$rate decât orice
alte izvoare istorice, fie arheologice, fie documentare. Acolo unde lipsesc
documentele, iar istoria noastr$ este v$zut$ adesea ca o carte cu filele albe,
fiindc$ a existat un interes s$ fie !terse, ori ascunse, Miron Scorobete vede
un palimpsest ce poate fi !i trebuie citit în întregime. Adev$rul st$ în texte
vechi, în cuno!tin"e intuitive, în morala, comportamentul !i în profilul sufletesc
al neamului. „Înv$"$tura lui Zamolxe a supravie"uit, nu paralel, ci împletit$
cu cre!tinismul”, ne spune acest în"elept ce î!i asum$ integral zamolxismul,
ca pe o doctrin$ fundamental$ pentru spiritualitatea omenirii întregi. 
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Lucr!rile lui Myller de geometrie au condus
la numeroase cercet!ri ale unor matemati"
cieni din Italia, URSS, Japonia #i România.

În literatura matematic! universal! dedicat! studiilor
de geometrie diferen$ial! a curbelor #i suprafe$elor,
sunt înscrise #i re!elele Myller.

Opera de crea!ie a profesorului academician Al.
Myller este o oper" de geometru, cu specialitatea
geometrie diferen!ial"# el este ini!iatorul $colii de
geometrie diferen!ial" de la Ia$i, scrie Andonie (vol.
2, p. 232). Aceast! calitate i"a fost recunoscut! lui
Al. Myller de marii matematicieni români care au
predat temporar la Ia#i, D. Pompeiu, V. Vâlcovici, Gh.
Vr!nceanu, Simion Stoilow, Gr.C. Moisil, dar #i de cei
care #i"au dedicat toat! via$a profesional! universit!$ii
ie#ene: Octav Mayer (1895"1966), Ilie Popa (1907"
1983), Mendel Haimovici (1906"1973), Froim Marcus
(1904"1983), care s"au format în jurul seminarului
matematic. O pozi$ie aparte o are Octav Mayer, care
este primul doctor în matematici de la Ia#i, doctoratul
s!u fiind condus de Myller. Contribu$ia lui O. Mayer
în cercetarea matematic! este remarcabil!, luând
în considerare chiar #i numai faptul c! terminologia
matematic! universal! p!streaz! denumirea de
suprafe!e Mayer, o descoperire care"i apar$ine
matematicianului român. Matematicianul ie#ean
Gh. Gheorghiev (1907"1999) #i"a luat doctoratul
sub conducerea lui Al. Myller în 1946. Silvia Creang!
(1894"1952), prima femeie cu doctorat în geometrie
diferen$ial!, l"a sus$inut în 1925, la Ia#i.

Seminarul matematic de la Ia#i, pe lâng! bibli"
oteca devenit! celebr!, a fost încadrat cu asisten$i
universitari, care apoi au avansat în cariera
universitar!, au elaborat valoroase lucr!ri originale
publicate #i au ob$inut doctorate în $ar! sau în
str!in!tate. Astfel sunt: Mendel Haimovici (Roma,
1933), Ilie Popa (Ia#i, 1934), Silvia Creang! (Ia#i,
1925), Ion Creang! (Roma, 1939), Gh. Gheorghiev
(Ia#i, 1946), Florica Câmpan (1906"1993), cu
doctoratul luat la Ia#i în 1942.

În seminarul matematic de la Ia#i s"a creat #i un
grup de cercet!tori în istoriografia matematicii române
#i str!ine – sunt cita$i aici Ilie Popa #i Florica Câmpan.
În revistele Natura #i Gazeta Matematic" s"au
publicat multe articole dedicate istoriei matematicii.

Seminarului matematic i se datoreaz! o mare
parte a realiz!rilor #i a succesului #colii matematice
de la Ia#i. 

În organizarea Seminarului–Bibliotec!, Alexandru
Myller a fost sus$inut de so$ia sa, #i ea cu doctorat
în matematici de la Göttingen (1906), profesor la
aceea#i facultate, Vera Myller"Lebedev (1880"1970).
De multe ori, so$ii Myller cump!rau din banii lor c!r$i

cu care înzestrau biblioteca. Sprijin a mai venit #i din
partea profesorului Victor Vâlcovici, care a func$ionat
la Ia#i între anii 1913 #i 1921. 

%i dup! mai mult de 100 de ani, aceast!
bibliotec! este o oaz! de cunoa#tere #i
inspira$ie pentru cei care se înclin! c!tre

matematici. Citez din capacit!$ile pe care le înre"
gistreaz! ast!zi, c!ci nu #i"a pierdut elanul de
dezvoltare prin slujitorii ei. (www.bcu"iasi.ro/biblio
teca"seminar"matematic). Biblioteca Seminarului
Matematic de$ine colec$ii importante de documente
(c!r$i #i periodice) din toate domeniile matematicii
pure #i aplicate, informaticii, precum #i titluri din
domeniile fizicii. Beneficiarilor le sunt puse la dispo"
zi$ie #i materiale de referin$! (dic$ionare #i enciclo"
pedii generale #i de specialitate, reviste de referate –

Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik,
Applied Mechanics Review, Referativnîj Zurnal%
Matematika, Referativnîj Zurnal%Mehanika etc). Între
documentele bibliotecii se afl!, pe lâng! fondul de
carte curent!, #i un fond de carte veche #i manuscri"
se, cuprinzând aproximativ 300 de volume ap!rute
înainte de 1850. De asemenea, în bibliotec! exist!
operele complete în original ale marilor matematicieni
#i fizicieni cum ar fi: Euclid, Christian Huygens, Isaac
Newton, Jacob Bernoulli, Leonard Euler, Joseph
Louis Lagrange, Pierre"Simon Laplace, Karl Friedrich
Gauss, Auguste Louis Cauchy, Niels Henrick Abel,
Henri Poincaré etc. Al!turi de colec$iile de c!r$i se
afl! #i peste 700 de titluri de periodice de specialitate. 

Sub titulatura de seminare matematice (s"a folosit
#i termenul de seminar de matematici) au func$ionat
#i la sec$iile de matematic! de la Facult!$ile de %tiin$e
ale Universit!$ilor din Bucure#ti #i Cluj, înc! de la

înfiin$area acestora (1864, respectiv 1919). În cele trei
universit!$i române#ti, modul de organizare al acestor
seminare a fost diferit de la o universitate la alta.

La Bucure#ti, primul seminar matematic a fost
Seminarul „Pompeiu” #i a func$ionat mai întâi pe
lâng! catedra de mecanic!, apoi #i la catedra de
teoria func$iilor. În acest cadru, aveau loc #edin$e
conform unui anumit program anun$at #i era, în
general, prezidat de profesorul Pompeiu, iar, uneori,
de profesorul Octav Onicescu. De regul!, se f!ceau
comunic!ri de c!tre tineri cercet!tori, sau se discutau
probleme matematice la ordinea zilei. În multe cazuri,
prezentau absolven$i sau studen$i ai profesorului
Pompeiu, care le #i d!dea multe sugestii, bine
venite pentru dezvoltarea în crea$ii originale.

Octav Onicescu, dup! sus$inerea tezei
de doctorat la Universitatea din Roma, în
1920, merge la Paris, face dou! comunic!ri

la Seminarul lui Jaques Hadamard, inaugurat în acel
an la Collège de France, #i organizeaz!, în 1921,
un seminar pentru matematicienii români Petre
Sergescu, %erban Gheorghiu, Al. Pantazi, %erban
Coculescu (Pius Servien), chiar în camera de student
a lui Sergescu. Aici expunea probleme legate de
calculul diferen$ial absolut #i despre teoria relativit!$ii.
Revenit în $ar!, va fi profesor la Universitatea din
Bucure#ti #i va crea seminarul de teoria probabilit!"
$ilor, cunoscut de"acum ca Seminarul „Onicescu”.
Bogata activitate a seminarului se v!dea în num!rul
mare de participan$i, care s"au specializat nu doar
în teoria probabilit!$ilor #i a statisticii matematice,
ci #i în domenii adiacente, precum teoria m!surii,
analiz! func$ional!, calcul opera$ional, teoria gru"
purilor Lie. La acest seminar participa, între al$ii,
Gheorghe Marinescu, cu preocup!rile sale pentru
teoria distribu$iilor.

La Facultatea de %tiin$e de la Universitatea din
Cluj, Seminarul matematic a fost ini$ial condus de
Dimitrie Pompeiu, asociindu"se #i profesorul francez
Paul Montel. Datorit! lor, s"au publicat monografii
matematice la Paris, în Editura Gauthier"Villars. Au
fost autori ai monografiilor atât P. Montel, polonezul
W. Sierpinski, cât #i românii Tiberiu Popovici #i Petre
Sergescu.

Din structura ini$ial! a Sec$iei de Matematic!
a Universit!$ii din Cluj, am re$inut c! organizarea
Seminarului matematic a fost încredin$at! la dou!
catedre. La catedra de analiz! matematic!, semina"
rul a avut un director în persoana #efului catedrei,
Gheorghe Bratu, iar la catedra de teoria func$iilor,
unde seminarul s"a numit Seminar de geometrie,
director a fost #eful catedrei, Aurel Angelescu.

Poe"i de limba român! din Serbia, O sut! "i una de poezii, Editura
Academiei Române, Bucure#ti, 2020

Este vorba despre cinci volume, cu poeme de tot atâ$ia poe$i din Banatul
Sârbesc, anume, alfabetic: Slavco Alm!jan, Petru Cârdu, Nicu Ciobanu, Radu
Flora #i Vasko Popa. În toate cazurile, antologarea, prefa$a #i selec$ia reperelor
critice apar$in lui Florian Copcea, care realizeaz! #i biobibliografia în cazul lui Nicu
Ciobanu. La rândul s!u, Nicu Ciobanu este autorul biobibliografiilor celorlalte
patru volume.

Din Basarabia. Poeme alese. Poeme de Nicolae Dabija, Dumitru
Matcovschi, Grigore Vieru, selec"ie de Iuliana Gorea Costin, Editura UZP,
Bucure#ti, 2019

Prin aceast! edi$ie v! propunem unele din cele mai îndr!gite poezii din crea$ia
poe$ilor Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi #i Nicolae Dabija – p!rin$ii spirituali
ai zeci de genera$ii, care au s!vâr#it la începutul anilor 1990 rena#terea na$ional!
în Moldova de r!s!rit.

Dorim s! v! împ!rt!#im din izvorul cunoa#terii de în!l$imi #i profunzimi, din

sublimul pe care"l încerc!m p!trunzând în esen$a lucrurilor sfinte: Patrie, Mam!,
Dor… Acolo, peste Prut, de la poe$i, mesageri ai adev!rului #i ai drept!$ii, s"a
înv!$at ce înseamn! con#tiin$a de neam. La Casa Scriitorilor, spa$iu pe cât
de mioritic, pe atât de vulcanic, s"a constituit mi#carea de rezisten$!, c!reia
îi dator!m revenirea, acum 30 de ani, la limba român! în grafia latin!. 

Aici, în sânul $!rii, constatând cât de dureroas! a fost înstr!inarea, nu doar
pentru noi, români rup$i din trupul Patriei, mi"am propus s! sus$in, printr"un #ir de
ac$iuni, circuitul valorilor române#ti, În contextul Centenarului Marii Uniri, edi$ia de
fa$! are o semnifica$ie aparte. (Iuliana Gorea Costin, pe caseta care $ine laolalt!
cele trei volume)

Gabriel$Octavian Nicolae, Marian Mo#neagu, Gheorghe St!nescu, 1895#
1945. Printre sute de catarge. Serviciul Maritim Român. Album omagial
editat la 125 de ani de la înfiin$are, Colec"ia Pove#ti Marin!re#ti, Editura
Academiei Oamenilor de %tiin"! din România, Bucure#ti, 2020 

Na#terea, m!rirea #i dec!derea Serviciului Maritim Român reprezint! o pagin!
de istorie autentic! din trecutul glorios al Marinei Române. O cronic! episodic stu"

diat! #i rareori invocat! ca argument solid pentru poten$ialul
nostru uman, comercial #i managerial. O istorie din epoca
romantic! a naviga$iei române#ti, evocat! adesea cu
nostalgie de lupii de mare din primele genera$ii de temerari
navigatori pontici. (Autorii, pe coperta a patra)

Christel Ungar, Du bist mein Kreutz/Tu e"ti crucea
mea, Editura Honterus, Sibiu, 2020 (traducerea în
german! de Beatrice Ungar)

Cu cât înaintezi mai departe pe coridoarele slab lumi"
nate ale acestei c!r$i, str!ba$i un scurt drum al Calvarului –
fire#te, m"am molipsit #i eu de apeten$a imagistic! a poetei
–, pentru c! aceast! c!l!torie este, de fapt, trecerea printr"o
strâmtoare str!b!tut! de ecourile promi$!toare sau, #i mai
des, lipsite de perspectiv! ale unei iubiri ce pare a se
consuma mai mult în gând. (Nora Iuga, pe coperta a patra)

Semn(al) de carte
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Creatorul logicii fuzzy: Lotfi A. Zadeh
(1921!2017). În anul 1965, Lotfi A. Zadeh a
publicat în revista Information and Control

articolul Fuzzy sets, articol care azi atinge peste
116.000 de cit!ri. Suma total! a cit!rilor, pentru toate
lucr!rilor sale, dep!"e"te 251.000. Pe baza no#iunii
de mul#ime fuzzy (vag!) a ap!rut logica fuzzy "i
conceptul de soft computing, cu implica#ii extrem
de importante în inteligen#a artificial!. În 2017 am
publicat, în International Journal of Computers,
Communications & Control (IJCCC), o lucrare
de 42 de pagini despre via#a "i opera
lui Lotfi A. Zadeh [1], din care voi folosi
anumite informa#ii în acest material.

Lotfi A. Zadeh, p!rintele mul#imilor "i
logicii fuzzy, savant inter "i multidisciplinar
(inginer, matematician, informatician,
logician, cercet!tor în inteligen#a artificial!),
s$a n!scut la 4 februarie 1921, la Baku, în
Azerbaijan. Mama sa era medic pediatru
(de etnie ruso$evreiasc!), iar tat!l s!u
ziarist delegat de Iran (de etnie azero$
iranian!). 

Iat! ce zice Lotfi A. Zadeh referitor la
etnia/na#ionalitatea sa: Întrebarea nu este
dac! sunt american, rus, iranian, azer sau
altceva. Am fost modelat de to"i ace#ti
oameni #i aceste culturi #i m! simt destul
de confortabil printre to"i.

În 1905, mama lui Lotfi, Fanya
Korenman, împreun! cu familia sa, s$a
mutat din Rusia la Baku "i s$a stabilit acolo.
A absolvit gimnaziul pentru fete din Tbilisi (Georgia)
în 1918, iar pe urm! a absolvit Universitatea de
Stat din Azerbaidjan, Facultatea de Medicin!,
Departamentul de Pediatrie. Tat!l lui Lotfi, Rahim
Aleskerzade, care era din Ardabil (Azerbaidjanul de
Sud), a absolvit Universitatea de Stat din Azerbaidjan,
Facultatea de Jurnalism. P!rin#ii lui Lotfi s$au întâlnit
în timpul studen#iei "i s$au c!s!torit în 1920 la Baku.
Când Lotfi a împlinit 10 ani, în 1931, familia Zadeh
s$a mutat la Teheran, în Iran, unde Lotfi a f!cut
liceul "i a absolvit Facultatea de Inginerie Electric!.
În 1943 a emigrat în SUA "i a ob#inut masterul la
celebrul Massachusetts Institute of Technology
(MIT) "i doctoratul la Universitatea Columbia, unde
a "i profesat un an, devenind apoi profesor la
Universitatea din California, Berkeley. A fost director
al institutului de cercetare Berkeley Initiative in Soft
Computing (BISC), din anul 1991 pân! la deces.
A decedat la 6 septembrie 2017 în California, SUA.
A fost lucid "i activ aproape pân! în ultima clip!. 

Corpul neînsufle#it al lui Lotfi Zadeh, conform
testamentului s!u, a fost adus în Azerbaidjan "i a fost
îngropat pe Aleea de Onoare a cimitirului din Baku.
Pe mormântul s!u a fost ridicat! o piatr! funerar!,
sculptat! de artistul na#ional, academician Omar
Eldarov (www.ict.az) – Fig. 2. Eldarov a spus c!
monumentul are un stil autentic "i complet inedit:
„Exist! un simbol al u"ii în piatra funerar!, ceea
ce înseamn! c! Lotfi Zadeh a deschis u"a "tiin#ei
mondiale, iar simbolurile care se reflect! pe u"! au
fost dezvoltate, ceea ce reprezint! o mare deschidere
c!tre "tiin#!." (https://zoologiya.az/en/news/1711).

De la Cantor la Zadeh. Dificila na"tere "i
recunoa"tere a mul#imilor în matematic$.
Este foarte interesant c! atât teoria clasic!

a mul#imilor (Cantor, 1870), cât "i teoria mul#imilor
fuzzy a lui Zadeh (1965) au fost întâmpinate la înce$
put cu rezisten#! "i uneori chiar cu ostilitate de c!tre
unii dintre confra#ii lor conservatori. Atât Cantor,
cât "i Zadeh merit! tot respectul pentru curajul lor. 

În matematic!, dup! cum este bine "tiut, între
no#iunea de mul"ime "i logic! exist! o strâns!
leg!tur!. Matematicianul german Georg Cantor

(1845$1918) introducea
în 1870 no"iunea naiv!
de mul"ime, numit! azi "i
mul#ime clasic! sau mul"i$
me crisp. Într$o mul#ime
crisp un element/obiect
apar"ine sau (exclusiv)
nu apar"ine acelei mul#imi
(tertium non datur). Ea
corespunde logicii clasice,
aristotelice, numit! astfel în
onoarea lui Aristotel (385
î.Hr. – 322 î.Hr.) – discipolul

lui Platon (427 î.Hr. –
347 î. Hr.). În mate$
matic!, mul#imea crisp
corespunde logicii/
algebrei boolene, numit!
astfel în onoarea filoso$
fului, matematicianului
"i logicianului englez
George Boole (1815$
1864), care a introdus
no#iunea de latice,
no#iune care a stat la
baza definirii ulterioare
a algebrei boolene.
Logica boolean! a stat la baza construc#iei circuitelor
logice ale calculatoarelor cu arhitecturi de tip Turing$
von Neumann. 

Cantor a fost atacat îns! de o serie de
matematicieni de seam!, primul fiind
Leopold Kronecker (1823$1891), care

îl numea pe Cantor „"arlatan "tiin#ific”, „renegat”
"i „corup!tor de tineret”. Criticile dure au fost îns!
urmate de recunoa"teri "i premii ulterioare. În 1904,
Societatea Regal! din Londra i$a acordat Medalia
Sylvester, cea mai înalt! onoare care se putea
conferi pentru matematic!. David Hilbert (1862$1943),
unul dintre cei mai influen#i matematicieni de la
sfâr"itul sec. XIX "i începutul sec. XX, a ap!rat teoria
lui Cantor, declarând: „Nimeni nu ne va expulza din
paradisul pe care l$a creat Cantor”. Ulterior, s$a ajuns
la cutuma c! o teorie matematic! nu este suficient de
riguroas! dac! nu este exprimat! în limbajul teoriei

mul#imilor. 
Chiar "i la câteva decenii

dup! moartea lui Cantor,
un alt matematician "i
filosof important, Ludwig
Wittgenstein (1889$1951),
înc! se plângea c! mate$
matica este „c!l!rit! prin
limbajele pernicioase ale
teoriei mul#imilor”, teorie pe care a respins$o ca
„absurditate absolut!”, care este „de râs” "i „gre"it!”. 

În 1965, Lotfi A. Zadeh a introdus no#iunea de
mul"ime fuzzy, pe baza c!reia s$a dezvoltat ulterior
logica fuzzy (o logic! cu mai multe valori, cu principiul
ter#ului inclus). Ini#ial, unii oameni de "tiin#! au tratat
cu dispre# sau chiar cu ostilitate teoria lui Zadeh.
Astfel, inginerul "i matematicianul Rudolph Kálmán
(1930$2016) a numit logica fuzzy „un fel de permisi$
vitate "tiin#ific!”. Matematicianul William Kahan
(n. 1933) a respins$o, numind$o „cocaina "tiin#ei”. 

Îns$, înc$ în 1968, matematicianul "i logicianul
român, pionier al informaticii, Grigore C. Moisil,
în lucrarea %ukasiewiczian Algebras, valida
teoria lui Zadeh într$un memorabil Acknow$
ledgment: During professor L. Zadeh visit
to Bucharest, in the autumn 1967, I became
acquainted with his work about ”fuzzy sets” as
a set theory in a logic with totally ordered set
of logical values. The present work exposes
the logic of propositions with a totally ordered
set of logical values. The models of this logic
of propositions uses an algebraic technique
very close to that given by us in the study
of models for propositional logic with a finite
number of logic values. 

Doamna prof. univ. Ioana Moisil, care mi$a
pus la dispozi#ie lucrarea unchiului s!u, mi$a
povestit c! l$a cunoscut pe Zadeh în anul 1967,
în copil!ria dânsei, cu ocazia unei vizite pe
care Lotfi o f!cuse celebrului Grigore C. Moisil. 

În 1974, Ebrahim (Abe) H. Mamdani (1942$
2010) a publicat lucrarea Application of fuzzy
algorithms for control of simple dynamic plant.
În anii 80’ inginerii din Sendai, Japonia, au

încorporat logica fuzzy în proiectarea noului metrou
al ora"ului, folosind$o pentru a programa faimoasele
porniri "i opriri ale sistemului. A fost al doilea succes
practic, dup! cel al lui Mamdani. A urmat un "ir de
produse electronice de consum bazate pe control
fuzzy, de la aparate casnice la elicoptere f!r! pilot. 

Au ap!rut "i mul#i adep#i care au adus contribu#ii
la dezvoltarea teoriei, printre primii fiind Grigore C.
Mosil (1906$1973), pe care l$am pomenit deja, apoi
informaticianul american Joseph Goguen (1941$
2006), inginerul american John R. Ragazzini (1912$
1988), conduc!torul de doctorat a lui Zadeh, matema$
ticianul american Richard E. Bellman (1920$1984),
inginerul german Hans$Jürgen Zimmermann (n. 1934),
informaticianul american Ronald R. Yager "i mul#i al#ii. 

Au urmat recunoa"teri pe plan interna#ional,
peste 35 de premii "i medalii prestigioase în lumea
întreag!. 

Centenarul Zadeh
Ioan DZI!AC

La Seminarul matematic de la Cluj, Petre Sergescu (1893$1954) public!,
în 1934, Lec"iuni privind cercet!ri recente asupra teoriei polinoamelor,
aceasta fiind „Culegerea de lec#ii ale lui P. Montel, rédirigées de P.S.

în Publications du séminaire mathématique de l’Université de Cluj, Paris, 1932”.
Seminarul matematic a continuat "i la Timi"oara, între anii 1940$1945, când
facultatea a fost refugiat! aici. În lista de lucr!ri (Andonie, vol. 2, pag. 392) g!sim
Catalogul bibliotecii Seminarului de calcul diferen"ial #i integral, 27 pag., întocmit
de Petre Sergescu la 25 septembrie 1943, Univ. Cluj, Fac. de "tiin#e, Timi"oara,
1943. Vorbind de Cluj "i Petre Sergescu, nu putem s! nu ne amintim c! el a
fondat revista Mathematica, în 1929, r!mânând secretarul revistei "i numindu$i
directori pe %i#eica "i Pompeiu.

Printre preocup!rile seminarelor matematice a intrat, în afar! de istoria
matematicii, "i filosofia "tiin#ei. Octav Onicescu, care absolvise "i facultatea
de filosofie, în paralel cu cea de matematic! (în 1913), a organizat "i a condus,
la Facultatea de "tiin#e a Universit!#ii din Bucure"ti, între anii 1940 "i 1942, un
Seminar de filosofie a matematicii. Au mai #inut prelegeri Barbilian, Vr!nceanu,
Moisil, N. Teodorescu, &erban %i#eica. Unele prelegeri s$au publicat în revista
Biblioteca Natura. Exemple: Reflec"ii asupra #tiin"ei, scris! de Onicescu, în nr.
7 din anul 1944, Problema determinismului, de Onicescu în colaborare cu Moisil,
&. %i#eica, Barbilian, în nr. 2 al numitei reviste din anul 1940. &i Seminarul

matematic al Universit!#ii clujene a publicat comunic!ri de istoria "i filosofia
"tiin#ei' un exemplu pe care$l g!sim în volumul doi al c!r#ii lui Andonie, este
articolul Comemorarea ilu#trilor matematicieni Émile Picard #i Henri Lebesgue,
scris de P. Sergescu "i Th. Anghelu#!, fiind publicat în Seminarul matematic
al Universit!"ii din Cluj la Timi#oara, în 1942.

Cele scrise mai sus s!au oprit la anul 1948, care, de altfel, este an
de grani#! în istoria "tiin#ei române"ti. Parcurgând mai departe cartea
Istoria matematicii în România, vom afla c! marii matematicieni de care

am amintit aici, care au mai tr!it "i profesat în continuare în cele trei universit!#i,
au continuat s! strâng! în jurul seminarelor din facult!#i "i în cele din institutele
de matematic!, pe cei c!rora le$au predat "tafeta, iar mul#i matematicieni din noile
genera#ii au l!sat un nume în istoria "tiin#ei universale.

În decursul vie#ii universit!#ilor noastre, matematica îns!"i s$a multiplicat,
ad!ugându$"i noi "i noi discipline. Chiar "i denumirea facult!#ilor de profil a trecut
prin mai multe schimb!ri. Vorbind numai de Bucure"ti, facultatea a parcurs
etapele de la Sec#ie a Facult!#ii de &tiin#e, la Facultatea de Matematic! "i Fizic!,
la Facultatea de Matematic!$Mecanic!, Facultatea de Matematic!, în prezent
numindu$se Facultatea de Matematic! "i Informatic!.
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În 1993, profesorul Horia!Nicolai Teodorescu a
înfiin"at o Medalie Grigore C. Moisil (de aur, cu
sponsorizare extern#), prima pe care a primit!o

Zadeh la o conferin"# la Aachen (EUFIT), de care era
foarte mândru, deoarece, spunea el, „Moisil a fost un
bun prieten $i al doilea sus"in#tor celebru al meu”.

Mai mul"i matematicieni, informaticieni $i ingineri
români au in"iat relativ devreme studii $i cercet#ri în
domeniul matematicii $i al aplica"iilor mul"imilor fuzzy,
ob"inând rezultate teoretice $i practice notabile.

Astfel, Grigore C. Moisil (1968) $i Dan Butnariu
(1978) au avut contribu"ii teoretice importante.

Grupul de la ICI – Bucure$ti (începând din 1974),
format din ing. Constantin V. Negoi"#, mat. Dan A.
Ralescu, mat. Anca Ralescu, mat. Mircea Sularia,
ing. Dorin R#dulescu, mat. Ducu %tef#nescu, ing.
Dan Drafta, a realizat, pe lâng# dezvolt#ri teoretice,
numeroase aplica"ii practice de succes (în mana!
gementul construc"iilor, fermelor zootehnice etc.)
de!a lungul a mai multor decenii. C.V. Negoi"# a avut
o contribu"ie important# $i la apari"ia celebrei reviste
Fuzzy Sets and Systems. 

Ulterior, domeniul a fost îmbog#"it de contribu"iile
importante ale unor cercet#tori români, matemati!
cieni, ingineri, fizicieni: George Georgescu,
Sergiu Rudeanu, Afrodita Iorgulescu, Ioana
Leu$tean, Horia!Nicolai Teodorescu, Hariton
Costin, Radu!Emil Precup, Dorel Mihe",
R#zvan Andonie, Ilie Gîrbacea, Sorin Gal,
Barnabas Bede, Adrian Ioan Ban, Tiberiu
Vesselenyi, Simona Dzi"ac, Ioan Felea, Dan
Dumitrescu, Marius Bala$, Valentina Bala$,
Marius Tomescu, Sorin N#d#ban, Vasile
Lupulescu $.a.

Cum l!am cunoscut pe Lotfi
Zadeh. În 2007, la o conferin"# de
informatic#/calculatoare (SOFA2007), am

cunoscut „un b#trân atât de simplu, dup# vorb#, dup#
port”, încât nu mi!a venit s# cred c# stau de vorb# cu
celebrul om de $tiin"# Lotfi A. Zadeh, p#rintele logicii
fuzzy, ale c#rui lucr#ri le!am studiat $i care sunt citate
la ora actual# de peste un sfert de milion de ori. Avea
atunci 86 de ani $i umbla prin lumea întreag#, fiind
invitat de onoare, ca „un atractor straniu”, la diverse
conferin"e de informatic#/calculatoare. Era plin
de energie creatoare $i deborda de generozitate,
acceptând s# participe la conferin"e interna"ionale,
f#r# niciun onorariu, doar pentru „mas# $i cas#” $i
costul biletului de avion. Eu eram un anonim pentru
el, publicasem pân# atunci doar dou# lucr#ri care
aveau cuvântul „fuzzy” în titlu, dar am îndr#znit s#!l
invit la conferin"a ICCCC 2008, pe care o organizam
la Universitatea Agora din Oradea la B#ile Felix.
A acceptat! %i a venit! L!am a$teptat cu ma$ina la
aeroportul din Budapesta. La cei 87 de ani, c#l#torea
singur cu avionul din San Francisco, unde locuia
$i era director activ la institutul de cercet#ri BISC
al Universit#"ii din California – Berkeley, func"ie
pe care a ocupat!o pân# la moartea sa, la 96 de ani.
În ma$in# a a"ipit. Când s!a trezit, a început s#!mi
povesteasc# despre prima sa vizit# în România $i
încuraj#rile primite de la Grigore C. Moisil, în 1967,
la doi ani dup# ce, cu mare îndr#zneal#, a publicat
Fuzzy Sets. Avea mare nevoie de aceste încuraj#ri
atunci, deoarece mul"i matematicieni, logicieni $i
ingineri priveau cu scepticism sau îi luau chiar în
batjocur# noua teorie. Legat de conferin"a ICCCC
2008, i!am spus c# l!am planificat s# vorbeasc#
diminea"a, dar dac# îl deranjeaz# fusul orar, îl pot
reprograma la o alt# or# mai convenabil#. Mi!a spus
c# nu e nevoie, c# se adapteaz# la orice fus orar. 

Din p#cate, vârsta, oboseala zborurilor din acel
an (peste 200.000 mile cu United) $i desele schimb#ri
de fus orar $i!au spus cuvântul. La revelionul dintre
2008!2009 a f#cut un atac cerebral. Din fericire,
a supravie"uit, $i!a reluat activitatea la BISC $i
publicarea articolelor $tiin"ifice, dar nu a mai mers
la conferin"e la distan"e mari. 

Cu ocazia ICCCC2008, consecin"# a unui work!
shop exploratoriu, am editat în colaborare volumul
From Natural Language to Soft Computing: New
Paradigms in Artificial Intelligence (Editori: Lotfi A.
Zadeh, Dan Tufi$, Florin Gheorghe Filip, Ioan Dzi"ac).

Iat# mesajele primite de la Zadeh cu ocazia
acestei colabor#ri: 1) „Dear Professor Dzitac, Please
accept my apology for not writing to you earlier.
I was away on travel much of the time during the
past three weeks. With regard to sending you a paper
for publication in your book, I do not have a written
version of my presentation. I have other papers,

which are attached, which are scheduled for
publication in journals. Currently, I am working on a
paper but it is on a subject different from the one that
I presented in your Conference. I appreciate your
including my name as a co!editor of your book From
Natural Language to Soft Computing: New Paradigms
in Artificial Intelligence. However, be sure to list my
name after the names of Professor Tufis, Filip and
yourself. I should like to take this opportunity again
to extend to you, Professor Tufis, Professor Filip and
your associates my great appreciation for the very
warm welcome which was extended to me in Oradea.
With my warmest regards, Sincerely, Lotfi Zadeh.”
(From: Lotfi A. Zadeh, Sent: Wednesday, July 23,
2008 2:21 AM& To: Ioan Dzitac).

2) „Dear Professor Dzitac: I received copies of the
Proceedings and the Journal. I was highly impressed
in all respects. You and your colleagues have done
an outstanding job. I was very pleased with the
inclusion of my powerpoint presentation in the
Appendix of the Proceedings. Please accept my
compliments and congratulations. I should like to take
this opportunity to thank you again for the very warm
welcome which you extended to me. Participation

in your Conference was a very stimulating as well
as pleasant experience. With my warm regards.
Sincerely, Lotfi Zadeh.” (From: Lotfi A. Zadeh& Sent:
Thursday, May 07, 2009 9:51 AM, To: Ioan Dzitac&
Subject: Congratulations/Dzitac).

Vizitele lui Lotfi A. Zadeh în România. Dup#
vizita din 1967 la Grigore C. Moisil, Zadeh
a mai fost în România la invita"ia prof. univ.

Mircea Stelian Petrescu (1933!2020), care a fost în
perioada 1969!1990 visiting professor la Universita!
tea din California, Berkeley (unde profesa Zadeh). 

În anul 2003, Lotfi A. Zadeh devine Doctor
Honoris Causa al Universit#"ii „Aurel Vlaicu” din
Arad, la propunerea doamnei Valentina Bala$, care
l!a cunoscut la conferin"a IMPU 2002, la Annecy
(Fran"a). Tot dânsei i se datoreaz# venirea sa în 2005
la Arad (SOFA 2005) $i la Oradea (SOFA 2007), prilej
cu care am avut marele noroc s#!l cunosc personal,
prin intermediul doamnei Bala$. În 2008 a fost pentru
ultima dat# în România ca invitat de onoare la
Universitatea Agora din Oradea $i invitat de onoare
la ICCCC 2008, prilej cu care a acceptat s# intre
$i în echipa editorial# a revistei noastre IJCCC. De
atunci am avut o colaborare frumoas# $i fructuoas#.

În 2011 am publicat un num#r special al revistei
IJCCC: Special Issue on Fuzzy Sets and Systems –
Dedicated to the 90th Birthday of Prof. Lotfi A. Zadeh. 

În 2015 am publicat un alt num#r special al
IJCCC: Special Issue on Fuzzy Sets and Applications
– Dedicated to the 50th Anniversary of Fuzzy Sets
Published by Lotfi A. Zadeh. 

În 2021 voi publica dou# numere speciale
dedicate centenarului Zadeh, unul în IJCCC
$i al doilea în Mathematics (MDPI)/ Fuzzy Logic
and Soft Computing.

Începând din 2013, la conferin"ele Information
Technology and Quantitave Management (ITQM) am
organizat sesiuni speciale dedicate domeniului logicii
fuzzy $i soft computing, în colaborare cu acad. Florin
Gheorghe Filip, astfel: ITQM 2013 (Suzhou, China),
ITQM 2014 (Moscova, Rusia), ITQM 2015 (Rio de

Janeiro, Brazilia), ITQM 2016 (Asan, Coreea de Sud),
ITQM 2017 (Delhi, India), ITQM 2018 (Nebraska,
SUA) $i ITQM 2019 (Granada, Spania). 

De asemenea, am sus"inut prelegeri tematice,
legate de logica fuzzy $i soft computing, în China,
India, Rusia, Brazilia, Lituania, Coreea de Sud $i
Spania.

Logicile cu mai multe valori. Scurt istoric.
Logica clasic! (aristotelic#), logica binar#
(0, 1), numit# în matematic# $i informatic#

$i logic! boolean!, utilizeaz# doar dou# valori de
adev#r: adev!rat (simbol 1) sau fals (simbol 0).
Tertium non datur (o a treia posibilitate nu exist#),
adic# avem doar adev#rat sau fals, alb sau negru,
f#r# s# accept#m nicio nuan"# intermediar#.
Circuitele logice ale calculatoarelor cu arhitecturi
de tip Turing!von Neumann sunt construite pe
baza logicii booleene $i orice mesaj/informa"ie
se transpune într!o în$iruire de 1 $i 0. S!ar p#rea
c# dou# simboluri sunt suficiente s# ne descurc#m
în via"#, în logic# $i în lumea calculatoarelor. Dar
realitatea este mult mai complex#, a se vedea
paradoxul lui Russel!Zermelo, limit#rile calcului
numeric (Kelvin), calculatorul cuantic etc.

Logica cu trei valori (1, ', 0) a fost creat# în 1920
de logicianul $i filosoful polonez Jan (ukasiewicz
(1878!1956). Inten"ia sa a fost s# foloseasc# a treia
valoare de adev#r suplimentar# (') pentru „posibil” $i
s# modeleze în acest mod modalit#"ile „este necesar
ca” $i „este posibil ca”. În paralel cu abordarea lui
(ukasiewicz, matematicianul american Post (1921)
a introdus ideea de baz# a unor grade de adev#r
suplimentare $i a aplicat!o problemelor de repre!

zentabilitate a func"iilor. Mai târziu, Gödel (1932)
a încercat s# în"eleag# logica intui"ionist# în
termeni de mai multe grade de adev#r. Câ"iva
ani mai târziu, Jaskowski (1936) a construit
o matrice caracteristic# infinit# pentru logica
intui"ionist#. Se pare, totu$i, c# gradele de
adev#r ale acestei matrici nu au o interpretare
intuitiv# frumoas# $i simpl#. O aplica"ie filosofic#
a logicii cu 3 valori la discu"ia despre paradoxuri
a fost propus# de logicianul rus Bochvar (1938),
iar una matematic# pentru func"ia $i rela"iile
par"iale de c#tre logicianul american Kleene
(1938). Mult mai târziu, conexiunile lui Kleene
au devenit, de asemenea, interesante din punct
de vedere filosofic ca instrument tehnic pentru

determinarea punctelor fixe în teoria revizuirii
adev#rului ini"iat# de Kripke (1975). 

În anii 50’ s!au ob"inut o caracterizare analitic#
a clasei func"iilor de grad de adev#r definibile în
sistemul propozi"ional infinit (ukasiewicz (McNaughton,
1951), o demonstra"ie de completitudine pentru
acela$i sistem (Chang, 1958, 1959), introducându!se
no"iunea de MV!algebr# (algebr# cu mai multe valori)
$i una mai tradi"ional# (Rose!Rosser, 1958), precum
$i o demonstra"ie de completitudine pentru sistemul
Gödel propozi"ional infinit (Dummett, 1959). De
asemenea, a avut loc o abordare a lui Skolem (1957)
c#tre demonstrarea consisten"ei teoriei mul"imilor
pe t#râmul unei logici infinite. 

Ulterior, Scarpellini (1962) a ar#tat c# sistemul
(ukasiewicz de valoare infinit# de prim ordin nu este
(recursiv) axiomatizabil. Hay (1963) $i Belluce!Chang
(1963) au dovedit c# ad#ugarea unei reguli de infe!
ren"# infinit# duce la o axiomatizare, iar Horn (1969)
a prezentat o dovad# de completitudine pentru logica
Gödel de valoare infinit# de ordinul întâi. 

În România, contribu"ii importante la logicile
cu mai multe valori au avut Grigore C. Moisil
(1906!1978) $i discipolii s#i, precum Gheorghe

S. Nadiu (1941!1998), Sergiu Rudeanu (1935!2019),
George Georgescu (n. 1946) $.a. 

În 1967, Gheorghe S. Nadiu public# în Studii "i
cercet!ri matematice articolul „Asupra unei metode
pentru construc"ia algebrei (ukasiewicz cu trei valori”,
fiind citat în cartea Algebre cilindrice de P. Monk,
L. Henkin $i A. Tarski. Acest articol a atras aten"ia
lui Moisil, care îi ofer# o burs# pentru a!$i face
doctoratul la Institutul de Matematic# al Academiei
Române. 

(Fig. 3: Lotfi A. Zadeh prezentându!$i comu!
nicarea invitat# la International Conference on
Computers, Communications and Control, ICCCC
2008, Oradea& Fig. 4: Acad. Dan Tufi$, Ioan Dzi"ac,
Lotfi A. Zadeh, Mi$u!Jan Manolescu $i acad. Florin
Gheorghe Filip în prezidiu la ICCCC 2008)
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Evocarea !i prezentarea acestei personalit!"i
de seam! a culturii române constituie nu
numai o datorie de onoare din partea celor

care l#au cunoscut $i au primit lumin! din lumina
sa, ci $i o obliga"ie, o repara"ie moral! fa"! de acest
umanist care, prin activitatea $i studiile sale de o
via"!, a în!l"at un adev!rat imn neamului nostru.

Despre Valeriu Papahagi – acest adev!rat savant,
cu o vast! oper! istoric! $i filologic!, având la baz!
solida sa preg!tire în disciplinele umaniste, cultura
acumulat! sistematic $i progresiv, prin studii supe#
rioare în România $i în str!in!tate, prin munc! de
cercetare în bibliotecile europene (prin care a
„colindat”, trimis de N. Iorga s! studieze izvoare,
documente în greac! $i latin!) $i în Biblioteca Aca#
demiei – s#au scris $i se cunosc pu"ine lucruri. El a
continuat $irul unor reprezentan"i de seam! ai elitei
intelectualit!"ii române$ti, din aceea$i familie: Nicolae
Papahagi (tat!l), Pericle Papahagi (unchi), Tache
Papahagi (v!r), Emil Papahagi (v!r), Emil#George
Papahagi (frate), urma"i de italienistul Marian
Papahagi $i de fiul acestuia, Adrian Papahagi.
La ace$tia, se adaug! multe nume de Papahagi,
purtate de medici, ingineri $.a. – to"i oameni instrui"i,
precum inginerul Toni Papahagi $i dr. ing. Lambrache
Papahagi, profesor universitar la Politehnica bucu#
re$tean!. S! nu#l uit!m nici pe doctorul Constantin#
Dorin Papahagi, figur! marcant! a medicinii din
ora$ul Câmpina.

Valeriu a fost nu numai un continuator, ci $i un
întregitor, deschizând orizonturi noi în aromânistic!,
prin amploarea izvoarelor, a documenta"iei
$i a comentariilor personale.

Cum s#au publicat pu"ine date privind originea
$i biografia sa, consider!m necesar s! le facem
cunoscute, informa"ii inedite pe care le de"inem direct
de la acest mare Profesor, notate în caietele noastre,
la întâlnirile avute sau din materialele pe care ni le#a
pus la dispozi"ie, în perioada îndelungat!, de 20 de
ani, în care ne#a fost profesor de spaniol!, sf!tuitor
$i îndrum!tor în domeniul filologiei romanice. Acestea
au constituit baza lucr!rii Umanistul Valeriu Papahagi
!i studiile sale privind trecutul aromânilor, Ed. Tipo#
Man, Ploie$ti, 2010, 342 p.

Familia Papahagi se trage din localitatea
Avdela, situat! în mun"ii Pindului. Tache
Papahagi, foarte bine documentat, prezint!

date interesante pentru destinul acestei etnii roma#
nice din Peninsula Balcanic!. Ele au fost publicate
$i în Galaxia româneasc" [An I, nr. 2(5), 1991] prin
bun!voin"a domnului dr. ing. Stama %otri din Gala"i,
care intrase în posesia acestor lucr!ri. Din acestea
cit!m câteva date esen"iale care corespund unei
epoci deja dep!$ite, dar care merit! amintite.

„Vitalitatea neamului nostru s#a p!strat $i a sporit
între hotarele p!mântului românesc, mo$tenit din
mo$i#str!mo$i. Dar, dac! în nordul Dun!rii constat!m
aceast! înt!rire $i tenacitate a poporului român,
pentru sudul Dun!rii lucrurile devin din ce în ce mai
dureroase, mai amarnice. Zbuciumatul trecut istoric
s#a ab!tut dezastruos asupra elementului românesc
sud#dun!rean, împu"inându#l din ce în ce mai mult,
pentru ca ast!zi el s! se vad! pe "!rmurile pr!p!s#
tiilor na"ionale. De unde, înainte vreme, pân! la
stingerea imperiului româno#bulgar de sub dinastia
româneasc! a As!ne$tilor, puterea neamului
românesc st!pânea în sudul Dun!rii pe versan"ii
Balcanilor $i ale Pindului, dup! stingerea acestui
imperiu fatalitatea a vrut ca Românimea sud#dun!#
rean! s! piard! din ce în ce mai mult ca num!r,

ca putere $i ca teritoriu. O bun! parte trece în Dacia
lui Traian, mare parte devine Bulgari, Sârbi $i chiar
Albanezi $i Greci, pentru ca ast!zi din întreaga pânz!
de via"! roman! sau latin! ce se întindea pe tot
cuprinsul Peninsulei Balcanice, exceptând Grecia,
s! nu r!mân! decât întrist!toare $i amenin"ate
frânturi de neam românesc.”

În acest studiu, autorul se refer! $i la Avdela.
„Masivul muntos al Pindului se g!se$te în

continuitate teritorial! cu Tesalia. Amândou! aceste
regiuni ne prezint! cea mai mare $i mai compact!
mas! de Aromâni. Aici sunt cele mai numeroase
sate exclusiv aromâne!ti (subl. în text), printre care
amintim: 1) Avdela, focarul cultural#na"ional al cauzei
aromâne$ti, patria lui Apostol Margarit& a fost incen#
diat pentru ultima dat! în 1905 de c!tre antar"ii greci&
el se g!se$te la poalele muntelui Vasili"a (2300 m)”.
Se continu! enumerarea cu: 2) Aminciu, 3) Samarina,
4) Perivole, 5) C"l"ril'i $i 6) Sâracu# „În afar! de
acestea, relev!m înc! câteva: B!iasa, Furca, Turia,
Amer, P!dz, Breaza, Zmixi, Luca, Cârne$i, Grebeni"i,
Floriu, Flamburari, Cornu, Dziniradz, Malaca$i etc.
Demn de relevat e faptul c! toate comunele sau
satele sunt locuite exclusiv de Aromâni, f!r! nici un
str!in m!car, fie el grec, evreu sau de alt neam. În
ceea ce prive$te aspectul satelor, de re"inut c! toate
casele sunt cl!dite din piatr!, cu mai multe înc!peri
$i chiar cu unu pân! la dou! etaje.”

Tat"l s"u, Nicolae Papahagi, s#a n!scut
la Avdela în 1868 $i a decedat la Bucure$ti,
în 1931. Se tr!gea dintr#o familie de celnici

(cetnici) – no"iune ce desemna tagma marilor propri#
etari de oi, o adev!rat! aristocra"ie a ciob!niei – cu
locuin"a de var! la Avdela (e vorba, deci, de ciobanii
transhuman"i, cu dou! locuin"e: prim!vara, de Sf.
Gheorghe, plecau la munte, iar de Sf. Dumitru,
coborau în $esurile Macedoniei). În 1877, o mare
nenorocire se abate asupra turmelor: din cauza unei
ierni cumplite, mor toate oile. Tat!l îl trimite pe fiul s!u
Nicolae (deci pe tat!l lui Valeriu) la m!tu$a dinspre
mam!, preoteas!, la Vlaho#Clisura. De aici începe
urcu$ul intelectual al neamului Papahagi: descins de
costumul tradi"ional complet alb, a stat în cas! pân!
i s#au cusut anteriu $i i$lic $i va deveni profesorul
Nicolae Papahagi, directorul Institutului universitar
românesc de la Istanbul, cu internat. Statul român
a înfiin"at, în 1905, cu consim"!mântul Guvernului
Otoman, acest internat universitar pentru studen"ii
macedo#români care, dup! ce#$i luau diploma în
România ca medici, ingineri, farmaci$ti $i juri$ti,
erau trimi$i ca bursieri în capitala Imperiului Otoman
pentru a#$i însu$i $i limba turc!. Alexandru Lahovary,
ministru al României la Constantinopol [Istanbul,
capitala Imperiului Otoman pân! în 1923], în Amin$
tiri diplomatice, din Revista Funda%iilor Regale, I,
Constantinopole, 1902$1906, p. 34, scrie: „În vedere
de a îndrepta aceast! situa"iune, trebuia ca tinerii
aromâni s! fie îndemna"i s! urm!reasc! o carier!
le ei acas!, lucru care nu era realizabil îns! decât în
m!sura în care li s#ar fi dat $i putin"a de a urma studii
superioare la Universitatea din Constantinopol. În
acest scop am ob"inut autorizarea guvernului nostru
de a înfiin"a pentru ei un c!min universitar, pe care
l#am instalat $i l#am mobilat confortabil, într#o cas!
înc!p!toare din Pera $i l#am pus sub conducerea
unui tân!r înv!"at – Nicolae Papahagi.” A încetat
s! func"ioneze odat! cu st!pânirea turceasc!
în Macedonia.

În România ilustrat", 1905, octombrie, exist!
un articol semnat cu pseudonimul Is.L.Am., intitulat

De fra%ii no!tri din Turcia –
internatul universitar românesc
din Constantinopol (pp. 291#
294), în care, drept încheiere,
autorul scrie: „%i înainte de a
încheia cu aceast! descriere,
socotesc de datoria unui om
impar"ial s! relev faptul c!,
dac! în acest internat domne$te ordinea, cur!"enia
$i o disciplin! exemplar!, dac! ochiul vizitatorului
e a$a de pl!cut impresionat, meritul revine domnului
Nicolae Papahagi – cunoscutul profesor $i publicist,
care, prin munca $i inteligen"a sa, prin grija de
aproape ce poart! a izbutit s! fac! din internatul
universitar o institu"iune cu care s! ne mândrim
$i s! o d!m de model tuturor str!inilor.”

Om de ac#iune, iubitor de neam, cunosc!tor
a mai multor limbi str!ine („se exprima în
francez! cu o elegan"! de invidiat” – spunea

fiul s!u Valeriu), publicist, Nicolae Papahagi se face
remarcat de autorit!"ile române$ti. E cel care în 1913
(dup! primul r!zboi balcanic), a condus delega"ia din
care f!cea parte $i George Murnu (1868#1957) $i Iuliu
Valaori (1867#1957), care mergea prin toate capitalele
marilor puteri din Europa (Budapesta, Viena, Berlin,
Paris, Londra, Roma, Madrid) pentru a reprezenta
interesele românilor din sudul Dun!rii, cu misiunea
de a pleda pentru a nu fi împ!r"i"i între statele balca#
nice. Pentru speciali$tii care studiaz! aceste aspecte
ale istoriei neamului, un interes deosebit îl prezint!
rapoartele diplomatice.

Dup! desfiin"area internatului universitar, profesorul
Nicolae Papahagi mai r!mâne la Constantinopol
pân! dup! Primul R!zboi Mondial, ca profesor $i ca
îns!rcinat cu diverse treburi ale României. Ca atâ"ia
al"i compatrio"i, a în"eles c! aromânii, dac! vor s!
existe, nu pot supravie"ui ca neam decât la români,
altfel se topesc în masa celorlalte popoare. Deci, $i
fiii s!i î$i pot îndeplini destinul numai printre românii
din "ar!, drept care, în prim!vara anului 1919,
întreaga familie se stabile$te în Bucure$ti. Bine
informat în probleme de istorie $i politic!, întreprinde
noi c!l!torii prin capitalele europene, pentru a sus"ine
interesele aromânilor, supu$i dezna"ionaliz!rii.
S#a stins din via"! în 1931, la 63 de ani $i este
înmormântat la Bucure$ti.

Al"sat !i câteva scrieri care trateaz!
problemele aromânilor supu$i dispari"iei:
La question macédonienne, Bucure$ti, 1901

(52 p.), Les Roumains de Tourquie, Bucure$ti, 1905
(184 p.)& în colaborare cu Jules Brun, a publicat
Romanul din Pind intitulat Mo!neagul de la munte,
Minerva, 1904 (312 p.). La Istanbul a editat ziarul
Courrier des Balkans. A lucrat în cadrul Ministerului
Afacerilor Str!ine din România. A func"ionat, de
asemenea, ca translator (pentru mai multe limbi
str!ine) $i a ob"inut titlul de consul.

Despre ace$ti renumi"i aromâni, mi#au oferit date
$i doi nepo"i care, spre deosebire de înclina"ia familiei
spre studii filologice, istorie, medicin!, au devenit
ingineri: Toni Papahagi $i Lambrache Papahagi, fost
profesor, doctor inginer, la Institutul Politehnic din
Bucure$ti. Acesta, cu pricepere de inginer, a realizat
schema (arborele genealogic) familiei Papahagi,
începând cu Nicolae $i fra"ii s!i. Toni Papahagi,
împreun! cu so"ia sa Cornelia, m#a dus la Cimitirul
Reînvierea s! aprindem o lumânare la c!p!tâiul
str!mo$ilor (printre care se afl! $i întreaga familie
N. Papahagi).

Umanistul Valeriu Papahagi (I)
Elis RÂPEANU

„Gheorghe S. Nadiu, prin introducerea no#iunii de filtru cuantificat
într#o algebr! boolean! monadic!, a ar!tat cum se poate ob"ine o
algebr! trivalent! 'ukasiewicz, de asemenea, el a ob"inut o carac#

terizare algebric! a teoremei de completitudine din logica intuitiv! a lui Kripke.”
(G.%t. Andonie, Istoria &tiin%ei în România, Editura Academiei RSR, 1981) [2].

Logica fuzzy (în englez! „fuzzy” înseamn! „vag”, „neclar”, „estompat”) este
definit! ca o extindere a logicii conven"ionale boolene, pentru a cuprinde adev!rul
par"ial, valori ale adev!rului cuprinse între „complet adev!rat” (1) $i „complet fals”
(0). Spre deosebire de logica clasic!, în care se lucreaz! cu doar dou! valori de
adev!r, exacte (notate de ex. 0 pentru fals $i 1 pentru adev!rat), logica fuzzy,
introdus! de Lotfi A. Zadeh, folose$te o mul"ime continu! de valori logice cuprinse
în intervalul [0, 1], unde 0 indic! falsitatea complet!, iar 1 indic! adev!rul total.
Astfel, dac! în logica clasic! un obiect poate apar"ine (1) sau nu (0) unei mul"imi
date, logica fuzzy lucreaz! cu gradul de apartenen"! al obiectului la mul"ime,

acesta putând lua valori între 0 $i 1.
Logica fuzzy ofer! instrumentele necesare pentru reprezentarea în sistemele

inteligente a unor concepte calitative imprecise, cum ar fi frumos, înalt, cald, ieftin,
bun etc., concepte numite variabile lingvistice sau variabile fuzzy. Pentru repre#
zentarea acestora se folosesc mul"imile fuzzy $i numerele fuzzy, care exprim!
din punct de vedere cantitativ interpretarea calitativ! a termenilor lingvistici.
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Stima!i colegi,
V! rog s! m! ierta"i dac! ve"i

observa c! glasul meu tremur! rostind
aceast! cuvântare.

M! aflu sub st!pânirea unei îndoite
emo"ii: întâi, de a vorbi întâia oar! în
fa"a acestui înalt areopag #i al doilea,

de a m! fi încumetat s! vorbesc despre Hasdeu, un uria#, a c!rui enorm!
activitate în domeniul cuget!rii nu poate fi restrâns! în marginile unui discurs.

Exprimându$v!, deci, stima"i colegi, adânca mea recuno#tin"! pentru distinsa
onoare ce mi$a"i f!cut de a m! primi în mijlocul d$voastre, îmi îndeplinesc cu sfial!
anevoioasa sarcin! ce mi$am luat de a împrosp!ta în memoria d$voastre silueta
marelui r!posat, care a fost, f!r! îndoial!, una din podoabele Academiei.

Nu am trebuin"! s! fac o lung! descriere despre dânsul. Cine n$a cunoscut
pe Hasdeu?

Cine n$a auzit de numele lui, care a r!zb!tut în toate "!rile
unde r!sun! graiul românesc?

Originar din Basarabia, el apar"inea unei vechi familii
încuscrite cu familia Petriceicu, care a domnit odinioar!
în Moldova. P!rintele s!u, Alexandru Hasdeu, om de mare
erudi"ie, a fost membru al Societ!"ii Academice Române,
în 1867, adic! chiar la înfiin"area ei, îns! nu a luat niciodat!
parte la #edin"ele acestei societ!"i.

Fiul s!u, Bogdan Petriceicu Hasdeu, marele nostru
disp!rut, #i$a f!cut studiile la Harkov, a servit câ"iva ani în
armata ruseasc! #i, când Tratatul de la Paris ne$a retrocedat
o parte din Basarabia, el, stabilit fiind în Cahul, a optat pentru
România, patria mum!.

Astfel, pe lâng! o achizi"iune teritorial!, am avut norocul
s! facem #i achizi"iunea lui Hasdeu, într$o epoc! când în
"!rile noastre desp!r"ite era totul de f!cut.

Dac!, îns!, prin un concurs de împrejur!ri neatârnate
de voin"a noastr! am repierdut Basarabia, ne$a r!mas totu#i
Hasdeu, care, prin multele #i eminentele sale însu#iri,
a ridicat sus nivelul cultural al "!rii.

De cum a pus piciorul pe p!mântul mumei patrii, o transformare s$a f!cut
în sufletul s!u.

V!zându$se în "ara binecuvântat! a Moldovei, ap!rat! #i p!strat! cu atâtea
jertfe de munc! #i de sânge de str!mo#ii no#tri #i ai lui, sim"indu$se înc!lzit
de soarele libert!"ii, sub razele c!ruia putea cugeta, scrie #i descrie în deplin!
siguran"!, p!truns de frumuse"ea câmpiilor, a codrilor #i a mun"ilor no#tri, precum
#i de entuziasmul cald al poporului, care, în acel timp de lupte mari pentru Unire,
era tocmai în paroxismul frigurilor rena#terii na"ionale, Hasdeu primi botezul
patriotismului #i, din acel moment, toate facult!"ile lui intelectuale au fost închinate
adev!ratei lui patrii, de care îl lega vocea sângelui.

Aici, el a ocupat rând pe rând diferite func"ii: judec!tor la tribunalul de la
Cahul (1857), profesor de istorie la Liceul din Ia#i #i bibliotecar al Universit!"ii%
iar în Bucure#ti, unde s$a stabilit în urm! definitiv, a reprezentat jude"ul Cahul
ca deputat timp de trei ani (1867$1870) #i, în fine, a fost numit director general
al Arhivelor Statului #i membru în Consiliul permanent pe lâng! Ministerul
Cultelor #i al Instruc"iunii Publice.

În vederea vastelor sale cuno#tin"e lingvistice s$a fundat, anume pentru dânsul,
la Universitatea din Capital! o catedr! de filologie comparat!, pe care a ocupat$o
pân! aproape de sfâr#itul vie"ii #i, în fine, ca încoronare a carierei sale literare #i
#tiin"ifice, a fost ales membru al Academiei Române, unde a lucrat cu o neobosit!
activitate timp de 30 de ani.

A mai fost numit membru onorific al Academiei Imperiale de &tiin"e din Peters$
burg, al Academiei literare sârbe#ti din Belgrad #i al Societ!"ii lingvistice din Paris.

C!s!torit cu o românc! din Transilvania, el a avut un unic copil, o fiic!, Iulia,
înzestrat! de natur! cu frumoase daruri intelectuale, dar care, din nefericire,
a murit în floarea tinere"ii, l!sând pe p!rintele ei nemângâiat.

Stima!i colegi,
Sunt 40 de ani aproape de când am avut fericita ocazie s! fac cuno#tin"a

lui Hasdeu. De cum l$am v!zut pentru prima oar!, figura lui de filosof adânc
mi$a impus.

Avea un chip caracteristic, care se deosebea dintre o mie. O frunte ca o
cupol! puternic desf!#urat!, în dosul c!reia furnicau gândurile% ni#te ochi vii, plini
de lumin! #i de autoritate, de sub genele c!rora izvorau s!ge"i de ironie, un glas
incisiv, t!ietor, înaintea c!ruia te sim"eai dezarmat, a#a era Hasdeu, un om de
o frumuse"e b!rb!teasc! sculptural!, care se impunea privirilor #i te f!cea, când
îl vedeai, s! zici: „iat! un cap care #tie multe”.
&i în adev!r #tia multe.
El era o natur! foarte bogat! #i complex!, înzestrat! cu aptitudini multe #i

diverse, dintre care unele f!r! niciun fel de asem!nare sau afinitate între ele.
Astfel, era în acela#i timp dramaturg, poet liric #i satiric, filolog, istoric #i filosof$

spiritist, specialit!"i care, de obicei, se exclud unele pe altele #i care cu greu
se pot întruni într$un singur om.

Dânsul, ca s! zic a#a, str!lucea, radia, lumina în diferite direc"ii, întocmai ca
diamantul cu mai multe fe"e. El înf!"i#a problema psihic! cea mai complicat! #i
mai grea de rezolvat, c!ci, de#i fire cercet!toare #i spirit analitic în primul loc, care
nu admitea nimic f!r! prealabil examen, avea totu#i, într$un col" al sufletului s!u,
o mare doz! de misticism.

În studiile sale pur istorice, era, în acela#i timp, poet, a#a c!, din ast! cauz!,
imagina"ia sa aprins! #i ve#nic însetat! de descoperiri noi s$alunec! uneori peste
limitele adev!rului #tiin"ific. De altfel, el însu#i a recunoscut lupta ce adeseori se
petrecea în el între sentiment #i ra"iune prin cuvintele: „Zicând aceasta, iat! cum
eu însumi, ca român, simt o cald! emo"ie. A o birui deplin, a o supune ra"iunii
celei reci, f!r! a scoate m!car un suspin de protest e anevoie.”

Vrea s! zic! nu totdeauna #i nu u#or ra"iunea rece biruia în el sentimentul
personal.

Cu toate aceste neajunsuri, la care
îl conducea temperamentul s!u de artist
impulsiv, el a produs o mi#care enorm! în
domeniul istoriei #i al filologiei, tocmai prin
metoda analitic! ce a c!utat s! o introduc!
pretutindenea. Dânsul a pus în lumin!
nenum!rate documente pân! la el ne#tiute,
culese din arhivele diferitelor "!ri ce a
cutreierat, dânsul a infiltrat, în genera"ia
contemporan! lui #i în aceea care l$a
urmat, dragostea investiga"iilor, dorul de
a descoperi tainele trecutului nostru istoric,
tendin"a de a urm!ri #i explica, pas cu pas,
pe baze ra"ionale, înl!turarea evenimentelor,
într$un cuvânt, dânsul a deschis o er! nou!,
a f!cut #coal!, a#a c! impulsiunea fiind
dat!, avem acum la îndemân! un material
imens #i un p!mânt fr!mântat gata, care
a dat, sub mâna harnic! #i r!scolitoare

a speciali#tilor istorici de ast!zi, roadele cele mai folositoare.
Îmi este cu neputin"! s! în#ir aici toate scrierile izvorâte din pana lui Hasdeu

#i s! fac o dare de seam! m!car cât de restrâns! despre con"inutul lor, c!ci ar fi
s! dep!#esc mult limitele permise ale cuvânt!rii mele. Aceste scrieri, care, toate,
poart! mai mult sau mai pu"in pecetea geniului s!u, sunt atât de numeroase #i
atât de variate, încât numai cetind lista lor te cuprinde mirarea cum a putut fi de
ajuns o via"! de om pentru o oper! a#a de întins!. E în adev!r ceva neînchipuit
cât capital de munc!, de energie, de erudi"ie a trebuit s! cheltuiasc! el pentru
ca s! încheie, în spa"iul unei vie"i, un #ir de atâtea mari lucr!ri.

M! voi m!rgini, deci, s! citez din domeniul literaturii: Micu!a, trei zile "i trei
nop!i din via!a unui student, nuvel! satiric!% Domni!a Ruxandra, dram! în proz!%
Schylock, Gobseck "i Moise, studiu literar, din care reiese viu #i puternic spiritul
s!u na"ionalist% R#zvan "i Vidra, dram! istoric! în versuri% un volum de Poezii
#i Trei Crai de la R#s#rit, comedie în dou! acte.

R#zvan "i Vidra a avut, cu deosebire, un imens succes, c!ci volumul a ajuns
la a patra edi"ie, iar drama este #i ast!zi de actualitate. Oricât de întemeiate ar fi
p!rerile emise de d$l Petru Carp în tinere"ea sa despre aceast! lucrare #i oricâte
gre#eli de ritm a g!sit în aproape 2000 de versuri ale lui Hasdeu, R#zvan "i Vidra
este #i r!mâne cea mai însemnat! oper! dramatic! din câte s$au scris înaintea
ei #i dintre multe altele câte s$au scris în urm!.

În domeniul istoriei, avem de semnalat Arhiva istoric#, o publica"ie periodic!
s!pt!mânal! ap!rut! în Bucure#ti, de la 1865$1867, în trei volume mari, sub
auspiciile ministerelor de Justi"ie #i de Instruc"iune Public!. Aceast! publica"ie
cuprinde o mare adunare de documente cu explicarea lor, izvoare pre"ioase
pentru stabilirea a o sum! de fapte pân! atunci necunoscute sau r!u cunoscute
din trecutul vie"ii noastre na"ionale.

Avem via"a #i scrierile lui Luca Stroici, un volum.
Avem Istoria lui Ioan Vod# cel Cumplit, care, prin frumuse"ea stilului

#i descrierea colorat! a evenimentelor, te farmec! de parc! ai crede
c! nu e o istorie adev!rat!, ci un poem eroic.

Avem Columna lui Traian, revist! lunar! de istorie, filologie #i psihologie
poporan!, ap!rut! în mai multe volume.

Avem Zina$Filma, go!ii "i gepizii din Dacia, studiu istoric lingvistic.
Avem apoi de înregistrat o lucrare gigantic!, Istoria critic# a românilor,

publicat! în 1873$1875, în dou! mari volume, lucrare care n$are decât un cusur,
c! nu e ispr!vit!. Îns! el s$a temut c! scurtimea vie"ii nu$i va da r!gaz s! duc!
opera pân! la sfâr#it, c!ci iat! ce zice în prefa"a c!r"ii: „Mi$am în"eles misiunea
pe o scar! colosal!. Tot ce ne îngroze#te este ca nu cumva munca #i voin"a
s! fie covâr#ite prin s!r!cia puterii. Cine #tie dac! Me#terul Manole nu va c!dea
de pe schele.”
&i în adev!r, nu i$a fost dat s! ispr!veasc! aceast! monumental! lucrare.

Bogdan Petriceicu Hasdeu
Nicolae GANE

Prozatorul Nicolae Gane (1838"1916) a fost
prefect de Suceava #i Dorohoi, prefect #i primar la Ia#i,
deputat, ministru al Agriculturii, pre#edinte al Senatului,
membru al societ$!ii literare Junimea, colaborator la
Convorbiri literare. La 23 martie/4 aprilie 1882 a fost ales
membru corespondent al Academiei Române #i membru
titular la 1/13 aprilie 1908. Vicepre#edinte al Academiei
în 1912"1913.

%i"a sus!inut discursul de recep!ie, cu titlul Bogdan
Petriceicu Hasdeu, la 13/26 mai 1909& r$spunsul la
discurs a fost rostit de Iacob C. Negruzzi.

Relu$m aici discursul a#a cum este reprodus în
volumul IV al seriei Discursuri de recep!ie (Editura
Academiei Române, Bucure#ti, 2005), serie îngrijit$ de
dr. Dorina N. Rusu, membru corespondent al Academiei
Române. (Nota redac!iei)
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Totu!i câte orizonturi noi n"a deschis acest studiu, primul care s!a
f"cut pe o asemenea baz" #i în a#a propor$ii, câte probleme n!a rezolvat
#i cât material n!a pus la îndemâna urma#ilor lui pentru a împr"#tia

lumina în multe p"r$i întunecoase ale istoriei noastre.
Este o adev"rat" pierdere pentru tezaurul nostru #tiin$ific c" Istoria critic!

a românilor n!a putut fi ispr"vit", precum n!au fost ispr"vite mai multe alte mari
opere începute de el.

Despre a îmbr"$i#a larg, a vedea mare, dânsul, pe lâng" c" concepea
lucr"ri prea vaste, de multe ori peste sfera puterilor omene#ti, apoi, împins de
temperamentul s"u de poet, se l"sa u#or ademenit de diferite alte întreprinderi,
care îl atr"geau prin noutatea lor.

A# putea s"!l compar cu un vultur iubitor de culmile cele mai înalte #i mai
ame$itoare, dar care salt" mereu de pe o culme pe alta, în doru!i nepotolit
de a c"uta noi perspective #i noi emo$ii.

În domeniul filologiei avem:
Principii de filologie comparativ! ario"europene, un volum cu aplica$ii la istoria

limbii române.
Avem Cuvinte din b!trâni, oper" însemnat", compus" din dou" volume, dintre

care cel dintâi statornice#te limba român" vorbit" între anii 1550 #i 1600, studiu
paleografic!lingvistic de o mare erudi$ie, bazat pe o bogat" culegere de texte
române#ti #i noti$e istorice #i înso$it de observa$ii filologice de Hugo Schuchardt,
iar volumul al doilea cuprinde un studiu comparativ al c"r$ilor populare române
din secolul XVI, în raport cu limba popular" vorbit".

Ambele aceste volume sunt de o mare valoare #i indispensabile pentru oricine
se ocup" cu studiul limbii #i istoriei noastre.

Apoi ce s" mai zicem de Etymologicum Magnum Romaniae, iar"#i dou" mari
tomuri, lucrare nu mai pu$in important", întreprins"
dup" ini$iativa luat" de M.S. regele. Îns", prin
desf"#urarea ce i!a dat, consultând atâtea texte de
autori români #i str"ini pentru a statornici etimologia
fiec"rui cuvânt, desigur i!ar fi trebuit lui Hasdeu mai
multe vie$i pentru a o ispr"vi.

Trebuie, de asemenea, s" men$ionez #i un tratat
al s"u de filosofie spiritist", intitulat Sic cogito.
Ce e via#a? Ce e moartea? Ce e omul?

Aceste mari probleme ale existen$ei omene#ti,
r"mase pân" acum nedezlegate, î#i vor g"si,
cu timpul, crede el, explicarea în #tiin$a spiritist".
Universul, a#a cum este pl"smuit, are taine pe
care noi nu le cunoa#tem #i în sânul lui se petrec
fenomene care scap" puterii de percepere a
sim$urilor noastre. Dar lumea mereu evolueaz"
#i se perfec$ioneaz".

Astfel, zice el, omul, întrupat cum este ast"zi, nu poate fi ultimul cuvânt
al crea$iei% c"ci, dup" chiar teoria darwinian" îndeob#te admis", toate fiin$ele,
începând de la cele neorganice, brute, pân" la cele organice cu via$" proprie,
formeaz" un lan$ cu atâtea verigi câte specii sunt #i care merg mereu, trans!
formându!se pân" la om, culmea dezvolt"rii organice pe p"mânt.

Apoi, de ce lan$ul s!ar opri aicea, adaug" el, #i n!ar exista între om #i
Dumnezeu alte fiin$e intermediare, neîntrerupte, superioare omului? De ce
lan$ul care merge în jos pân" la infinit n!ar merge #i în sus, tot pân" la infinit,
adic" pân" la fiin$a suprem", Dumnezeu?...

Aceste puncte de întreb"ri el le discut" dup" datele #tiin$ei spiritiste, care
este, în acela#i timp, #i o #tiin$" experimental" #i ajunge la convingerea c"
exist" Dumnezeu, creatorul marelui univers, c" exist" suflet nemuritor, c" exist"
un leg"mânt între cei pleca$i de pe p"mânt #i cei r"ma#i înc" în via$".

&tiin$a spiritist", de#i înc" în fa#" #i privit" cu mult" neîncredere de o parte
din lumea cult", este, de altminterea, adaug" el, în deplin" concordan$" cu
înv"$"turile moralei #i cu preceptele tuturor religiilor.

Cu aceste studii #i!a încheiat el cariera de om înv"$at% acestea au fost, precum
a spus stimatul nostru coleg, d!l Onciul, în fa$a mormântului ilustrului r"posat,
ultima faz" de manifestare a spiritului s"u complex #i vast.

M!am oprit numai la aceste câteva scrieri, care pun mai mult în relief firea
bogat" a lui Hasdeu, c"ci, dac" dânsul n!ar fi scris decât acestea, înc" ar fi fost
de ajuns s" merite locul de colos ce i l!a dat contele Angelo De Gubernatis.

Aici e locul s" adaug c", pe lâng" inteligen$a scânteietoare ce se rev"rsa din
ochii, vorbele #i scrierile lui #i pe lâng" vasta cultur" enciclopedic" ce o poseda
într!un grad mai înalt decât mul$i dintre contemporanii lui, el poseda în mare doz"
#i nota ironic" pe care o întrebuin$a adeseori în contra adversarilor lui prin ziarul
s"u umoristic Satirul. To$i se temeau de ascu$i#ul sarcasmelor sale.

Astfel, îmi aduc aminte cu mult" pl"cere de un episod din via$a literar" a
cercului Junimii din Ia#i #i a lui Hasdeu din Bucure#ti, zic cu mult" pl"cere c" se
refer" la o epoc" dep"rtat" #i frumoas", pe când to$i membrii Junimii, între care
m" num"ram #i eu, eram în prim"vara vie$ii #i lucram la sus$inerea Convorbirilor
cu un entuziasm ce este dat numai tinere$ilor s"!l aib".

Aici s"!mi fie permis s" fac o mic" digresiune, c"ci epoca aceea de încordat"
munc" are importan$a sa în istoria literaturii noastre #i merit" oarecare
desf"#urare.

Este aproape o jum"tate de secol (ce departe suntem de acele timpuri!) de
când, un m"nunchi de tineri iubitori de literatur" se adunau la Ia#i, de obicei
sâmbetele, rând pe rând la domnii Maiorescu, Iacob Negruzzi #i Pogor, unde
se discutau numai #i numai chestiuni literare #i #tiin$ifice. Ceea ce lega mai
mult la început pe ace#ti tineri era prietenia personal" dintre dân#ii #i dragostea
lor pentru ocupa$iuni mai estetice.

Num"rul lor a crescut repede, a#a c" aceast" grupare a sim$it nevoia de
a!#i crea un organ de publicitate #i a se constitui într!o societate literar" regulat"
cu numele Junimea.

Caracteristic, îns", este c" acea societate a dus o via$" de treizeci de ani #i
mai bine f"r" statute, pre#edinte, vicepre#edin$i #i secretari sau mai bine vorbind
cu un statut sui"generis, care se alc"tuia dintr!un singur articol #i acela nescris:
Intr! cine vrea, r!mâne cine poate. Iar în anul 1867, când s!a înfiin$at revista

literar" a c"rei aniversare de 40 de ani s!a s"rb"torit acum doi ani, nimeni nu
s!a gândit c" dânsa va ajunge s" fie decanul tuturor ziarelor #i revistelor din $ar".

În mijlocul unei veselii generale, ea a fost botezat" cu numele modest
de Convorbiri literare, care i!a adus noroc, c"ci iat!o acum ajuns" la adânci
b"trâne$e. 

&i, Doamne, ce îndemân" ne era fiec"ruia la seratele s"pt"mânale ale
Junimii, unde domnea spiritul de colegialitate cel mai curat, unde politica era cu
des"vâr#ire exclus", unde critica era liber", dar totdeauna dreapt" #i f"r" patim"
#i unde ne sim$eam într!o atmosfer" cu totul senin", neatins" de grijile #i nevoile
vie$ii zilnice.

Acele timpuri de mult asfin$ite, dimpreun" cu soarele tinere$ii noastre, nu le
vom uita niciodat", c"ci ele au avut #i au înc" #i acuma o înrâurire hot"râtoare
asupra activit"$ii fiec"ruia dintre noi.

Din contactul ce am avut unii cu al$ii ne!am molipsit de dragostea de munc"
#i ne!am deprins, fiecare dup" putere, s" tragem brazde în ogorul în$elenit
al literaturii noastre na$ionale.

A fost un imbold de lucru cum nu s!a mai v"zut.
A fost o perioad" de adev"rat" reînviere literar", c"ci, în acest mijloc prielnic,

s!au n"scut #i s!au dezvoltat talente care, în alte împrejur"ri, cine #tie dac" nu
ar fi r"mas pierdute. Iar c" brazdele trase de cercul Convorbirilor în r"stimp
de 42 de ani au dat roade folositoare, aceasta ast"zi nu se mai poate t"g"dui,
dovad" c" mai to$i membrii din zisa societate, care se g"sesc ast"zi în via$",
au meritat onoarea s" fie rând pe rând primi$i sub cupola onoratei Academii, iar
dintre cei mor$i cine ar fi putut s" declare nevrednici de aceast" înalt" distinc$iune
pe un Eminescu, un Creang", un Conta #i poate #i al$ii?

Fiind, îns", c" Convorbirile inaugurase atunci pentru întâia#i dat" o er"
de critic" sever", dar dreapt" în contra
produc$iunilor rele #i al falselor talente, #i!a
atras de la început chiar un num"r însemnat de
du#mani, între care în primul loc figura Revista
contimporan! din Bucure#ti, cu Hasdeu în
frunte. Dup" o serie de articole de polemic"
literar", sus$inut" cu mult" aprindere de o parte
#i de alta, polemic" care a pasionat publicul
cititor #i l!a împ"r$it în dou" tabere, Hasdeu,
marele nostru adversar, care avea ferma con!
vingere, dup" nu #tiu ce informa$ii gre#ite #i
r"uvoitoare, c" cei de la Convorbiri sunt ni#te
analfabe$i lipsi$i de sentimentul patriotic, a jurat
s" dovedeasc" aceasta #i s"!i desfiin$eze.

Astfel, a pus prinsoare cu un prieten al s"u
c" Convorbirile vor publica o poezie proast",
care, pe lâng" altele, va con$ine o ironie amar"

la adresa Junimii. Într!adev"r, a trimis la redac$ia Convorbirilor o poezie intitulat"
La noi e putred m!rul, cu aluzii la mi#carea literar" de atunci, isc"lit" P. A.
C!lescu, cu alte cuvinte P!c!lescu #i cu acrostihul Convorbiri literare. Acolo,
în lipsa domnului Iacob Negruzzi din Ia#i #i f"r" a se b"ga de seam" atât la
acrostih, cât #i la isc"litur", s!a publicat poezia în coloanele Convorbirilor, ba,
înc", cu înlocuirea cuvântului virgin" în fecioar", ceea ce a agravat acrostihul,
pref"cându!l în Conforbiri în loc de Convorbiri. Aceast" nenorocit" îndreptare,
care a schimbat pe v în f tocmai pentru a da versului o culoare mai româneasc",
neao#", a dat prilej celor de la Contimporana, care ne acuzau, de altfel, #i de
germanofilism, s" zic" c" însu#i hazardul a complotat în contra noastr", dând
pe fa$" tendin$ele noastre neromâne#ti.

A fost atunci un mare chef la redac$ia Revistei contimporane #i o adev"rat"
consterna$ie la Convorbiri #i, de#i colegul nostru, Iacob Negruzzi, directorul
Convorbirilor de atunci, nu avea nicio vin" personal" în acest regretabil incident,
a fost 24 ore cel mai nemângâiat dintre directorii revistelor din $ar". .

Putem s" o m"rturisim aceasta acum cu toat" voia bun" ce ne!o red" timpul,
care #terge totul, pân" #i amintirea celor mai nepl"cute momente din via$a noastr".

Medalia are îns" dou" fe$e #i, fiindc" în fond dreptatea era în partea
Convorbirilor, aceast" revist" a avut satisfac$iunea s" se vad" deplin r"zbunat".

A v"zut, dup" scurt timp, Revista contimporan!, apriga sa adversar", dându!#i
sufletul, pe când Convorbirile tr"iesc #i ast"zi #i, ce e mai mult, a v"zut pe însu#i
Hasdeu figurând cu cinste în rândul scriitorilor de la Convorbiri #i asistând la
#edin$ele s"pt"mânale ce se $ineau în Bucure#ti, la domnii Maiorescu #i Negruzzi,
ba, înc", a avut deosebita pl"cere s"!l vad" colaborând în coloanele ei, în
octombrie 1884, când a publicat o poezie intitulat" Zilele babei #i, în iunie 1885,
când a publicat cuvântul a$a, extras din Magnum Etymologium, la care ocazie
redac$ia Convorbirilor a inserat în josul articolului urm"toarea noti$": „D!l B.P.
Hasdeu ne!a comunicat acest interesant specimen din marele dic$ionar etimologic
român ce lucreaz", specimen despre care vorbisem în no. 1 al Convorbirilor
literare a.c. (1885) #i!i deschidem cu pl"cere coloanele revistei noastre,
p"strând, dup" datorin$a autorului, ortografia întocmai”.

M"rul nu mai era putred.
Este bine în$eles c" revenirea lui Hasdeu la sentimente prietene#ti pentru

gruparea de la Convorbiri nu!i poate fi imputat" ca o sl"biciune% din contr", trebuie
s" o consider"m ca o dovad" despre rectitudinea judec"$ii sale în materie literar"
#i #tiin$ific", unde animozit"$ile personale n!au loc #i unde discu$iile cat" s" aib"
adev"rul la baz" #i s"!#i p"streze caracterul lor de pur" obiectivitate.

De altfel, Hasdeu #i!a schimbat de mai multe ori sentimentele în privin$a
Convorbirilor. Iritabil, ca orice fire de artist #i supus impresiunii momentului,
el u#or se sup"ra #i tot a#a de u#or se împ"ca. În fond, el nu era un p"str"tor
de uri îndelungate.

Cu aceast" ocazie trebuie s" recunosc c", dac" în sânul cercului Convorbirilor
s!a n"scut acum 42 de ani un curent s"n"tos pentru cultivarea literelor #i artelor
române, acest curent s!a repercutat în toate unghiurile $"rii #i a de#teptat în inima
tinerimii de atunci dragostea pentru munca literar", a#a c" Convorbirile s!au
sus$inut ani de zile nu numai cu produc$iunile membrilor din jurul ei, ci #i cu
o mul$ime de alte lucr"ri ce!i veneau din diferitele p"r$i locuite de români.
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Apoi, rând pe rând, au început a se forma !i în alte ora!e cercuri
literare, dintre care unele chiar f"r" simpatii pentru Convorbiri, dar totu!i
foarte utile, c"ci, din ciocnirea ideilor, r"s"rea scânteia adev"rului !i

fiecare scriitor, !tiindu#se supravegheat, controlat, î!i îngrijea mai bine lucrarea
!i nu se aluneca s" braconeze în codrii literaturii ca în p"mântul nim"nui.

Exemplele bune au totdeauna o înrâurire binef"c"toare.
Astfel a prins lumea a se îndulci de frumuse$ea poeziilor, legendelor !i

pove!tilor noastre populare, a r"sfoi cu interes cronicile !i documentele vechi
colb"ite de veacuri pentru a scoate la lumin" istoria neamului nostru, pe care
mult" lume de la noi !i înc" din cea pretins" civilizat" o cuno!tea mai pu$in
decât pe a Fran$ei !i a Germaniei.

Limba noastr" str"mo!easc", dezgropat" înc" de Vasile Alecsandri, ca o
comoar" ascuns" de la vetrele $"ranilor !i adus" la cinste în palatele bog"ta!ilor,
a fost, încet, încet, fr"mântat", sub$iat", îmbog"$it", a!a c" acuma, putem zice,
e destul de fin" !i de ml"dioas" pentru a exprima orice nuan$" a gândirii
!i a sim$irii.

Iar din toat" aceast" fiertur" a intelectualit"$ii noastre române!ti a ie!it o
pleiad" de poe$i, nuveli!ti, romancieri, dramaturgi, istorici, filologi etc., n"sc"tori
de opere de valoare, ce vor tr"i, precum !i un mare num"r de reviste, poate
prea mare pentru puterea de mistuire a publicului cititor de ast"zi% dar, oricum fie,
ele sunt semnul îmbucur"tor al progresului realizat !i, chiar dac" unele nu sunt
tocmai temeinic înfiin$ate !i nu corespund scopului,
totu!i, din num"rul cel mare, selec$ia se va face
de la sine !i cultura general" nu va r"mâne în
pagub".

În tot cazul, s#au trecut vremile acelea înapoiate
pe când în toat" $ara româneasc" nu era o revist"
sau abia una singur" !i aceea cu via$" !ubred"
!i scris" într#o limb" care ast"zi nu s#ar mai putea
citi.

Acest vederat progres se datore!te, în bun"
parte, mi!c"rii de la 1867, care ne#a scos din
starea de stagnare în care lâncezisem mai bine
de 16 ani.

A fost, în adev"r, înainte de 1867 o perioad"
de amor$ire intelectual", care se explic" prin faptul
c" mai to$i vechii scriitori ajunseser" în faza
neproductiv" a b"trâne$ii, iar al$ii, noi, n#au putut
ie!i la iveal" din cauza necontenitelor tulbur"ri
ce au zguduit statul nostru !i au absorbit toat"
activitatea !i puterea de munc" a poporului. Astfel,
abia sc"pa$i de ocupa$ia ruseasc" !i de cea
austriac", am !i intrat în v"lm"!agul marilor lupte pentru Unire, lupte memorabile,
unice în istoria noastr", apoi am trecut prin dou" c"im"c"mii provizorii, prin dou"
alegeri pentru Divanul ad#hoc !i prin o perioad" de !apte ani de domnie a lui
Cuza Vod", primul domn ales de libera voin$" a poporului.

În scurta lui domnie, îns", spiritul public a fost mereu atras !i st"pânit de
marile reforme politice !i sociale ce erau la ordinea zilei !i care au pus bazele
României moderne.

Negre!it c", în acest interval, când îns"!i existen$a $"rii era în joc, când
creierul poporului era preocupat numai !i numai de grija constituirii statului
român, toate talentele destoinice nu puteau s" aib" r"gazul !i lini!tea sufleteasc"
necesar" pentru a se deda la îndeletnicirea recreativ" a artelor !i literelor.

Talentele se produc !i se dezvolt" numai când sunt la ad"post de vicisitudinile
zilei de mâine.

Dar, la 1867, când Unirea era definitiv cucerit", când steaua bun" a $"rii
ne#a ajutat s" dobândim pe tron o dinastie str"in" ereditar", conform dorin$ei
Divanurilor ad#hoc, când, în sfâr!it, am c"p"tat încrederea c", ie!i$i din fr"mân#
t"rile periculoase, suntem singuri st"pâni pe soarta noastr", atunci era tocmai
momentul psihologic ca mi!carea literar", oprit" în loc de mai mul$i ani,
s" ia un nou zbor.

A!adar, paralel cu rena!terea politic" s#a produs !i rena!terea literar".
Atunci, ca o necesitate a timpului, s#a înfiin$at revista Convorbirile, care

a devenit repede organul de manifestare a tuturor cuget"rilor, sim$irilor,
impresiunilor înmagazinate în acele timpuri de cump"n".

A fost ca un fenomen de adev"rat" desc"rcare electric", ca o ploaie roditoare
ce s#a rev"rsat peste câmpul p"r"ginit !i, de aceea, revista Convorbirile s#a
n"scut atunci cu o putere de via$" capabil" de a o face s" se strecoare prin
toate greut"$ile unui r"stimp de 42 de ani !i s" ajung" acum, la b"trâne$e, înc"
în bun" s"n"tate.

Apoi, ceea ce a dat Convorbirilor acea deosebit" tr"inicie au fost nu numai
împrejur"rile favorabile în care s#a n"scut, ci !i avântul scriitorilor de atunci, care,
neinfluen$a$i de niciun scop egoist, s#au devotat intereselor culturale ale neamului
!i, prin o statornicie de munc" ce nu are exemplu, au lucrat mereu !i f"r" preget
la sporirea avutului nostru literar !i !tiin$ific.

Ast"zi, f"r" lips" de modestie, putem s" ne prezent"m înaintea str"in"t"$ii
cu un stoc cultural considerabil, ca un popor ie!it din vârsta copil"riei !i s"
revendic"m rangul ce ni se cuvine între popoarele civilizate.

De unde cu jum"tate secol înainte str"in"tatea abia dac" cuno!tea situa$ia
noastr" geografic" !i etnic", dar despre starea noastr" cultural" nici idee nu
avea, ast"zi vedem cu satisfac$ie cum multe, foarte multe din scrierile autorilor
no!tri sunt traduse în limbile moderne cele mai r"spândite, ceea ce probeaz",
evident, c" dac" aceste scrieri au meritat osteneala unei traduceri au trebuit
s" aib" o real" valoare.

Unul din marii pl"m"ditori ai limbii !i descoperitori de comori istorice, ie!it
la suprafa$" în acest proces de fermentare al intelectualit"$ii noastre a fost, f"r"
îndoial", Hasdeu, care nu plutea în sfera de activitate a Convorbirilor literare,
dar în ogorul în care a lucrat a aruncat s"mân$" mult" !i roditoare !i în ramura
istoriei !i a filologiei, cu deosebire, s#a ridicat mai presus de to$i predecesorii s"i.

S#a zis îns" de unii !i al$ii c" dânsul ar fi comis mai multe gre!eli în lunga
sa carier" de om de litere !i de !tiin$". Nu#mi permite cadrul restrâns al acestui

discurs s" enum"r !i s" discut aici diferitele chestiuni controversate ce au ocupat
presa în acele timpuri .

Mi#ar trebui pentru aceasta volume întregi !i o competen$" pe care nu o
posed. Hasdeu, care a lucrat în toate direc$iile !i a atacat toate genurile, a avut,
în adev"r, o via$" prea mi!cat", prea activ", prea plin" de inova$ii îndr"zne$e,
pentru ca, la rândul lui, s" nu fi întâlnit oameni care s"#l urm"reasc", s"#l critice
!i s"#i g"seasc" diferite neajunsuri în peregrin"rile sale istorice, filologice !i
literare. Într#o gr"din" atât de vast", cu flori atât de multe !i variate, precum
a fost câmpul de munc" al lui Hasdeu, nu e exclus" posibilitatea s" se g"seasc"
ici, colo câte o plant" de calitate inferioar". Dar, chiar de s#a g"sit, cine ast"zi
ar putea s"#i arunce piatra?

To$i, f"r" osebire, suntem supu!i gre!elilor, îns" nu to$i avem spre compen#
sa$ie înd"r"tul nostru o comoar" intelectual" acumulat" ca aceea a lui Hasdeu.

Suflarea mor$ii, perspectiva timpului au !ters cu des"vâr!ire în ochii posterit"$ii
orice umbr" din cadrul vie$ii sale p"mânte!ti, l"sând s" se vad" numai razele
luminoase ale muncii sale neîntrecute, singurele care str"bat distan$ele !i vor
str"luci prin p"tura vremurilor.

Hasdeu este, deci, !i va r"mâne, orice s#ar zice, cel mai mare istoric al
genera$iei sale, c"ci el, cel dintâi, precum am ar"tat, a în$eles noua îndrumare
ce trebuie s" se dea istoriei, care nu se cuvine s" fie o simpl" în!irare de fapte,
ci are mai cu seam" menirea s" oglindeasc" întreaga !i adev"rata via$" inte#

lectual", economic" !i politic" a unui popor !i
s" arate cauzele determinante care au produs
!irul faptelor ce încheag" istoria acelui popor.

De asemenea, în ramura filologiei, dânsul,
prin cuno!tin$a multor limbi str"ine !i, mai ales,
a tuturor dialectelor slave, precum !i prin
operele sale lingvistice s"vâr!ite, a ocupat,
cât a tr"it, neîntrerupt !i f"r" contesta$ie vârful
piramidei.

Prin urmare, cât va exista un neam româ#
nesc, o limb" româneasc" !i o cultur" româ#
neasc", Hasdeu va str"luci pe cerul cultural
al neamului ca un luceaf"r de m"rimea întâia.

Dar, ceea ce înal$" !i mai mult aceast"
interesant" figur" în închipuirea noastr" !i
ne mi!c" pân" la înduio!are este dragostea
nem"rginit" ce o închinase fiicei sale, Iulia. De
la moartea ei prematur", întâmplat", precum am
zis, în floarea tinere$ii, Hasdeu n#a mai tr"it o
minut" f"r" ca gândul, sim$irea, visurile !i toate
faptele vie$ii sale s" nu fi fost îndreptate exclusiv

spre amintirea iubitei fiice. Timpul, care, cu aripa sa t"m"duitoare îndulce!te
totul, lui, din contra, îi a$â$a !i mai mult dragostea aceasta prelungit" dincolo
de mormânt, a!a încât, sugestionat, a! putea zice, el o sim$ea pretutindeni
ca o umbr" binef"c"toare, ca o fiin$" ideal", îndumnezeit", ce#i întov"r"!ea
c"p"tâiul de noapte, îi îndulcea suferin$ele !i#i exalta bucuriile. În excitarea sa
nervoas", el o vedea chiar aievea, îi asculta glasul, îi urma pove$ele !i, astfel,
avea iluzia, dac" nu certitudinea, c" ea tr"ie!te o a doua via$". Dac" în rigo#
rismul unor materiali!ti neîndupleca$i aceast" dragoste neobi!nuit" ar p"rea o
sl"biciune, o, Doamne! ce sublim", ce în"l$"toare este totu!i aceast" sl"biciune,
care revars" în mod statornic din inima îndureratului p"rinte o dulce poezie peste
mormântul scumpei sale fiice!

Apoi, de la o vreme, marele maistru al neamului, îmb"trânit, obosit, nemai#
având orizonturi deschise înaintea sa, s#a retras în singur"tatea Carpa$ilor, unde
î!i zidise un castel fantastic, care simbolizeaz" toate credin$ele lui mistice !i toat"
dragostea lui pentru Iulia.

Acolo, fiindu#i închise por$ile viitorului, spiritul s"u putea, în schimb, s"#!i
exploreze în lini!te trecutul, o $ar" imens", bogat", singura de care se mai putea
bucura. Acolo, ca un geniu al p"durilor, a tr"it cele din urm" zile ce#i rezervase
Dumnezeu !i apoi, încet, încet s#a stins, el, ultimul vl"star al neamului s"u, s#a
stins cum se stinge un frumos asfin$it de soare, iar sufletul lui, u!urat de povara
p"mânteasc", s#a dus s"#!i îmbr"$i!eze fiica în plaiurile nemuririi.

Cu strângere de inim", stima$i colegi, am întreprins s" vorbesc despre Hasdeu
în aceast" înalt" institu$iune de cultur". Rog, deci, s" fiu iertat de gre!elile ce voi
fi comis, c"ci dac" nu voi fi fost în stare s" pun în relief, cum a! fi voit, nemuritoa#
rea lui figur", vina este c" el a fost un prea mare model pentru slabul meu penel.

Fa$" de dânsul, de trecutul lui, de opera lui, eu, umilul s"u urma!, m#am sim$it
intimidat, mic!orat, cum s#ar sim$i un om în fa$a unui munte mare, care#i d"
impresia c" niciodat" nu#l va putea urca.

Posteritatea, îns", va aprecia mai bine pe Hasdeu !i#l va ridica pe piedestalul
de onoare ce se cuvine unei asemenea naturi privilegiate, înzestrate cu atâtea
daruri de mâna lui Dumnezeu.

Eu, unul, cred, când m" uit aici împrejur, în aceast" ilustr" incint", parc"
nu#mi vine a crede c" Hasdeu lipse!te% parc" tot îmi vine s" caut pe acel
scaun ros de lunga sa !edere pe maiestosul b"trân cu chip de proroc, !tiutor
de multe lucruri din lumea aievea !i, poate, !i din alte lumi, întru atâta lipsa
lui ne surprinde, întru atâta geniul are darul de a sem"na cu nemurirea.

Hasdeu e dintre acele f"pturi alese care n#ar fi trebuit s" moar", c"ci e p"cat
s" se risipeasc" în neant atâtea mari însu!iri izvorâte din d"rnicia divin".

Dar ce zic eu?... Hasdeu n#a murit !i nu putea s" moar". Prin îns"!i poarta
mor$ii, el a intrat în nemurire. El e mai viu decât oricând în amintirea !i în inimile
noastre, deoarece, ast"zi, figura lui înseninat", dezbr"cat" de haina p"mân#
teasc", apare mai frumoas" privit" prin prisma dreptei judec"$i.

Numele lui va r"suna, deci, pururea nu numai sub aceast" str"lucit" cupol",
ci !i în orice loc !i în orice timp va tr"i o gint" româneasc" pe coaja p"mântului.

&i acum, stima$i colegi, da$i#mi voie s"#mi închei cuvântarea, aducând prinosul
meu de dragoste, admira$iune !i respect umbrei marelui basarabean, care a l"sat
în urm" un gol ce cu anevoie se va umple, c"ci oameni ca Hasdeu nu se nasc
în toate zilele.
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Urmuziana
Adnot!ri pe marginea noii edi"ii

Urmuz #i relectura Fuchsiadei (II)
Ana OLOS

Asocieri libere cu „$iganiada” 
#i divaga"ii
Precum sugereaz! noul titlu al volumului Schi!e

"i nuvele aproape... futuriste, Fuchsiada ar trebui
considerat! nuvel!, la fel ca Pâlnia "i Stamate, spre
deosebire de textele mai scurte din volum. Îns!
subtitlurile celor dou! scrieri contrazic urmuzian
o astfel de clasificare, Pâlnia "i Stamate devenind
roman, de unde "i asocierile cu Balzac. Fuchsiada,
în schimb, este un „poem în proz!”, ceea ce ne tri#
mite, de pild!, la poemele în proz! al lui Baudelaire,
cum ar!tasem în alt! parte. (1) Dar etichetarea
Fuchsiadei drept „poem eroic în proz!” ne duce cu
gândul "i la definirea romanului (romance) de c!tre
Henry Fielding în Prefa$a la Joseph Andrews (2)
drept „comic epic in prose”. „Epic” (ca substantiv),
în englez! însemnând epopee, iar romanul fiind de
fapt o prozaizare a „epopeii comice”, contemporan!
cu opera buf!. Metamorfozat! în proz!, epopeea
comic! devine accesibil! unui public mai larg, mai
pu$in cultivat. Urmuz pare s! sugereze ironic com#
pararea celor dou! specii, epopeea "i romanul, cu
mult înaintea reflec$iilor unor teoreticieni literari de la
începutul secolului, printre care Mihail Bahtin. Acesta
se refer! la cele dou! specii în contextul prolifer!rii
romanului în epoca modern!, hibridizarea fiind o
marc! special! a prozei. Conceptul hibridiz!rii îl
g!sim explicat concis în glosarul pentru studen$i al
terminologiei bahtiniene, ata"at celor patru eseuri
publicate de Texas University Press. (3) Tot acolo
citim, reluat! din Problemele poeticii lui Dostoievski
(1929), formularea succint! a heteroglossiei din
sensul oric!rei comunic!ri, ceea ce asigur! primatul
contextului asupra textului. La fel "i orchestrarea,
termen împrumutat din terminologia muzical!, cu
referire la romanul „polifonic”. Formul!ri ce se potri#
vesc "i abord!rii textelor contrase ale lui Urmuz. 

Atributul „eroic” împreun! cu sufixul #iada
amintesc de „poemationul eroi#comic” în versuri,
cunoscut f!r! îndoial! lui Demetru în prima variant!,
$iganiada sau Tab%ra $iganilor, a lui Ion Budai
Deleanu, considerat! de Radu Cern!tescu „divin!”
"i reprezentând un „parcurs ini$iatic” compus dintr#o
perspectiv! esoteric!. (4) Ceea ce se poate afirma "i
despre Fuchsiada, cuvântul „ini$iat” cu referire la erou
ap!rând chiar de dou! ori în text, în partea a patra
a poemului, Fuchs fiind declarat „pe deplin ini$iat”.
În c!utarea unei posibile leg!turi între mica epopee
"i capodopera lui Budai#Deleanu s! recitim începutul
$iganiadei.

Prologul, al c!rui „autor” este Leonachi
Dianeu (5), con$ine formulat! inten$ia
„educativ!” a scrierii. Dianeu „a izvodit

aceast! poeticeasc! alc!tuire” sau „juc!reaua”
ca s!#i înve$e pe tineri despre „cele mai ascunse
desi"uri ale Parnasului, unde l!cuiesc musele lui
Omer "i Virgiliu”. Dac! Eliza Vorvoreanu atribuise
prozelor fratelui ei o inten$ie educativ!, Urmuz
invoc! „for$a educa$iei” muzicale în finalul nitzschean
în crescendo ironic al poemului. C!ci Fuchs sper! ca
prin muzic! „s! fac! s! apar! cu timpul pe aceast!
planet! o ras! mai bun! "i superioar! de oameni,
spre gloria sa, a pianului "i a Eternit!$ii”. 

De"i inten$ia educativ! la vedere din Fuchsiada
s#ar rezuma la ini$ierea burlesc! în ars amandi –
ini$iere ce o f!cuse în versuri "i în alt! tonalitate
poetul exilat la Pontul Euxin (6), Urmuz p!streaz!
cadrul mitologic din epopeea lui Deleanu, mutând
îns! scena de pe Parnas pe Olympul mai înalt,
probabil "i fiindc! piscul cel mai înalt este... Mytikas,
asemenea numelui s!u de alint: Mitic!. Îns! pentru
contemporanii lui Urmuz mai faimoase decât Olimpul
grecesc erau „L'Olympia” parizian! "i Moulin Rouge.
Mare admirator al versiunii din Milo a zei$ei sculptate,
cum scria sora sa, Mitic! mai „cuno"tea” "i o alt!
Olympia, cea a impresionistului francez Eduard
Manet, tablou în care prostituata parizian! e într#o
postur! identic! cu Venus pictat! de Tizian, ce se
reg!se"te "i în La Maja Desnuda a pictorului spaniol
cunoscut ca El Greco. Iat! cum o „picteaz!” Urmuz
pe zei$a din stabilimentul unde începe ini$ierea lui

Fuchs: „[a]lb! cu mâinile dup! cap împreunate
sub p!ru#i de aur despletit, cu un gest de delicioas!
abandonare, î"i întinse ea superbu#i corp de lapte
pe patul de perne moi "i de flori”. Numai c! al!turi
de numele Venus, apare "i varianta Venera (prefe#
rat! de Eminescu), men$ionat! fiind "i omoloaga
greceasc!, Afrodita. %i nu poate fi o sc!pare a celui
care î"i recitea "i corecta de nenum!rate ori textele.
Venera "i Afrodita apar, probabil, ca aluzii mai pu$in
inocente ale fostului student medicinist la cele dou!
derivate ale numelor: veneric "i afrodisiac. 

În !iganiada seriozitatea inten$iei educative
e compromis! de „accidentul” comic. C!ci
Dianeu, pentru a se deprinde cu armonia

versului ceresc, voind s! se repead! „într#o zburat!,
tocmai la vârful muntelui acest unde e sfântariul
muselor”, cade într#o balt! unde au r!mas „numa
broa"te cântând”. La fel "i Fuchs cunoa"te în!l$area
(anabasis) pe muntele zeilor "i c!derea în Haos
(catabasis). Tot Dianeu men$ioneaz! epopeile comice
care au servit de model $iganiadei, prima fiind B%t%lia
broa"telor cu "oarecii (Batracomiomahia), parodie

dup! Iliada, atribuit! de romani lui Homer, iar de al$ii,
unui anonim de pe vremea lui Alexandru cel Mare.
În Fuchsiada putem descoperi bine ascuns! aluzia
la "oareci "i la broa"te. Somnul lui Fuchs în pian
sugereaz! metamorfoza „homeopatic!” a eroului
într#un "oricel surâz!tor. Pe când cealalt! ipostaz!
al lui Fuchs, cea de „mormoloc”, denot! faza pre#
merg!toare a transform!rii sale în batracian muzical.
(7) Iar ini$ierea complet! îl transform!, cum îi
repro"eaz! „slujitoarele pl!cerii”, din singurul care
de la epoca lui Platon mai "tia iubi curat, într#un „satir
murdar”. Or satirii (silenii) din mitologie, companionii
lui Pan "i Dionysos, erau creaturi acoperite de p!r "i
picioare de $ap, simbolizând sexualitatea "i fertilitatea.
Deci experien$a prin care trece Fuchs (ce trimite la
Metamorfozele lui Ovidiu) îl transform!/perverte"te/
corupe dintr#o fiin$! inocent!, curat!, dedicat! muzicii,
apolinic!, într#una dionisiac!, bahic!, vulgar!. Dac!
cele dou! adjective oximoronice „curat#murdar” trimit
la Caragiale "i implicit la comic "i comedie, satirul
cu picioare de $ap („tragos” în greac!, la originea
cuvântului „tragedie”) sugereaz! latura periculoas!,
cu posibile consecin$e tragice (cazul lui Demetru
cum sus$ine Radu Cern!tescu), a ini$ierii. 

Îns! satirii erau la greci "i la romani personaje
ale poemelor dramatice în care se biciuiau moravu#
rile, de unde "i numele speciei literare. %i deodat!
ne vine în minte, pe lâng! satirele din literatura
universal! (de pild! Satyriconul lui Petronius, readus
în epoca noastr! de filmul lui Fellini), Satira Duhului
meu a lui Grigore Alexandrescu. %i recitind#o, pare
c!#l reg!sim portretizat pe însu"i Demetru#Urmuz cel
timid, stângaci, str!in în contextul societ!$ii mondene
bucure"tene. Dar poemul lui Alexandrescu putea
s! fi fost "i un bun prilej pentru Mitic! de a#"i ini$ia
fra$ii "i în subtilit!$ile stilistice ale satirei ce abund!
în omofone, omonime "i sinonime.

Citând "i alte epopei, spre înv!$!tura tinerilor,
printre care "i Li animali parlanti, adic! Jivinele
vorbitoare de abatele Casti, Dianeu nu uit! s!#i critice
pe istoricii care fabuleaz! sau bârfesc. Tot el atrage

aten$ia cititorilor "i asupra
formei alegorice a scrierii: c!
prin $igani „s! în$!leg "#al$ii
care tocmai a"a au f!cut
"i fac”. Prin analogie se
insinueaz! ideea c! "i cititorii Fuchsiadei ar trebui,
dincolo de sensul „literal” al comicei ini$ieri erotice,
ce putea fi "i o reprezentare parodic! a ritualului de
ini$iere masonic!, s! g!seasc! – a"a cum se cerea
"i la lectura Divinei Comedii a lui Dante – sensul
alegoric "i pe cel moral. 

În epopeea lui Budai%Deleanu sunt de luat
în seam! „vocile” comentatorilor de diferite
categorii din notele de subsol. Ni"te versuri

citate de Cocon Idiotiseanul: „Frunza verde de
s!car!/ Iaca $iganii s#armar!/ Ca s! puie vod!#în
$ar!/ Asemenea lor, pe#o cioar!&/ Dar sf!dindu#s!#
între sine/ L!sar!´" vod! "#orcine/ %i mears!r!#în
$!ri str!ine,/ Precum le#a p!rut mai bine” ne#ar
putea evoca „frunza” care joac! un rol atât de
important în ini$ierea lui Fuchs, de"i acolo pare
o aluzie la reprezent!rile nudului în arta plastic!.
Dac! în contextul istoric din vremea lui Budai#
Deleanu versurile din $iganiada pot fi considerate
ca referindu#se la domniile fanariote, proiectate în
viitor, par a avea o semnifica$ie de#a dreptul profetic!,
de e s! ne gândim la înl!turarea domnitorului Cuza
"i aducerea în $ar! a unui rege str!in, din pricina
neîn$elegerilor dintre boierii autohtoni, neîn$elegeri
perpetuate "i de partidele politice. 

Aparent, mica epopee a lui Urmuz nu are vreo
leg!tur! cu discu$iile politice pe care le g!sim în
epopeea lui Budai#Deleanu. Îns! recitirea „Cântecului
X” din $iganiada, cu cele dou! discursuri ale lui
Baroreu "i Slobozan despre monarhie "i republic!
sau democra$ie – ce merit! a fi recitite "i în context
actual – ar putea conduce "i spre alte subterane ale
Fuchsiadei "i implicit ale personalit!$ii lui Demetru
Demetrescu#Buz!u. O carte po"tal! datat! 15/10/
1916 ni#l arat! însufle$it de sentimente patriotice.
Îmboln!vit de febr! recurent! în r!zboiul din 1913#
1914 "i silit s! lucreze în administra$ia unui depozit
de muni$ii din Bârlad, „jenat de via$a tihnit! "i bunul
trai”, îi scrie surorii sale Lizica despre inten$ia sa de
a pleca pe front. (8) Iar într#o not! de subsol din noua
edi$ie a Fuchsiadei (9) citim o enigmatic! exclama$ie,
acel „Ilderim, Ilderim”, ce ne propulseaz! într#o
direc$ie nea"teptat!, anume la povestea medieval!
Ilderim. A Tale of Light and Shade – dedicat! de
Regina Maria fiului ei Carol, publicat! în traducerea
Margaritei Miller#Verghi, în 1916. (10) În timp ce
invocarea numelui Didonei în aceea"i not! pare
s! se refere la iubirea nefericit! dintre Principele
Ferdinand "i Elena V!c!rescu, dar "i la cea mai
popular! oper! a compozitorului englez Henry Purcell,
Dido and Aeneas, inspirat! din Eneida lui Vergiliu,
sau la extrem de scurta oper! de camer! Venus "i
Adonis a lui John Blow, profesorul "i precursorul lui
Purcell, în care separarea iubi$ilor o face o vr!jitoare. 

Aceste exclama"ii/invoca"ii – Ilderim "i
Didona – ce tr!deaz! o stare de mare
tensiune emo$ional!, plantate ca ni"te

bombe cu explozie întârziat! la subsolul micii
epopei comice ce se voia cu siguran$! "i o replic!
la „"tiin$a voioas!” a lui Nietzsche, ne fac s! credem
c! sub masca bonomiei se ascundea un cu totul alt
Demetrescu#Buz!u. Dezam!git de Cella Delavrancea
care se c!s!torise, dup! divor$ul de diplomatul
ardelean Tilea, cu bancherul Aristide Blank, s! se
fi îndr!gostit Demetru nebune"te chiar de Regin!?
Nu este exclus s#o fi întâlnit "i v!zut de aproape
ca infirmier! în campania din Bulgaria, iar apoi s#o
fi admirat c!l!rind al!turi de Principele Ferdinand
în momentul revenirii în capital! la 1 decembrie
1918, primind defilarea trupelor la statuia lui Mihai
Viteazul. Sau la intrarea triumfal! din Bucure"ti,
dup! încoronarea de la Alba Iulia, în octombrie
1922. %i ca orice îndr!gostit frustrat s! fi fost gelos
"i s!#i fi urât pe to$i cei apropia$i de obiectul iubirii
sale? 
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Urmuziana
Urmuz !i clasicizarea avangardei 

Aureliu GOCI

„Clasicizarea”
avangardei
nu a început

cu Urmuz, cel mai radical
dintre avangardi!ti, ci cu
Ilarie Voronca, creatorul
imagismului care, în mod
bizar, este integrat de

G. C"linescu printre tradi#ionali!ti, dar îl consider"
pe Urmuz avangardist în monumentala sa Istorie...

Urmuz este în bun" m"sur" „inven#ia” lui Tudor
Arghezi, poet uria!, capabil s" discearn" magni$
tudinea literaturii !i în forme aleatorii, ludice sau pur
experimentale, cum a fost situa#ia urmuzian". Acesta
este un „caz” în evolu#ia literaturii noastre, sau un
reper care a atins faima mondial" prin opera sa de
câteva zeci de pagini. Ea a generat nenum"rate
comentarii specializate, cum este !i cel al dlui
profesor Lucian Costache (Urmuz sau Despre
paradox, Editura Zodia Fecioarei, Pite!ti, 2020) care,
într$un discurs sistematic, obiectiv, de mare claritate,
!i$a construit conceptele$cheie cu care analizeaz"
opera lui Urmuz.

Informa#ia este des"vâr!it", cuprinzând !i opera
original" a lui Urmuz, pentru ca cititorul s" aib"
la îndemân" argumentele textuale ale criticului.
Dl Costache aminte!te !i referin#ele critice clasice,

iar trimiterile memorialistice privesc !i crea#ia
apropia#ilor, colegilor !i partenerilor de avangard".
Îl amintim pe George Ciprian, scriitor pe nedrept
uitat, anticipator al mi!c"rii inovatoare prin cele dou"
piese de teatru ale sale, Omul cu mâr!oaga !i Capul
de r"!oi. Ar mai putea fi amintit, de asemenea, un
contemporan de succes, scriitor satiric !i desenator
str"lucit, Neagu R"dulescu.

Crea"ia lui Urmuz a dovedit un poten#ial
semnificant remarcabil !i o deschidere
anticipativ" care l$au proiectat printre

scriitorii importan#i din proiectul exegezei avangar$
dismului românesc. %i în cazul s"u, ca !i cu alte
experimente inovatoare, traducerile în limbile de
circula#ie nu au fost pe deplin conving"toare, de!i
Urmuz r"mâne reperul de referin#" al avangardei
române!ti !i ca întâietate !i ca valoare.

Elogiat ca inovator uneori, dar !i minimalizat
alteori, Urmuz r"mâne, prin tipologia !i locul lui în
literatura român", un scriitor „jolly jocker”, un pion
ubicuu pe tabla de !ah a avangardei, care$!i modific"
structura !i identitatea în func#ie de trecerea timpului.
Cu statut de principal" referin#" a spiritului ludic,
a ocupat scena literar" ca actor principal !i spirit
complex, generator al esteticii absurdului.

Urmuz este un premerg"tor mondial – cu câteva

decenii bune! – al reformul"rilor literaturii dup" anii
’50 ai secolului trecut !i chiar punctul de pornire
al teatrului absurdului de limb" francez" inventat
de co$na#ionalul nostru Eugen Ionescu. Celebrul
autor al Rinocerilor era, în perioada interbelic",
un critic „r"u” !i un gra#ios poet român, bun cunos$
c"tor al avangardei na#ionale !i, deci, al aproape
necunoscutului, pe atunci, Urmuz.

În spirit modern, dl Lucian Costache desparte
biografia de crea#ie !i se înscrie între cei mai
documenta#i exege#i în privin#a vie#ii. De altfel,

dl Costache folose!te opera integral" urmuzian"
pentru ilustrarea criticii sale !i pentru a comenta
copios referin#ele despre biografia !i scrierile lui
Urmuz. Critic aplicat !i sistematic, dl Costache
prelucreaz" informa#ia cu discern"mânt !i o
ierarhizeaz" în m"sura în care explic" opera.
Bibliografia exhaustiv" d" na!tere la comentarii
pertinente !i – pentru a figura în colec#ia sau seria
de „Opere complete” – i$ar mai trebui doar un indice
de nume. 

Unii anali!ti au subliniat faptul c" primele scrieri
ale lui Urmuz sunt publicate chiar dup" ce dadaismul
se consumase ca mi!care literar" !i art" poetic", deci
caracterul inovator urmuzian se înscrie cu asupra de
m"sur" în tendin#ele creatoare europene. 

Ori s# fi fost !i grefierul de la Curtea de Casa"ie „contaminat” de ideile
socialiste, la fel cu N.D. Cocea, cel care se str"duise atât de mult s"$l
impun" în lumea literar" pe Arghezi !i se autodeclara „bol!evic” în plin

Parlament al României? (11) Sau s" fi fost, tot în stilul s"u ironic, mai degrab"
„men!evic”, de vreme ce Radu Cern"tescu afirm" c" „în marea lor majoritate,
men!evicii autohtoni au fost masoni” (Ibidem, p. 257). L$am putea crede anarhist,
a!a cum îl zugr"ve!te acela!i autor pe Fundoianu? (12) Cel pe care prietenul
fratelui s"u mai mic Gheorghe, r"ut"ciosul Constantin Beldie, îl vedea umblând
bezmetic noaptea pe str"zi sau a!teptând prin ganguri servitoare pentru o
aventur" nocturn" (13), s" fi fost de fapt în leg"tur" cu comploti!tii pl"nuind
s"$i asasineze pe politicienii care, în 28 martie 1923, votaser" Constitu#ia
cu acel articol 7 ce d"dea drepturi depline str"inilor din #ar"? Sau, mergând
pân" la absurd, Demetru s" se fi gândit, în timp ce î!i mângâia pistolul, la un
atentat ca acela de la Sarajevo unde fusese împu!cat arhiducele Franz (tot)
Ferdinand? Ar pleda pentru acest lucru !i ascunderea Fuchsiadei de c"tre sora
sa !i scoaterea ei la iveal" abia dup" moartea Regelui Ferdinand. Iar pruden#a
cu care a ascuns George Ciprian prozele prietenului s"i între filele c"r#ii sale,
în 1967, s" fie o dovad" a fricii lui de a se descoperi leg"tura lui Urmuz cu
grupul de conspiratori na#ionali!ti cre!tini anticomuni!ti? Simple presupuneri
absurde sau probabilit"#i? (14)

Note
1. V. Ana Olos, „Urmuz !i Baudelaire”, în Acolada, nr. 4 (113), an XI, aprilie

2017, p. 13
2. V. Joseph Fielding, „Preface to Joseph Andrews”, online.
3. M.M. Bakhtin în The Dialogic Imagination. Four Essays by M.M. Bakhtin.

Edited by Michael Holquist. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist.

University of Texas Press, Austin and London, 1981. Online.
4. V. Capitolul „Divina #iganiad"”, în Radu Cern"tescu, Literatura luciferic".

O istorie ocult" a literaturii române, Cartea Româneasc", Bucure!ti, 2010,
pp. 62$94. În acela!i volum afl"m !i capitolul „Noi argumente pentru deschiderea
«cazului Urmuz»”, privind paternitatea piesei Capul de r"!oi, inserând !i repro$
ducerea unei fotografii „incerte” a lui Urmuz, cu !or# de mason.

5. Edi#ia consultat": Jacques Byck (1953), aflat" pe internet, de unde vor
fi !i citatele.

6. De Pontul Euxin se leag" !i numele legendarului Achile, eroul ce moare
în r"zboiul pentru frumoasa Elena.

7. Drept e c" apare !i ipostaza de purice, ceea ce ni$l evoc" pe compozitorul
Mussorgski sau pe poetul metafizic englez John Donne cu sonetul în care micul
vampir devine un minuscul receptacol al sângelui celor doi aman#i. Dar pot fi
citate !i alte exemple cu „la pucelle”.

8. V. Coresponden!a, Urmuz, ed. cit., p. 122.
9. Ion Pop, Nota 67, în Urmuz, ed. cit., p. 186.
10. Maria, Regin" a României. Ilderim, poveste în umbr" #i lumin". Traducere

de Margarita Miller$Verghi. Institutul de Editur" !i arte grafice „Flac"ra”, Bucure!ti,
1916.

11. „Manipularea lui Arghezi”, în Radu Cern"tescu, op.cit., p. 256.
12. „Un anarhist în sinagog": Benjamin Fundoianu”, în Radu Cern"tescu,

op. cit., p. 248. 
13. Constantin Beldie, Memorii. Caleidoscopul unei jum"t"!i de veac

în Bucure#ti (1900$1950), Editura Albatros, Bucure!ti, 2000, p. 63.
14. V. !i Ana Olos, „Urmuz – un men!evic?”, Acolada, 2019, XIII, nr. 10 (143),

p. 16.

Andreea Cristea, Rezerva!ia de vise, Editura
Astralis, Bucure!ti, 2019

Uneori, un debut literar e ca un r"s"rit de soare,
cuvintele poetice se prind de aripile razelor !i
încearc" s" zboare c"tre privirile luminate ale
cititorilor. Doamna Andreea Cristea ne propune
o carte bine alc"tuit", dovedind un exerci#iu poetic
surprinz"tor, sensibilitate !i talent, extr"gând
ml"di#ele unui sol roditor. (Ion C. %tefan)

Acolo, în rezerva#ia de vise, este locul în care

se petrece evolu#ia de la visul vis la visul cu ochii
deschi!i !i, de acolo, la ultima !i cea mai important"
metamorfoz" $ realitatea. Este momentul când harul
d"ruit de Dumnezeu poetei devine rod artistic, act
al crea#iei. (Geo C"lug"ru)

Eugen Simion, Secolul al XIX"lea în doi
mesianici chibzui!i #i un vizionar mistic: Nicolae
B$lcescu, Mihail Kog$lniceanu, Ion Ghica, Editura
Cartea Româneasc# Educa"ional, Ia!i, 2020

Metodologic, genealogia
nietzschean" !i arheologia
foucauldian" sunt deopotriv"
satisf"cute în acest volum în
care Eugen Simion ne propu$
ne o filosofie a istoriei !i o
istorie a mentalit"#ilor care
justific" o tradi#ie a contractu$
lui social unionist românesc
prin ideologii culturale. Nu o
s" mai întâlni#i a!a ceva în
nicio alt" lucrare. Majoritatea
cercet"torilor serio!i aleg fie
calea genealogiei, fie drumul
arheologiei. Dar autorul
acestei lucr"ri e un cercet"tor

vitruvian. (...) O carte binevenit", într$o societate
în care avem tot mai mul#i vizionari utopici !i tot
mai mul#i mesianici nechibzui#i. Puterea scrierii lui
Eugen Simion e fabuloas": uneori, via#a lui B"lcescu,
Kog"lniceanu !i Ghica par (pre)texte pentru lucrarea
unui autor care î!i deconspir" ideologia cultural",
gena de cercet"tor !i voca#ia de umanist. Critica
literar" româneasc" nu ar fi avut un destin al s"u
f"r" talentul lui Eugen Simion. Dar nici cultura ro$
mân". De aceea, Eugen Simion e, la rândul s"u, un
mesianic. (Oana Camelia %erban, pe coperta a patra)

Anastasia Ambul Balmu!, Dosarele infernului.
Sudul Basarabiei în vârtejul sinistru sovietic
al anilor 1940"1941, Editura Funda"iei Culturale
Memoria, Bucure!ti, 2020. Editor !i prefa"# – Ilie
Popa, postfa"# – Anatol Petrencu

De!i nu este un volum de mare întindere, prin
exemplele reale, din arhivele studiate !i prezentate,
reu!e!te s" creeze o imagine cuprinz"toare a
intensit"#ii suferin#ei poporului basarabean în secolul
al XX$lea ale c"rei urm"ri se pot vedea !i acum
în secolul al XXI$lea. (Ilie Popa, în prefa#")

Un merit deosebit al doamnei Anastasia Balmu!
const" în faptul c" domnia sa a pledat activ pentru
înve!nicirea memoriei victimelor regimului stalinist
de ocupa#ie, ridicând la Cimi!lia !i în câteva localit"#i
rurale din raionul Cimi!lia monumente deosebit
de importante pentru genera#iile de azi !i cele care
vor urma. (Anatol Petrencu, în postfa#")

Semn(al) de carte
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Foarte bun cunosc!tor al vie!ii românilor
din Serbia, în toate domeniile (multietnicism,
plurilingvism, multiculturalism), dup" cum

atest" atât lucr"rile publicate, cât #i angajarea în
activit"!i transfrontaliere de real impact, criticul #i
istoricul literar Florian Copcea, în O istorie a liricii
române!ti din Serbia (Editura Academiei Române,
Bucure#ti – Casa de Pres" #i Editur" „Libertatea”,
Pan$evo, 2018, 248 p.), face, în aceast" privin!",
dovada unui profesionalism incontestabil, militând
pentru completarea tabloului general al literaturii
române cu valori inamovibile din spa!iul ex%iugoslav.

Se #tie c", dup" Unirea cea Mare din 1918, mai
exact, dup" Tratatul de la Trianon care decisese
o nou" configurare a statelor ce intraser" în
componen!a Imperiului Austro%Ungar, o parte din
Banatul românesc a r"mas în componen!a Regatului
Serbiei. Via!a românilor din noul Banat sârbesc
a continuat în forme proprii #i specifice, amintind
de tradi!ia din patria%mam", dar aceasta a trebuit
s" fac" fa!" imperativelor noului statut statal, influ%
en!ele exercitate asupra etniei românilor, sub
multe aspecte, nefiind pu!ine. Astfel, în cadrul noii
organiz"ri statale, românii din Serbia au luptat
împotriva politicii de asimilare, men!inându%#i vie
credin!a, cultura, limba, spiritualitatea. Este vorba de
un proces politic, social #i cultural vechi de un secol,
în cadrul c"ruia literatura reprezint" o important"
component". Faptul c" nici pân" azi în Banatul
sârbesc lucrurile nu sunt pe deplin a#ezate (în ciuda
faptului c", pe linie oficial", rela!ia !"rii noastre cu
aceast" parte de !ar" r"mas" dincolo de grani!",
nu este una lipsit" de tot felul de interese de grup
„bilaterale”) ni l%a ar"tat însu#i profesorul Florian
Copcea în culegerea de tablete Pierdu"i în istorie
(2020), un fel de rechizitoriu gazet"resc ce ar trebui
de urgen!" s" stea în aten!ia Guvernului României,
în special a Ministerului Românilor de Pretutindeni.
S" preciz"m c" articolele respective au fost publicate
vreme de vreo trei ani (2017%2019) în ziarul de limb"
român" Libertatea din Pan$evo. Este, de fapt,
continuarea unui demers gazet"resc, dac" avem
în vedere culegerea anterioar", Avatarurile românilor
din Serbia (Editura Libertatea, Pan$evo, 2016),
înm"nunchind articolele publicate în acela#i
hebdomadar, de%a lungul anilor 2014%2016.

În paralel cu acest demers militant vizând
istoria etniei #i via!a ei social%cultural" în con%
crete!ea unor varii aspecte, dl Fl. Copcea s%a

dovedit solidar cu aspira!iile #i interesele scriitorilor
de limb" român" din Serbia, oferindu%le sprijin #i
promovându%i atât cât a putut. Mai mult chiar, a
editat lucr"ri importante (sinteze de istorie literar",
dic!ionare, studii monografice etc.), cinstind în acest
fel cultura #i literatura de limb" român" de ieri #i
mai ales de azi din Serbia (Scurt# istorie a poeziei
române!ti din Voivodina, 2002& Scriitori români din
Serbia, 2014& Lexiconul poe"ilor români din Serbia,
2016& Virginia Popovici sau „paralaxele” criticii
române!ti din Serbia, 2020& Repere literare. Ipostaze
!i paradigme ale literaturii române, 2020 #.a.).

S" amintim, în cadrul acestui „program” generos
de valorizare transfrontalier", #i contribu!ia revistei de
literatur", art", cultur" #i dialog european Hyperion –
revist" „de cultur" #i spiritualitate româneasc"”,
aflat", iat", în al treilea an de existen!" #i cu 25
de apari!ii pân" la sfâr#itul acestui an 2020, în care

întâlnim, cu proprii crea!ii, scriitori sârbi de limb"
român" din toate genera!iile, precum #i studii privind
cultura, literatura #i spiritualitatea etniei române#ti
din Voivodina (#i nu numai).

De asemenea, în cadrul Festivalului Interna!ional
„Mihai Eminescu”, aflat, în ianuarie 2021, la a XXIX%a
edi!ie, au fost #i sunt promova!i / premia!i scriitori
români de pretutindeni, cu deosebire din spa!iul
ex%iugoslav, precum #i din Republica Moldova.

Rod al propriilor lecturi #i cercet"ri istoriografice,
O istorie a liricii române!ti din Serbia !inte#te a fi
o lucrare de referin!" atât prin desenarea tabloului
general al dezvolt"rii poeziei din acest spa!iu, dar
mai ales prin studiile monografice privind genera!iile

de poe!i din interbelic pân" azi, de la parnasienii de
expresie minor" #i tradi"ionali!tii care o rup cu limba
de lemn a proletculti#tilor (Ion B"lan, Cornel B"lic",
Ion Marcoviceanu), la avangardi!tii unui limbaj
excesiv metaforizant #i intranzitiv (Mihai Avramescu,
Vasco/Vasile Popa), sincroni!tii europenizan!i (Ana
Niculina%Ursulescu, Eugenia B"lteanu, Aurel Mioc,
M"rioara Sfera), pre$moderni!tii racorda!i la cultura
#i spiritualitatea european" (Radu Flora, Ion Milo#,
Florica 'tefan, M"rioara Babu, Valentin Mic), supra$
reali!tii sondând lumea ira!ionalului (Olimpia Balo#,
Vasile Barbu, Vasa Barbu, Miodrag Milo#, Ileana
Ursu) #i moderni!tii diversific"rii mijloacelor de
expresie (Slavco Alm"jan, Aurora Rotariu Planjanin,
Monica ("ran Dumitrescu, Elena Maria Brânzei,
Mariana Stratulat), iar de la ace#tia la mai noii
deconstructivi!ti cu devierea de discurs de la
text la pretext (Mariana Dan, Annemarie Sorescu
Marinkovici), postmoderni!tii unei noi paradigme,
metatextuale (Ioan Baba, Petru Cârdu, Ioan Flora)
#i transmoderni!tii cu obsesia dep"#irii „st"rii
de criz"” (Nicu Ciobanu, Pavel G"t"ian!u). 

Este vorba, a"adar, de „un fenomen cultural
de excep!ie” în cadrul literaturilor balcanice,
ale c"rui ipostaze #i deveniri valorice „în

circuitul european” sunt relevate de criticul literar
universitar Virginia Popovici, profesor la Facultatea
de Filosofie din Novi Sad, care semneaz" postfa!a
Literatura român# din Serbia, fenomen cultural de
excep"ie (pp. 233%244). Fenomenul în cauz" este
strâns legat de rolul jucat de ziarul Libertatea (înfiin!at
în 1945 #i condus de Aurel Gavrilov, iar azi de Nicu
Ciobanu) #i revista Lumina din Novi Sad (înfiin!at"
în 1947 de Vasko Popa), „revist" de literatur", art"
#i cultur" transfrontalier"” aflat" azi în al LXXIII%lea
an de existen!" sub conducerea poetului Ioan Baba.

Lucrarea apare într%un
prestigios parteneriat
editorial: Editura Academiei
Române, Bucure#ti, #i Casa
de Pres" #i Editur"
„Libertatea” din Pan$evo,
beneficiind de un cuvânt înainte semnat de acad.
Mihai Cimpoi, Argumente pentru o istorie necesar#
!i util#, din care re!inem urm"toarea apreciere:
„Studiul se desf"#oar", cu argumente justificative
#i demonstra!ii critice aplicate, anume în acest cadru
al analizei comparatiste #i sincroniste, nelimitându%se
a#adar la relevarea influen!elor exercitate din partea
literaturii române. (...) Portretele%sintez" sunt
analizate cu consemnarea fenomenelor generale,
dar #i cu punerea în lumin" a personalit"!ii lirice #i
a dimensiunilor caracteristice universului mitopo(i)etic
#i a m"rcilor stilistice determinante. Prezentarea
ampl", solid documentar" #i într%un limbaj critic
adecvat face studiul deosebit de interesant #i
necesar pentru cunoa#terea literaturii române
din afara grani!elor actuale ale României.”

Dl Florian Copcea se înscrie, cu aceast"
„istorie a liricii române#ti din Serbia”, într%un
demers istorico%literar care, de la Radu

Flora (Literatura român# din Voivodina. Panorama
unui sfert de veac, 1946$1970, 1977) pân" la autori
din zilele noastre (Ioan Baba, 'tefan N. Popa,
Costa Ro#u, Vasa Barbu, Boris & Daniela Cr"ciun,
Dan Mariana, Catinca Agache, Carmen D"r"bu#,
Brându#a Juic", Virginia Popovici #.a.) s%au dovedit
buni descriptori #i anali#ti ai fenomenului literar
din Banatul sârbesc. 

Este vorba de o pleiad" de critici #i istorici literari
care, de#i vin din genera!ii diferite, s%au aplecat cu
aten!ia cuvenit" asupra valoriz"rii literaturii create
de românii din Serbia, evocând fenomenul atât în
evolu!ia lui periodic" #i specific", din interbelic pân"
în contemporaneitate, cât #i în raport cu direc!iile
evolu!iei literaturii din !ara%mam", într%un context
mai larg, european. 

Numai astfel literatura român" din spa!iul
ex%iugoslav poate fi valorificat" la adev"rata ei
specificitate #i diferen!iere, având acest statut de
cultur# transfrontalier#, care, dincolo de istoria #i
condi!iile unei evolu!ii proprii, vine s" completeze
marele tablou de valori al culturii #i literaturii române,
în sensul modernului concept de Géographie
littéraire, tem" de tradi!ie în sociologia occidental",
îndeosebi cea francez": Robert Éscarpit (Sociologie
de la littérature, Paris, PUF, 1964), André Ferré
(Géographie littéraire, 1946), Lionel Dupuy
(L'imaginaire géographique: essai de géographie
littéraire, Puppa, 2019).

Sintez" util" #i clarificatoare în prezentarea
punctual" a desf"#ur"rilor literare, în sensul ajungerii
la con#tiin!a de sine a unui gen literar cu v"dite
antene imanentiste #i onto%gnoseologice, O istorie
a liricii române!ti din Serbia intr" în bibliografia de
referin!" atât prin efortul sistematizator aproape
exhaustiv, cât #i prin echilibrul unor temeinice
judec"!i de valoare. Cartea contribuie totodat"
#i la cunoa#terea mai larg" a poeziei de expresie
român" care s%a scris #i se scrie azi în Serbia
vecin", Voivodina fiind un alodiu de indimenticabile
valori literare.

O istorie a liricii române"ti 
din Serbia

Zenovie CÂRLUGEA

Prefa#atorul c!r#ii (acad. Gheorghe P"un) a g"sit chiar #i o cheie
a abord"rii textului urmuzian: La prima lectur#, divertisment, umor,
improviza"ie, joc cu imagini !i cuvinte, absurd. La a doua lectur#,

avangard# – revolt#, suprarealism, diverse –isme moderne, vizionarism. Unii critici
s$au oprit aici, frustra"i c# !i Urmuz s$a oprit atât de devreme. Al"ii au c#utat „chei”
sugerate !i de autobiografia scriitorului !i au avut veritabile revela"ii. Câ"i cititori
(instrui"i, ini"ia"i), atâtea lecturi, fie !i speculative – printre cele mai suculente:
sociologic#, psihanalitic#, mason$ezoteric#, sexologic#... (Urmuz, urmuzism,
urmuzologie, în prefa!a c"r!ii).

Perpessicius are dreptate, în 1931, s" nu%l considere pe Urmuz ca unul dintre
premerg#tori, cum voiesc scriitorii de la „Unu”, ci apogeul acestei direc!ii culturale,
cea mai înalt" performan!" a spiritului inovator, radical #i insurgent, reprezentant
al „literaturii viitorului” #i propunând „o nou" mitologie”. Totu#i, aparen!a de satir"
s%a #ters în semnifica!ia contemporan", ca #i aparen!a de „joc” aleatoriu, f"r" 

con#tientizare, sau rezolu!ia de „fantastic"”. Dar iat" exprimarea care mi se
pare insuficient", a marelui Critic, citat #i de dl Lucian Costache: ...În literatura
fantastic# contemporan# (scuza"i cacofonia!) ... în suprarealism !i expresionism,
sunt minunate expresiuni ale unui spirit bogat în fantezie, cuceresc prin excesul
de absurditate !i nu pot fi privi"i altminteri decât ca joc voluntar !i amuzant al unui
temperament prin excelen"# satiric. Termenii „satiric” #i „amuzant” sunt inexac!i,
dar Criticul ghice#te #i formula exact": „absurditate!” 

Noi, cei care scriem ast"zi, ar trebui s" insist"m #i s" afirm"m des #i r"spicat
c" literatura român" a descoperit, a inventat, prin paginile bizare ale lui Demetru
Demetrescu%Buz"u / Urmuz absurdismul care, începând cu anii ’50 ai secolului
al XX%lea, a devenit o mi#care mondial". Dac" ar fi s" metaforizez, a# zice c"
Urmuz a fost un autor fotovoltaic care a produs electricitate #i a oferit energia
estetic" pentru literatura viitorului.
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Poetul Nicolae
Drago! este din
nou prezent în

câmpul literaturii române,
printr!o form" aureolat" de
triumf liric, dup" tip"rirea,
de!a lungul timpului, a peste
50 de volume de versuri #i

proz", cu prezenta apari$ie O sut! "i una de poezii,
de la Editura Academiei Române (2019).

De fapt, este o recunoa#tere public" #i cert"
a evolu$iei sale valorice, de un real talent, cunoscut
de!a lungul timpului #i între timpuri sociale diferite,
ca un C!l!tor spre nev!zute umbre (2009), cum se
intituleaz" unul dintre volumele sale #i care poate
fi folosit ca titlu generic #i al c"r$ii de fa$", dac"
structura colec$iei nu ar fi întrebuin$at un titlu
standard, desigur uniformizator, despre to$i
autorii importan$i publica$i aici.

Nu!mi par suficient de conving"toare nici citatele
critice extrase din articolele scrise despre el, care
definesc doar o parte a evolu$iei poetului, marcat"
de activit"$ile sale de scriitor multiplu, în diferite etape
de crea$ie, deoarece m!a# fi a#teptat, în acest volum
antologic, la o privire de ansamblu asupra activit"$ii
sale generale, cu vârful piramidei spre viitor.

Pentru c", într!adev"r, acest talentat autor se
ridic" astfel deasupra tuturor nev!zutelor umbre,
din acela#i cadru creator, determinat de oameni
#i de evenimente, ca s"!l întâlnim, la cei peste
82 de ani de existen$", chiar #i acum, înving"tor.

Trebuie s" recunosc c" noi, poe$ii genera$iei
#asezeciste, pe care Nicolae Drago# ne!a promovat
consecvent în Scânteia tineretului #i Luceaf!rul,
îi purt"m o statornic" recuno#tin$".

Tocmai în aceasta const" greutatea mea de a
dep"#i conven$ia unei prezent"ri obi#nuite, c"utând
s" desprind doar esen$a crea$iei sale, dincolo
de orice considerente subiective.

Am citit aceast" carte cu aten$ie #i discern"mânt,
încercând s" fiu cât mai obiectiv #i s" m" refer doar
la cele mai reprezentative poezii incluse aici.

Începuturile poetice au fost ca într!un basm:
„Poate F"t!Frumos eram/ Când împ"r"$eam
nisipul/ Poate!ntr!un castel de geam/

Îndr"zneam s"!$i caut chipul” (Marea#"i cheam!
albatro"ii, p. 26).

Iar existen$a sa activ" îi ridic" întreb"ri multiple:
„De la o stea pân" la flori/ s!au fost pierit mereu
c"r"ri/ r"mas!am glas ca, uneori,/ s" m" zidesc
în întreb"ri” (Autoportret, p. 28).

Fiindc" împlinirea lui adev"rat" se des"vâr#e#te
prin zbor: „Era un zbor f"r" de nume/ ostatic morilor
de vânt// treceam din vis spre ochiul lunii/ #i stelele
uitate!n lume/ se r"s"reau mereu din cânt” (Urca
în ierburi, p. 36).

Da, a#a îl z"resc pe poet, desp"r$it de sine ca
om practic (sau politic), d"ruindu!se unei iubiri ideale:
„Se f"cea c"!ncearc" plopii/ psalmi de toamn" s" ves!
teasc"/ pre când tu u#or te!apropii/ leb"d" împ"r"!
teasc"// #i era un joc de galben/ p"rul!râu, spumând

t"cut/ cum se!adun" dans de salbe!n/ jurul umerilor,
scut// se f"cea c" din trecut/ urcau zilele, c"!n lut/
te!am zidit #i te!am pierdut” (Sub colin!, p. 39).

În aceast" nuntire, între oameni #i natur",
prim"verile trec, purtate de alte orizonturi: „Nu!s dou"
prim"veri la fel, de când sunt prim"veri pe lume/ de#i
din iarb" urc"!n arbori z"pada roz", de petale…/ de
veacuri oamenii le!a#teapt", tr"iesc prin ele, cum s!ar
spune/ desprin#i din flori spre fructul toamnei s"!#i
duc" ne!ntrerupt" cale” (Apel de prim!var!, p. 45).

%i, pe m"sur" ce timpul creativ se îmbog"$e#te
cu alte teme, gândurile autorului se îndreapt" spre
p"rin$i #i spre locurile natale: „Din când în când poe$ii,
în ceasuri de triste$e/ când stelele nu urc" în versurile
lor/ ori când s!a amurgit izvorul de tandre$e/ când
am"giri i!apas" pe suflete #i!i dor// din când în când,
poe$ii, în clipele de team"/ c!au adunat zadarnic în
ritmuri arbori, ape/ î#i amintesc c" au, departe!n sat,
o mam"/ #i!o caut" duios cu lacrima din pleoape”
(Din când în când, p. 57).

Poetul percepe ultima d"ruire a artei,
mai mult ca un crez artistic scris pentru
sine, adic" r"mânerea sa în cultur" tocmai

prin aceast" împlinire peste timp: „M" las robit de
cuvânt –/ El, n"scutul din sângele meu,/ Tânjind s"
nu #tie ce!i asfin$itul,/ S" îmbrace hlamida nemuririi”
(Cineva îmi "opte"te, p. 104).

Astfel se prezint" poetul Nicolae Drago#, la cei
peste 82 de ani ai s"i, pe care!l percep ca pe!un
creator din primele rânduri ale liricii române#ti.

C"l"tor spre nev"zute umbre
Ion C. !TEFAN

Bizara comedie a triste#ii
Paula ROMANESCU

La Editura Tracus
Arte din Bucure#ti,
2020, a ap"rut în

plin" pandemie de corona!
virus, când sufletul fiec"rui
muritor tremur" ca frunza de
plop la cea mai firav" adiere
de „ordonan$"” cum c" via$a
pe planeta albastr" este chiar

albastr" cu nuan$e de giulgiu, Comedia Triste$ii, un
foarte straniu roman care poart" semn"tura lui Silvan
G. Escu.

Nu, în mult prea amara comedie a triste$ii v"zut"
ca o via$" pe dos, romancierul nu ne invit" s" râdem
cu lacrimi în lumea asta trist" plin" de humor, potopi$i
de o corectitudine politic" precum un nisip mi#c"tor
din balta neîn$elesurilor toate, ci mai degrab" s" ne
pierdem spre a ne reg"si într!o urmuzian" abordare
a întâmpl"rii aceleia cu nume de via$", niciodat"
perfect", nici (sau mai cu seam") dac" am lua!o de
la cap"t, ori de la… cap"tul cap"tului spre început.

S!a mai spus (uf, poe$ii le!au cam spus pe toate!)
c! ar trebui s! ne na"tem b!trâni/ s! venim în$elep$i,/
s! fim în stare de a hot!rî soarta noastr! în lume,/
s! "tim din r!scrucea primar! ce drumuri pornesc/
"i iresponsabil s! fie doar dorul de#a merge...

Dar nu! Personajul ciudat care „r"sare” din lutul
care va fi fost – Trandafir – spin #i petal", mireasm"
#i miasm", înviatul din mor$i pe propria!i r"spundere,
nu ca Laz"r cel cu porunca „ia!$i patul t"u #i umbl"”,
un ins care h"l"duie#te prin via$", prunc #i adult
deopotriv", cu via$a pre moarte c"lcând, reface
drumul dinspre nimic înspre niciunde (în lipsa unui
Virgiliu care îi va fi servit odinioar" lui Dante de ghid
prin Divina Comedia!), al"turi de un alt „ciudat” –
Severus Ciudatu, tiparul activistului comunist de când
cu proletarii care ar fi trebuit s"!#i dea mân" cu mân"
peste m"ri #i $"ri (dar n!au f"cut!o, p"c"to#ii, de suci$i
ce sunt!), un vorbitor cu preten$ii de conferen$iar,
ideolog de mucava, de n!o fi chiar împ"ratul cel sever
mânându!#i duios blânda, îndobitocita turm", c"tre
extinc$ia global"...

Un luxuriant joc de cuvinte de un absurd care
l!ar fermeca #i pe autorul Paginilor bizare, trimiteri
la opere literare de care orice trec"tor prin via$",
alfabetizat m"car, cititor care va fi v"zut cuvinte (dac"
idei nu!), ar cam trebui s" #tie, situa$ii de o logic"
ilogic", amestec de luciditate #i infantilism prin care
s" se contureze personajele p"lite de morbul vidului

de gândire (c" doar
n!o s"!i zicem chiar
inocen$" cras"!), iat"
ingredientele cu care
autorul alc"tuie#te o
foarte bizar" pagin"
care se va înscrie
cu siguran$" în proza
româneasc" de la
început de mileniu
trei, când omenirea
toat" pare a!#i fi
pierdut busola #i
r"t"ce#te bezmetic"
pe un p"mânt supra!
saturat de moarte,
sub un cer #i orb,
#i surd, #i mut, pe
care steaua polar"
(da, #i aceasta!)
h"l"duie#te mai ceva
decât emigran$ii prin Europa, iar soarele, neclintit,
pare t"ciune în vatra stins" a lumilor.

Autorul n$a trecut #i nu trece cu ochii închi#i
prin timpul s"u, prin timpul nostru, prin
timpul timp. Prin cele dou" personaje create,

el reface o lume dus" (dar nu de tot), o lume recent"
(dar deloc proasp"t") îmb"trânit"!n rele, de#i cu ifose
de trufanda. Vi se pare cunoscut" povestea cum c"
în 1789 a avut loc Revolu$ia Francez!, apoi, dup!
o sut! de ani, a murit Mihai Eminescu, iar dup! fix
al$i 100 de ani a c!zut din pat în patul pu"tii, intrând
direct în negura istoriei, Nicolae Ceau"escu? %i asta
nici m"car nu e poveste.

Adev"rat Mefisto cu cet"$enie român", umbra
autorului cre#te peste/ în miezul personajelor sale
doar a#a, pentru o mai lin! alunecare spre zgrun#
$uroasa tem! referitoare la politic!, [...] fiindc! este
u"or de observat un lucru nu neap!rat bine f!cut,
a"a cum ar spune, dar pe dos, acel norocos mângâ#
iat pe ceaf! de ursitoare, cel care se preface c! st!
cu fa$a la poporul s!u. Da, „al s!u”, c! "i#a luat popor
"i cel pu$in 4#5 ani nu renun$! la el oricât s#ar
împotrivi acesta...

Dar politica – marea absurditate a corectitudinii
democratice din fascinanta Românie de o devas!
tatoare originalitate, nu r"mâne (de#i guverneaz"
întregul!) singura tem" abordat" de scriitor în

Comedia triste$ii. Î#i afl" rând aici, precum în
marele talcioc al vie$ii cu gust de moarte, #i
copil"ria – chiar dac! una mai pu$in fericit!, cu
fericirea ei unic!, #i familia – acea expirat" institu$ie
tradi$ional", cu triunghiul ei magic înscris în aria
cercului, #i prietenia, cu nelipsitul prieten mereu
gata s"!$i croiasc" generos câteva smetii intelec#
tuale cât s" te n"uceasc" de tot sub povara grijilor
care în mod cert vor urma..., #i tr"darea (o, mai cu
seam" tr"darea!) care va trebui deprins" din mers
urmând linia continu! a partidului, îngro"at! la
maximum de minciun!, #i câinii maidanezi, #i
c"p#unarii ajun#i prin $"ri de soare mai pline, #i
sparangheli$ii mâna$i de pandemia covidic" s" dea
o mân" de ajutor neajutora$ilor teutoni p"li$i de
astenie din lips" de ocupa$ie predilect" de când
r"zboaie mondiale nu mai fur"... Ne#am îmbun!t!$i
astfel, ne asigur" autorul prin unul din personajele
sale, noi ca $ar!, rela$iile cu Germania, iar câinilor
le#am oferi un trai decent, comunitar#occidental
"i, am înfiin$a o mul$ime de locuri de munc! pentru

cei ce se pricep s! vorbeasc! pre limba lor cu câinii,
iar între ei în limba lor.

Noi s" continu"m s" vorbim pre limba
noastr" #i s" mai trecem cu lectura #i prin
literatura lumii, m"car atât cât s" în$elegem

pe unde ne poart" autorul Comediei triste$ii, ca s" nu
ne sim$im pierdu$i în labirintul de simboluri ca un p"ien!
jeni# de capcane, ca un mozaic de lumi cu tot mai vii
personaje din cale afar" de bizare, sau celebre, întâl!
nite #i nerecunoscute în paginile romanului în care vom
vedea cuvinte, dar nu le vom pricepe uluitorul tâlc.

Nu, cartea aceasta nu se adreseaz" doar ini$ia$ilor
într!ale scrisului #i cititului. Este o vast" paji#te de flori
de spirit din care fiecare î#i poate alege ce!i place: un
crin (poate fi #i regal sau de balt"!), o p"p"die (doar
plebeie!), un trandafir (hai, trei, cât s" punem de!un
partid albastru!), o m"tr"gun" (spre a face concuren$"
industriei de medicamente!), o p"r"lu$" (ad"ugat"
la un comision nu stric"!), o ciud"$enie de alt" floare
cam cât o coroan" numai bun" s"!$i arate calea spre
lumea cea f"r" durere, nici întristare, nici suspin.

Me#tere Urmuz, fii lini#tit acolo unde e#ti! Prin
Comedia triste$ii, Silvan G. Escu se dovede#te a!$i fi
vrednic urma#, iar literatura român" î#i des"vâr#e#te
bizareria astfel ca toat" via$a noastr" cea de toate
zilele s" i se asamene cuminte, întregindu!se cu
toat" moartea...
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La ceva timp dup! schimbarea de regim din
România, m!a invitat la o discu"ie prospectiv#
Mohamed Yeslem Beissat, ministru pentru

afaceri africane al Republicii Arabe Democrate
Sahraui, pornit într!un turneu prin noile democra"ii ale
Europei cu speran"a s# ob"in# recunoa$terea oficial#
a independen"ei "inutului s#u de ba$tin#, fosta Sahara
Spaniol#/Occidental#. Discu"ia noastr# ar fi trebuit
s#!l ajute s# întâlneasc# unul dintre oficialii ministe!
rului nostru de Externe dup# ce primele demersuri
e$uaser#. Nu am aflat niciodat# cum a ajuns la mine
$i de ce spera ca tocmai eu s# reu$esc acolo unde
el r#m#sese ignorat. Românii nu inten"ionau s# se
implice într!un contencios cu Marocul, "ara care
ocupase o bun# parte din teritoriul sahraui $i care
refuza s# accepte o guvernare local# suveran#. 

În mod evident, nu aveam cum s#!i influen"ez pe
precau"ii no$tri diploma"i s#!l întâlneasc# pe ministrul
sahraui. Mi!a revenit în minte numele s#u la sfâr$itul
lui noiembrie 2020, când o $tire din Pretoria relata
despre prezentarea scrisorilor de acreditare ale
aceluia$i Mohamed Yeslem Beissat, ambasador
sahraui, pre$edintelui Africii de Sud, Cyril
Ramaphosa. M!a provocat declara"ia sa oficial#
la ceremonie, axat# nu numai pe men"inerea
solicit#rilor de eliberare a "#rii sale de sub domina"ia
armatei $i a administra"iei marocane $i de acordare
a independen"ei, ci $i pe rolul Africii de Sud în
sus"inerea acestor revendic#ri. 

Dup# ce fusese ocupat de spanioli aproape un
secol, "inutul din vestul Africii a c#zut între poftele
expansioniste ale vecinilor. În 1975, Marocul $i!a
împins grani"a sudic# mult dincolo de jum#tate
din fosta colonie Sahara Occidental# sub pretextul
„protec"iei” triburilor sunnite Olad Tidarin, formate
de beduini nomazi. Mauritania s!a repezit $i ea
spre nord $i a invadat zona Rio de Oro, pe care
a abandonat!o îns# în 1979, dup# lupte f#r#
înving#tori $i învin$i cu triburile rebele locale.
Mai mult, regimul dictatorial mauritanian al lui
Moktar Ould Daddah a recunoscut proclama"ia
de independen"# a noii republici, fie doar ca s#!l
enerveze pe regele Hassan.

Jocurile au fost complicate de apari"ia în 1973 a
Frontului de Eliberare Seguia el Hamra $i Rio de Oro,
pe scurt, Polisario, o mi$care considerat# în mediul
interna"ional drept na"ionalist# rebel#, dornic# s#
preia conducerea politic#, economic# $i social#
în fosta colonie. 

Ca s#!$i consolideze pozi"ia de reprezentan"i
legitimi ai popula"iei, Frontul a proclamat pe 27
februarie 1976 Republica Arab# Democrat# Sahraui
la Bir Lehlu, în zona ocupat# de marocani, în aceea$i
zi în care Spania a informat Organiza"ia Na"iunilor
Unite c# pune cap#t prezen"ei în Sahara Occidental#,
î$i declin# orice r#spundere $i nu las# în loc nicio
alt# putere administrativ#. 

Polisario, acceptat de ONU drept repre!
zentant legitim al popula"iei sahraui a pornit
ceea ce a denumit r#zboiul de independen"#

împotriva Marocului $i a Mauritaniei. Combatan"ii
s#i nu erau str#ini de lupta împotriva unui hegemon
local. Domina"ia spaniol# nu a fost lipsit# de tensiuni
$i conflicte. În 1956, la un an dup# ob"inerea
independen"ei de stat, regatul Maroc a cerut dreptul
de administrare a ora$ului port Sidi Ifni, din Sahara
Occidental#. Spaniolii au respins solicitarea, dup#
anularea unui acord franco!hispanic din 1912. Raiduri
r#zle"e ale na"ionali$tilor marocani din partidul Istiqlal
(conservator monarhist) s!au transformat într!un
r#zboi local, niciodat# declarat oficial, încheiat pe
1 aprilie 1958 prin acordurile de la Angra de Cinta.
Spania a p#strat Sidi Ifni ca enclav# la Atlantic,
abandonat# în 1969. 

În 1970, tulbur#rile provocate de nemul"umirile
localnicilor fa"# de administra"ia colonial# au culminat
cu Zemla Intifada (Revolta de la Zemla). Conduc#torii
organiza"iei secrete Harakat Tahrir – mi$care na"io!
nalist# sahraui condus# în anii ’60 de Muhammad
Bassiri – au organizat o manifestare popular# $i
au dat publicit#"ii o peti"ie prezentat# guvernatorului
general spaniol José Maria Pérez de Lema y Tejero.
De$i evenimentul s!a desf#$urat pa$nic, acesta i!a
ordonat poli"iei coloniale s#!i aresteze pe organizatorii
din Harakat Tahrir. Mul"imea a reac"ionat, a aruncat

cu pietre în for"ele de ordine, drept care a intervenit
armata. Unsprezece civili au fost împu$ca"i mortal
de trupele Legiunii Str#ine Spaniole. Bassiri a fost
capturat, b#gat în beciurile poli"iei politice de unde
nu a mai ie$it niciodat#. Sute de membri ai grup#rii
na"ionaliste Harakat Tahiri au fost vâna"i de for"ele
coloniale $i uci$i. Câ"iva supravie"uitori au fost
aresta"i $i condamna"i la pedepse maxime, ca
exemplu pentru cei tenta"i de r#zvr#tire. 

Represiunea spaniol# a provocat $i a energizat
mi$carea anticolonial# sahraui. Militan"ii s#i au
început s# se înarmeze $i s!au organizat în nucleul
în jurul c#ruia avea s# se înfiin"eze Frontul Polisario.
Ini"ial, "#rile arabe $i!au p#strat distan"a fa"# de el –
poate $i din cauza orient#rii ini"iale socialiste. Doar
Libia $i Mauritania i!au acordat un timid sprijin
material $i militar. Algeria, neîncrez#toare la început
în Front, a g#zduit guvernul provizoriu sahraui în exil
pe teritoriul s#u, la Tindouf, la doar câ"iva kilometri de
grani"a cu fosta Sahara Occidental# $i cu Mauritania. 

Între 1975 $i 1991 tensiunile regionale au dege!
nerat în a$a!numitul r#zboi din Sahara Occidental#.

Acesta a cunoscut o agravare paralel# cu finalul
decoloniz#rii $i cu pr#bu$irea comunismului
european. 

Marocanii au pornit lupta cu 30 de mii de
militari în 1976, ajungând la 120 de mii la
final în 1991, $i au beneficiat de sus"inerea

american# $i saudit#. Polisario, sprijinit de Algeria,
Libia $i Coreea de Nord, a mobilizat între cinci $i
cincisprezece mii de combatan"i. Pân# la aplicarea
acordului de încetare a focului, pe 6 septembrie 1991,
mai mult de trei mii de civili sahraui au fost uci$i $i
optzeci de mii au fost disloca"i. (Andreu Solá!Martin,
The United Nations Mission for the Referendum in
Western Sahara, Edwin Mellen Press, Lewinston,
NY, 2007, p. 102)

Nici num#rul civililor sacrifica"i, nici presiunile
Fran"ei sau ale Statelor Unite, nici Misiunea Na"iunilor
Unite pentru Referendum în Sahara Occidental# (42
de "#ri participante, 220 de militari $i poli"i$ti, un buget
propus pentru 2019 – 2020 de $56 de milioane)
nu au calmat tensiunea din fostul teritoriu colonial
spaniol. În 2005, tulbur#ri, demonstra"ii $i ciocniri
au marcat a$a!numita Intifada (revolta) din mai.
Pe 21 mai, transferul unui sahraui suspect de trafic
de droguri la pu$c#ria din ora$ul marocan Agadir a
provocat proteste de strad#, dispersate cu brutalitate
de poli"ia marocan#. Protestele s!au extins dincolo de
focarul ini"ial, ora$ul sahraui El Alaún, în alte localit#"i
importante: Smara (la poalele mun"ilor Anti!Atlas),
$i Dakhla (port la Atlantic). Li s!au al#turat studen"i
sahraui din ora$ele marocane Fes, Casablanca,
Marrakesh $i din capitala Rabat. Timp de câteva luni,
poli"ia marocan# a arestat aproximativ o sut# de
activi$ti sahraui pentru independen"# $i i!a încarcerat
f#r# condamnare. A fost limitat accesul jurnali$tilor
str#ini în zona de ocupa"ie, coresponden"ii unor
agen"ii de $tiri filmate $i ai unor canale interna"ionale
de televiziune au fost expulza"i în ciuda condamn#rii
acestor m#suri printr!o rezolu"ie a Parlamentului
European adoptat# cu 98 de voturi pentru $i o
ab"inere.

Solidarizarea Marocului cu Statele Unite în
r#zboiul global împotriva terorismului, m#surile luate

pentru combaterea
extremi$tilor jihadi$ti din Al
Qaida magrebian# i!au permis
guvernului de la Rabat s#
continue ac"iunile împotriva
militan"ilor sahraui.

În 2010, un protest din
tab#ra sahraui de la
Gdeim Izik, la 12 kilometri de El Aaiún, capitala

Provinciei de Sud, cum au redenumit marocanii
teritoriul fostei Sahara Occidental#, s!a îndreptat
împotriva discrimin#rii, a s#r#ciei $i a înc#lc#rii
drepturilor omului. Protestele pa$nice, ini"ial, au
degenerat în ciocniri violente ale civililor cu militarii
dup# distrugerea taberei de corturi care ad#postea
cinci mii de refugia"i. Pe 14 octombrie, militarii for"elor
armate marocane au deschis focul împotriva unui
camion care intra în tab#r#. Un adolescent a fost
împu$cat mortal $i 17 adul"i au fost r#ni"i. Autorit#"ile
marocane au declarat c# din camion s!au tras
primele focuri în timp ce $oferul încerca s# for"eze
p#trunderea în tab#r#, iar militarii for"elor de secu!
ritate nu au f#cut altceva decât s# r#spund# tot cu
foc. Frontul Polisario a anun"at oficial c# în camion
militarii nu au g#sit dup# atac decât alimente,
medicamente $i ap#. În urma incidentului, for"ele
de poli"ie au distrus corturile $i au arestat trei mii
de civili, suspecta"i c# erau militan"i sahraui. În ziua
urm#toare, cei izgoni"i din tab#r# $i locuitorii din El
Aaiún au ie$it pe str#zile ora$ului, au atacat cl#diri
publice, b#nci, magazine $i s!au b#tut cu poli"i$tii.
Pe 17 noiembrie, Consiliul de Securitate al Na"iunilor
Unite a condamnat violen"ele din timpul dezafect#rii
taberei. Potrivit anun"ului oficial marocan, tulbur#rile
de la El Aaiún s!au încheiat cu moartea a unspre!
zece poli"i$ti $i r#nirea a înc# 139. Frontul Polisario
a comunicat la rându!i c# 36 de civili sahraui
au fost omorâ"i, 763 au fost r#ni"i $i 163 aresta"i.
Dintre ace$tia 25 au fost condamna"i la ani grei
de închisoare.

În 2013, guvernul a adoptat o nou# politic# privind
migra"ia $i dreptul la azil. În 2018, a anun"at c# noile
reglement#ri au împiedicat 50 de mii de migran"i
veni"i din sud s# traverseze ilegal Marocul $i s#
p#trund# în Europa. 74 de re"ele de trafican"i $i
c#l#uze au fost dezmembrate $i au fost sechestrate
o mie nou# sute de ambarca"iuni surprinse în apele
teritoriale transportând migran"i. Pentru combaterea
$i mai eficient# a migra"iei ilegale, Uniunea Euro!
pean# i!a d#ruit Marocului vehicule de patrulare,
elicoptere, echipamente de monitorizare a frontierei
de sud $i de est, instala"ii radar, toate sub forma
unui ajutor (dezinteresat?!) de %60 de milioane.

Dac! Asia avea înc! din vechime propriul
zid, Europa avea mai tân#rul zid al
Berlinului, iar Statele Unite se desp#r"eau

în sud de Mexic tot printr!un fel de zid, de ce s# nu
aib# $i Africa propriul zid? &i l!a avut! Între 1981
$i 1987 a fost construit un val de p#mânt $i de nisip
lung de 2.700 de kilometri, cel mai întins câmp minat
din lume, pe care au fost plantate peste 7 milioane
de mine. Bern, cum este denumit# aceast# realizare
genistic#, a confirmat divizarea de!a lungul a
teritoriului fostei Sahara Occidental# în provincia
guvernat# de Maroc de la Atlantic spre est pe
o adâncime de aproximativ o sut# de kilometri
$i regiunea estic# aflat# sub controlul Frontului
Polisario. Dup# acordul de încetare a focului din
1991 o stare fragil# de neagresiune a dominat
situa"ia din zon# pân# în 2020, când au avut loc
incidente în fâ$ia Guerguerat, str#b#tut# de singura
cale de comunica"ie din Maroc c#tre Mauritania
$i mai departe spre sud c#tre "#rile membre ale
Comunit#"ii Economice Vest!africane (ECOWAS).
Polisario controla aceast# fâ$ie care porne$te de pe
teritoriul dominat de Front în sud $i ajunge la Atlantic
unde se afl# $i portul Gueguerat. Conflictul a pornit
de la nemul"umirea localnicilor provocat# de lipsa
de alimente, care au blocat 200 de camioane cu
provizii venite din Mauritania. Autorit#"ile marocane
au acuzat Polisario c# înfometeaz# popula"ia
$i a ordonat alinierea armatei de!a lungul redutei
desp#r"itoare. 

Leopardul de dantel! 
Nicolae MELINESCU
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Bogdan Suceav! este
un scriitor complex,
interesat de subiecte

care, de regul!, "in de
literatura general!, îns!
familiarizat #i cu unele din
domeniul F&SF, rezolvate,
acestea din urm!, cu acela#i
talent #i pricepere literar! cu

care se apleac! asupra tuturor motivelor sale de
inspira"ie. Lucrul este cu atât mai remarcabil cu cât
autorul îndepline#te în via"a curent! cerin"ele unei
profesii complet diferite de cele pe care le$ai a#tepta
în cazul unor speciali#ti ai condeiului. Dac! în genul
nostru nu sunt totu#i rare prezen"ele unor autori
forma"i ca ingineri, ciberneticieni, medici, sau fizicieni,
mul"i dintre ace#tia #i$au abandonat profesiile
adoptate ini"ial, pentru ziaristic! ori pentru alte
ocupa"ii impuse de o mai direct! implicare în
domeniul politic #i cultural. Bogdan Suceav!, îns!,
înfrunt! provocarea literar! f!r! a$#i abandona
chemarea ini"ial!, aceea a matematicii, pe care
o serve#te în continuare, cu devotament #i succes,
în construc"ia unei cariere rezervate #tiin"ei m!car
în aceea#i m!sur! în care #i$o dedic! #i crea"iei
artistice. Dan Barbilian, alias poetul Ion Barbu, pare
a fi ilustrul matematician #i scriitor din stirpea c!ruia
coboar! #i cel despre care va fi vorba în continuare.

S$a n!scut la 27 septembrie 1969, în Curtea de
Arge#. A studiat matematica la Universitatea din
Bucure#ti #i la Michigan State University, unde, în
2002, #i$a ob"inut titlul de doctor în #tiin"e matema$
tice. Ca urmare a oportunit!"ilor descoperite în
sistemul de înv!"!mânt american, s$a lansat ca
profesor asociat la California State University din
Fullerton, SUA, unde prin 2007 ajungea la gradul de
conferen"iar, iar perspectiva unei cariere universitare
duse pân! la cap!t l$a tentat în continuare. În litera$
tur! a debutat cu culegerea de proz! scurt! Teama
de amurg (1990), urmat! de volume de versuri
(Legende !i eresuri, N"luci !i portrete, B"t"lii !i
mesagii), precum #i de romanul Sub semnul Orionului
(1992). O privire critic! a autorului ajuns la maturitate
e tentat! s! expedieze titlurile mai vechi între experien$
"ele sale juvenile, de care între timp s$a deta#at, a#a
cum reiese dintr$o m!rturisire de dat! mai recent!: 

„Sub semnul Orionului e un roman scris prea
devreme, la 22 de ani, #i nu m! mai simt azi
confortabil s!$l reeditez (acum doi ani am avut o
ofert!). Nu, nu este SF, nu poate fi încadrat acolo.

E o explorare a motivului literar al %colii, cam în
sensul în care scria C. Noica despre %coal! în
Jurnalul filozofic din 1944 (când am scris romanul
nu cuno#team aceast! surs!). Sincer, cred c! tot ce
am scris înainte de 30 de ani e atins de o oarecare
naivitate. Am în"eles anumite lucruri mult mai târziu,
dup! ce am ie#it din perioada tuturor naivit!"ilor
(prelungit!, în cazul meu, #i de uria#ele speran"e pe
care le$am proiectat la 20 în schimbarea lumii& c!ci
aveam 20 de ani în 1989 #i cu greu î"i mai revii dup!
un atare entuziasm).”

Cu nuvela
intitulat!
Imperiul

generalilor târzii a avut
#ansa unui premiu I al
Editurii Nemira, nuvela
fiind ulterior inclus!
într$o culegere (Imperiul
generalilor târzii !i
alte istorii, 2002), de
asemenea premiat!
(Premiul Copyro pentru
proz!) #i deschiz!toare
a unei serii de c!r"i de
proz! scurt!: Bunicul
s#a întors la francez"
(2003), Miruna, o
poveste (2007), S" auzi forma unei tobe (2013) –
c!r"i în general premiate, reeditate frecvent #i chiar
traduse, precum Miruna, care a cunoscut edi"ii în
englez!, italian! #i sloven!. La fel romanele sale,
între care Venea din timpul diez (2004) cunoa#te
#i el edi"ii în maghiar!, bulgar!, englez!, francez!,
ceh!, al c!rui traduc!tor, Ji'i Na(inec, a primit în
"ara sa un premiu important pentru cea mai bun!
traducere în limba ceh! a anului 2014. Alte romane
ale autorului: Vincent nemuritorul (2008), care prin
tem! intr! nemijlocit în aten"ia noastr!, #i Republica,
o inspirat! reconstituire critic! #i totodat! epic! a
episodului istoric cunoscut sub numele de „Republica
de la Ploie#ti”, statul$fantom! proclamat pentru o
singur! zi la 8 august 1870 de Al. Candiano$Popescu
#i transformat rapid (în manier! tipic româneasc!)
într$o spumoas! chermez! popular!. Dintre culegerile
de eseuri ale lui Bogdan Suceav!, sunt de pomenit
Memorii din biblioteca ideal" (2013), Scrisori de la
Polul Est (2015), Istoria lacunelor. Despre manuscrise
pierdute (2017) #i, de asemenea, studiul de

specialitate A Medieval Mistery: Nicole Oresme’s
Concept of Curvitas, scris împreun! cu Isabel Marie
Serrano #i inclus în volumul Best Writings on
Mathematics 2016 de la Princeton University Press.

Romanul Vincent nemuritorul anun"!, înc! din titlu,
o tem! ce prive#te acea fascinant! imortalitate pe
care genul SF, împrumutând$o mai mult sau mai pu"in
discret de la literatura fantastic!, a cultivat$o adesea,
atât în aria sa interna"ional!, cât #i pe teren autohton.
De la Slan al lui A.E. van Vogt #i pân! la nemuritorii
virtuali din cyberpunk$ul american, de la Vladimir
Colin (cu Giovanna !i Îngerul) #i Voicu Bugariu
(Noapte bun", Sophie) pân! la Florin Pîtea (Necro#
polis), nemuritorul, ca personaj tematic al anticipa"iei,
a luat când forma mutantului h!r!zit de #ans! cu
calit!"i extraordinare, când pe cea a omului$iluzie,
reconstruit pe principii tehnice #i lansat în plin
necunoscut, dar, de regul!, într$o delicat! rela"ie
cu lumea din care purcede. În postura sa ie#it!
din comun, personajul în cauz! a fost înso"it fie
de surâsul de o complicitate sceptic! al umori#tilor,
fie de tonalit!"ile profunde ale moralistului preocupat
de consecin"ele, stranii #i incomode, ale acestei
aventuri extreme.

Bogdan Suceav! abordeaz! la modul grav
problema tanatic! #i, la fel, solu"ia oferit!
de o anume utopie #tiin"ific! a viitorului,

cu r!d!cini detectabile chiar în prezentul nostru
imediat. Exist! deja o veritabil! #coal! a imortali#tilor,
cercet!tori care, baza"i pe nanotehnologie #i pe
manipul!ri chimice dintre cele mai subtile efectuate
asupra corpului uman, cultiv! ideea prelungirii vie"ii
indivizilor actuali cu sute, poate chiar mii de ani. Al"ii
imagineaz! un moment tehnologic capabil s! preia
informa"ia creierului omenesc #i s$o transmit! mai
departe în timp, înregistrat! pe un suport fizic de
felul hardului dintr$un computer. N$ar mai fi vorba,
în acest al doilea caz, de o prelungire a corpului
natural al omului, ci a esen"ei sale de fiin"! superi$
oar!, a intelectului #i, se presupune, a con#tiin"ei
individuale. Ambele ipoteze sunt provocatoare.
SF$ul nu poate r!mâne indiferent fa"! de ele – dimpo$
triv!, le speculeaz! în registru propriu resursele, le
cânt!re#te, le judec! în câmp ideatic, le vizualizeaz!
în context literar. Este ceea ce se întâmpl! #i în
Vincent nemuritorul, unde discursul se distribuie
strategic pe mai multe voci. În consecin"!, solu"ia
imortalit!"ii se analizeaz! din perspective diferite
#i cu concluzii contradictorii.

Vincent printre necrosofturi 
Mircea OPRI!"

Omeima Abdeslam, ambasadorul Polisario pentru drepturile omului,
acreditat la ONU Geneva, a declarat pe 21 octombrie c! blocarea
#oselei de acces a fost executat! de civilii protestatari #i Frontul nu

avea niciun amestec. Neconvin#i de asemenea afirma"ie, comandan"ii armatei
marocane au intrat în campanie pentru deblocarea #oselei, opera"iune care
a încins spiritele.

În noiembrie 2020, ciocnirile de la Guerguerat au angajat periculos Marocul
#i auto$denumita Republic! Arab! Democrat! Sahraui, sus"inut! de Frontul
Polisario. Marocul a lansat pe 13 noiembrie un atac masiv în zona tampon aflat!
teoretic sub controlul for"elor Na"iunilor Unite din Sahara Occidental!. Polisario i$a
acuzat pe marocani c! au împu#cat civili #i a solicitat interven"ia ONU. „Marocul
este autorul agresiunii prin invadarea ilegal! a Guerguerat #i trebuie s!$#i asume
r!spunderea pentru înc!lcarea dreptului interna"ional. … Polisario nu a fost nici$
odat! partizanul r!zboiului, dar, a#a cum am mai ar!tat, independen"a na"ional!
este obiectivul nostru. Pentru îndeplinirea lui vom folosi toate mijloacele posibile”,
declara un reprezentant al Frontului. (https://latestnews.in.net/the$failed$diploma
cy$between$morocco$and$polisario$morocco/, accesat 21 dec. 2020)

Conflictul de pe teren a fost dublat de r!zboiul vorbelor. Prim$ministrul maro$
can, Saad$Edine El Ottmani, a anun"at extinderea valului de p!mânt în zona
portului pentru ca s! asigure odat! pentru totdeauna traficul liber de m!rfuri #i
persoane la Gueguerat între Maroc #i Mauritania. (africanews.com/202/11/19/
morocco$carries$out$work$in$disputed$w$sahara$near$border// accesat 21 dec. 2020)

În prezent, 45 de state au încurajat proiectul geopolitic al independen"ei
sahraui, iar Angola, Namibia, Libia, Cuba, Mauritania, Uruguay, Venezuela,
Albania #i Serbia au recunoscut Republica Arab! Democrat! Sahraui. România,
fidel! rela"iilor sale cu Marocul, consolidate înc! din 1970 de vizitele #i în"elegerile
la cel mai înalt nivel, s$a "inut de$o parte. Turneul de promovare a independen"ei
noului stat, întreprins de Mohamed Yeslem Beissat, de care aminteam la început,
nu a avut ecou în rândul noilor no#tri politicieni tocmai din perspectiva acestor
rela"ii. 

Faptul c! interlocutorul meu din anii ’90 a reu#it s!$#i pledeze cauza în fa"a
pre#edintelui din Africa de Sud în 2020 reprezint! un jalon pentru o viitoare b!t!lie
diplomatic!, dat fiind c! noua Afric! de Sud este angajat! în lupta pentru ap!rarea
valorilor democratice pe continent, în urma experien"ei sale dup! lupta majorit!"ii
pentru respectarea drepturilor sale politice #i sociale în perioada apartheidului.  

În planul rela"iilor interna"ionale, drumul Saharei Occidentale spre un stat unitar
recunoscut în lume r!mâne lung #i nesigur. Regatul are sus"in!tori foarte influen"i
în Uniunea European! #i Statele Unite. Pre#edintele Donald Trump declara în
decembrie 2020: „Propunerile Marocului serioase, credibile #i realiste pentru
autonomie reprezint! SINGURA (sublinierea sursei) baz! pentru suveranitatea
sa asupra Saharei Occidentale, pentru pacea #i prosperitatea durabil! #i trainic!.
Marocul a recunoscut Statele Unite în 1777. Este, de aceea, firesc ca #i noi
s! recunoa#tem suveranitatea sa asupra Saharei Occidentale”. (https://www.
theguardian.com/world/2020/dec/10/israel$and$morocco$agree$to$full$diplomatic$
relations$says$trump, accesat 21 dec. 2020) Tenta istoric! implicat! de pre#edinte
vine s! trag! o perdea str!vezie peste decorul în care a fost f!cut! declara"ia:
vizita premierului israelian la Washington în vederea normaliz!rii rela"iilor "!rii sale
cu Marocul, un proces inclus în politica american! de mediere a reconcilierii între
statul evreu #i "!rile arabe. Marocul reprezint! candidatul cel mai accesibil, pentru
c! neavând grani"! comun! cu Israelul, rela"iile sale cu Israelul au fost mult mai
apropiate de normal.

Jocul pentru domina"ia mondial! afecteaz! direct orice manevr!
na"ionalist! sau separatist! care, dac! vrea s! aib! efect, trebuie
s! primeasc! binecuvântarea hegemonilor globali. Marii protagoni#ti

urm!resc mai ales în Africa stabilitatea politic!, singura menit! s! furnizeze
securitatea investi"iilor corpora"iilor gigantice. Ruleta ruseasc! jucat! la masa
verde ignor! #i dep!#e#te miza local!. Reapari"ia tensiunilor în Sahara Occi$
dental!, dup! treizeci de ani de lips! a r!zboiului, de neconfundat cu pacea, las!
un loc de manevr! limitat actorilor locali. Ca un ghepard de de#ert fl!mând #i abil,
strecurându$se printre dunele aride, fiin"a imaginar! a unei viitoare entit!"i sahraui
se poate pierde în aerul care joac! peisajul sub ar#i"a soarelui #i devine o siluet!
de dantel!. (Ghepardul de de#ert, Acinnonyx jubatus hecki, specie pe cale de
dispari"ie – 250 de exemplare înregistrate, este r!spândit în vestul Saharei #i
venerat în folclorul tuareg pentru abilitatea #i frumuse"ea sa.) Arbitrii care ar putea
salva ideea independen"ei sunt #i ei domina"i de interesele proprii sau ale unor
apropia"i #i mi#c!rile politice ample cu consecin"e pe zeci sau sute de ani au
nevoie de o coregrafie extrem de flexibil!, în care baletul protagoni#tilor de for"!
pot s! dreneze practicile noului imperialism liberal spre proiecte na"ionale. Numai
dac! interesele lor echivaleaz! sau sunt identice cu cele ale aspiran"ilor! 
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La un nivel conceptual al romanului,
dezbaterea – care nu întâmpl!tor adopt!
formula superficial!, dar de mare audien"!

a emisiunilor televizate, hran! zilnic! pentru omul
contemporan – atinge aspecte etice #i filosofice. Ele
erau, de altfel, imposibil de evitat în vecin!tatea unui
subiect atât de bulversant precum imortalitatea, în
ipostaza ei coborât! dintre simbolurile fabuloase #i
ajuns! la îndemâna oricui. Într$un viitor extrem de
apropiat (autorul fixeaz! conven"ional anul 2037),
cercetarea #tiin"ific! #i progresul tehnicilor medicale
ar permite a#adar realizarea a#a$numitului program
„Spring After Winter”. Sub denumirea aceasta,
poetic!, dar mai ales publicitar!, se insinueaz!
transferul prin opera"ie chirurgical! #i, totodat!,
cibernetic! a informa"iei din creierul uman pe o
extensie electronic!. Pe când substan"a fragil! a
„originalului” dispare, copia sa cibernetic!, activat!
pe un modul indestructibil, tinde s! func"ioneze
independent, continuând astfel, în regim virtual,
existen"a intelectului transferat. Dincolo de aparen$
"ele promi"!toare ale solu"iei, trebuie c!utate îns!
esen"ele, iradierile morale (sau imorale) ale actului
de revolu"ionare #tiin"ific! #i social! propus. De pe
pozi"iile sale de un prudent conservatorism, biserica
(adus! cu promptitudine în scen!) va întâmpina noua
realizare a societ!"ii umane printr$un categoric refuz,
mergând pân! la amenin"area cu excomunicarea
practican"ilor n!scocirii – de nimeni luat! în seam!
în timpurile moderne, bineîn"eles. E vorba de biserica
catolic!, reprezentat! în scriere de un respectabil #i
alarmat monsenior Francisc, cardinal de Los Angeles,
pentru care nu orice inven"ie amelioreaz! condi"ia
omului, existând riscul unei fatale pr!bu#iri a acestuia
din urm!: „A fost inventat! o ma#in! care face
ceva foarte grav #i periculos cu creierul uman #i,
realmente, oamenii au mers prea departe”, apreciaz!
dogma ultragiat!, dar #i bunul sim" ancestral, în
încerc!ri pe cât de demne, pe atât de nesigure de
efectul lor conving!tor asupra unei societ!"i intrate
deja, de mult! vreme, în degringolad! moral!. Iar
mai departe: „Este cea mai mare absurditate cu care
s$a confruntat vreodat! specia uman!. Pentru c!
pe modulul SAW nu trece intelectul uman, ci o copie
a lui, o copie care nu mai este omul intrat în sala de
opera"ie. Omul acela nu mai este, a fost ucis printr$o
opera"ie care pretinde c! i$a p!strat intelectul.”

Nici disciplina academic! a filosofiei nu poate sta
departe de aceast! dezbatere etic!, de#i conceptele
ei abstracte vin în scen! oarecum stânjenite #i, de
asemenea, ocolite de #ans! în confruntarea cu un
public ignorant, imun la aten"ion!rile desprinse din
înv!"!turile Antichit!"ii grece#ti. Mici sc!p!r!ri pole$
mice apar abia din ciocnirile ei – aproape ridicole,
lipsite în mod categoric de efecte în planul realit!"ii –
cu atotputernicul spirit birocratic al societ!"ii moderne.
Programul „Spring After Winter” este sus"inut de
Administra"ie, care caut! s! trag! foloase practice
de pe urma lui. Umanismul de bibliotec! face, a#adar,
doar valuri m!runte în oceanul de ipocrizie ce scald!
ni#te interese materiale #i financiare generalizate:

„…Ne$am asigurat ca sistemul nostru legal s!
interzic! ferm eutanasia voluntar!. Un bolnav incu$
rabil nu î#i poate pune cap!t zilelor, chiar dac! asta
e op"iunea lui. Pe de alt! parte, vine guvernul #i zice:
stai c! te omor eu, cu ajutorul tehnologiei. Am s!$"i
iau eu toate informa"iile personale, pe care le voi
înc!rca într$o superbaz! de date, care va ajunge s!
#tie tot ce #tiau persoanele defuncte ale genera"iilor
precedente. Un computer în loc de un cimitir, nu
e asta oare ceva monstruos #i criminal totodat!?
V$a"i imaginat vreodat!, înainte ca SAW s! apar!,
c! dorin"a noastr! de a atinge nemurirea poate
c!p!ta înf!"i#!ri monstruoase? Iat! aici cea mai
mare monstruozitate a istoriei umane, asasinarea
de c!tre administra"ie a voluntarilor, a celor care
depun o cerere în acest sens.”

Exist! în roman, pomenit cu o relativ!
discre"ie, #i un nivel de institu"ionalitate
suprauman!, statal! #i interna"ional!,

cu care se confrunt! ideea imortalit!"ii artificiale.
Deta#at! de orice rezonan"! moral! #i filosofic! a
subiectului, Administra"ia, sau administra!iile (fiindc!
fenomenul tinde s! se mondializeze, ca orice noutate
ap!rut! în cadrul civiliza"iei moderne), î#i distribuie
aten"ia exclusiv asupra aspectelor aduc!toare de
profit. Nemurirea este bun!, acceptabil!, încurajat! în
ciuda caracterului s!u insolit #i generator de tulburare
etico$sentimental!, cât! vreme se poate controla #i

chiar exploata contractual, prin efectele unei legisla"ii
adecvate. Administra"ia se reveleaz! treptat ca
o veritabil! fabric! de necrosofturi, de module cu
concentrate de inteligen"! uman!, puse treptat la
treab!, printr$o subtil! persuasiune birocratic!,
insistent!, aceasta din urm!, dar marcat! vizibil, #i
ironic, de spiritul corectitudinii politice. O pozi"ie ce
„d! bine”, se pare, nu doar în exerci"iul democra"iei
actuale, ci #i în democra"iile viitorului. Strategia lui
Bogdan Suceav! e subtil!: de#i îi sim"im din timp
pozi"ia fa"! de subiectul adus în discu"ie, el se fere#te
de interven"ii critice personale, l!sând personajele
acestui mereu reluat forum televizat s! se exprime
singure, s!$#i ciocneasc!, mai mult sau mai pu"in
diplomatic, criticile #i entuziasmele. 

În sfâr#it, exist! în Vincent nemuritorul un nivel
pur uman de abordare a condi"iei imortalit!"ii „acce$
sate” (ca s! folosim, la modul discret$ironic, un
termen cibernetic pentru ceea ce în alt registru
ar trebui s! fie o vertiginoas! „cucerire” a geniului
tehnico$#tiin"ific uman). Mai multe personaje
episodice din roman î#i produc discursul la nivelul
pomenit. Ele sunt culese dintr$o bogat! galerie

de figuri contemporane, ilustrând astfel pozi"ii
individualizate într$un evantai deschis larg, de
la comicul patentat, pân! la veritabila tensiune
dramatic! a existen"ei amenin"ate. Într$o extrem!
g!sim frondeurul de circumstan"!, incon#tientul care
de tân!r s$a „s!turat de problemele vie"ii reale”, de
dificult!"ile cu care trebuie s! dea fa"!, fiind dispus
s! trivializeze cinic totul% inclusiv perspectiva nemu$
ririi „anticipate”, pentru care #i$a depus în fond
semn!tura. Iat! argumentele acestui debusolat
etern, deci #i al viitorului:

„Colegiul, plata taxelor, s!$"i g!se#ti o slujb!
potrivit!, s! î"i cumperi o cas!, rela"iile interumane,
totul marcat de tensiune, competi"ie, goan!, presiune.
&i pentru ce? Pentru ca la #aizeci de ani s! ajungi pe
un modul SAW? Dar po"i s! ajungi acolo de pe acum,
#i creierul t!u ar putea fi în mai bun! stare decât mai
târziu. Ce sens are s! te zba"i ca pe#tele pe uscat
pentru ceva care nu merit! efortul?”

Nivelul uman asupra c!ruia se exercit!
cu sporit efect literar conven"ia acestui
roman prive#te îns!, mai degrab!, condi"ia

naufragia!ilor, a celor m!cina"i de bolile lor incurabile,
ro#i de îndoieli #i, pe m!sur! ce momentul decontului
li se apropie, tot mai vizita"i de sentimentul dureros
al aneantiz!rii. Dispera"ii vor fi, prin urmare, victimele
cele mai la îndemân! ale imortalit!"ii servite la con$
serv! #i ale fabricii de necrosofturi. Iat! argumentul
esen"ial al unui asemenea ins constrâns s! treac!
printr$o încercare$limit!, prin nedorita experien"!
practic! a finalului prematur:

„…Vreau s! evit acest nimic. Nu m! tem de
demoni care m! vor tortura în iad, ci m! tem de ideea
de nimic, de ideea c! ar putea s! existe acest nimic.
Se spune c! suntem datori cu o moarte #i ideea
asta ne repugn!. Iar revolta noastr! fa"! de aceast!
repulsie ne motiveaz! s! ne încredin"!m tehnologiei.
Chiar dac! trecem printr$o suferin"! teribil!, moartea
nu ne apare ca o eliberare, ci ca un obstacol pe
care, dac! am putea, l$am evita. &i vrem s!$l evit!m.
Suntem în stare s! facem orice pentru a$l ocoli.
&i uite a#a s$au n!scut modulele SAW.”

Între numeroasele figuri episodice ale c!r"ii,
Vincent, ilustrare personalizat! a nenorocirii, î#i
câ#tig! treptat pozi"ia de personaj principal. Nu
prin risipa de energie pe care o pun de regul! în
eviden"! eroii anticipa"iilor comune, ci prin constant!

#i obsedant! prezen"! în scen!. Asta se întâmpl!
chiar #i în ciuda dr!muitei sale particip!ri la zbaterile
unei lumi pe care o simte sc!pându$i printre degete.
Bogdan Suceav! creeaz! un personaj verosimil,
conving!tor între datele realit!"ii sale de individ în
plin! #i atroce suferin"! fizic! #i moral!. Cu o lentoare
ce spore#te tensiunea a#tept!rii, drama îi este pre$
zentat! economicos, nu atât prin expunerea frust!
#i oarecum vulgar! a evolu"iei unei boli incurabile,
ci f!cându$ne p!rta#i la viziunea unei posibile salv!ri.
Salvarea aceasta, la urma urmelor paiul de care
se aga"! un înecat, este filtrat! prin sim"uri pe care
disperarea le conduce spre o acuitate maxim!.
Pentru personajul în cauz!, mirajul imortalit!"ii dep!$
#e#te condi"ia simplei curiozit!"i lucide pentru un
miracol al #tiin"elor viitorului. Acest miraj devine drog
#i, în consecin"!, nevoie presant!, problem! de via"!
#i de moarte. Pe Vincent nu$l intereseaz! specula"iile
teologale, nici filosofiile privitoare la p!r!sirea corpului
de c!tre suflet, formul!rile savante ale unor Platon,
Aristotel, Toma d’Aquino r!mânând rezervate celor
ce au timp pentru teorii abstracte. Îl intereseaz!, în
schimb, ce i se întâmpl! persoanei sale amenin"ate

cu disolu"ia, acum, imediat. Sub masca unei
supralucide curiozit!"i putem descifra o înfrigurare
bine "inut! în frâu – conven"ie de tehnic! literar!
prin care personajul las! impresia c!, în sufletul
s!u traumatizat, balan"a se înclin! prudent
spre solu"ia considerat! salvatoare. În realitate,
hot!rârea lui e luat! de mult. Faptul c! omul
urm!re#te în continuare, mereu #i mereu, ca
într$un repetat exerci"iu de autoconvingere,
dezbaterile televizate asupra subiectului, tr!deaz!
mai degrab! o imperioas! nevoie de reconfirm!ri
continue, de înt!rire în pozi"ia pentru care sub$
con#tientul bolnavului deja a optat. Moartea
proprie nu i se mai pare o catastrof!, mai ales
c! tehnica manipul!rilor virtuale, aceea#i c!reia
îi datoreaz! speran"a imortalit!"ii, îi mai ofer! #i
posibilitatea de a$#i privi chipul de dup! dispari"ia
iminent!, în caz c! ar fi avut #ansa s! tr!iasc! în
mod natural pân! la adânci b!trâne"i. Pe cât de

sugestiv creionat!, pagina privitoare la perspectiva
senectu"ii e menit! s! produc! dezgust #i s! faciliteze
desprinderea de via"a care î"i ofer! o asemenea
jalnic! panoram! a degrad!rii biologice, inten"ionat
exagerat! #i accelerat! pân! la neverosimil:

„La patruzeci de ani, Vinny avea un chip
aproape surâz!tor, plin de energie, înc!
în form!, ar!tând ultimele tr!s!turi ale

tinere"ii. La cincizeci de ani, col"urile ochilor s$au ridat
#i obrajii s$au l!sat într$o expresie de blazare. Oare
n$o fi vreo gre#eal!? Parc! #i culoarea tenului s$a
schimbat, pielea pare ars! de soare, pigmentul mai
pronun"at. La #aizeci de ani, chipul e trecut, ochii
#i$au pierdut str!lucirea, fruntea e acoperit! de riduri,
iar sub b!rbie s$au strâns falduri de piele cafenie, cu
aspect nepl!cut. Vinny prive#te. La #aptezeci de ani,
p!rul s$a r!rit #i e complet alb, l!sând s! se vad!
o piele cu pete ro#ietice. Nasul a devenit tot mai
coroiat, iar b!rbia s$a în!l"at, voluntar!. La optzeci
de ani, tr!s!turile chipului sunt greu de recunoscut,
parc! e o cu totul alt! persoan!. Ochii poart!
expresia unei obsesii, a unei obstina"ii indefinite,
revan#arde. La nou!zeci de ani, chipul pare o
caricatur! a ceea ce Vinny #tia c! i$au fost cândva
tr!s!turile. I se #i face jen! s! priveasc!. Apoi, poate
pentru c! artistul #i$a luat joaca în serios #i a scris
codurile complete ale proiec"iei temporale, iat! chipul
prezumtiv al lui Vinny la vârsta de o sut! de ani,
o hârc! respectabil!, de#i sl!bit!, mai mult nas #i
sprâncene, cu clavicula ie#it! proeminent de sub
o gu#! l!sat!. Chelia las! s! se vad! tâmplele
conturate ap!sat, cu vini#oare alb!strii ivindu$se de
sub pielea str!vezie. &i asta nu e tot. La o sut! zece
ani, chipul a devenit straniu, artificial #i Vinny e gata
s! protesteze, tr!s!turile fantaste dau un aer de
f!ptur! venit! de pe alt! planet!. La o sut! dou!zeci
de ani, artistul pare a lucra cu ipoteza c! Vinny a
beneficiat de implanturi dentare #i de aceea maxilarul
lui, de#i înclinat mai mult pe partea dreapt!, nu a
cedat spre interior, de#i buzele desc!rnate las! s!
se întrevad! un rânjet care nu spune nimic. La o
sut! treizeci de ani, chipul a colapsat sub greutatea
propriilor tr!s!turi, cu riduri care coboar! în g!vanele
ochilor, cu nasul strâmbat de o devia"ie excesiv!,
cu pome"ii obrajilor ie#ind prin piele, de parc!
ar fi din alabastru.”
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Ne apropiem de
sfâr!itul serialului
despre realitatea

unei prezen!e nep"mântene
în preajma noastr". Cred c"
am adunat pe parcurs destule
argumente pentru ca un cititor
f"r" prejudec"!i s" admit" c",

într#adev"r, în jurul nostru se întâmpl" „magii” care
cu greu pot fi explicate altfel.

Am numit aceast" prezen!" hiperciviliza!ii, în
ipoteza c" ar trebui s" existe aici, lâng" noi – cu o
probabilitate de practic 100% – civiliza!ii n"scute în
alte col!uri ale Cosmosului, cu sute de milioane de
ani mai b"trâne decât omenirea. Este cea mai rezo#
nabil" explica!ie pe care o avem la îndemân" pentru
„magiile” observate, de$i nu uit"m c" mintea $i cuno$#
tin!ele noastre au limite fire$ti $i r"spunsul ar putea
fi unul pe care nici nu am fi în stare s"#l imagin"m.

În ultimele episoade, ne#am exprimat opinia
c" civiliza!ia noastr" p"mântean", cea a lui homo
sapiens sapiens, n#ar putea intra în leg"tur" cu o
hiperciviliza!ie din cauza imaturit"!ii noastre. A$a cum
spuneam, maturitatea moral" ar putea fi definit" prin
dou" condi!ii principale: (1) ca pre!uirea frumosului,
mai ales cel al spiritului uman s" devin", pentru
to!i oamenii, mai important decât instinctele de
agresiune, posesie, egoism etc., ceea ce ar genera
automat iubirea $i binele universal, $i (2) ca toat"
lumea s" accepte c" nu exist" adev"ruri ultime
(dac" acestea nu sunt dovedite prin fapte unanim
acceptate), deci ca toat" lumea s" adopte o gândire
pluralist", de tip #i/#i.

Dar ipoteticele hiperciviliza!ii par s" se !in" depar#
te de un contact nemijlocit cu noi $i din alte motive
decât lipsa maturit"!ii. Într#o abordare naiv", des întâl#
nit" în produc!iile SF, la întâlnirea a dou" civiliza!ii,
situate pe paliere diferite, civiliza!ia superioar", dac"
e binevoitoare, ar trebui s#o ajute pe cea r"mas" în
urm", transmi!ându#i $tiin!a $i tehnologia sa. Într#un
episod anterior, am argumentat de ce, dimpotriv",
o hiperciviliza!ie ar interzice, în mod firesc, un astfel
de transfer, pe baza „principiului interven!iei minime”.

În tradi"iile !i miturile multor popoare exist"
aluzii, oarecum surprinz"toare, ilustrând
aceast" atitudine. St" scris, de pild", c" Adam

$i Eva au fost pedepsi!i pentru c" au mâncat rod din
pomul cunoa#terii. Cartea lui Enoh arat", în detaliu,
c" mai mul!i îngeri, condu$i de Azazyel, au dezv"luit
fiin!elor umane „taine pe care ei nu trebuia s" le
cunoasc"”, privind arme, bijuterii, vr"jitorii, droguri,
astronomie, ghicit, minerit, c"i de a da moartea,
scriere, avort etc. Din fericire – scrie în Carte –
„tainele cele mari au r"mas nedezv"luite”. Îngerii
în cauz" au fost pedepsi!i cu asprime, fiind înl"n!ui!i
pe vecie – conform aceleia$i c"r!i – în „v"g"uni pline
de jar”. Dar aceea$i ciudat" interdic!ie $i pedeaps"
se reg"se$te $i în mitul lui Prometeu, care a fost
înl"n!uit $i supus unor torturi numai pentru c"

a transmis oamenilor taina focului. N#ar putea fi oare
aceste istorioare ecoul, fie $i la modul hiperbolizat
$i fabulos, al unor întâmpl"ri reale de odinioar"?

Carl Gustav Jung (1875#1961) ilustra o eventual"
întâlnire a noastr" cu o civiliza!ie cosmic" mult mai
evoluat" prin cuvintele: „Frâiele ne#ar sc"pa din
mâini... ne#am reg"si f"r" visuri, am descoperi c"
aspira!iile noastre intelectuale $i spirituale sunt atât
de dep"$ite, încât ne#ar l"sa complet paraliza!i”.
Situa!ia poate fi comparat" cu cea a unui trib care
ducea o existen!" acceptabil" în jungl", dar care ar
fi str"mutat" brusc $i definitiv în babilonia din Times
Square din New York. Nimic din ceea ce $tiau sau
visau oamenii aceia n#ar mai avea vreo valoare.
Orice urm" de demnitate $i stim" de sine ar disp"rea,
iar urma$ii lor ar r"mâne, multe genera!ii, doar ni$te
marginali.

Este gre$eala pe care am f"cut#o $i noi, cu
jum"tate de mileniu în urm", când conchistadorii $i
al!i descoperitori glorio$i ai unor noi p"mânturi au
„împ"rt"$it” (chiar $i cu for!a) civiliza!iilor mai fragile
ale inca$ilor, aztecilor $i ale altora, tot ce aveam
noi mai bun la ora aceea: cre$tinismul, $tiin!a $i
tehnologiile europene, iar mai târziu ra!ionalismul
cartezian. Cu toate c" demersul era „pavat cu bune
inten!ii”, în fapt, prin acest proces de acultura!ie,
le#am impus un „hipnotism” cultural, f"cându#i
„psihic orbi” la unele aspecte ale realit"!ii, în acela$i
mod în care eram $i noi, de$i ei v"zuser" lumea pân"
atunci, într#un mod diferit. Acest zel european a dus
la dispari!ia unor c"i umane alternative de percepere
a realit"!ii, îngustând astfel setul de instrumente
ale cunoa$terii pentru întreaga omenire. 

Abia recent am devenit con!tien"i de
norocul pe care l#am avut, în schimb, prin
faptul c" alte civiliza!ii, cum ar fi cea chino#

japonez" sau cea indian", au fost deja suficient de
mature $i de puternice pentru a rezista acestui elan
unificator, putând s" ofere ast"zi gândirii, artei,
medicinii etc. europene, deschideri la care, singure,
probabil c" nu ar fi ajuns niciodat". Ne putem gândi
la yoga, la acupunctur", la gravurile lui Hokusai,
dar $i la nenum"rate alte elemente care au îmbog"!it
felul în care omenirea percepe realitatea. Abia acum
începem s" în!elegem c" am distrus, în schimb,
iremediabil, alte izvoare de cultur" $i cunoa$tere
mai fragile, cum erau poate cele ale inca$ilor sau ale
aztecilor. Drept urmare, ast"zi încerc"m s" protej"m
$i s" valorific"m întreaga diversitate a patrimoniului
cultural al omenirii, apar!inând tuturor popoarelor,
inclusiv firavele viziuni ale gândirii „primitive”, atâtea
câte au mai r"mas pe P"mânt.

Ne putem întreba, totu$i, dac" aparenta interzice#
re a oric"rui transfer de informa!ie are doar rolul de a
ne ocroti de $ocul acultura!iei? Sau ar mai fi $i altceva?

Am putea presupune c" ipoteticele hiperciviliza!ii –
pentru a nu face gre$eala pe care noi în$ine am
comis#o cu civiliza!iile mai firave – nu ne vor dezv"lui,
nici m"car prin aluzii vagi, viziunea lor asupra

Universului, sau $tiin!a $i tehnologiile pe care le
posed", tocmai pentru a nu influen!a originalitatea
solu!iilor pe care le#am putea g"si noi în$ine, pentru
a permite maturizarea specificit"!ii noastre, pân"
la un nivel la care $i comunitatea de hiperciviliza!ii
s" se poat" bucura de ea. 

Unii oameni au afirmat c", fiind r"pi!i, s#au întâlnit
cu entit"!i nep"mântene care le#ar fi spus c" a#teapt"
de la noi o lucrare pe care numai noi o putem realiza,
ceva care nu s#ar mai împlini dac" ei ar interveni s"
ne ajute. %i prof. Courtney Brown, de care aminteam
într#un episod anterior afirma c" a aflat c" entit"!ile
spirituale nu ar intra în contact cu noi „pân" când nu
ne maturiz"m”, dar „conteaz" în viitor pe contribu!ia
noastr"”. Dac" accept"m aceste afirma!ii, cred c" o
astfel de contribu!ie ar fi tocmai o astfel de viziune
original", suficient de matur" pentru a nu se pr"bu$i
sub impactul întâlnirii cu viziunile unor civiliza!ii mult
mai evoluate. Între timp îns", reprezentan!ii acestor
civiliza!ii a$teapt" ($i poate chiar recolteaz" $i
p"streaz" chiar acum) ideile, punctele de vedere,
crea!iile noastre originale. Probabil în acea super#
memorie pe care o numim Akasha.

Chiar !i o singur# dovad# a hiperciviliza#
!iilor, dac" ar fi absolut sigur", ar cople$i
$i ar $terge întreaga noastr" evolu!ie, iar

fructul dorit – viziunea original" – nu s#ar mai coace
niciodat". În acest fel nu numai c" ar fi risipit" o
r"bdare de sute de mii de ani, dar ar fi ratat" $i o
poten!ial" hiperciviliza!ie viitoare care s" aib" propria
sa originalitate $i propria sa viziune asupra lumii.

Locuitorii hiperciviliza!iilor fiin!eaz" probabil în alte
ipostaze ale realit"!ii, cu alte legi. Pentru a continua
specula!iile, din mesajele primite r"zbat $i aluzii la
faptul c" ei nu ar putea s" creeze, cu adev"rat, în
lumea lor, ci doar s" multiplice $i s" îmbun"t"!easc"
ceea ce a fost deja creat pe un t"râm material,
precum este cel de pe P"mânt. 

În antichitate ($i nu numai) s#a spus c" inspira!ia
artistic" vine dintr#o surs" cereasc" $i este intermedi#
at" de muze. Dar mie îmi place totu$i s" cred c" Arta
Fugii, precum $i alte sute de compozi!ii geniale, nu au
fost „repartizate” $i trimise prin channeling lui Johann
Sebastian Bach de c"tre o entitate superioar", iar
el doar le#a transcris. Îmi place, dimpotriv", s"#mi
imaginez c" acele spirite superioare, aflate deasupra
noastr", s#au bucurat ori de câte ori au fost surprinse
de frumuse!ea compozi!iilor sale. Ca de altfel de
lucr"rile tuturor marilor creatori autentici.

Actorul de comedie canadiano#american Dan
Aykroyd, cunoscut publicului din România mai ales
din filmele Ghostbusters, întrebat de ce crede c" vin
la noi OZN#urile, a r"spuns: „Ne viziteaz" pentru
c" aceasta este planeta care a produs un Picasso,
bomba atomic", penicilina ... pentru c" exist" atât de
multe progrese în $tiin!", art" $i cultur". Ei au poate o
tehnologie mai bun" decât a noastr", dar nu au pictat
ca Renoir, nu danseaz" ca Mick Jagger, nu scriu ca
Samuel Johnson sau William Faulkner”... (Va urma)

Pre"ul originalit#"ii 
Dan D. FARCA!

Ca !i la al"i autori care au abordat tema, lumea nemuritorilor cibernetici
interfereaz" cu cea a oamenilor vii, îns" în moduri diferite. La Florin
Pîtea, de pild", care î$i prive$te necrosofturile cu ochi de comediograf,

cei du$i dintre noi în spa!iile virtuale manifest" o poft" teribil" de a participa
în continuare la jocurile politice $i sociale ale celor vii. La Bogdan Suceav",
dimpotriv", nemuritorii cibernetici refuz" vechile activit"!i, la care îi îndeamn"
Administra!ia, în râvna ei superb ironizat" de a#$i organiza treburile $i cu
concursul celor retra$i dincolo de limitele fizice ale vie!ii. Odat" transfera!i pe
suporturi tehnologice, Vincent $i al!ii ca el descoper" pl"cerea unei contempl"ri
tot mai deta$ate a lumii abia p"r"site, prin camerele video montate pretutindeni
pe glob. Nu e o simpl" op!iune estetic", e începutul unui proces pe care autorul
romanului îl intuie$te $i îl descrie conving"tor: înstr"inarea de om, de sentimente
$i, automat, de orice moral" tradi!ional". Smuls din corpul s"u de carne
îndurerat", Vincent evolueaz" treptat spre inteligen!a rece, pur", pentru care
ofensa exprimat" odinioar" în termeni de gelozie patologic" ajunge, f"r" a#$i
pierde totu$i violen!a, s" se travesteasc" în no!iuni abstracte. Ele pot fundamenta,
ca în roman, decizia unui gest criminal, chiar mai temeinic decât v"lm"$agul
patimilor de odinioar", ca $i cum aceast" decizie calculat" $i inuman" s#ar
exercita asupra unui exemplar dintr#o alt" specie, supus" de la distan!" cercet"rii
savante $i experimentelor. În noua sa condi!ie existen!ial", Vincent nu mai este,
cu adev"rat, omul intrat în sala de opera!ie, ci copia lui electronic", evoluând
spre cu totul alte orizonturi. Sedus de virtualit"!i f"r" limite temporale, personajul
„tr"ie$te” tot mai acut deta$area de lumea m"runt" a omului natural. Ruperea
leg"turilor cu societatea l"sat" în urm" devine total" la mutantul fixat definitiv
în abstract $i în be!ia unei puteri mereu victorioase în postumitate. Din ce în

ce mai absorbit de condi!ia sa excep!ional", Vincent caut" prin universul
cibernetic amuzamentele ra!ionamentelor complicate $i frumuse!ea „ciud"!eniilor
labirintice”. În însingurarea sa cosmic", entitatea artificial" care a fost cândva un
om muritor va percepe fericirea doar în ipostaz" de explorator etern al spa!iilor
interstelare. E $i ironie subtil" aici:

„Iat"#m" c"l"torind spre z"rile unor lumi necunoscute, ducând cu mine o
nep"sare de sorginte nou", dublat" de o memorie gigantic", nicicând failibil",
$i de o luciditate pe care o pot demonstra în fiecare clip". Sunt perfect echipat
pentru asta. Proiectul de a transforma un muribund în nemuritor a reu$it. Agen!ia
se poate l"uda cu mine. Posterul meu $i al lui Raoul înf"!i$eaz" dou" cutii ca
dou" laptopuri identice puse unul peste cel"lalt, încastrate în cochilia protectoare
a navei. Asta este, pân" la urm", ruperea pece!ilor din t"rii.”

Mesajul c#r"ii reprezint# un avertisment demn de luat în seam": pe
cât de tentat poate fi omul modern de oferta cu caracter „salvator” a
supraomenescului, pe atât de riscante se arat" efectele unor tehnologii

extreme pentru îns"$i esen!a intim" a spiritului uman. Este mesajul unui moralist
care, retras cu discre!ie la marginea scenei, nu pare s" fi nutrit ambi!ia unei
nout"!i iluzorii într#un context SF unde un astfel de mesaj s#a formulat nu o
singur" dat". Bogdan Suceav" are meritul de a fi construit un roman sobru, bine
fundamentat la nivel ideatic, cu secven!e a$ezate într#o gradare calculat", cu
desf"$ur"ri de momente verosimile în însu$i miezul fantast al situa!iei pe care
o exploreaz". El urm"re$te cu aten!ie un „ritual de trecere” dinspre complexitatea,
uneori fragil", a personalit"!ii umane actuale spre abstractul rece $i impersonal
al inteligen!elor de tip galactic.
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M!rturie.
"coala de arhitectur! uman!

Mihai DOBRE

Ceva m#a f!cut s! tot revin la "coala de
la Bune$ti! De patru ani, de când am aflat
despre aceasta, am participat la opt ate#

liere $i abia acum parc! încep s!#i prind gustul.
În cadrul acestor ateliere am realizat panouri

din nuiele, structura unei case din trunchiuri de
salcâm, pardoseli din piatr!
de râu, tencuieli de p!mânt,
zid!rii de c!r!mid!, zid!rii
de piatr! f!r! mortar, pere%i
de beton de cânep! $i multe
altele. Am fost dulgher, zidar,
tencuitor $i zugrav, pân! $i
buc!tar. De asemenea, am
avut prilejul de a cunoa$te
al%i studen%i de la arhitec#
tur!, dar $i oameni din
diverse domenii, care au o
apeten%! pentru arhitectura
participativ!, construit!
din materiale naturale.

Datorit! naturii practice
a $colii de var!, am con#
$tientizat atât poten%ialul estetic al construc%iilor
realizate din materiale naturale, cât $i necesitatea
recuper!rii tehnicilor tradi%ionale de construc%ie.
Din punct de vedere profesional, au fost foarte
benefice atelierele la care am participat, pentru
c! am putut s! în%eleg propriet!%ile materialelor,
modul lor de punere în oper!, dar $i felul în
care se comport! în timp. Mai mult, în timp
am constatat un motiv la fel de semnificativ
care m#a determinat s! revin la "coala
de la Bune$ti.

Coordonatorii "colii de la Bune$ti,
istoricul Petre Guran $i arhitectul Ana#
Maria Goilav, au construit un mediu, atât

fizic cât $i uman, care încurajeaz! asumarea unui
proiect dincolo de dimensiunea sa material! $i
exterioar! – o pardoseal!, un perete, un detaliu
de acoperi$ sau un finisaj interior – c!tre o
dimensiune interioar! $i personal!. Consider
c! aceast! dimensiune personal! a proiectului

este necesar! pentru a putea construi sensibil.
Atât dexteritatea cu care un me$ter lucreaz!,
cât $i modul de gândire pe care $i l#a format
duc la realizarea unor construc%ii pline de via%!

$i frumuse%e. Pentru mine, aceast! tab!r! repre#
zint! un laborator în cadrul c!ruia m! observ mult
mai atent, în care experimentez $i în care sunt

încurajat s! lucrez
asupra modului meu
de a m! raporta la
lume. "antierul, colegii,
retragerea în natur!,
modul de via%! care
vine cu aceast! a$e#
zare departe de „civili#
za%ie”, prelegerile, în
mod special cele de
dup! masa de sear!, când diminuarea luminii
spore$te taina, $i invita%ii au contribuit la
realizarea acestui mediu.

Într#unul din atelierele la care am participat,
datorit! efortului fizic destul de mare, cei
din grupul cu care lucram f!ceau pauze

alternativ. Astfel, fiecare dintre noi ajungea s!
se a$eze pe o buturug! $i s! le citeasc! celorla%i
din Albert Camus. Iar când altineva obosea, f!cea
schimb de roluri cu cel care citea. În alt! serie,

ziua ne focalizam în#
treaga energie asupra
$antierului, iar în
fiecare sear! ne
strângeam la lumina
frontalelor ca s!
ascult!m o coleg!
care ne cânta la chi#
tar!. În alt! serie, în
timp ce tasam betonul
de cânep!, am compus
împreun! cu trei colege
o poezie pe care a
doua zi le#am citit#o
celorlal%i la masa de
prânz. În fiecare serie,

totu$i, ne#am g!sit o porti%! ca s! mergem la
râu. Acestea sunt doar câteva dintre momentele
care mi#au sus%inut proiectul personal, anume,
de a m! construi pe din!untru.
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Num!r ilustrat cu imagini de la "coala 
de Arhitectur! de la Bune$ti.

Ars longa...

! Horia B&DESCU – scriitor, Cluj#Napoca
! Paul DIACONESCU – scriitor, Suedia
! Nicolae BADIU – publicist, Pite$ti
! Dan ANGHELESCU – scriitor, Bucure$ti
! Pr. Theodor DAMIAN – SUA
! Acad. Emil BURZO – Cluj#Napoca
! Mihai POSADA – scriitor, Sibiu
! Olimpia IORGA#POPESCU – profesor, Ploie$ti
! Milena MUNTEANU – scriitor, Canada
! Florian COPCEA – scriitor, Drobeta Turnu#Severin
! Marian NENCESCU – scriitor, Bucure$ti
! Eufrosina OTL&CAN – prof. univ., Bucure$ti

! Ioan DZI'AC – prof. univ., Oradea
! Elis RÂPEANU – scriitor, Bucure$ti
! Ana OLOS – scriitor, Baia Mare
! Aureliu GOCI – scriitor, Bucure$ti
! Zenovie CÂRLUGEA – scriitor, Craiova
! Ion C. "TEFAN – scriitor, Bucure$ti
! Paula ROMANESCU – scriitor, Bucure$ti
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure$ti
! Mircea OPRI'& – scriitor, Cluj#Napoca
! Dan D. FARCA" – scriitor, Bucure$ti
! Mihai DOBRE – student, Bucure$ti

Semneaz! în acest num!r
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