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Un titlu d!t!tor de speran"e, pentru
c!, se #tie/crede, dac! matematica
spune ceva, atunci a#a trebuie s!

fie! Iar democra"ia, în ultima vreme, chiar
pare a avea nevoie de un terapeut, poate
chiar adus cu ambulan!a, deci în condi"ii
de urgen"!…

De mai mule numere, m! str!duiesc s!
scriu un editorial optimist – #i asta, pentru
varii motive. (1) Nu vreau s! par o Casandr!
cobitoare sau speriat! (sunt doar un bunic
preocupat), (2) mi s$a repro#at explicit,
întâmpl!tor sau mai degrab! nu, de c!tre
un num!r de cititoare, nu mare num!rul,
dar #i una ar fi fost de ajuns s! m! pun!
pe gânduri, c! textele mele le$au întristat
#i, (3) peste toate, nu vreau s! adaug la
presiunea negativist! a pandemiei în direct,
popularizat! obsesiv$stresant, ceas de ceas
#i în propor"ie de mas!, vorba de lemn
de acum câteva decenii, pe toate canalele,
cele oficiale/oficioase excelând în descrieri
ale… terori#tilor (recte, virusurilor) care
trag (infecteaz!) din toate pozi"iile… Pentru
cine nu$#i aminte#te: e o vorb! memorabil!
spus! la TV în timpul revolu!iei în direct
din 1989. La vremea respectiv! am fost
speriat, ulterior, am fost admirativ uimit
de pregnan"a – deci eficien"a – imaginii cu
terori#tii$oameni$p!ianjeni, me#ter la vorbe
a fost cel care a inventat$o. Îi pun acum
al!turi povestea cu butonul de lift care a
îmboln!vit de covid un etaj întreg al unui
hotel, doar prin ap!sarea lui cu un deget…,
spusa distin#ilor doctori care ne anun"au
prin martie trecut c! vin zile grele. %i chiar
au venit, semn c! o fi viitorul greu de pre$
zis, dar nu e la fel de greu de direc"ionat!
Sunt curios dac! cele dou! vorbe au fost
crea"ii spontane sau au fost gestate de
scenari#ti de meserie #i induse, eventual în
plic, sobrilor influenceri din fiecare scenet!. 

De fapt, titlul apar"ine unei c!rticele
de 135 de pagini, ap!rute în 2020
la Editura Springer, Mathematics

to the Rescue of Democracy, cu subtitlul
Ce înseamn" votul #i cum poate fi el
îmbun"t"!it? Semneaz! Paolo Serafini,
profesor (pensionar acum) la universit!"i
din Italia #i SUA, cu cercet!ri în matematica
optimiz!rilor #i a sistemelor electorale.
Un domn care #tie #i teorie, are #i exemple
la îndemân!, europene sau de peste ocean
– #tie, deci, ce spune.

Titlul e încurajator, subtitlul ne readuce
cu picioarele pe p!mânt. Ne anun"! autorul
în prefa"!: „Scopul c!r"ii este de a furniza

unei audien"e largi m!car
câteva cuno#tin"e privind
fundamentele teoriei
votului, cu iluzoria speran$
!" (s.n.) de a face cât mai
mul"i oameni con#tien"i
de ce înseamn! votul #i
de posibilit!"ile de îmbun!$
t!"ire a sistemelor curente
de vot. Poate asta va fi de
ceva ajutor în clarificarea
unor chestiuni delicate care
pot fi abordate mai cu folos
în afara cadrului partinic.”
Multe se pot în"elege de

aici, apoi din carte, explicitez doar câteva.
Lucrarea se ocup! de sistemele uzuale

de vot, de agregare a ierarhiilor/deciziilor,
folosite nu numai în context electoral, ci
#i în sport #i în orice competi"ie, ba chiar
#i în deciziile personale multicriteriale.
Sunt discutate diferitele versiuni ale regulii
majorit!"ii (simple, absolute, calificate),
metode bazate pe acordarea de note etc.,
punctând pentru ele mai ales sl!biciunile,
dând exemple simple în care se încalc!
una sau alta dintre condi!iile de ra!iona$
litate din celebra teorem" de imposibilitate
(„a deciziei de grup/sociale ra"ionale”) a
lui Kenneth J. Arrow (familie originar! din
Ia#i, emigrat! în SUA la vremea Marii Crize&
a primit Premiul Nobel pentru economie
în 1972) sau din alte teoreme similare.
Lucruri în general #tiute – dar nu de c!tre
politicienii care scriu #i adopt! legile
electorale. E prima parte a r!spunsului
la întrebarea cum poate ajuta matematica:
prin cooptarea de matematicieni în „comisi$
ile de specialitate” (inclusiv la UE – autorul
d! exemple care justific! necesitatea).

Adoua parte a r!spunsului este dat
de o propunere foarte interesant!
de schimbare radical! a sistemului

electoral tradi"ional, lansat! de M. Balinski
(1933$2019) #i R. Laraki, în 2012. Un articol
al lor din 2014 (din revista Operational
Research) rezum! în titlu întreaga filosofie:
Judge, Don’t Vote! Foarte pe scurt: Nu
voturi, nu note, nu ierarhii sau numere.
Fiecare candidat s! fie evaluat de fiecare
votant pe o scal! de genul Remarcabil –
Excelent – Foarte bun – Bun – Acceptabil –
Slab – Foarte slab. %apte trepte calitative,
cu o ordine evident!, în"eleas! cam la fel de
fiecare aleg!tor. Se identific! pentru fiecare
candidat mediana (nu media, pentru c! nu
avem numere) acestor evalu!ri lingvistice
#i se g!se#te (mai sunt ni#te pa#i tehnici
aici) câ#tig!torul.

Propunerea a stârnit interes, trei laurea"i
Nobel au l!udat$o din plin, Arrow fiind unul
dintre ei. Se re"ine mult mai mult! informa$
"ie de la fiecare aleg!tor, nu se mai abuzea$
z! de numere (cu opiniile nu se pot face
opera"ii aritmetice, dar sistemele curente
de vot depind crucial de asemenea opera$
"ii), se evit! sl!biciunile inevitabile men"io$
nate de teorema lui Arrow (dar nu #i cele
considerate de alte teoreme similare). În
Fran"a s$a constituit #i un ONG care s!
promoveze votul prin „evaluare majoritar!”,
cum mai este numit! propunerea Balinski$
Laraki. (R. Laraki este acum director de
cercetare la CNRS, Paris.)

(Continuare la pag. 2)
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La 15 iulie conferin!a din Constantinopol
a celor "ase puteri a hot#rât a invita
pe Turcia prin not# colectiv# s# trimit#

trupe în Egipt. Aceast# not# proclam# în principiu
oportunitatea unei interveniri otomane, arat#
cât ar fi de urgent de$a pune cap#t unei crize
dezastruoase pentru popula!iunile din valea
Nilului, pline de pericole pentru Europa, "i
propune sultanului de$a se$n!elege cu Conferin!a
asupra restric!iunilor c#rora ar avea a se supune
guvernul turcesc în împlinirea mandatului s#u.

Suveranitatea Turciei asupra Egiptului e mai
mult nominal#, e un titlu cu pagub#, ale c#rui
cheltuieli întrec foloasele. Deci nota aceasta,
care e$n stare a$l pune pe sultan la cheltuieli, ba,
în cazul de complica!iuni interna!ionale, poate
provoca chiar primejdii noi pentru Imperiul lui,
a fost primit# f#r# îndoial# cu oarecare ezitare.
Ezitarea s$a tradus, ca de obicei, prin o schimbare
de cabinet "i în locul lui Abdurraman s$a chemat
Said Pa"a la minister. Said a convocat un fel de
Divan extraordinar, la care$au fost invita!i to!i
fo"tii mini"tri afl#tori la Constantinopol, obicei
turcesc ce se$ntrodusese "i la noi în vremea
fanario!ilor "i, în fine, în zilele lui Carol Îng#$
duitorul. Nu "tim atât de bine ce or fi hot#rât
divani!ii musulmani% la noi "tim îns# c# una
au sf#tuit ei, alta a f#cut d. C.A. Rosetti, încât
acest domn a avut pl#cerea dubl# de$a purta
oamenii pe la icoane spre a$"i bate mai pe
urm# joc de sfaturile lor "i de$a face tot dup#
bunul s#u plac ceea ce i$a venit în minte.
&inutu$s$au Said de sfaturile Divanului

ori nu, e indiferent% destul c# o depe"# de
ieri ne comunic# r#spunsul Por!ii, semnat
ieri, la nota colectiv#.

El certific# primirea notei de la 15 iulie,
prin care i se cere trimiterea de trupe în Egipt,
devenit# necesar# prin situa!iunea acelei !#ri.

R#spunsul mai declar# c#, dac# guvernul
otoman nu s$a hot#rât din proprie ini!iativ#

a expedia trupe, cauza e c# avea, cu drept
cuvânt, convingerea c# m#suri de rigoare puteau
fi înl#turate. Având îns# încredere în solicitudi$
nea puterilor pentru restabilirea ordinei în Egipt
"i luând act "i d$ast# dat#, cu satisfac!iune, de
deferin!a ce ele au binevoit a$i ar#ta într$un mod
solemn "i$n mai multe rânduri pentru drepturile
de suveranitate de net#g#duit "i net#g#duite ale
sultanului asupra Egiptului, Poarta informeaz#
pe d$nii ambasadori c# ea consimte a lua parte
la Conferin!a întrunit#, numai pentru afacerile
din Egipt, spre a discuta "i decide m#surile ne$
cesare pentru a asigura reîntoarcerea unei st#ri
de lucruri normale "i regulate. Puterile au ob!inut
dar consim!irea Por!ii de$a participa la Conferin!#:
o promisiune pozitiv# de$a trimite trupe nu e în
r#spuns.

Anglia pe de alt# parte nu "tia ce s# fac#
de$acum înainte, c#ci celelalte puteri o
!in în nesiguran!# asupra inten!iunilor

lor. Secretarul de stat, Dilke, declarase în

Parlament c# intervenirea
Angliei se f#cuse cu con$
sim!irea Austriei "i a
Germaniei. Foile oficioase
din amândou# imperiile
îns# au contestat decla$
ra!iunea d$lui Dilke.
Întrebat în Parlament
dac$a v#zut dezmin!irea
pe care$au dat$o foile
germane afirma!iei sale
c# Austria "i Germania ar
fi recunoscut de perfect
legitim# ac!iunea Engliterii
în Alexandria, el, Dilke a
spus c# „n$are cuvinte
pentru a$"i modifica decla$
ra!iunea”. În acela"i timp
îns# oficiosul Fremden!
blatt din Viena pretinde c#
guvernul austriac n$a avut
niciun motiv spre a$"i da
p#rerea asupra legitimit#!ii bombardamentului
"i asigur# c# e inexact c# ambasadorul austriac
din Londra ar fi aprobat m#sura. M#surile luate
de amiralul Seymour au fost privite ca un fel de
incident, din nenorocire inevitabil, de"i explicabil,
îns# cabinetul din Viena nici le$a apreciat, nici
le$a aprobat.

În fine, o depe"# oficioas#, trimis# din Berlin
Gazetei de Colonia, afirm# cam aceea"i
atitudine din partea Germaniei. (…)

C$un cuvânt: face!i voi ce v# place, nu zic nici
da, nici ba. Urma alege.

Cânt#rind tonul cam perfid al celor zise mai
sus, se poate deduce c#, dac# Turcia ar consim!i
s# intervin# în Egipt, Anglia s$ar sim!i u"urat#
de multe nedumeriri. 

(Timpul, 11 iulie 1882)
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Dar: imagina!i$v# ni"te alegeri cu 14 candida!i, cum la un moment
dat aveam noi pentru… Fotoliul din Deal, "i cu milioane de votan!i.
Acum, se pune o "tampil# pe un dreptunghi, iar num#rarea

"tampilelor este banal# (dar tot dureaz# o noapte lung#, dac# nu "i mai
mult). În noul sistem de vot am avea, pentru fiecare candidat, un tabel$linie
cu "apte pozi!ii, dintre care trebuie marcat# una. Pe total, pentru fiecare
votant, un tabel cu 14 linii "i 7 coloane – cu o "tampil# pe fiecare linie.
Cam mult "i pentru aleg#tor, "i pentru comisia care centralizeaz# voturile.
În niciun caz, g#sirea medianelor, însumarea, calculele nu se pot face de
c#tre o comisie, de c#tre oameni, ar dura s#pt#mâni, s$ar face o mul!ime
de erori. Procesul trebuie automatizat. „Adoptarea acestei metode poate
fi complicat#”, conchide Serafini, gândindu$se "i la schimbarea legilor
electorale. Iar în concluziile c#r!ii este "i mai realist$pesimist – rezum din
nou: calitatea democra!iei (pentru c# despre aceasta e vorba în definitiv)
!ine de educa!ie "i de nivelul de trai "i abia apoi de sistemul de vot. 

Numai c# teoria jocurilor necooperative fundamentat# de John Nash,
alt laureat Nobel (personajul din filmul A Beautiful Mind), tot prin anii 1950,

când "i K. Arrow î"i demonstra teorema, duce la concluzii îngrijor#toare
independent de… educa!ie: chiar dac# mai mul!i indivizi ac!ioneaz# ra"ional
pentru propriul interes, se poate ajunge la o situa!ie a întregului grup din
care nu se mai poate ie"i (la un echilibru Nash), dar în care fiecare are
o pozi!ie mai proast# decât la început! (Paradoxul/Dilema Prizonierului
ilustreaz# o asemenea situa!ie – c#uta!i, v# rog, pe internet.)

Nu e singurul rezultat matematic, singura teorie care ne erodeaz#
optimismul. (În august 2013 vorbeam despre inevitabilitatea mediocrit#!ii,
ca strategie de partid, tot pe baza unei model matematic. Iar bibliografia
nu se opre"te aici.) Iertare eventualelor cititoare ale acestor rânduri,
am c#zut iar în p#cat…

Încerc s# dreg busuiocul revenind la ideea central# a alegerii pe baz#
de calificative, traducând sloganul „Judge, don’t vote!” restrictiv
juridic (în englez#, „judge” nu trimite direct la tribunal). Judeca"i!i,

nu!i mai vota"i!, ar putea fi alternativa – "i potrivit# în limba român#,
"i d#t#toare de optimism. Greu, dar nu imposibil de pus în practic#…

Cu senin#tate!...

Curtea de la Arge#

Domnul Eminescu scris!a
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Ultimul episod al
reflec!iilor asupra
st!rii actuale a

societ!"ii europene, prilejuite
de cartea lui Douglas Murray,
se încheia cu aceast!

concluzie, al c!rei adev!r se a#eza cu necesitate
între scepticism #i speran"!:

„Realitatea acestor decenii confirm! pe deplin,
cel pu"in pentru europeni, predic"ia lui André
Malraux: Secolul XXI va fi un secol religios sau
nu va fi deloc! Putem alege. Înc!! De#i, dac! m! uit
la ce se întâmpl! în aceste zile sumbre, în care crizei
migran"ilor i s$a ad!ugat aceea a experimentului
planetar de resetare a societ!"ii omene#ti numit
pandemie, menit s! ne alunge din umanitatea
noastr!, acest înc! devine tot mai improbabil. Totul
depinde, nu$i a#a?, de ce ne dorim pentru copiii
no#tri. Dac! dorim s! semn!m contractul social
al lui Edmund Burke sau s! ne uit!m identitatea #i
s! renun"!m la a mai r!spunde milenarelor întreb!ri:
Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem?
Am v!zut îndestul ce a oferit umanit!"ii omul nou, în
diferitele lui variante. S! nu repet!m gre#eala cu omul
f!r! identitate, cu algoritmii despre care vorbea Yuval
Noah Harari #i care ni se propun în numele unui viitor
viciat de el însu#i!” Concluzie care, în lumina tsunami$
ului de evenimente tragice #i inexplicabile – în ciuda
eforturilor disperate ale speciali#tilor #i mai ales
pseudo$speciali#tilor în secretele virusologiei #i
imunologiei de a ne oferi l!muriri #i solu"ii viabile –
care înso"esc mar#ul cernit al noii „ciume” numite
Covid 19, impune o reactualizare din perspectiva
modului în care au reac"ionat, deopotriv!, politicienii
europeni la nivel na"ional #i, mai ales, unional. 

Din acel viitor viciat de el însu#i s$a n!pustit
asupra umanit!"ii unul dintre efectele agresiunilor
nepermise ale ingineriei biogenetice #i ale performe$
rilor în IA împotriva atât de precisei #i de armonioasei
arhitecturi pe care Creatorul a cl!dit lumea, a intru$
ziunii vinovate a omului în laboratorul celest în care
el însu#i a fost pl!m!dit. Laborator c!ruia noii uzurpa$
tori, închin!torii falsului idol Homo deus, î#i închipuie
în trufia lor a$i putea deslu#i #i fura tainele pentru
perversele, absconsele proiecte care se coc în întu$
necatele retorte din Silicon Valley sau de aiurea. Dar
aceasta e o alt! discu"ie. Realitatea ultimilor doi ani
e c! acest stupefiant efect a luat pe nepreg!tite o
umanitate a c!rei agend! social! #i, mai ales, politic!
avea priorit!"i mult mai importante decât via"a oame$
nilor. O demonstreaz! cu prisosin"! incapacitatea de
a face fa"! unei situa"ii neobi#nuite, cum ne a#teapt!
multe de acum înainte dac! ucenicii vr!jitori vor
fi l!sa"i de capul lor, chiar #i a celor mai întemeiate
#i performante sisteme sanitare ale puterilor #i
superputerilor lumii, necum ale am!râ"ilor planetei. 

Odemonstreaz" afacerile uria#e, unele
ie#ite la iveal!, altele, cele mai multe,
fierbând înc! sub capacul oalei acoperite

de discre"ia interesat! a coniven"elor oneroase
dintre interesele politice #i cele, determinante, ale
multina"ionalelor din domeniul farmaceuticii #i tehnicii
medicale. Probând, o dat! mai mult, str!vechiul
adev!r c! marile averi se cl!desc la vremuri de
cump!n!, de r!zboi sau de bole#ni"!, pe suferin"a
celor mul"i, mai mereu incon#tien"i sau indiferen"i
la jocurile care se fac pe jupuita lor piele, sarea
p!mântului, f!r! de care specia s$ar fi stins de mult,
risipit! pe nimic. Cei care achit! întotdeauna nota
de plat!. Cei f!r! de care toate marile antreprize,
toate marile concerne s$ar pr!bu#i. Aceia pe
spinarea c!rora se recapitalizeaz! b!ncile jefuite
cu bun! #tiin"! sau din incompeten"! de propriul
etablichement, „pedepsit” mai apoi cu severitate
prin avans!ri sau recompense grase. O societate
hedonist!, care #i$a pierdut în bun! m!sur! reperele
morale, sabotate de religiile neomarxiste – descen$
dente ale defunctei %coli de la Frankfurt (N$avea
dreptate Murray c! izvorul fusese infestat de la
bun început?) care, refugiat! din calea nazismului,
#i$a de#ertat sacul cu „în"elepciuni” stângiste în
campusurile universitare americane, îns!mân"ând
anarhismul care avea s! rodeasc! dup! un veac

#i care acum se reîntoarce în Europa infestând #i
aici mediul academic, cultural, politic – o societate
a spectacolului continuu, a tr!nc!nelii internautice
#i a existen"ei virtuale, s$a trezit brusc în fa"a realit!"ii
dure a vie"ii adev!rate, a terifiantului spectacol al
mor"ii, mult mai teribil decât balivernele închipuite
pe platourile hollywoodiene. 

R!spunsul acestei societ!"i #i, mai ales, al acelora
care #i$au asumat diriguirea ei, politicienii, a fost
decep"ionant. El poate fi subsumat acelei amare
constat!ri a doamnei Chantal Delsol, membr! a
Academiei Franceze, c!, într$o lume c!reia îi lipse#te
dimensiunea tragic!, bulversat! de pandemia acestor
zile, „Covid$19 a abolit existen"a datorit! voin"ei de
a proteja via"a goal!, o via"! care nu merit! s! fie
tr!it!”. Distinsa personalitate din Hexagon avea la
îndemân! argumente vizibile, edificatoare asupra
acestei distorsiuni existen"iale, în m!surile haotice,
negândite, ilogice
uneori, luate de autori$
t!"ile de mai peste tot
în încercarea de a
stopa marea invazie
a unui inamic ivit din
niciundele laboratoa$
relor de inginerie gene$
tic!, pentru a verifica
eficacitatea #i a imple$
menta noua paradigm!
a supunerii sociale,
paradigma Orwell,
despre care am glosat
#i cu alte prilejuri.
Paradigma spaimei
de moarte, paralizant!
într$o lume seculariza$
t!, v!duvit! de suportul
ei transcendental,
capabil! s! #tearg!
din mintea #i sufletul
oamenilor realitatea #i aspira"ia c!tre drepturile
inalienabile ale fiin"ei umane, fie ele un dat ontologic
precum libertatea, fie câ#tiguri ale vie"uirii sociale,
dobândite cu atâta suferin"! #i sânge de$a lungul
zbuciumatei istorii a omenirii. 

Via!a biologic" zeificat! de c!tre „religia
Covid” #i protejat! prin toate m!surile ei –
care bulverseaz! #i destram! arhitectura

vie"uirii sociale, a acelui a fi între, cel ce valideaz!
via"a adev!rat!, pulsa"ia esen"ial! a unui organism
colectiv f!r! de care nu se poate închipui #i realiza
nici vie"uirea întru, cu dimensiunea ei transcendenta$
l!, ca esen"! individual! #i colectiv! – este „via"a
goal! care nu merit! s! fie tr!it!”, despre care
vorbe#te doamna Delsol. În numele ei se programeaz!
domnia claustr!rii, a st!rii de urgen"! #i carantin!,
a ruperii leg!turilor intime care$l leag! pe om de
semenii s!i #i de Dumnezeu, anticamera viitoarelor
regimuri de mân! forte. F!r! a cânt!ri #i demonstra
eficacitatea acelor m!suri. Precum declara rabinul
Michoel Green, director la Chabad Center în West$
boroug Massachusetts, citat de revista Lumea: „Covid
a devenit o nou! religie. Po"i s! te maschezi sau
s! te tatuezi, s! te tai sau s!$"i faci alte ritualuri de
devotament pentru Covid toat! ziua... Ascunde$te
într$o bul! #i sigileaz!$te ermetic de umanitate.
E în regul!. Dar în momentul în care te a#tep"i ca
eu s! m! conformez cu religia ta, ai dep!#it o linie
ro#ie. Politicienii #i oficialii de stat s$au convertit cu
to"ii la acest cult covidic. Au f!cut leg!mântul vener!rii
Covidului cu Marele Preot Fauci. Când ei propun
politici care impun dictatura sa fanatic! pentru toat!
lumea, atunci suntem în mare pericol.” Un r!zboi
genera"ional, familial chiar, profesional, cultural #i
cultual este insidios între"inut. Leg!turile suflete#ti
care sunt liantul adev!rat al individului cu el însu#i
#i cu ceilal"i, aceast! rela"ie complex! #i subtil! care$i
valideaz! umanitatea este pe cale s! fie destr!mat!.
Mai mult, a#a cum afirma într$un recent interviu poeta
Ana Blandiana: „Pandemia func"ioneaz! ca un reve$
lator al abera"iilor devenite endemice în realitatea
global!. Isterizate de misterul virusului, nu doar
uciga#, ci #i ocult, se reactiveaz! toate problemele,

toate urile r!mase în adormire sub crusta societ!"ii
de consum.”

Întreag! aceast! realitate a lumii la vreme de
pandemie, augmentat! de bâlbâielile #i controversele
#tiin"ifice din lumea medical!, inclusiv ale OMS$ului,
o agen"ie din ce în ce mai pu"in credibil!, a devenit
un teren fertil pentru #tirile false #i teoriile conspi$
ra"ioniste. %i totu#i, multitudinea vocilor care vorbesc
despre resetarea societ!"ii post$covid în plan global,
implicarea în jocuri ciudate a unora dintre potenta"ii
planetei, semnele de întrebare pe care le ridic!
avertismentele lansate cu mult înainte – inten"ionat
sau nu, pe varii canale, de c!tre surse demne de luat
în seam! precum CIA$ul – asupra a ceea ce va s!
vin! #i cam când avea s! vin!, care dau #i mai mult!
legitimitate acestora, creeaz! fireasca senza"ie a
împingerii deliberate în arierplan, prin experimentul
pandemic, a marii majorit!"i a temelor #i contextelor

social$politice tensionate, creatoare
de conflicte, incomode pentru puterea
politic!. A#a cum s$a întâmplat #i
cu problema migran"ilor, surdinizat!,
diminuat!, dar nicidecum rezolvat!,
continuând au ralenti, gata s!$#i reg!$
seasc! oricând intensitatea, precum
cea de la grani"a mexican! dup!
c!derea lui Trump. 

Pentru Uniunea European",
criza pandemic! a fost o mare
u#urare în chestiunea migran$

"ilor, împins!, cel pu"in pentru moment,
în uitare. Ne$am fi a#teptat îns! ca noua
criz! s! determine, m!car acum, lumea
politic! occidental! #i m!rimile de la
Bruxelles s!$#i reconsidere modul de a
în"elege care ar trebui s! fie adev!ratele
raporturi între statele Uniunii, pentru c!
viitorul acesteia depinde, cum spuneam
pe parcursul analizei lucr!rii lui Douglas

Murray, de con#tientizarea faptului c! adev!rata
sfidare a construc"iei europene este aceea de a
vedea dac! europenii sunt capabili sau nu de a$#i
imagina viitorul împreun! cu ceilal"i europeni. Tot
a#a cum ar fi trebuit s! în"eleag! c!, în cau"ionarea
viitorului acestui continent, nu pot decide doar aceia
care au descoperit c! sunt mai egali decât al"ii, c!
nu doar ni#te func"ionari bruxellezi, numi"i politic în
fruntea bucatelor #i care nu vor da seama nim!nui
despre faptele lor, dar nici diriguitorii popoarelor
europene nu pot #i nu au dreptul s! ia decizii în
numele acestora f!r! s! le consulte. Numai c! nimic
dintre toate acestea nu s$a întâmplat. Deciden"ii
occidentali continu! a reac"iona dup! vechile obiceiuri
#i metehne, demonstrând, o dat! mai mult, c! ac"iu$
nile lor n$au nimic a face nici cu nevoile economice
ale tuturor, nici cu umanitarismul. Tot a#a cum, #i
de aceast! dat!, mass$media, „câinele de paz! al
democra"iei”, s$a dovedit înl!n"uit! de coniven"ele
cu politicul în inducerea cotidian! #i metodic!
a spaimei #i în ascunderea mizeriei sub pre#. 

Noua criz!, care supunea la proba adev!rului
soliditatea construc"iei europene, revelatorul abera"
#iilor endemice despre care vorbea Ana Blandiana,
a demonstrat fragilitatea acesteia. Momentului de
buim!ceal! #i de spaim! la declan#area pandemiei,
nu i$a urmat un r!spuns, dac! nu unic, m!car corelat
al celor 27 de membri ai UE, ci un refugiu spontan
între grani"ele na"ionale care au fost închise, pe mai
s!n!toasele principii „Scap! cine poate!” #i „Mil!
mi$e de tine, dar de mine mi se rupe inima!” Înd!$
r!tul noilor/vechi metereze, fiecare a luat m!surile pe
care le$a crezut de cuviin"!, fiecare a încercat s!$#i
protejeze economiile #i cet!"enii, într$o concuren"!
acerb! pentru procurarea de material sanitar, spa"iul
Schengen (refuzat României pân! la vânzarea
portului Constan"a, pe cale s! se întâmple, taman!?
în plin! pandemie) #i$a semnat decesul pentru o bun!
perioad! de timp, valurile de muncitori estici, bine
îns!mân"ate covidic, au fost returnate pe timp de
criz! "!rilor de ba#tin! cu s!mân"! cu tot, de unde
unii au fost sco#i fraudulos la insisten"ele bravilor
fermieri germani care uitaser! cum se recolteaz!
sparanghelul.
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Asear!, Apostrophes: un platou TV plin de
str!ini printre care Tzvetan Todorov "i Julia
Kristeva, psihanalist, care a scris o carte

intitulat! – dac! nu m! în"el – Str!ini nou! în"ine.
În discu#ia cu Bernard Pivot, Kristeva a spus, printre
altele, un lucru interesant: cei ce se exileaz! au
con"tiin#a diferen#ei lor fa#! de ceilal#i, se simt
deosebi#i. Acest sentiment le d! unora puterea de
a face lucruri pe care în #ara lor n$ar fi fost în stare
s! le fac!. Ba chiar, datorit! experien#ei "i culturii
lor duble, au un sentiment de superioritate fa#!
de autohtoni care poate degenera în arogan#!.

(3 martie 1989)

Azi, 23 octombrie, la ora 12, toate clopotele
din Ungaria au început s! bat!. Din balconul
cl!dirii Parlamentului a fost proclamat!

„Republica Ungaria”. Republica popular! nu mai
exist!!

Tot azi, coinciden#! sau nu, se împlinesc 33 de
ani de la izbucnirea „contra$revolu#iei” maghiare din
1956. Îmi evoc! atâtea amintiri... %i nu$mi vine s!
cred c$am apucat s! v!d ceea ce s$a întâmplat azi.

Oare când, când? – pentru Dumnezeu! – va veni
"i rândul României?

(luni, 23 octombrie 1989)

M"am trezit la cinci diminea#a având
în ochi imaginea Melaniei. Asear!, la
Sighi"oara, o reporter! a televiziunii

franceze a intervievat o femeie cu ochelari "i basma
pe cap, care se numea Mélanie! Vorbea o francez! 

corect!, dar înv!#at! la "coal!, nu acas! "i în Fran#a,
ca Petre Roman, "i plângea vorbind, aproape
se îneca de plâns. %i repeta: „Ils ont tout détruit!
Ils ont tout détruit!”

Nu încape nicio îndoial!: era Melania M., fosta
mea coleg! de la sec#ia de francez!! Cum a ajuns
îns!, de la editura unde lucra în Bucure"ti, tocmai
la Sighi"oara? Apoi, dup! prima nedumerire, mi$am
amintit c! era cu doi sau trei ani mai în vârst!
ca mine, c! putea foarte bine s! fi ie"it la pensie.
Dar era din Sighi"oara? Nu mai "tiu. Dar c! era
din Ardeal, sunt convins...

(mar#i, 9 ianuarie 1990) 

La TV5 Monde, subiect: c!minele pentru
cei de „vârsta a treia” "i peste. Figuri filmate
în gros$plan: femei b!trâne cu fa#a plin!

de riduri oribile, obraji p!ta#i de „floarea mor#ii”,
mâini tremurând la mas!, doi ochi obosi#i pe jum!tate
închi"i umplu ecranul, o b!trâne#e urât!, degradant!
ca într$un film de Fellini. A se compara cu scenele
din jurnalele de actualit!#i, în care bandi#i "i criminali
coboar! din duba poli#iei sau intr! în sala tribunalului
cu figura ascuns! de o cea#! alburie sau de o pat!
neagr!. Criminalii au dreptul la anonimat, b!trâne#ea
este expus! cu un soi de voyeurism, cu dispre# parc!
sau chiar cu ur!. Imagini care dezv!luie atitudinea
real! a societ!#ii fa#! de b!trâni.

(luni, 7 octombrie 2019)

M! „v!d” în poarta
casei în care m$am
n!scut, pe strada

D.A. Sturdza, împreun! cu
sora mea, Marieta. În fa#a
noastr!, tân!r "i chipe" ofi#er
de avia#ie, v!rul nostru mai
mare: Ionel, al!turi de moto$
cicleta de serviciu, Zündapp. Cuprin"i amândoi
de o imens! admira#ie, desprindeam una câte una
fiecare parte a imaginii lui, a"a cum prive"ti pentru
prima oar! o statuie: "apca cu cozorocul lucios,
epole#ii, mantaua strâns! în talie care$l f!cea "i mai
înalt, dar, mai presus de toate, acel blazon înaripat,
simbolul armei pe care o "tiam a fi cea mai nobil!
între toate. %i, pentru a întregi acea admirabil!
impresie, pentru a ne cople"i definitiv, pentru
a întip!ri în mintea noastr! de copii o amintire
pentru toat! via#a, ne$a invitat, cu un gest, s! urc!m:
eu, cel mic, în ata", sora mea, în "aua din spate.
%i ne$a plimbat pe toate str!zile din cartier, chiar
"i pe falez!, între Cazinou "i digul de larg.

Apoi, ca într$o poveste cu întâmpl!ri urâte,
a urmat R!zboiul. N$am mai aflat nimic despre
el o bun! bucat! de vreme. Pân! în ziua în care
po"ta ne$a adus un plic cu o poz! cât palma mea
de copil: Ionel, gol pân! la brâu sub blândul soare
de septembrie, pe fuzelajul unui avion cu botul
înfundat în mâlul unui mic iaz din Delt!! O pan!
de motor, dup! un zbor de recunoa"tere.

Dar... Nimeni n$a b!nuit atunci c! aceasta era
doar prima lui c!dere.

Când m!rimile europene "i$au mai revenit
din fric!, când #es!tura economic! amenin#a
s! se fractureze "i mai mult, planul de ajutorare

financiar! "i de relansare economic! a membrilor Uniunii
întocmit de Comisia bruxellez! "i m!surile care c!p!tau
o oarecare convergen#! au scos la lumin! faptul c! ceea
ce ar fi trebuit s! fie o egalitate de statut era doar o
retoric! func#ion!reasc! "i c! UE e un construct care
continu! s! valideze seculara viziune a preem#iunii
de interese ale marilor puteri, fa#! de care statele mici
trebuie s!$"i plieze atitudinea "i interesele proprii. 

O analiz! excep#ional! a st!rii Uniunii, f!cut! de c!tre
prof. dr. Vasile Pu"ca", negociatorul "ef al României în
perioada de aderare, într$un cotidian clujean, m! confirm!
pe deplin: „Sintetizând, dup! un an de pandemie, afirm!
profesorul Pu"ca", constat!m c! Uniunea European! se
afl! în aceea"i criz! existen#ial! ca "i înainte de actuala
criz! sanitar!, economic!, social!, politic! "i moral!
(cultural!), fiind victima propriilor lideri care nu au fost în
stare nici s! rezolve concret anterioarele crize "i nici s!
înve#e din experien#ele trecute cum s! gestioneze crizele
urm!toare. Dimpotriv!, liderii europeni care au sus#inut
austeritatea, ca modalitate de ie"ire din criza economic!,
constat! acum c! au sl!bit nepermis serviciile publice "i nu au putut r!spunde
corespunz!tor crizei pandemice. Suntem, deci, într$o persistent! criz! de
leaderships la nivelul Uniunii Europene pentru c! avem o criz! grav! de lideri
politici "i în statele membre. (...) M! tem c! vom mai a"tepta ceva timp pân! când
liderii politici "i statali vor selecta "i propune pentru institu#iile europene (inclusiv
func#ionari de rang superior) adev!ra#i lideri capabili "i dedica#i producerii de
bunuri comune europene, orienta#i spre un interes european care s! nu lase
în urm! niciun cet!#ean al Uniunii Europene, a"a cum adesea se pronun#!
leadershipul organiza#iei. (...) Eu nu detectez nicio voin#! clar! de a fi schimbat!
structural Uniunea European!, liderii de ast!zi propunând mai degrab! s! fie
aduse amendamente politicilor europene, dar, pe cât posibil, f!r! modific!ri
substan#iale la Tratate (s.n.), ceea ce ar însemna ca cet!#enii s!$"i exprime
ni"te op#iuni pe care liderii statali "i ai institu#iilor europene s! le evalueze
cu grila trecutului "i nu prin o nou! perspectiv! de dezvoltare "i intensificare
a integr!rii europene.”

C! profesorul Pu$ca$ a intuit perfect aceast! lips! de voin#! în
restructurarea Uniunii Europene o demonstreaz! con#inutul apelului
lansat nu de mult de cancelarul Angela Merkel, de pre"edintele

Emmanuel Macron, tovar!"ul de viziune al Domniei Sale, "i al#i lideri politici
precum secretarul general al ONU, Antonio Gutteres, Ursula von der Leyen,
pre"edinta Comisiei Europene, Charles Michel, pre"edintele Consiliului European,
ori Macky Sall, pre"edintele Senegalului. Apelul publicat în cotidianul Frankfurter
Allgemeine Zeitung, menit se pare a "terge imaginea degringoladei de la debutul
pandemiei, pledeaz! pentru o Nou! Ordine Interna#ional! c!reia criza covid

îi ofer! punctul de plecare ideal. O Nou! Ordine care
s! se bazeze pe colaborare, multilateralism (eternul "i
ineficientul multiculturalism fiind, iat!!, în fine, abandonat)
"i stat de drept. „În loc de a crea conflicte între culturi
"i valori, afirm! semnatarii, trebuie s! construim un
multilateralism mai integrator, respectând atât diferen#ele
dintre noi, cât "i valorile comune, care sunt ancorate
în Declara#ia Universal! a Drepturilor Omului.” Singurul
element al acestui discurs, pe care l$am mai auzit de
sute de ori în variante aproape identice, este înlocuirea
defunctului multiculturalism cu multilateralismul. Nicio
perspectiv! nou! nu se degajeaz! din el. Se cere,
comme toujours, un angajament mai ferm pentru
democra#ie, educa#ie "i egalitate "i un baraj decis
împotriva preacunoscu#ilor du"mani ai globalismului:
na#ionalismul "i protec#ionismul. De care marile puteri
s$au ferit, nu$i a"a?, întotdeauna ca de dracu’! 

A$a încât speran#ele de resetare nu a Ordinii
Mondiale, ci a Uniunii Europene, din perspec$
tiva practicilor care guverneaz! Organiza#ia,

despre care vorbea profesorul Pu"ca", n$au alt! "ans!
decât varianta amendamentelor evocat! de Domnia Sa.

Dup! opinia mea, "i aceea incert!. Conceput! din start ca o uniune economico$
comercial!, ea r!mâne, dup! atâtea decenii, doar o Europ! a negustorilor, f!r!
a$"i asuma "i realiza unitatea spiritual! "i cultural! f!r! de care orice construct
de acest fel e sortit dispari#iei. Ca european prin na"tere "i prin convingere, nu voi
înceta s! afirm c! bazele UE sunt fragile pentru c! sunt false. Esen#a comer#ului
e interesul pragmatic, concuren#a "i coniven#a. Esen#a unei adev!rate Uniuni
este leg!tura sufleteasc! dintre membrii acesteia, rezonan#a spiritual! comun! la
provoc!rile existen#iale. Aceea despre care vorbea Teilhard de Chardin în Viitorul
"i destinul speciei umane: „Doar o unire realizat! prin iubire "i întru iubire, doar
o asemenea form! de unire – fiindc! ea apropie fiin#ele nu în mod superficial,
ci de la nucleu la nucleu – are fizic proprietatea nu doar de a diferen#ia, ci
de a personaliza elementele pe care le organizeaz!.” Iubire pe care Occidentul,
care$"i asum! "i ast!zi doar pentru el europenitatea, o refuz! Estului. Cum scria
cu profund! am!r!ciune Constantin Noica, în Scrisoarea c!tre un intelectul din
Occident, pomenit! deja în episodul care încheia analiza c!r#ii lui Douglas Murray:
„Nu "ti#i s! ar!ta#i (cum au "tiut întotdeauna s! arate inteligen#a lumii) c! oamenii
au între ei "i un alt liant decât cel exterior, adus ast!zi de sumarele noastre
conective. Voi l!sa#i oamenii s! tr!iasc! unul lâng! altul& "i, ajuta#i fiind de o
tehnic! prin care am reu"it nu atât s! ajungem undeva, cât s! plec!m mai repede
de oriunde, o tehnic! a bunelor desp!r#iri "i decol!ri, voi favoriza#i o societate
în care surâsul fad, polite#ea "i salutul amabil prin agita#ia mâinii dau singura
m!sur! a societ!#ii noastre civilizate – societatea lui bye$bye.”

Din aceast! „societate a lui bye$bye”, gata s! alunge din sine sufletul pentru
atotputernicul algoritm, se întruchipeaz! fa#a întunecat! al lui Homo Deus
"i a zeului Data, despre care vom vorbi în serialul urm!tor.

Fulgura#ii
Paul DIACONESCU
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Desf!"urat! sub
semnul discordiei
!i controverselor

precipitate ale timpului,
celebrarea bicentenarului

mor"ii lui Napoleon I (15 august 1769 – 5 mai 1821)
nu poate l#sa indiferent# memoria istoriei franceze,
europene !i universale !i, în acest context, nici
civiliza"ia juridic# româneasc#.

Dac# de ultim# or#, în numele „decoloniz#rii”
!i „rasialismului”, i se repro!eaz# acte !i i se aplic#
etichete aferente de „rasist”, „gropar al Republicii”,
„misogin”, „sexist” sau chiar de „genocidar” (precur$
sor al lui Hitler, chiar!?), cei mai mul"i îns# nu uit#
s# evoce personalitatea !i opera unuia dintre cei
mai reprezentativi !i cunoscu"i francezi, o sintez#
a spiritului na"iunii sale, considerat pe drept cuvânt
„inventatorul” statului modern !i, nu în ultimul rând,
cel care a dat Fran"ei !i a l#sat mo!tenire civiliza"iei
juridice mondiale Codul civil de la 1804. Con!tient
de valoarea codific#rii pe care a ini"iat$o !i înf#ptuit$o,
„micul caporal”, ajuns împ#rat, avea s# afirme testa$
mentar: „Adev#rata mea glorie nu const# în a fi
câ!tigat 40 de b#t#lii. Waterloo va !terge amintirea
atâtor biruin"e. Ceea ce va tr#i ve!nic este codul
meu civil.”

Preluat ca model de multe dintre statele moderne
din Europa !i din lume, Codul napoleonian avea
s# fie împrumutat ca un frumos dar peste timp !i
drept prima „constitu"ie civil#”, intrat# în vigoare
la 1 decembrie 1865, a României unite la 1859
!i s# fi reu!it a ne guverna timp de 146 de ani,
pân# în octombrie 2011.

1. Rare sunt epocile în care dreptul s$a aflat
atâta în centrul gândirii oamenilor !i ac"iunii statelor
precum în timpul Consulatului !i a Imperiului! Aceast#
„revenire a juri!tilor”, prin mari nume ale vremii,
precum Cambacérès, Roederer, Merlin de Douai,
Boulay de la Meurthe etc., condu!i de un !ef de stat
pe m#sur#, a permis tran!area marilor probleme,
transpunerea în practic# a ideilor consacrate, scrierea
Codului civil !i a codurilor (de procedur# civil#, penal
!i de procedur# penal# !i comercial), stabilizarea
institu"iilor, redesenarea organiz#rii judiciare !i alte
atâtea lucr#ri conexe, precum uniformele magistra"ilor
!i ale avoca"ilor ori amenajarea Palatului de Justi"ie
din Paris. Ele au devenit a!a cum au r#mas pân#
ast#zi în osatura sistemelor juridice francez !i euro$
pene. O idee major# se desprinde din acest context%
subtitlul introducerii la o recent# lucrare consacrat#
domeniului (Thierry Lentz (dir.), Napoléon et le droit,
CNRS Éditions, Paris, 2017), Na!terea statului de
drept, îi dezv#luie semnifica"iile. Mai precis, primul
împ#rat al francezilor e considerat printre fondatorii
respectivei valori democratice, contribuind la „acli$
matizarea” acestei condi"ii indispensabile vie"ii
societ#"ilor contemporane în Fran"a !i chiar într$o
bun# parte a Europei. El s$a exprimat mai ales prin
acea „ordine public# napoleonian#” care nu trebuie
asimilat# !i redus# la for"a public#, ci în"eleas#
într$un sens mai larg, ca ansamblul regulilor de drept
!i de structurare social#, completat cu un consens
general în jurul unei cereri de pace intern# !i extern#,
de securitate juridic# !i de siguran"# personal# !i
colectiv#. La capitolul mo!tenire juridic# sunt relevate
trei perspective majore: Codul civil, Consiliul de Stat
!i Dreptul constitu"ional, dintre care, în mod evident,
primul reprezint# un reper civiliza"ional inconfundabil
!i de anvergur# mondial#.

Orice oper# de codificare, pentru a reu!i, sublinia
un mare gânditor contemporan, are nevoie de trei
condi"ii: un moment favorabil, juri!ti de talent !i
o voin"# politic#. Ele au fost îndeplinite cu supra
m#sur# în primul deceniu al secolului al XIX$lea
francez, iar în întreg acest demers, care a privit,
deopotriv#, dreptul constitu"ional !i administrativ,
dreptul civil !i comercial, dreptul penal, f#r# a uita
organizarea judiciar# !i procedura, rolul lui Napoleon
a fost unul esen"ial. &i aceasta în situa"ia în care el
nu avea reputa"ia de a fi un jurist ca atare, ori, cum
se spunea în epoc#, un jurisconsult, un profesionist

al domeniului, cum se zice ast#zi. Dar, în orice
caz, Napoleon era prin excelen"#, potrivit uzan"elor
timpului, „o persoan# versat# în !tiin"a legilor”,
capabil# „s# ofere r#spunsuri problemelor concrete
de drept”. Calit#"ile intrinseci, logica înn#scut#,
ambian"a juridic# a familiei Bonaparte în care
s$a format !i cursurile de drept public de la &coala
Militar# din Paris pe care le$a audiat i$au asigurat
preg#tirea !i dexterit#"ile necesare.

2. În cei 217 ani scur"i de la elaborarea sa,
Codul civil francez a reu!it s# traverseze crizele
politice cunoscute de societate !i s# surmonteze
formidabilele evolu"ii sociologice !i tehnologice
care au marcat lumea. Fruct al unui savant echilibru
urm#rind, în 1804, a concilia vechea cu noua lume,
legiuirea civil# a fost puternic contestat# în anii ce
au urmat adopt#rii sale atât de nostalgicii vechiului
regim, cât !i de ferven"ii partizani ai revolu"iei. Dar
pasiunile de tot felul s$au potolit treptat, a!a încât
Codul civil a fost celebrat la centenarul s#u, în 1904,

cu o cvasiunanimitate ca „un mare fapt istoric !i
na"ional”. Patina anilor i$a conferit, pu"in câte pu"in,
o dimensiune consensual# pe care nu o avea la
începuturile sale. Supravie"uind tuturor schimb#rilor
de regimuri politice din secolele al XIX$lea !i al
XX$lea, s$a spus cu drept cuvânt c# respectivul
Cod civil a constituit „veritabila constitu"ie a Fran"ei”
(J. Carbonnier) !i a fost consacrat drept un „loc al
memoriei” al na"iunii franceze, cu acela!i titlu precum
Castelul Versailles, Marseillaise ori drapelul na"ional
bleu, alb, ro!u. Acest ata!ament extraordinar s$a
manifestat cu ocazia bicentenarului din 2004 care
a marcat un vârf al rolului federator al b#trânului
cod !i al relev#rii locului !i rolului s#u de moment
inconfundabil al culturii juridice na"ionale. O atare
sacralizare l$a transformat într$o carte$simbol !i
o carte de simboluri, p#zitor al tradi"iilor acumulate
!i continuator !i ap#r#tor al acestora într$o lume
tot mai uniformizat# !i interconectat#.

În pofida titlului s!u, „Codul civil al francezilor”
nu a fost perceput ca o legisla"ie îngust na"io$
nal#, ci, dimpotriv#, a fost purt#torul unui

mesaj de ius commune modern !i posibil universal.
Napoleon a vrut s# fac# din acesta „dreptul comun”
al Europei, menit s# înlocuiasc# dreptul roman
considerat ca dep#!it. Refuzând cea mai mic#
adaptare care s$ar îndep#rta de traducerea literal#
pentru a "ine seama de moravurile locale, împ#ratul
a impus mai întâi codul s#u în regatul Italiei !i cel al
Neapolelui. Apoi, ac"iuni asem#n#toare au avut loc
în mai multe "#ri europene, cu rezisten"e !i comentarii
dintre cele mai diverse. Dup# c#derea împ#ratului,
unele dintre „transplanturile”, mai mult sau mai pu"in
for"ate, au r#mas grefate !i s$au adaptat realit#"ilor,
altele au fost corectate sau chiar abandonate. În
acela!i timp, gra"ie calit#"ilor formale !i impactului
s#u politic, Codul civil napoleonian a reprezentat mo$
delul predilect pentru noile state na"ionale, îndeosebi
europene, aflate în c#utarea unui drum juridic modern
propriu. Codul civil italian din 1865, cel al României
(1864) !i cel al Portugaliei (1867), precum !i în mare

m#sur# cel spaniol din 1889, sunt considerate ca
urma!e ale celui francez din 1804. Influen"a sa a
p#truns !i s$a extins în America de Sud, Louisiana,
Egipt, Turcia !i Japonia înainte ca reputa"ia s#$i fie
eclipsat# de codurile german !i elve"ian la începutul
secolului al XX$lea. Aceast# influen"#, care îi confirm#
natura de prim cod modern, a reprezentat o cale
natural# de propagare a culturii juridice franceze
în lume !i de consolidare a tradi"iilor neolatine
în domeniul dreptului.

3. „Matricea” juridic! francez! transplantat# la
noi este datorat# în mod direct interesului împ#ratului
Napoleon al III$lea de a edifica la Gurile Dun#rii o
replic# a a!ez#mântului statal al Hexagonului, sens
în care a lucrat activ mai ales prin consulul Victor
Place, numit la Ia!i în 1855. Dup# ce a reu!it spriji$
nirea înf#ptuirii Unirii din ianuarie 1859, acesta a
acordat o aten"ie deosebit# reorganiz#rii moderne
a statului român. Într$o scrisoare din 15 mai 1861,
el scria: „Dac# voi izbuti s# introduc al#turi de

codurile noastre, sistemul nostru monetar, precum
!i sistemul nostru de m#suri !i greut#"i, voi reu!i
s# organizez în aceast# parte o mic# Fran"#”. Lui
îi dator#m !i importante sugestii care l$au inspirat
pe Alexandru Ioan Cuza !i guvernele sale în
reforma general# a justi"iei. Într$o lung# scrisoare
adresat# Domnului Unirii în 1859, acela!i trimis al
împ#ratului Fran"ei scria: „Justi"ia trebuie s# devie
«spaima func"ionarilor prevaricatori», care vor
fi lovi"i nu numai administrativ, dar chiar judiciar,
cu acea publicitate care d# pedepsei legale un
efect moral mai eficace chiar decât îns#!i pedeap$
sa. Salarii convenabile vor pune pe judec#tori la
ad#postul tenta"iilor. Alegerea fiec#rui judec#tor
va fi dezb#tut# în consiliul de mini!tri. Se vor alege
mai degrab# oameni drep"i decât savan"i (c#ci
este lips# de adev#ra"i legi!ti în Principate)% în
ceremoniile publice ei vor trece înaintea celorlal"i
func"ionari. Se vor forma degrab# judec#tori

cu ajutorul c#r"ilor franceze de drept. La început,
desigur, ei vor putea s#vâr!i unele gre!eli, dar prefer
zece gre!eli de bun# credin"# decât o singur# preva$
rica"iune. Ministrul de Justi"ie va trebui s# cunoasc#
personal pe toii magistra"ii, f#r# nicio excep"ie,
antecedentele lor, familia lor, rela"iunile lor, felul
lor de trai% s# se conving# chiar de starea averii lor,
de cre!terile sau descre!terile acestei averi. Toate
acestea bine în"eles cu discre"ia !i pruden"a pretins#
de o astfel de inchizi"ie, dar r#mânând pentru dân!ii
tot atât de sim"itor ca !i cum ar fi vorba de femeia
Cezarului.

Judec#torii nu vor fi la început inamovibili, c#ci la
început va fi greu de g#sit oameni, dar vor fi judeca"i
dup# actele lor.”

În acela"i timp, distinsul diplomat sugera
Parisului s# trimit# în Principate, în calitate
de consultant, un profesor de drept francez

(sugerând pe proceduristul Bonnier), „s# vie spre
a petrece câteva luni aici !i nu va regreta aceast#
c#l#torie”. În alt plan, dar tot al justi"iei, aprecia
c#: „Va trebui reformat# procedura. Hot#rârile
vor fi motivate îngrijit. Deliber#rile vor fi secrete,
dar !edin"ele publice: se vor construi în fiecare
circumscrip"ie pretorii decente% se va alege în
mod scrupulos personalul grefelor (...). Notarii sunt
mai pu"in folositori în România, c#ci se g#se!te în
popula"ie o aptitudine natural# pentru afaceri care
permite s# se lase pe seama fiec#ruia grija de
a veghea la propriile sale interese. Doi avoca"i
în fiecare circumscrip"ie vor preg#ti cele mai grele
acte, dar nu se va face nici un depozit la dân!ii
!i nici contracte ipotecare (?). Se vor crea birouri de
înregistrare. Justi"ia de pace exist# deja în germene%
se va veghea ca fiecare circumscrip"ie s# aib# câte
un judec#tor de pace. Nu exist# înc# minister public,
dar va trebui înfiin"at% magistratul care va exercita
aceast# func"iune va avea s# cunoasc# legea
astfel ca s# fie în m#sur# de a lumina pe colegii
s#i a c#ror !tiin"#, suntem sili"i s# prevedem,
va fi redus#.

Napoleon "i nepre#uitul dar al
primei constitu#ii civile a României
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Aceast! nou! justi"ie va înlocui arbitrariul!
pân" acum, guvernul avea dreptul s"
intervin" în procese prin rezolu#iunile

Ministerului de Justi#ie, ceea ce era un izvor de
abuzuri nem"surate. El va renun#a la acest drept
inadmisibil.”

Iat" un adev"rat program de introducere în
cele dou" principate unite a justi#iei de tip european,
mai precis, francez!

Se $tie c" pe parcursul elabor"rii codurilor, în
frunte cu cel civil, în iulie 1864 Cuza a recomandat
Consiliului de Stat ca model Codul civil italian al lui
Pisanelli, dar impulsul francez ini#ial fusese prea
puternic, anteproiectul era în linii mari elaborat
$i graba timpului nu a mai permis abaterea de
la calea francez" $i astfel de la mo$tenirea juridic"
napoleonian".

4. „Exist! un singur domeniu al culturii pe care,
dup" m"rturisirea tuturor, romanii l%au inventat $i l%au
l"sat posterit"#ii, iar acesta e dreptul”, scria în 1992
Rémi Brague, iar în 2005 Aldo Schiavone urma s"
precizeze în ce anume a constat, de fapt, aceast"
inven#ie, a c"rei idee înse$i putea p"rea stranie, dat"
fiind existen#a $i înainte de romani a unui „drept”
grecesc, pentru a nu mai vorbi de normele care
asigurau func#ionarea societ"#ii la egipteni sau
evrei. „Numai la Roma, activitatea de reglementare,
inevitabil prezent" în orice comunitate, a fost aproape
de la începuturi exclusiv" unui grup de speciali$ti,
fiind transformat" apoi într%o tehnologie social"
cu un statut solid care, pentru prima dat" $i pentru
totdeauna, urma s" izoleze func#ia juridic" $i exper#ii
s"i (termen necunoscut altor limbi antice, cu excep#ia
latinei), deta$ând%o de alte crea#ii de ordin cultural
sau centre institu#ionale – de religie, de moral",
chiar de politic" – pentru a%i permite o identificare
autonom", clar" $i definitiv".” Dreptul roman apare
astfel ca un sistem normativ autonom administrat
de un corp de exper#i succesori ai pontifilor (de unde
$i caracterizarea lor ca sacerdotes iuris), care au
reu$it s" opun" o rezisten#" eficient" intruziunii
politicului, atât în condi#iile expunerii la presiunea
exercitat" de c"tre plebei, cât $i în cadrul subor%
don"rii formale fa#" de autoritatea principelui.
Aceast" autonomie a juri$tilor în opera de configu%
rare a dreptului explic" la rândul ei apari#ia unei
iuris prudentia în#eleas" ca $tiin#", pornind de la
magistratura specializat" a pretorului care a condus
la edificarea dreptului pretorian ca materie concurent"
fa#" de legisla#ie $i terminând cu felul în care juri$tii
în$i$i au realizat „tranzi#ia de la cazuri la reguli”
prin colectarea $i comentarea edictelor pretoriene,
elaborând conceptele $i maximele juridice care
reprezint" $i ast"zi mo$tenirea roman" familiar"
oric"rui jurist educat.

5. De#i tocmai aceast! familiaritate ar p"rea
s" sugereze o continuitate neîntrerupt" a dreptului
roman pân" în zilele noastre, acest jurist – a c"rui
educa#ie nu poate fi conceput" f"r" o solid" compo%
nent" istoric" – este capabil s" cunoasc" în egal"
m"sur" discontinuit"#ile care marcheaz" succesiunea
experien#elor juridice specifice epocilor care ne
separ" de perioada Republicii $i a Principatului.
Legat" în mod nemijlocit de condi#iile sociale, eco%
nomice $i politice ale acestei perioade, inclusiv cât
prive$te formarea juri$tilor ca o clas" a aristocra#iei
romane, inventarea dreptului de c"tre romani în
aceast" accep#iune urma s" cedeze locul altor
experien#e, mo$tenirea roman" îns"$i urmând
s" apar" mai mult sub aspectul con#inutului unor
reguli de drept $i mai pu#in sub cel al mecanismului
intelectual care a condus la formarea acestora.
Altfel decât în Evul Mediu occidental, unde institu#ia
specific" a Universit"#ii a permis reinventarea
dreptului oarecum pe coordonatele jurispruden#iale
ale Vechii Rome – începând cu Bologna, dreptul
este separat de teologie, iar juri$tii reapar ca o clas"
profesional" de sine st"t"toare dedicat" studiului
textelor juridice ale Antichit"#ii romane –, Europa de
Sud%Est recepteaz" dreptul roman ca mo$tenitoare
direct" a Imperiului Bizantin, a$adar, înainte de toate
ca materie a legisla#iei imperiale. În cadrul acestei
regiuni, românii sunt îns" singurii care p"streaz"
continuitatea $i cu Vechea Rom" a latinit"#ii originare,
iar odat" cu intrarea &"rilor Române în Modernitate,

afirmarea acestei continuit"#i urma s" serveasc"
unui veritabil program de nation!building privit
sub un dublu aspect, cultural $i politic, în raport
cu imperiile opresoare.

Conceput ca o sintez" între un pays de droit
écrit $i pays des coutumes, Codul civil francez din
1804 exprima în mod evident $i admira#ia Fran#ei
revolu#ionare pentru Republica roman", astfel încât
el putea ap"rea ca fiind cum nu se poate mai potrivit
unei Românii legate de Fran#a deopotriv" prin lati%
nitate $i aspira#ia spre modernitate. Privit" din nou
în mod exclusiv sub acela$i aspect al con#inutului,
romanitatea dreptului românesc devine, începând cu
jum"tatea secolului XIX o neo%latinitate rezultat" din
mo$tenirea roman" preluat" de c"tre autorii codului
civil francez $i (re%)importat" în România prin marile
codific"ri ale anului
1864. Sus#inut"
înc" în 1938
de c"tre Andrei
R"dulescu ca
legat fundamental
al culturii juridice
române$ti, aceast"
romanitate avea
s" fie reluat" dup"
mai bine de un
secol, dup" 1989,
reluându%se parc"
în noile condi#ii
programul cultural%
politic al începutului
de secol XIX: prin
latinitatea limbii
$i prin dreptul
s"u (neo%)romanic
apar#inând familiei
dreptului romano%
germanic, poporul
român era din
nou reafirmat ca
membru de drept
al Europei Occi%
dentale de care fusese separat din nou timp
de o jum"tate de secol.

6. Trecerea de la devenire la dezvoltare juridic"
a României a intervenit la mijlocul veacului al XIX%lea
în mod relativ brusc, prin asumarea modelului vest%
european de modernitate $i în contextul constituirii
statului na#ional modern. Ea a însemnat, mai întâi,
„schimbarea aproape cu totul a ceea ce a fost”
(A. R"dulescu, Privire asupra dezvolt"rii juridice
a României de la 1864 pân" ast"zi, 1933), dar
cu persisten#a anumitor elemente de continuitate
în cadrul acestei discontinuit"#i radicale. Pân" la
acel moment, via#a juridic" a românilor a fost cârmu%
it" de „rânduieli de drept”, izvorâte din vechile norme
de drept roman, greco%roman sau bizantin, obiceiul
p"mântului, „care se deosebeau în bun" parte” în
cele dou" principate, Moldova $i &ara Româneasc".
Începând cu al doilea $i mai ales din cel de al 3%lea
deceniu al veacului al XIX%lea, apar $i se înmul#esc $i
rânduielile influen#ate de dreptul #"rilor vest%europene,
cu prec"dere al celor neolatine. Se consider", pe
bun" dreptate, c" vremea Regulamentelor organice –
introduse în 1831%32 – reprezint" începutul perioadei
de adaptare a textelor $i practicii dreptului latin
la st"rile de lucruri de la noi $i de apropriere a for%
melor apusene. N"scut ca stat de tip $i de interes
european, statul român modern a presupus, în
cadrul aceluia$i proces de constituire $i ca o parte
component" a sa, unirea, mai întâi a dou" unit"#i
(forma#iuni) politico%statale preconstituite – princi%
patele Moldovei $i &"rii Române$ti, iar apoi – în
1878 $i 1918 – alipirea la nucleul fondator a celor%
lalte teritorii locuite de români, în temeiul principiului
na#ionalit"#ilor $i prin exercitarea dreptului la auto%
determinare. Aceasta a reclamat ca parte compon%
ent" unificarea juridic" sub multiplele dimensiuni
ale sale: legislativ", judiciar", a regimului legal
al profesiilor ori doctrinei $i jurispruden#ei.

7. Unificarea legislativ! a fost o obliga#ie
stipulat" de Conven#ia de la Paris a Puterilor garante
europene (1858) în vederea constituirii noii forma#iuni
statale prin fuziunea celor dou" principate române$ti.

Op#iunea de realizare a trebuit s" aib" în vedere
$i cerin#a tipului european de a$ez"mânt statal,
a$a încât nu se putea recurge la extindere ori/$i
compatibilizare, ci s%a impus, din ambele ra#iuni,
solu#ia „transplantului legal”, într%o formul" care s"
r"spund" tuturor intereselor în prezen#". Într%adev"r,
modernizarea $i unificarea dreptului privat, prin
adoptarea Codului civil $i a Codului de procedur"
civil" la 1864 $i apoi a Codului comercial de la 1887
ori cele ale dreptului penal prin Codul penal $i Codul
de procedur" penal" de la 1864, nu a însemnat
propriu%zis $i o codificare, în în#elesul comun de
reasamblare de texte juridice $i ordonare a regulilor
relative la o materie determinat", ci, mai degrab",
o reajustare a textelor de referin#" franceze, cu
câteva elemente noi (din dreptul belgian sau italian),

în vederea unei cât de cât adapt"ri la
nevoile noului stat român în formare.
Compatibilizarea deplin" $i absen#a
reac#iilor adverse de „corp str"in” au fost
favorizate de convergen#a unor realit"#i
precum: romanitatea tradi#iilor $i rânduielilor
juridice obi$nuielnice sau de drept scris
preexistente, împrumuturile moderne
din drepturi neolatine, cultura juridic" de
aceea$i inspira#ie a clasei (elitei) politice
$i, nu în ultimul rând, aspira#iile generale
ale societ"#ii române$ti la dezvoltarea,
inclusiv cea juridic", de tip occidental%
european. Toate celelalte componente
juridico%institu#ionale ale a$ez"mântului
statal au fost preluate rapid $i cvasicomplet
din #"ri europene de tradi#ie latin" astfel
c", cel pu#in din punct de vedere al for%
melor, odat" cu adoptarea legii fundamen%
tale din 29 iunie 1866, România devenise
un stat constitu#ional, de tip european,
model pentru zona balcanic".

Principala ap!rare a acestei
schimb"ri fundamentale, inova%
toare $i modernizatoare fa#"

de criticile ruperii absolute a „firului tradi#iei” a fost
consolarea c" noile legi adoptate $i puse în aplicare
„nu erau simple copii” $i nici „a$a de str"ine de
trecutul $i firea poporului nostru, care avea drept
roman $i spirit latin”. În acela$i sens se aduceau
$i se ad"ugau $i alte argumente: erau legi sprijinite
pe principii romane ale unor popoare latine, ceea
ce s%a introdus la 1864–65 nu era inferior fa#" de
ceea ce era mai înainte, iar astfel nu s%a f"cut altceva
decât s" se gr"beasc" ceea ce se începuse pe la
1830. Valabilitatea acestei op#iuni fundamentale
de dezvoltare juridic" a României a venit deopotriv"
prin adaptarea relativ" a împrumuturilor legislative
la realit"#ile române$ti $i r"mânerea lor în vigoare,
cu modific"rile $i adapt"rile impuse de scurgerea
timpului $i evolu#ia vremilor (Codul civil de la 1864
r"mânând în aplicare pân" în octombrie 2011!).

Mai mult decât atât, cel pu#in în materia dreptului
civil, lipsurile $i adaptarea codului la noile evolu#ii
sociale au fost satisf"c"toare $i acoperite gra#ie
operei constante $i evolutive ale doctrinei $i juris%
pruden#ei, prin numeroasele legi noi în materii
speciale, care i%au fost încorporate acestuia, com%
pletându%l. Aceasta a reprezentat o oper" care,
în ansamblul s"u, a atins propor#iile unei revizuiri
generale, f"r" ca, în acest fel, s" fie nevoie de
prefacerea total" a Codului civil de la 1864.

8. În Cartea primului centenar, din 1904,
publicat" de societatea de Studii Legislative din Paris,
contribu#ia româneasc" (sub titlul L’influence du Code
civil français en Roumanie), semnat" de profesorul
C.G. Dissescu, concluziona c" introducerea marii
legiuiri napoleoniene a fost „mai degrab" o binefacere
$i a marcat un imens progres asupra trecutului din
toate punctele de vedere”. Politic, el a contribuit la
realizarea uniunii celor dou" principate prin unificarea
dreptului civil! din punct de vedere social a asigurat
triumful principiului egalit"#ii tuturor în fa#a legii!
economic, a facilitat circula#ia bunurilor, a contribuit
la dezvoltarea creditului! în plan juridic a permis
participarea #"rii la un anumit drept comun legislativ
interna#ional $i a garantat proprietatea sub toate
formele sale. 
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În fine, din perspectiv! moral!, el a dat
o sanc!iune principiului moralei sociale.
Ca acceptabilitate din partea românilor,

C.G. Dissescu nota c" „Neîntâlnind nicio rezisten!",
a fost primit cu indiferen!" de mase #i cu entuziasm
de elita na!iunii”. Speciali#tii domeniului #i oamenii
de cultur" în general vedeau în Codul civil francez
ultimul cuvânt al #tiin!ei, „revelatorul dreptului”,
mergându$se pân" la o „credin!" supersti!ioas" în
puterea previziunii #i eficacit"!ii noului Cod”. Nu în
ultimul rând, secretul reu#itului transplant românesc
rezida în faptul c" una din principalele calit"!i ale
Codului civil francez era „marea sa plasticitate
#i adaptarea sa facil"”. A#adar, încheind cu prima
fraz" a studiului aniversar al lui Dissescu, „România
este una din numeroasele !"ri care au suferit în mod
voluntar domina!ia Codului civil francez”.

9. Dar care s! fi fost elementul
determinant al acestei adapt"ri
extraordinare a Codului Napoleon
pân" într$atât încât s" devin" „cu
adev"rat o lege român"”? Enigma ar
fi rezidat, într$o explica!ie interbelic",
în sintagma ideea latin!! Mai precis,
spiritul latin care marcheaz" leg"tura
privilegiat" dintre marea legiuire
francez" #i întreaga tradi!ie juridic"
româneasc" #i ea de sorginte
roman"!

„Latinul – scria un înalt magistrat
bucure#tean în 1943 (Gr. Pherekyde,
Extensions du Code Napoléon
en Transylvanie) – prin excelen!"
este individualist, se identific" ca
persoan". Tot ceea ce îi ofer" un
caracter concret sentimentului de
libertate, aproprierii unui bun care
îi apar!ine, de care poate dispune
dup" bunul s"u plac pe timpul
vie!ii #i pe care îl poate transmite
mo#tenitorilor s"i, domin" în cazul
s"u nevoia, necesitatea grup"rii #i
adapt"rii regulilor care nu îi sunt
proprii. %i totu#i, un mare num"r de
români au tr"it pe parcursul întregii
lor istorii într$o form" de comuniune
special", ob#tea, o comunitate de fapt, diferit" de
«mir» a ru#ilor sau de «zadruga» sârbilor, prin
tr"s"tura fundamental" conform c"reia partea nu se
confund" cu masa comun", nu se pierde niciodat".
%i apoi, nu avem de ce s" nu amintim c" în

ce prive#te tradi!ia roman", care a supravie!uit
în spa!iul românesc, codul Napoleon i$a adus româ$
nului structura esen!ial", îns"#i «m"duva» dreptului,
gramatica elementar" a acestuia pe care el o
cuno#tea deja: obliga!iile. %i aceasta înc" de
la conceperea familiei, împreun" cu autoritatea
preponderent" a capului familiei, a propriet"!ii
#i a atributului liberei dispozi!ii, a dona!iilor #i
testamentelor, cu individualitatea lor ireductibil",
domenii unde se resimte amprenta profund" în care
recunoa#tem, printre altele, #i fibra sa proprie.”

Apoi, ca orice latin, #i românul are, mai
degrab",  o aplecare spre spiritul dreptului
#i mai pu!in pentru reflec!ia filosofic", fapt

perceptibil #i în privin!a limbii române.
„S$a repetat adesea c" latinul nu manifesta,

ca al!ii, un spirit filosofic, dar nimeni nu$i contest"
aptitudinile sale pentru spiritul dreptului. Într$un sens,
#i aceasta este o form" de filosofie, cea care se
preteaz" cel mai mult la aplicare social" #i la spiritul
practic. %i ce limbi s$ar putea succeda #i întrep"$
trunde mai bine decât dou" limbi analitice, precum
sunt franceza #i româna? Geniul unei limbi reflect"
#i degaj" spiritul juridic al poporului care o vorbe#te.
Claritatea, m"sura, concizia, armonia, calit"!i care,
atunci când exprim" o norm" de drept, arat" c" acea
regul" vine de departe, c" s$a redus la substan!a sa
durabil" #i c" a fost #lefuit" prin utilizare constant".
De la Dumoulin la D’Aguesseau, de la Pothier,
Bourjon #i pân" la Domat, cele dou" curente,
cutumele reglementate #i dreptul scris tradi!ionale
se al"tur" #i se unesc. Codul român nu a reprodus,
de pild", întregul titlu referitor la contractele matri$
moniale, s$a inspirat din legea belgian" în ceea ce
prive#te ipotecile, con!ine o parte de drept propriu
în ce prive#te dona!iile #i anumite dispozi!ii privind
succesiunile, dar toate aceste rezerve, aceste
ramuri t"iate din trunchiul comun, nu afecteaz"
cadrul general.”

10. Dincolo de necesitatea sa absolut" #i
urgen!a înf"ptuirii, de tehnica #i metodele posibile
de utilizat în acest sens, unificarea legislativ" a
României Mari a avut în centrul s"u dilemele valori$
fic"rii mo#tenirii romane, continu"rii #i dezvolt"rii
tradi!iilor neolatine ale modernit"!ii #i domina!iei
indispensabile a spiritului (juridic) latin. Desigur,
solu!ia extinderii legisla!iei din Vechiul Regat în
provinciile alipite, cu modific"ri, adapt"ri #i actualiz"ri
minime, nu ridica, de principiu, o atare provocare,
fiind subîn!eleas". Dimpotriv", (re)codificarea implica
orient"ri #i pozi!ion"ri diverse. 

Dup" cum este cunoscut, în ce prive#te spiritul
unific"rii #i al revizuirii, trei au fost în special ten$
din!ele care s$au afirmat. Ca o dominant", înc" de
la început s$a insistat asupra necesit"!ii de a se da
un caracter cât mai original românesc noilor coduri,

atât printr$o mai larg"
inspira!ie a legiuitorului
din obiceiurile populare,
în care se oglinde#te
„geniul propriu al
poporului românesc”,
cât #i punând într$o
mai mare m"sur"
la contribu!ie „geniul
#i spiritul românesc”
în lucr"rile de unificare.
O a doua tendin!" a fost
afirmarea necesit"!ii unei
armoniz"ri a diferitelor
mentalit"!i juridice
existente în cuprinsul
!"rii, f"r" ca prin aceasta
s" se p"r"seasc" spiritul
latin, care constituie
specificul mentalit"!ii
juridice din vechiul regat,
dar #i a multora din
legiuirile din celelalte
p"r!i ale !"rii reîntregite.
A treia tendin!" afirmat"
a fost, în fine, aceea
de a se !ine seama
„#i de ultimele date
ale #tiin!ei Dreptului”,

pentru ca astfel unificarea s" însemne totdeodat"
#i o modernizare a codurilor #i un real progres juridic
corespunz"tor timpului.

Adoptarea unei pozi"ii neutre fa!" de o
atare problem" #i acordarea unei priorit"!i
absolute op!iunii de a adopta noi coduri

!inând seama numai de cerin!a „progresului juridic”,
de nevoia unei opere de legiferare #tiin!ific" din
perspectiva dreptului pozitiv, promovat" cu prec"dere
de c"tre Consiliul Legislativ, a fost apreciat" drept
un e#ec în plan practic, prin Codul penal #i Codul
de procedur" penal" intrate în vigoare la 1 ianuarie
1937 #i respins" în privin!a dreptului privat pe motivul
„înstr"in"rii” de tradi!ia legislativ" a !"rii. Proiectul
de cod civil întocmit de Consiliul Legislativ – titlu
preliminar #i primele dou" c"r!i despre persoane
#i familie – depus în Parlament în 1933, prin
prezentarea „într$un tablou comparativ al textelor
proiectului #i textelor codului german #i a proiectului
maghiar” era acuzat de „înstr"inare #i mai cu seam"
de maghiarizare”. Repro#urile !inând mai ales de
ruperea cu tradi!ia codului de la 1864, ignorarea
neolatinit"!ii #i saltul de concep!ie au condus, în cele
din urm", ca atât forma codului comercial (promulgat
în 1938), cât #i cea a codurilor civil #i de procedur"
civil" (1939) s" rezulte dintr$o ampl" revizuire a
textelor prezentate de Consiliul Legislativ în lumina
criticilor fundamentale mai sus ar"tate.

Acelea#i dileme ale romanit"!ii #i neolatinit"!ii s$au
manifestat #i în privin!a celorlalte formule de unificare
prin codificare. Profesorul I. Peretz propunea coduri
inspirate din „obiceiul juridic” în care se „oglindea
geniul propriu al poporului românesc” #i se conserva
„tradi!ia juridic" a neamului nostru”. Ata#amentul de
practica de la 1864–65 #i de tradi!ia neolatin" era
deschis asumat în proiectul de unificare din 1931
al ministrului de Justi!ie Grigore Iunian (1882–1940),
care a încercat s" promoveze legislativ proiectul de
cod al obliga!iilor #i contractelor franco$italian, acuzat
îns" a perpetua metoda constând în „traducerea de
legi str"ine”. La sfâr#itul deceniului patru #i începutul
celui urm"tor ale veacului trecut, în condi!iile istorice
date, invocarea originilor romane #i a unei tradi!ii

neolatine a modernit"!ii noastre juridice a revenit
cu for!" la ipostaza de argument al ap"r"rii unit"!ii
na!ionale #i teritoriale a statului român #i a orient"rilor
strategice în contextul interna!ional aferent. Într$o
atare atmosfer" dominant", în care romanitatea #i
neolatinitatea serveau din nou ca mesaj politic,
se remarca aprecierea confra!ilor juri#ti români fa!"
de Codul civil italian intrat în vigoare la 21 aprilie
1942, mai ales sub aspectul c", în elaborarea lui,
„s$a respectat glorioasa tradi!ie italian", culegându$se
întreaga mo#tenire juridic" a trecutului care a r"mas
roman" în decursul tuturor secolelor ce au urmat
dup" c"derea imperiului, adaptând$o îns" noii
con#tiin!e juridice, crea!ie a noilor realit"!i italiene”.

11. În acela#i context ideatic #i cultura juridic"
româneasc", în toate manifest"rile sale, era consi$
derat" a avea la baz" „cultura roman" #i a popoarelor
romanice” #i aceasta întrucât „în cuprinsul ei g"sim în
cea mai mare parte Dreptul roman sau greco$roman,
iar în ceea ce s$a introdus în secolul al XIX$lea #i
al XX$lea, constat"m influen!a francez", belgian",
italian"& se întâlnesc #i alte urme, dar mult mai
reduse.” (Andrei R"dulescu, Cultura juridic!
româneasc!, 1942)

Din perspectiva con!inutului dreptului românesc,
o asemenea constatare era la vremea respectiv" #i
poate mai este (înc") adev"rat" #i ast"zi, în pofida
procesului de mondializare accelerat" desf"#urat
sub auspiciile common law #i care amenin!" s" fac"
o tabula rasa din tradi!iile juridice consolidate istoric
ale marilor cercuri, respectiv familii de drept. Îns", pe
cât de pronun!at era afirmat" romanitatea dreptului
românesc ca latinitate a con!inutului normativ, pe atât
de ocultat" era #i este în continuare acea dimensiune
fundamental" a romanit"!ii pus" în lumin" de Aldo
Schiavone, anume dimensiunea #tiin!ific". Din
perspectiv" istoric", motivele acestei absen!e nu sunt
greu de indicat. A#a cum bine se #tie, la începutul
secolului XIX întreaga cultur" juridic" european"
a fost redefinit" în termenii faimoasei „controverse
în jurul codific"rii” (Kodifikationsstreit) dintre Thibaut
#i Savigny, moment fondator al %colii Istorice a
Dreptului din Germania, a c"rei importan!" a fost
atât de precis identificat" de Gustav Hugo în
„ap"rarea #tiin!ei în fa!a codurilor”. Dup" cum ar"ta
Paolo Becchi, gra!ie lui Savigny se realizeaz" pe
plan european diferen!ierea dintre o science du
droit, ca tehnic" de interpretare a dreptului codificat,
#i Rechts"Wissenschaft, ca #tiin!" a dreptului,
constituind ea îns"#i principalul izvor de drept.
Nelipsite din manualele române#ti de teorie #i istorie
juridic", tezele lui Savigny despre drept ca parte a
culturii populare #i totodat" a identit"!ii na!ionale în
opozi!ie cu o codificare v"zut" ca expresie a dreptului
natural valabil în orice loc #i în orice timp pentru orice
popor aveau în vedere îns" în mod originar „geniul
juridic” al poporului roman, exprimat anume în opera
juri#tilor Romei, iar importan!a pe care Savigny o
acord" dreptului roman nu rezid" atât în con!inutul
normativ receptat deja în dreptul modern, cât tocmai
în modalitatea prin care juri#tii romani au #tiut ca
printr$o simbioz" unic" între teorie #i practic" s"
edifice sistemul de drept propriu societ"!ii romane.

În vâltoarea noii mondializ!ri (globaliz"ri),
afirmat" virulent dup" anul 2000, din perspec$
tiva unei vârste mai mult decât biseculare,

Codul napoleonian a reu#it s" reziste #i s" se afirme
#i ast"zi, ca un simbol #i o expresie vie a persisten!ei
constantelor #i valorilor juridice autentice& tendin!elor
de uniformizare #i impunere a modelului dominant
economic li s$a replicat prin for!a diversit"!ii #i
identit"!ii culturale care presupune hibridizare,
compatibilizare, coexisten!" #i înrâurire reciproc".
Poate c" aceasta era #i solu!ia cea mai potrivit"
pentru soarta „darului” napoleonian primit de români
prin Codul civil de la 1864, care reu#ise s" r"spund"
prefacerilor constituirii statului$na!iune modern,
reprezentase solu!ia unific"rii legislative a României
Mari #i s" reziste încerc"rilor regimului comunist,
devenind singurul element de continuitate al societ"!ii
române#ti de$a lungul întregii sale dezvolt"ri moderne
de nu mai pu!in 146 de ani! Din p"cate, îns", înc"rcat
de istorie #i în deplin" glorie, el a trebuit s" p"r"$
seasc" scena public" din dorin!a noului cu orice
pre!, avantajului efemer, #i mai ales sub povara
eternei sl"biciuni a imita!iei #i compromisului!

Homo sapiens
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În momentele grele pentru patrie, când !ara
era pus" în situa#ii$limit", Biserica Ortodox"
Român" a avut %i are o pozi#ie activ", stimu$

latoare pentru n"zuin#ele na#ionale ale poporului.
Unde!i turma, acolo!i "i p#storul, se exprimase
mitropolitul Unirii de la 1859, Sofronie Miclescu,
adaptând cerin#ele neamului preceptului Domnului
nostru Iisus Hristos: Eu sunt P#storul cel bun.
P#storul cel bun î"i pune via$a pentru oile sale...
Eu sunt P#storul cel bun "i cunosc pe ale mele
"i ale Mele M# cunosc pe Mine... P#storul cel bun...
merge înaintea lor "i oile merg dup# el, c#ci cunosc
glasul lui (Ioan 10,4).

Un astfel de moment social pentru sensul devenirii
poporului nostru a fost Revolu#ia de la 1821, organi$
zat" %i condus" de Domnul Tudor, a%a cum era
cunoscut în popor. Apelativul „domnul (domnitorul)
Tudor” apare nu numai în folclor, fiind consemnat %i
de fra#ii c"lug"ri (%i nu numai de ei) în numeroasele
însemn"ri de pe c"r#ile vechi biserice%ti.

Amintindu$ne de Revolu#ia din 1821, gândul nostru
se îndreapt" cu venera#ie deosebit" spre Domnul
Tudor, ale c"rui leg"turi cu Oltenia sunt binecunos$
cute (mehedin#ean de sorginte, în casa boierului Ion
Glogoveanu î%i însu%e%te temeinic limba greac", apoi,
în fruntea pandurilor s"i, trece %i prin jude#ele Olteniei
în istoricul s"u drum spre capitala #"rii). Prin aceasta
nu facem decât s" omagiem pe cel care „voise ca
în #ara lui s" aib" parte de fericire s"racii neamului
românesc” (N. Iorga).

Pentru cel ce personific" de%teptarea noastr"
na#ional", locuitorii acestor meleaguri au purtat
un pios respect, contribuind prin diverse mijloace
la eternizarea fireasc" a numelui s"u. Dovad"
peremptorie sunt cele dou" documente din arhivele
craiovene: primul este un Apel al pre%edintelui B"ncii
populare „Staicu Bengescu” din com. Benge%ti, din
24 ianuarie 1920, adresat Prefecturii jude#ului Dolj, în
care se men#ioneaz": „Cu toat" greutatea vremii de
ast"zi, urmeaz" ca evenimentelor mi%c"rii na#ionale
din 1821 s" le d"m toat" aten#iunea meritat", c"ci
din sângele eroului na#ional Tudor Vladimirescu, curs
acum o sut" de ani în b"trâna Târgovi%te, s$a dospit
aluatul din care a ie%it România Mare de ast"zi.

Pe acest temei, facem un c"lduros apel la sim#"$
mintele d$voastr" patriotice %i na#ionale în acela%i
timp, s" binevoi#i a încuraja cl"direa în comuna
Vladimiri din Gorjiu, locul de na%tere al eroului
na#ional, eterna «Cas" a Poporului», în care s"
se lumineze genera#iile viitoare, pentru înt"rirea
neamului.” (Arh. St. Dolj, serv. ad$tiv, dos. 18/1920,
inv. 38, f. 1)

Cel de!al doilea document este, de fapt, o
telegram" a Ligii Culturale din 25 ianuarie
1921, adresat" aceleia%i prefecturi, prin

care solicit" constituirea unui „Comitet de doamne
care s" trimea#" la Bucure%ti delega#iuni de doamne
%i domni%oare pentru centenarul Tudor Vladimirescu”.
(Arh. St. Dolj, Pref. Dolj, serv. ad$tiv., dos. 21/1921,
inv. 43, f. 61)

F"r" îndoial" c" aceste dou" apeluri au fost
recep#ionate a%a cum se cuvine unui erou na#ional,
constituind un simbolic arc peste timp întru eterni$
zarea memoriei acestui „martir al nevoilor poporului
de jos” (A.D. Xenopol).

Peste ani, la 23 martie 2001, din ini#iativa
Funda#iei „Scrisul Românesc”, în prezen#a unui
numeros public, a oficialit"#ilor locale %i a Î.P.S.
dr. Teofan Savu, Arhiepiscop al Craiovei %i Mitropolit
al Olteniei, pe Casa Glogoveanu din Craiova (azi
Tribunalul jude#ului Dolj) a fost dezvelit" o plac"
memorial", care s" aminteasc" despre copil"ria
%i adolescen#a eroului de la 1821, petrecut" la
Craiova, în familia boiereasc" Nicolae Glogoveanu.

A%a cum ve%nicul întru pomenire, Înaltul Mitropolit
Nestor Vornicescu a consemnat în lucrarea Sfin#iei
Sale Desc#tu"area. 1821 (Editura Mitropoliei Olteniei,
1981), Biserica noastr" ortodox", apostolic" %i na#i$
onal", a fost dintru început al"turi de revolu#ionarii
lui Tudor, v"zând în aceast" mi%care na#ional"
o revolu#ie antifeudal" %i antifanariot" în consens
cu n"zuin#ele „norodului”.

Tudor Vladimirescu a plecat, se %tie, din Oltenia.
Preo#ii %i c"lug"rii au fost al"turi de el. M"n"stirile

Tismana, Gura Motrului, Lainici, de pild", l$au sprijinit
moral$cre%tine%te %i financiar, i$au ad"postit pandurii
dup" uciderea sa mi%eleasc". El însu%i, Domnul
Tudor, a ctitorit biserica din satul Prejna$Mehedin#i
(din apropierea M"n"stirii Tismana, satul de ba%tin"
al Angelic"i %i Niculinei Stoican), în acest sfânt l"ca%
aflându$se %i portretul s"u votiv.

Mitropolitul c"rturar Nestor Vornicescu a consultat,
în stilul s"u caracteristic, documente %i izvoare
interne privind cauzele, desf"%urarea, consecin#ele,
semnifica#iile Revolu#iei de la 1821, m"rturii externe
(memorii, rapoarte consulare, presa vremii, cores$
ponden#" etc.). De pild",
a apelat la ofi#erul rus
decembrist I.P. Liprandi,
bun cunosc"tor al
realit"#ilor istorice %i
sociale din Principatele
Române, la rapoartele
consulare ale vremii,
în special cele trimise
din Bucure%ti c"tre cur#ile
imperiale europene,
la comentariile arhiepis$
copului armean Grigor
Zaharian despre eveni$
mentele din 1821 cuprinse
în coresponden#a sa,
din care reiese empatia
pentru Revolu#ia lui Tudor
%i persoana sa: „Despre
el se vorbe%te cu mult"
laud" de c"tre martorii
oculari, cât %i despre
inteligen#a, curajul
s"u înfl"c"rat %i vitejia
sa”, zice armeanul.

Contribu"ia mitropolitului c"rturar basara$
bean pentru „domnul Tudor, olteanul”, este
esen#ial". Descoperirea unei matrici sigilare

inedite, m"rturie cert" sigiligrafic" privind anul 1821,
„o important" relicv" a Revolu#iei din 1821, exprim"
acest moment istoric, dar poate semnifica %i întreaga
istorie a asupririi %i a revoltei poporului pentru «drep$
tate %i slobozenie», conchide Nestor Vornicescu.
În aceast" matrice este reprezentat un pandur, ea
nefiind un sigiliu personal iconografic, «personajul din
emblem" personificând însu%i poporul %i caracterul
mi%c"rii revolu#ionare»”, fiind deci o reprezentare
alegoric" a luptei românilor pentru dreptate %i liber$
tate, chiar prima reprezentare, cum a demonstrat
autorul c"r#ii. Nestor Vornicescu încadreaz" aceast"
matrice sigilar" inelar" (de%i toate documentele
provenite de la Tudor – proclama#ii, scrisori, arzuri
c"tre Poart", memorii – aveau doar semn"tura sa,
cu parafa „Cu glasul norodului celui n"p"stuit”) al"turi
de femeia cu bonet" frigian" din emblema Revolu#iei
franceze, „Gânditorul” de la Hamangia sau „Rug"$
ciunea” brâncu%ian".

Dup" cum se %tie, la 23 martie 1821, Tudor î%i
semna leg"mântul sfânt cu Patria cu urm"torul text:
„M" leg %i eu din parte$mi, cu glasul ob%tii norodului”.

Partea a doua a c"r#ii sale, Desc#tu"area. 1821,
mitropolitul Nestor o dedic" episcopului Ilarion al
Arge%ului, sfetnicul lui Tudor pentru slujirea Bisericii
str"bune %i desc"tu%area patriei, capitol în care
reg"sim cântecul Mugur, mugur, mugurel, cântat
cu prilejul întroniz"rii arhimandritului ca episcop
(noiembrie 1820), poemul$epitaf de la M"n"stirea
Antim din Bucure%ti, descrierea steagului Revolu#iei,
rolul altor c"rturari în sprijinirea Revolu#iei %i a
lui Tudor (Gh. Laz"r, Petrache Poenaru), ai unor
c"pitani din oastea lor etc.

Nestor Vornicescu aduce în discu#ie %i apari#ia,
în decursul istoriei, a unor semne fatidice negative,
existente %i în tradi#iile populare& referitor la Revolu#ia
de acum dou" veacuri, este consemnat" apari#ia, la
începutul anului, a unei comete vestitoare a ac#iunilor
nefaste %i tr"d"toare a eteri%tilor. Iat" consemnarea
cu pricina, preluat" de N. Iorga în Izvoarele contem!
porane asupra mi"c#rii lui Tudor Vladimirescu: „Când
feciorii lui Ipsilant s$au pornit din p"r#ile Basarabiei
ca s"$%i fac" oaste din grecime %i din arn"u#ime

%i din orice adunare rea, câ#i
voia a se uni voin#ii lor”, atunci
„s$au dat semn de mânie
cereasc". P"mântul s$a
cutremurat în vreme neobi%$
nuit", la ianuar 29 spre sâm$
b"ta, la nou" ceasuri din
noapte. Cerul au ar"tat o stea
cu coad" prea sub#ire %i c"utarea stelei aceleia era
de la Olt c"tr" Bucure%ti.” Tudor Vladimirescu a
interpretat cu optimism %i speran#" apari#ia acestei
comete într$un moment de r"scruce istoric", a%a cum

împ"ratului cre%tin Constantin cel Mare
i s$a ar"tat pe cer crucea cre%tin". Scrie
Tudor c"tre vornicul C. Samurca%, la
28 februarie 1821: „Slav" Prea Bunului
Dumnezeu Atoate#iitorului, Celuia ce
n$a voit pierzarea norodului s"u cel
nevinovat de c"tre mânile cele sângeroase
ale tiranilor boieri”.

Dar, cea mai strâns# leg#tur#
dintre Biserica Ortodox"
Român" %i Tudor Vladimirescu

s$a f"cut prin episcopul de Arge%, Ilarion,
pilduitoare m"rturie de fapt" cre%tin" %i
patriotic" deopotriv". Episcopul Ilarion
Gherghiade a fost „ca prim sf"tuitor %i
ajutor” al lui Tudor Vladimirescu în timpul
preg"tirii %i derul"rii Revolu#iei, o con$
lucrare benefic" pentru o cauz" comun".
Bun patriot, adânc cunosc"tor al realit"#ilor
#"rii, cu o temeinic" înv"#"tur" teologic" %i
istoric", Ilarion a fost „p"storul” aflat lâng"
„turma sa”.

Devenit episcop de Arge% la 20
noiembrie 1820 %i membru al Divanului, a fost
sfetnicul %i prietenul lui Tudor, ajutându$l pe acesta
s" cârmuiasc" #ara între 23 martie %i 15 mai 1821.
Ilarion %i$a adus o contribu#ie esen#ial" la alc"tuirea
%i redactarea unor documente necesare explic"rii
programului %i necesit"#ii Revolu#iei, la elaborarea
la cump"na dintre anii 1820$1821 a Proclama$iei
de la Pade"!Tismana, a Arzului (tratatului) c#tre
Înalta Poart# %i a Cererilor norodului românesc.
Proclama$ia, dup" unii istorici, a fost alc"tuit" chiar
în casa episcopului Ilarion din Bucure%ti. Unele
concepte %i expresii de moral" social" cre%tin",
preluate din Sfânta Scriptur", formularea unor
revendic"ri privind via#a ecleziastic" demonstreaz",
f"r" t"gad", implicarea lui Ilarion în mod voit %i direct
în desf"%urarea Revolu#iei, contribuind, totodat",
nu la amplificarea sau crearea unei r"zmeri#e, ci la
apropierea lui Tudor de partea boiereasc" na#ional",
la aducerea pe calea social$cre%tin" a boierilor
p"mânteni prin m"suri de despov"rare a sor#ii celor
mul#i, a #"ranilor. Sfetnic de suflet, Ilarion l$a urmat
îndeaproape pe Tudor. În tab"ra de la Bolintin
(16 martie 1821), episcopul Ilarion l$a sprijinit în
redactarea proclama#iilor sale c"tre bucure%teni,
iar atunci când Tudor intr" în Capital", dup" 21
martie 1821 %i pân" la uciderea conduc"torului
Revolu#iei, 13/27 mai 1821, Ilarion este zilnic al"turi
de Tudor. În Proclama$ia lui Tudor, din 20 mai,
c"tre bucure%teni, condeiul lui Ilarion este vizibil.
El vorbe%te de împlinirea drept"#ii ca dorin#" secular"
%i sfânt" a neamului românesc, de „na%terea a doua
a drept"#ilor noastre”, adic" de rena%terea neamului
prin „încredin#area cea sufleteasc"”, asemenea
înnoirii Fiin#ei fiec"rui cre%tin prin taina Sfântului
Botez.

Duminic#, 8 mai 1821, dat" important"
nu numai în istoria #"rii, dar %i a Bisericii
Ortodoxe Române, în tab"ra de la

Cotroceni a Adun"rii poporului, dup" Sfânta Liturghie
arhiereasc", pandurii olteni %i popula#ia Bucure%tiului
l$au proclamat pe Tudor drept %i legitim conduc"tor
al #"rii. Dup" m"rturiile contemporanilor, episcopul
Ilarion l!a uns Domn pe domnul Tudor, dup" rânduiala
canoanelor biserice%ti, urmând voin#a „norodului”.

Dou# veacuri de la Revolu"ia lui Tudor
Tudor NEDELCEA
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Am tr!it în direct
o bun! parte a
fenomenului social

al coloniz!rii V!ii Lotrului
în timpul marelui "antier

hidroenergetic al Amenaj!rii „Lotru”. În Voineasa,
"i în Ciunget ("i pe întreg arealul vecin acestora)
se amenajaser! dou! feluri de colonii: cele ale
„constructorilor” "i cele ale… „beneficiarilor”. Numele
diferit dat acestor sate în miniatur! chiar impunea
în peisaj idea c! unele erau f!cute s! dureze, iar
altele, doar baracamente, tr!dau efemeritatea cu
provizoratul unei treceri ocazionale. Ba, în Voineasa
"i la Puru, "i coloniile constructorilor gândite s!
fie durabile, se vor fi v!dit, peste vreme, de unic!
folosin#!, adic! vremelnice, doar pentru durata
"antierului, numai cât acestea vor fi fost locuite
de constructori, turismul sindical, impus abrupt,
se va fi dovedit un jalnic e"ec. 

M! aflam printre cei boteza#i „beneficiari” "i am
locuit în colonia acestora din Voineasa… Distinc#ia
dintre „constructor” "i „beneficiar” o "tiau foarte bine
coloni"tii, c! pentru ceilal#i oameni, statornicii lotreni,
eram cu to#ii veneticii care îi invadaser!m "i locuiam
coloniile ca intru"i c!zu#i între ei. Constructorii erau
cei care rostuiau lucrurile "i acestea, la plecarea
lor, trebuiau luate "i puse la treab! de… beneficiari,
oameni califica#i special s! r!mân! locului "i s!
le foloseasc!. Beneficiarul cel mare nu eram noi,
ci Statul Român, care pusese în act procesul de
electrificare al #!rii "i î"i trimisese pe coclauri legiu!
nile de constructori, dar "i viitoarea administra#ie
a celor ce se înst!pâneau cu un rost înalt în peisaj.

Începutul a stat sub semnul respingerii noilor
veni#i. F!r! vaccinarea prealabil!, anticorpii
respingerii î"i manifestau f!#i" puterea. Treptat,

invazia începutului a creat superioritatea numeric! a
coloni"tilor, iar for#a poruncii centrale punea în pozi#ii
favorizante pe intru"i. Coloniile clocoteau de via#!,
de noutate "i erau locul unei diversit!#i care punea
laolalt! obiceiuri, gusturi, pasiuni aduse dintr$o mare
l!rgime de #ar!, într$un amestec al citadinului cu
diversitatea s!teasc! din toate regiunile istorice
ale României. Coloniile, cu energia lor tân!r!, cu
noutatea lor cultural!, bine nutrit! oficial, deveniser!
focare radiante de contaminare "i suport al unei vie#i
cu facilit!#i civiliza#ionale sporite ("coli, gr!dini#e,
dispensare, oficii po"tale, canalizare, ap! curent!,
electricitate "i drumuri de leg!tur! cu… marele
Imperiu, cum pe vremuri f!cuse marea Rom! cu
Coloniile ei cl!dite din v!dit interes – "i prin Dacia
cea bogat! în aur, sare "i b!rba#i viteji).

Legile fizicii, cu abstractul lor, ar putea s! ne
l!mureasc! faptul c! atunci când polarit!#ile î"i dau
mâna… se instaureaz! pacea. Un fel de pax romana!
C!ldura cedat! este egal! cu cea primit! "i între
p!r#i se impune echilibrul. Mult cedezi, mult prime"ti

în schimb! Marele acumulator de cunoa"tere, înc!rcat
prin "colile înalte, se va fi disipat în jur în oameni,
deprinderi, în noi obiceiuri "i noi obi"nuin#e. Cât vor
fi lucrat liceele locului, cursurile de calificare – pentru
recuperarea deficitului de "coal!!, experien#a dobân$
dit! lâng! me"terii experimenta#i, evenimentele
culturale, la noua transformare mental! a societ!#ii
lotrene? Poate fi cercetat de speciali"tii în domeniu,
prin m!surarea indicatorilor de dezvoltare uman!.
Reciprocitatea schimburilor, între cele la început
adverse, a trecut de la simpla acceptare, la comu$
nicarea dezinhibat!, apoi chiar la o comuniune.
Fire"tile leg!turi de sânge au sudat pentru continui$
tate înrudirile "i cununia geografiei, îmbog!#irea
graiului, "i sentimentul apartenen#ei la mai larg,
odat! cu aspira#ia unui orizont pe care trebuie s!
#i$l apropriezi, tocmai pentru c! î#i este legitimitate.

Am insistat asupra diferen#ierii dintre cele dou!

tipuri de colonii, pentru c! amprenta cea mare
au l!sat$o beneficiarii, ca un fel de h!r!zire s! fie
împ!mânteni#i ca administratori stabili, ori ca veteranii
lega#i de locurile eroismului lor. Dovada este evident!:
coloniile provizorii au disp!rut din peisaj, dar cele
durabile, f!r! locuitorii lor pasageri, au rezistat.
O bun! parte din coloniile „beneficiar” sunt locuite
azi de familii mixte ori de urma"ii veneticilor care,
n!scu#i fiind în acest p!mânt f!g!duit, au devenit
localnicii îndritui#i cu noua maternitate a locului. 

La terminarea "antierului Amenaj!rii Lotru,
ca o recurent! retragere aurelian! din Dacia
Felix, multe s$au pustiit. Forfota a l!sat lo$

cului urmele marelui flux, acum retras în marea prea
lini"tii (nu exist! vreo mare mai lini"tit! ca… marea
moart!!). A mai l!sat apeducte la vedere, precum
"i c!i ale apelor prin adâncuri, cum sunt dup! mii
de ani cele înc! curg!toare prin subteranele Romei,
"i doar de ceva vreme, ale Ciungetului, Br!di"orului.
Dar despre retragerea abrupt! din Voineasa (inclusiv
Vidra!) turistic!, ca o repozi#ionare aurelian! la
ofensiva barbar!, s! vorbim… în dodii, despre
p!r!sirea… epocii de aur (nu aur au c!utat romanii

prin Dacia?) a prea unitului Sindicat, cu casa pe Lotru
("i prin toat! #ara!).

A"adar, studiu de caz/ pamflet la necaz/ S!
vedem, "tiin#ific, scopul!/ Cum s$a colonizat Lotru!/
Apoi, cum se stinse totul?/ cine puse botul?/ Nu$i
vorba de erezie/ nici vreo fantezie!/ Este vorba crud!/
S! se vad!, s! se$aud!/ de$o urzeal!, nu absurd!,/
poate doar un târg de Iud!!

În perioada hulitei epoci de aur, din perspectiva
ideologiei din scaun, geopolitica albastr! nu iubea
prea ro"u, dar nu în#eleg ce avea cu aurul de toate
esen#ele (alb, negru, verde)! România î"i avea un
proiect de emancipare a #!rii, prin dezvoltarea sec$
torului hidroenergetic (al amenaj!rii cursurilor de ape
pentru toate folosin#ele posibile: energie, naviga#ie,
iriga#ii, ap!rare contra inunda#iilor, piscicultur! etc.).
A"a a început marea colonizare interioar! pe "an$
tierele epocii… s! poat! fi hulit!! P!rea aceast! roire 

de oameni muncitori precum coloniile de albine
într$un stup care rodea mierea, de aur "i ea.
Când treaba era gata, marele stup roia mai
departe, s! colinde "i alte paji"ti înflorite… A"a
se mutau "i legiunile romane s! cucereasc!
noi l!rgimi, s! le… civilizeze! Dar venir! barbarii
"i albinele încetar! colindatul pentru fagurii
stupului. (Pe Lotru, ultima captare de ap!
s$a recep#ionat în 22 decembrie 1989 "i se
chema… Izvorul Floarii – ramura Nord$pompaj.)

Imediat a disp!rut albin!ritul "i apicul$
torul "ef. Stupul existent s$a umplut de
trântori, iar „ap!r!torii” stupului, doldora

de miere, au c!p!tat diabet prin sporirea ra#iei
de dulce (ce gust bun are „revolu#ia” unora! prânzit!
la dejun "i cin!, pentru c! la prânz se cuvine!).
Trântorii s$au f!cut c! muncesc. Au p!c!lit albinele
înc! lucr!toare cu p!r#i sociale "i au l!sat ursul "i al#i
pr!d!tori s!$"i însu"easc! mierea/puterea. N$au mai
pus de roiri noi, de noi stupine. Albinele "i$au luat
costume de viespi, de mu"te bâzâitoare, de anofeli,
s! coloreze, concuren#ial, paji"tea înflorat! pus!
în seifurile agoniselilor din vreme. De atâta bâzâit,
nu  se mai auzeau vorbele bune "i atunci zarva$larva
a încurajat omizile, carii, s! road! pân’ la os, vârtos,
c! oricum, vezi Doamne!, ce a fost are miros politic,
nu are sens s! mai existe, nici cu acatiste, c! prea
miroase a marxiste "i chiar specific, ceau"iste! Au
r!mas supravie#ui#ii "i cânt!torii trântorilor nemul#u$
mi#i "i ace"tia, neînv!#a#i decât la bâzâit, au a"teptat
reînvierea, ba au scâncit în dodii, au dat cu bobii,
c! se mai întoarce mortul de la groapa istoriei.
Nefiind îns! ai scripturii, din operele complete au
cântat doar psalmii urii. Albinele lucr!toare, naive
încrez!toare, a"teapt! sub soare o prim!var!$var!
nou!, s! zboare, din nou din floare în floare…
o via#! viitoare!

Colonizare: studiu de caz
pentru Amenajarea Lotru

Mihai SPORI!

Ca o pild! a convie#uirii în aceea"i persoan!, în fiin#a episcopului
Ilarion, a idealurilor neamului s!u cu spiritul Sfintei Scripturi, episcopul
de Arge" a compus „o cântare a române"tilor p!timiri "i n!dejdi: Mugur,

mugur, mugurel”, cu prilejul festivit!#ilor instal!rii sale în scaunul
episcopal de Arge". Tudor a fost prezent la aceste festivit!#i. Sunt
versuri elegiace "i protestatare, o autentic! „dozologie a suferin#elor
române"ti” (Nestor Vornicescu). Imnul lui Tudor, pe textul poemului
poetului Ioan Alexandru ("i el trecut la cele ve"nice) a fost interpretat
în premier! na#ional! la M!n!stirea Antim din Bucure"ti, la 4 martie
1981, de corul Seminarului Teologic din Craiova, condus de prof.
Alexie A. Buzera, iar emo#ionanta Cântare a române"tilor p#timiri:
Mugur, mugur, mugurel a fost executat! de arh. Grigore Cârstea
la Catedrala Mitropolitan! din Bucure"ti.

Dup! tr!darea "i apoi moartea martiric! a lui Tudor, episcopul
Ilarion a mers la locul uciderii mi"ele"ti a lui Tudor, oficiind prohodul,
împreun! cu preotul Ilie, la M!n!stirea Butoiul de lâng! Târgovi"te,
pentru odihna celui care s$a ridicat întru fericirea „norodului” românesc.

„%i cu durere de inim! am auzit "i am plâns, când l$au vândut
pe Tudor doi c!pitani de$ai s!i, de l$au t!iat noaptea. [...] %i am mers
cu p!rintele Ilarion la m!n!stire de am f!cut slujb! pentru odihna
sufletului. %i plângea lumea, "i p!rintele Ilarion se b!tea cu pumnii în
piept "i da crucea la norod s! se închine. %i mult! jale era pe noi to#i.”

Se repet! tr!darea lui Mihai Viteazul, deplâns într$un mod

asem!n!tor de Baltazar Walter, Palamed, Stavrinos. Ambele momente au fost
genial transpuse în poezie de Adrian P!unescu în Capul de la Torda (poezie
cenzurat! în 1979):

Colaborarea Tudor
Vladimirescu –
episcopul Ilarion,

pild! de fapt! cre"tin! "i
patriotic!, este o dovad!
peremptorie de implicare
benefic! a Bisericii Ortodoxe
Române în istoria na#ional!.

Fugit din Basarabia
(n!scut la Lozova$Vorniceni),
Nestor Vornicescu a g!sit în
&ar! mediul prielnic pentru
împlinirea poten#ialului s!u
religios, "tiin#ific "i patriotic,
în#elegând "i slujind, ca "i
celebrii s!i înainta"i, dou!
entit!#i sfinte: Biserica
"i Patria, ce nu puteau
"i nu vor putea fi desp!r#ite
vreodat!.

Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridic!,
$i întreab! de ce %ara a r!mas a"a de mic!
$i Câmpia Tordei trist! îi r!spunde lui cu jale:
„Fiindc! ast!zi ducem lipsa capului M!riei Tale!”

Nu mai acuza#i str!inii c! ne taie domnitorii,
C! intimideaz! %ara cu guverne provizorii.
Eu atât a" vrea s! aflu, ar!tându&ne obrazul: 
Totu"i, unde au fost românii, când a fost t!iat Viteazul?

Nu voi consuma otrav! pentru niciun fel de Basta,
Totu"i, unde&au fost ai no"tri, "i atunci, "i&n vremea asta?
Cum se&ajunge pân’la gâtul Voievodului de %ar!, 
Dac! nu&s tr!d!ri acas!, lâng! ura de afar!?

Capul lui Mihai Viteazul ne&a l!sat numai cu trupul,
Nu conteaz! c! str!inii n&aveau niciun pic de scrupul,
Eu, de&o singur!&ntrebare m! scârbesc "i m! mai mânii:
Totu"i, unde&au fost românii? Totu"i, unde sunt românii?

Istoria de lâng! noi
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F!r! ele, Sfintele Pa"ti sunt de neconceput!
Cel pu!in a"a credeau spaniolii, pân#
când s$a ab#tut asupra noastr# pandemia.

Se împline"te anul de la acel moment, "i din nou
anivers#m o Înviere v#duvit# de lic#rul voio"iei.

Toate Procesiunile "i Romeriile de Semana
Santa s$au anulat, ba chiar sunt interzise prin lege!
Omiterea celebr#rii lor nu mai constituie o abatere
de la reguli. Dimpotriv#, situa!ia s$a inversat! Sacri$
legiu? Cine s# mai "tie ce e bine "i r#u, în lumea
bântuit# de „pandemonie”?!

Din peisajul dezolant al str#zilor pustii lipsesc
cu des#vâr"ire nazarinenii, ar#t#ri sumbre, acoperite
de c#m#"i lungi, din pânz# de sac. P#reau ni"te
c#l#i evada!i dintr$un infern care nu f#cea atingere  cu
lumea noastr#, cea pa"nic# "i bun#. Avansau
anevoios, biciuindu$se "i spetindu$se din r#sputeri
s# transporte sarcini supraomene"ti. N$a" fi crezut
vreodat# c# le voi duce dorul!

Au predat "tafeta unui alt personaj sinistru: virusul
uciga". Sub spectrul lui, S#rb#toarea Catolicilor –
nimerit# anul acesta la început de aprilie, cu mult
înaintea celei ortodoxe – e vitreg#, l#sându$ne tuturor
un gust amar. Degeaba se tot zdrobe"te
iepura"ul virtual, cu co"ul s#u plin de ou#
boite, s# !in# locul pompoaselor parade. Spi$
ritul nostru are nevoie de mai mult decât de
o mân# de pansamente autoadezive pestri!e,
pentru a se vindeca de trauma care parc# nu
mai vrea s# se sfâr"easc#. A"a multicolor#
cum se arat#, tot palid# r#mâne consolarea.

În zilele premerg#toare Pa"tilor Catolice,
purtând asupra lor f#clii "i lan!uri zorn#itoare,
masca!ii t#cu!i obi"nuiau s# dea ocol
bisericilor. Sub coifurile lor ascu!ite î"i
ascundeau fe!ele schimonosite de durerea
provocat# de chinurile la care ei în"i"i se
supuneau. P#"eau sp#"i!i pe urmele lui Iisus,
pe drumul calvarului.

Cei mai „noroco"i” dintre ei purtau pe umeri
povara strivitoare a piedestalului$tron (span.
trueno), pe care se cl#tina periculos statuia
Mântuitorului, înf#!i"at într$unul din momentele$
cheie ale urcu"ului spre cruce. Peniten!ii
care$l întruchipau erau personajele cele
mai impresionante din întregul cortegiu
al Procesiunilor Pascale.

M$am întrebat de multe ori de unde vine fascina!ia
pe care o exercitau acei „c#lug#ri” asupra noastr#.
Sentimentul pe care ni$l inspirau era smerenia
amestecat# cu admira!ie "i respect. Un amalgam
de senza!ii contradictorii "i incomode!

Procesiunile de Pa"ti, vestite în lumea larg#,
s$au înf#ptuit f#r# întrerupere de$a lungul
a sute de ani. Cum s# nu fii descump#nit

când se renun!# la ele? Pentru a doua oar# conse$
cutiv, oamenilor nu li se mai permite s# accead#
la mijloacele ritualice ale absolvirii de p#cate. Chiar
dac# majoritatea spaniolilor se mul!ume"te cu pacea
interioar#, nemanifestând$o în public "i preferând
s# nu discute despre temele religioase, pedeapsa
interdic!iei atârn# greu în sufletele lor. Cu atât mai
mult surprinde disciplina cu care s$au acceptat în
bloc, f#r# crâcnire, restric!iile motivate de pericolul
contagierii cu virusul Covid$19. În fond, e o pedeaps#
nemeritat#. Dar n$a fost oare a"a "i pentru Iisus?

De"i pare încet#!enit de când lumea, obiceiul
s#rb#toririi Pa"tilor prin defil#ri fastuoase s$a impus,
totu"i, istoric vorbind, destul de târziu. S$a extins
mai cu avânt abia începând cu secolul al 12$lea,
în special dup# succesul Reconquistei. Nic#ieri
altundeva – în afar# poate de sudul Italiei, care
s$a aflat mult# vreme sub influen!# spaniol# – nu
se mai practic# Paseos cu acela"i patos înfocat.

„Fr#!iile” (în spaniol# cofradías) se clasific# dup#
multe criterii, dar un lucru au toate în comun: membrii
lor sunt oameni de rând, nedispunând de niciun
rang religios. %i înc# un fapt, dar unul care se clatin#:
se admit numai b#rba!i în componen!a lor.

Cum adic# se clatin#? Ei bine, pentru c# în anul
2011 Arhiepiscopul de Sevilla a declarat permis
accesul femeilor în rândul nazarinenilor. Ce a urmat?
Surprinz#tor de pu!in. Mai nimeni nu !ine seama de
recomandarea Excelen!ei Sale, iar „surorile” continu#

s# fie slab reprezentate printre „fra!i”.
Cofradias se claseaz# dup# meserii, alegându$"i

membrii din rândurile meseria"ilor, dup# principul
breslelor. A"a au ap#rut la origini, cu mult înainte
ca biserica s#$"i reclame drepturile asupra lor. Cele
din a doua categorie, a"a$numitele hermandades,
se disting dup# zona din care î"i adun# adep!ii
(de obicei, cartierele ora"elor). Ce$a de$a treia cate$
gorie se orienteaz# dup# genul ritualurilor practicate.
În general, sunt mai radicale. Au ap#rut în Evul
Mediu, când ciuma f#cea ravagii în Europa, iar
biserica r#spândise zvonul
c# molima ar fi o pedeaps#
ab#tut# asupra p#c#to"ilor,
trimis# de la Dumnezeu.

Printr$o ironic# r#sturnare
de situa!ie, ast#zi, o alt#
epidemie ne oblig# s#
renun!#m la acel „tratament”,
dep#"it "i ineficace.

Sunt incluse în categoria
aceasta fr#!iile peniten!ilor
activi, care se tortureaz# cu

pedepse fizice,
autoflagelându$se
în public pentru
a$"i isp#"i p#catele.
Numele lor generic
este cofradías de
sangre (de sânge).
Din ele fac parte cei
care î"i învârt cu!itul
în ran#, uneori
chiar la propriu.

Pandantul lor
mai blând este

reprezentat de cofradias de luz (de lumin#), cu
membri care se dedic# mesajului optimist al salv#rii
prin iluminare, în#l!are "i iertare a p#catelor, în
special cu imnuri "i rug#ciuni.

Surprinde faptul c# nici m#car r#zboaiele nu
au întrerupt desf#"urarea Procesiunilor Pascale
din Spania. De"i în secolul trecut guvernul republi$
can era ostil religiei, interzicând prin lege defil#rile
pascale, ele s$au !inut în fiecare an, inclusiv în
perioada R#zboiului Civil. Mul!i preo!i au pl#tit
cu via!a cutezan!a lor de atunci.

Ce leg!tur! au breslele cu Cre"tinismul?
Una indirect# "i profund profan#. Biserica
Catolic# a încurajat din dou# motive

paradele cu iz p#gân, de"i nu erau tocmai conforme
cu religia cre"tin#. Mai întâi, pentru c# urm#rea
consolidarea credin!ei adep!ilor ei. În al doilea rând,
îns#, a urm#rit demonizarea religiilor concurente.

Concret: de"i Reconquista reu"ise s# expatrieze
musulmanii "i evreii, ei continuau s# fie tolera!i în
Peninsula Iberic#, atâta timp cât se autodeclarau
converti!i. Ei bine, nu din dragoste pentru aproapele
erau autorit#!ile a"a permisive cu ei, ci din motive
economice. Inchizi!ia vâna manifest#rile religioase
care nu se încadrau în normele cre"tine "i pedepsea
aspru abaterile. Îndeosebi pe a"a$zi"ii criptoevrei
îi suspecta c# ar perpetua pe ascuns obiceiuri
neconforme liniei impuse de ea. Iar biserica "i statul,
dup# cum bine se "tie, nu erau puteri separate.
Cofradiile, la rândul lor, aveau interes s#$"i extind#
sfera de influen!# asupra sectoarelor economice care
fuseser# controlate anterior de evrei sau musulmani.
Pentru a simplifica lucrurile, biserica "i nazarinenii
s$au aliat. Confra!ii n$au ezitat s#$"i impun# voin!a
inclusiv cu for!a, iar biserica a închis câte un ochi, cât
timp în fruntea cortegiului avansa crucea !inut# sus.

Cu alte cuvinte, Fr#!iile Cre"tine erau organiza!ii
de lupt# angajate în b#t#lia pentru suprema!ia nu

doar religioas#, ci "i politic# "i economic#, vârfuri
de lance ale b#t#liei care se d#dea pentru bogata
mo"tenire r#mas# în urma pr#bu"irii legendarului
Imperiu Maur Al!Ándalus. Ce cofradiile porneau,
Inchizi!ia pecetluia, întocmind actele oficiale de
expropriere a necredincio"ilor, pe motiv c# ar
fi avut „sânge impur” (una dintre cele mai vechi
legi ale discrimin#rii rasiale din Europa, bazate
pe proclamarea superiorit#!ii pretinsei „rase ariene”,
dateaz# din acea perioad#).

Procesiunile de Pa"ti nu erau altceva decât
parade de putere, menite s#$i însp#i$
mânte pe cei care înc# mai ezitau, pen$
dulând între religii. Practic, nimeni nu
mai avea niciun dubiu, legat de tab#ra
pentru care era bine s# se decid#.

„Fra!ii” profitau mult de pe urma
clericilor. A"a de exemplu, în Regatul
Aragón, în secolul al 15$lea, nazarinenii
aveau dreptul de a purta arme de foc,
pentru a se ap#ra de eventuale atacuri
ale pira!ilor sau r#scula!ilor morisci. Ca
urmare, membrii acelor germanías, cum
se numeau în catalan#, n$au ezitat s#
abuzeze de privilegii, punând pe picioare
un înfloritor nego! cu sclavi. Mul!i conver$
ti!i cre"tini, fo"ti musulmani, care de mai
bine de 800 de ani tr#iser# în bun# pace
prin acele locuri, au fost atunci înrobi!i,
expropria!i "i vându!i ca sclavi. Erau
oameni nevinova!i, pe care „fra!ii de
arme” îi scoteau deliberat în afara legii,
pentru a pune mâna pe averile lor. 

La un moment dat, în anul 1519, am#gite de
propria putere dobândit#, germanías din zona
Valenciei "i de pe insula Mallorca s$au r#zvr#tit
împotriva propriei clase conduc#toare, compuse din
nobilii latifundiari. Pentru o vreme, revolta lor a fost
trecut# cu vederea de proasp#t unsul rege Carol,
care avea o mul!ime de afaceri de rezolvat în afara
!#rii. Abia în 1528 a fost în#bu"it# r#zmeri!a, atunci
când Carol, devenit între timp împ#rat (Carol Quintul),
a dispus executarea public# a nu mai pu!in de 800 de
supu"i infideli implica!i în revolt#. Lec!ia s$a imprimat
adânc în mentalul colectiv.

În afar! de impunerea disciplinei, biserica
"i$a asumat "i sarcina educ#rii membrilor
fr#!iilor laice, majoritatea lor fiind oameni de

rând, f#r# "tiin!# de carte. Nazarinenii, de"i asistau
la slujbe, nu aveau nicio idee despre cre"tinism.
Din acest motiv, s$a optat pentru jucarea pe viu a
scenelor biblice, ajungându$se la acele pompoase
înscen#ri ale calvarului lui Iisus.

Pentru a sublinia veridicitatea faptelor biblice, s$au
pus la dispozi!ia fr#!iilor laice obiecte de cult "i relicve
sfinte. R#spunderea pentru p#strarea lor intact# le$a
conferit nazarinenilor un statut social mai r#s#rit decât
al altora. De"i membrii fr#!iilor nu de!in func!ii religioa$
se, au binecuvântarea Papei de la Roma "i sunt
supu"i dreptului canonic. În interior se disciplineaz#
singuri, respectând o ierarhie strict#, aproape militar#.

Un paradox al timpurilor noastre, în care religia
pierde din ce în ce mai mult teren "i înregistreaz# tot
mai pu!ini adep!i, este faptul c# num#rul participan!ilor
la Procesiunile de Pa"te continu# s# creasc#. Atrac$
!ia aceasta pe care confradías "i hermandades
o exercit# asupra noilor genera!ii se explic# prin
deplasarea accentului de la semnifica!ia ini!ial#,
de supunere necondi!ionat# institu!iei Bisericii,
spre împ#rt#"irea unei experien!e culturale comune,
spre perpetuarea tradi!iilor "i folclorului.

A face parte dintr$un grup cu valen!e culturale
ancestrale pare a conta mai mult decât a servi unei
cauze neclare, idealizate. Frumuse!ea "i valoarea
Paradelor de Pa"ti spaniole este de altfel recunoscut#
inclusiv la nivel înalt, fiind declarat# bun imaterial
pre!ios prin UNESCO, inclus# deci în Patrimoniul
Omenirii.

A"a se face c#, revenind printre cele lume"ti,
mesajul Domnului nu se dezice de sine, ci învie într$o
nou# form#, jucând un rol compatibil cu dezideratele
omul mileniului trei. A"a sau în alt fel, cu sau f#r#
permisiunea Bisericii, Vrerea Domnului coboar#
pe p#mânt, punctând destinele noastre.

Pa"ti la foc în!bu"it
Gabriela C!LU"IU SONNENBERG
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De unde venim? Cât
de vechi suntem?
Cine au fost, de!a

lungul mileniilor trecute,
str"mo#ii celor care tr"iesc
azi pe teritoriul României? Ce

realiz"ri i!au f"cut speciali? Am fost #i eu preocupat,
fire#te, de aceste probleme de o mare înc"rc"tur"
emo$ional", chiar dac" specializ"rile mele academice
sunt cu totul altele. 

Din p"cate, tratatele #i manualele de istorie,
în care am c"utat r"spunsurile la întreb"rile de mai
sus, treceau cu deta#are peste perioada foarte veche,
dar #i peste anumite episoade obscure, cu scuza
subîn$eleas" c", neavând suficiente date certe,
autorii nu doreau s" se lanseze în specula$ii #i s" se
compromit". Nu m!a l"murit nici puzderia de lucr"ri
extrem de profesioniste ale arheologilor. Ele se limitau
strict la petecul de spa$iu #i de timp examinat, f"r"
s" ofere ceea ce doream – o imagine de ansamblu
asupra trecutului. Acestea pe partea serioas"
a lucrurilor.

Pe de cealalt" parte, am constatat c" istoria
românilor este dezb"tut", cu mult" patim", de o
mul$ime de nespeciali#ti, marele public fiind expus
celor mai fantastice ipoteze... Auzim astfel c" românii
au fost constitui$i ca un popor unitar, în acest loc, înc"
de acum multe milenii, de la noi izvorând toate limbile
#i poate #i toat" cultura european". Iar dac" nicio
istorie academic" nu recunoa#te asta, este semnul
unei conspira$ii, bazate pe invidie, împotriva noastr". 

Acest mod de a gândi nu ne caracterizeaz"
numai pe noi. De pild", circul" pe internet
o „teorie”, promovat" de persoane care se

pretind serioase, afirmând c" ungurii ar fi tr"it, acum
multe milenii, în Transilvania, dup" care ei au fost
cei care au civilizat Europa, în patru valuri succesive.
Ei ar fi inventat, între altele (la T"rt"ria), scrierea,
pe care au dus!o apoi în Sumer (sunt #i studii care
argumenteaz" c" limbile respective ar fi înrudite),
dup" care s!au întors, via Asia, în Transilvania,
ca s" reia în st"pânire teritoriile care le!au apar$inut
din vechime #.a.m.d. Tot din aceea#i zon" vine #i
afirma$ia c" românii sunt doar urma#ii unor italieni
de prisos, transfera$i prin secolul 5, peste strâmtoa!
rea Otranto, în Albania. Ace#tia ar fi migrat apoi, cu
turmele lor de oi spre nord, ajungând pe teritoriul $"rii
noastre, abia prin secolul 12, dup" care au devenit
majoritari, înmul$indu!se mult mai iute decât
b"#tina#ii.

%i nu doar noi, ori vecinii no#tri, emit astfel de
„teorii”. N"ravul e pre$uit #i „la case mai mari”. Dac"
vom c"uta un pic, vom descoperi c" sunt surprinz"tor
de multe na$ii dotate cu personalit"$i cu un sim$
patriotic exacerbat, care reorganizeaz" fapte #i
dovezi, prin selectare, omisiune, r"st"lm"cire #i
uneori chiar modificare tenden$ioas", ori inven$ie,
încercând s"!#i construiasc" o istorie fabuloas" prin

care s" demonstreze c" semin$ia lor este un „popor
ales”. Cititorul va g"si, u#or, dac" practic" #i limbi
str"ine, multe asemenea exemple.

Acest mod de a gândi #i de a face istorie putea
s" fi avut o anumit" justificare în perioadele în care
identitatea unei na$iuni era amenin$at" #i în care
virtu$ile str"mo#e#ti trebuia s" fie hiperbolizate în
ochii concet"$enilor, pentru a!i preg"ti spre inevitabile
confrunt"ri de cucerire sau de înver#unat" ap"rare. 

Dar situa$ia s!a schimbat în ultimul timp. Azi tr"im
într!un „sat global” extrem de transparent, în care, pe
de o parte, fiecare persoan" are acces la o cantitate
de informa$ii de sute de ori mai mare decât avea
înainte, deci, dac" are #i un pic de preg"tire, e mult
mai dificil de p"c"lit, iar, pe de alt" parte, marile
competi$ii între $"ri sunt mai degrab" pe plan
economic, #tiin$ific, cultural, artistic, sportiv etc. 

În lumea noastr", cea a inevitabilei globaliz"ri,
fiecare popor va supravie$ui sau se va topi în marea
mas" a omenirii nu în func$ie de agresivitatea de care
d" dovad", a#a cum se întâmpla în vechime, ci dup"
puterea pe care cultura sa specific" (limba, tradi$iile,
valorile, moralitatea etc.) o are în a genera realiz"ri
care s" fie recunoscute #i respectate de întreaga
lume. Azi na$iile sunt apreciate desigur #i dup"
str"mo#i, dar, înainte de toate, dup" aportul lor actual
la binele întregii lumi, dup" savan$ii, arti#tii, medicii,
inginerii, gânditorii, meseria#ii, sportivii etc. care
realizeaz", chiar acum, ceva remarcabil pentru
întreaga omenire. 

F!r! îndoial!, pentru stima de sine necesar"
în vederea acestor competi$ii #i pentru
ap"rarea identit"$ii noastre na$ionale, #i

istoria are un rol important, reamintindu!ne cine am
fost, cine suntem, ce gre#eli am f"cut, cum puteau
fi ele evitate sau reparate, de ce anume am fost
capabili în trecut #i cum am putea fi #i mai buni în
viitor. Iar dac" ne uit"m bine, chiar avem o istorie
de care nu trebuie s" ne fie ru#ine, dimpotriv".

Competi$ia actual" între na$iuni respect", tot mai
ferm, un „fair!play” al corectitudinii, marginalizând pe
cei care tri#eaz". Suntem aprecia$i dac" suntem buni
în ceea ce facem, dac" dovedim c" suntem capabili
s" cre"m, s" oferim omenirii realiz"rile noastre, s"
ajut"m binele general #i s" ocrotim frumosul pentru
cei din jurul nostru. Dar suntem aprecia$i #i dup" cât
suntem de corec$i, de cinsti$i #i de încredere în toate
acestea. Dac" nu respect"m regulile jocului, vom
fi ocoli$i #i depuncta$i. În particular, la ora actual",
a scrie o istorie na$ional" hiperbolizat" devine
o ac$iune contraproductiv". 

În concluzie, cu mici excep$ii, n!am primit
un r"spuns mul$umitor la întreb"rile mele nici
de la speciali#ti #i nici din textele exaltate, pe care
nu le puteam accepta. În aceste condi$ii, pentru
a avea totu#i o imagine la care s" m" pot raporta,
am luat ini$iativa s" încerc s"!mi schi$ez eu însumi

r"spunsurile dorite, cu tot ce voi g"si, #i bune #i rele,
pe baza informa$iilor pe care le aveam la îndemân"
#i în care puteam avea încredere.

Am profitat în acest scop de faptul c"
secolul 21 a adus schimb"ri nu doar în
mentalit"$i, ci #i în metodele prin care se

poate reconstitui trecutul. Un prim astfel de element
a fost studiul recent al muta$iilor genetice ale
popula$iilor umane. Azi #tim c", în migra$iile lor,
anumite grupuri au r"mas izolate mai mult timp
într!un anumit loc, suferind muta$ii care s!au per!
manentizat prin consangvinizare. S!au creat astfel
mari colectivit"$i de oameni, având un profil genetic
aparte fa$" de restul omenirii. La ora actual", întreaga
popula$ie a globului este clasificat" în asemenea
colectivit"$i, numite haplogrupuri.

De#i cercet"rile sunt înc" la început, exist" deja
h"r$i #i tabele, din ce în ce mai precise, cu aceste
haplogrupuri, bazate pe e#antioane de popula$ie
tot mai largi. Dar haplogrupurile au fost identificate
#i în ADN!ul recuperat din schelete vechi de mii de
ani. Coroborând muta$iile g"site în ele cu vechimea
r"m"#i$elor (prin Carbon 14 calibrat etc.), ca #i cu alte
elemente, a fost posibil" reconstituirea marilor migra$ii
de popoare, dar #i stabilirea originii popula$iei din
fiecare teritoriu. 

Al doilea element care m!a ajutat foarte mult
în c"ut"rile mele a fost r"spândirea internetului,
care – fa$" de metodele anterioare – permite nu doar
o informare mult mai larg" #i adus" permanent la zi,
dar #i „decantarea” mult mai temeinic" a informa$iilor
corecte, întrucât milioanele de utilizatori remarc"
#i sanc$ioneaz" rapid erorile sau abera$iile. Iar
instrumentele avansate de c"utare pot pune acum
mult mai u#or în coresponden$" datele istorice,
arheologice, genetice, lingvistice, religioase, folclorice
etc. din diverse $"ri.

Cu aceste premise, folosind #i informa$ii
ob$inute prin discu$ii cu speciali#ti, am izbutit
s" alc"tuiesc, pentru mine #i apropia$ii mei,

un soi de „ghid”, mult simplificat, privind originea #i
faptele str"mo#ilor românilor, de la începuturi pân"
la întemeierea principatelor istorice. Un prieten mi!a
sugerat s" public pagini din acest „ghid” în revista
Curtea de la Arge!, sub forma unui mic serial,
propunere acceptat" #i care începe a se înf"ptui
cu prezentul articol.

Îmi propun s" folosesc doar date solide, agreate
de majoritatea speciali#tilor. Totu#i, prin metoda
adoptat", forma va r"mâne la nivel de eseu, în care,
nesupus rigorilor cerute istoricilor, îmi voi permite
uneori #i opinii personale, inevitabil subiective. Dar
sper c" lucrarea va fi, implicit, #i o invita$ie pentru
ca cititorul s" verifice în detaliu, el însu#i, afirma$iile
f"cute #i s" vin" cu propriul s"u punct de vedere. 

(Va urma)

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

Nu pot tr!i înc! în poezie
Adam Zagajewski (Polonia)

Nu pot tr!i înc! în poezie,
mi"e dat s! fiu aici, pe lume, în ora#.
Doar cei r!posa$i pot tr!i în poezie%
sosesc ca ni#te bie$i violoni#ti,
cu degete învine$ite #i înghe$ate
#i adorm profund pe a#ternutul de versuri.

Cântec de neadormire
Francisco Brines (Spania)

E înc! noapte #i coco#ul cânt!.
O face noapte dup! noapte.
Iar eu pândesc cântarea"i în fiecare sear!.
Sumbru e timbrul vocii sale aproape stinse.
Lumina pare acr!, noaptea se sparge în tril.
Pip!i întunecimea #i"i deslu#esc mesajul.
Ai mai pierdut o noapte, 

vrea parc! s!"mi vesteasc!.
Pân! într"o bun! zi, 

când noapte #i coco# nu vor mai fi.

Cu gândul la tine
Sara Teasdale (SUA)

La tine m! gândesc, la cum iube#ti aceast! frumuse$e, 
când solitar! urci întinsa plaj!, iar valurile"n tunet înfundat 
se sparg la $!rm în trista melodie 
pe care"o cuno#team #i tu #i eu. 

Din bol$i de dune voci"ecouri m! asalteaz!, 
#i"n zare argintul mat al m!rii reci & 
veste#te a noastr! trecere"n neant, prin veacuri nesfâr#ite 
pân! ce iar vom asculta acela#i cânt. 

Originea românilor (I)
Semne de întrebare

Dan D. FARCA$
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Ne!am obi"nuit de ani buni s! afirm!m
c! prim!vara începe inclusiv cu Eugen
Doga "i cu muzica Domniei Sale. Iat! c!

prim!vara aceasta începe "i cu o apari#ie editorial!
de excep#ie, Eugen Doga, perspectiva invers!, autor
Ion Gagim, doctor habilitat, profesor la Universitatea
de Stat „Alecu Russo” din B!l#i, cercet!tor, filosof,
autor de monografii, manuale "i alte studii de filo$
sofie muzical!, muzicologie, psihologie "i educa#ie
muzical!, maestru în arte, membru al Uniunii
Compozitorilor "i Muzicologilor, membru al Uniunii
Muzicienilor, membru al Uniunii Scriitorilor.

Volumul a ap!rut la Bucure"ti, în Colec#ia
„Basarabica”, editat! de Academia Român!,
coordonatori, academicianul Victor Spinei
"i Ionel Cândea, membru corespondent
al Academiei Române. Între dou! prim!veri
de pandemie, muzicologul Ion Gagim ne pune
în fa#! o carte despre unul dintre cei mai mari
compozitori ai timpurilor noastre, academician
Eugen Doga. De"i cartea a ap!rut la sfâr"itul
anului 2020, trecerea Prutului a fost posibil!
abia acum câteva s!pt!mâni. Nu "tim înc!
foarte multe despre lucrare "i suntem ner!b$
d!tori s! facem cunoscut "i publicului larg
noua apari#ie editorial!.

De aceea, Serviciul de Pres! al A%M
i$a solicitat autorului lucr!rii, prof. Ion Gagim,
un interviu, în speran#a c! ne vor fi dezv!luite
mai multe detalii despre lucrare, ce con#ine,
cum a fost conceput! scrierea ei, ce scop
urm!re"te, cui este adresat! etc. 

Eugenia Tofan: Domnule profesor, de unde vine
ideea edit!rii acestei lucr!ri, precum "i conceptul
ei, intuind c! este o carte a"teptat! nu doar de
compozitorul Eugen Doga, dar "i de mul#i dintre
noi, cei care îi ascult!m "i îi iubim muzica?

Ion Gagim: Istoria apari#iei acestei c!r#i este
simpl! de tot. Într$o bun! zi ("i chiar a fost bun!,
dup! cum s$au desf!"urat ulterior lucrurile), m$a
sunat ex$pre"edintele Academiei de %tiin#e, domnul
academician Gheorghe Duca, propunându$mi s!
scriu o carte despre maestrul Eugen Doga. Cartea
urma s! apar! în Colec#ia „Basarabica”, editat!
de Academia Român!. Mi s$a zis c! în#elegerea
respectiv! deja exist!. Iat! a"a – bang! – m$am trezit
în fa#a unei situa#ii „delicate”. În primul rând, pentru
c! totul s$a întâmplat pe nea"teptate. În al doilea
rând, pentru c! tonul vocii domnului academician era
atât de „hot!rât”, încât parc! nu$mi l!sa loc de a mai
cânt!ri lucrurile. Dar în al treilea rând – lucru esen#ial!
– s! scrii o carte despre Eugen Doga, despre cel
pe care îl cunoa"te o lume întreag!, compozitor
cu renume mondial, crea#ia c!ruia este un imens
univers, este o inten#ie temerar!. S$a întâmplat
aproape ca în cunoscuta expresie „m$au însurat f!r!
mine”... Trebuia s! dau un r!spuns. Într$o clip!, am
analizat în minte tot ce "tiam despre maestrul Doga.
M$au „salvat”, în luarea deciziei, câteva articole pe
care le scrisesem despre renumitul compozitor cu
câ#iva ani înainte. Am în#eles c! nu am de ales "i...
mi$am dat consim#!mântul. „O s! te descurci”, mi$a
"optit intui#ia, cu toate c! în fa#! aveam un munte
uria", pe vârful c!ruia trebuia s! ajung. M$a ajutat s!
urc acest munte muzica maestrului, în care am intrat
cu toat! fiin#a, scrutând$o auditiv, suflete"te "i analitic,
„de$a lungul "i de$a latul”, cum s$ar zice. Anume ea
mi$a „"optit” conceptul c!r#ii, structura ei, subiectele
care urmau a fi puse sub exegez! etc. Mi$am zis c!
dac! un compozitor compune muzic!, atunci chiar
ea, muzica, trebuie s! fie „personajul” c!r#ii, c!ci
ea creeaz! numele lui, "i nu atât informa#iile despre
el, despre via#a "i crea#ia sa. Cu atât mai mult c!
astfel de c!r#i despre protagonistul nostru, foarte
utile, desigur, deja exist!.

Manuscrisul, în variant! final!, l$am trimis, cu
mari emo#ii, protagonistului. Îndoielile mele au fost
de prisos: Maestrul Doga m$a felicitat, m!rturisind
c! îi place mult cartea "i c! demult "i$ar fi dorit
o astfel de carte despre crea#ia sa.

Cartea este editat! pentru difuzare în România,
unde nu au fost publicate pân! în prezent c!r#i
despre marele compozitor, în scopul de a l!rgi
cunoa"terea operei sale de c!tre publicul de peste
Prut. Vreau, pe aceast! cale, s! aduc sincere
mul#umiri Editurii Academiei Române, sub îngrijirea
c!reia cartea a v!zut lumina zilei "i un sentiment
de recuno"tin#! domnului academician Gheorghe
Duca pentru propunerea respectiv!. Cartea îmi place
"i mie (scuza#i$mi lipsa de modestie), aducându$mi
clipe de aleas! fericire atât pe parcursul scrierii ei
(în special!), precum "i acum, când o #in în mâini
"i recitesc pagini din ea. O carte scris! „cu suflet”

este pentru autorul
ei ca un copil c!ruia
i$a dat via#!. Cum ai
putea s! nu fii fericit?

E.T.: Cum e s! lucrezi la o carte despre un
compozitor na#ional "i universal, ca maestrul Eugen
Doga?

I.G.: Este, în primul rând, o mare responsabilitate,
deoarece aici nu po#i umbla „cu ocaua mic!”, „cu
jum!t!#i de m!sur!”, "i este o mare munc!, rezultatul
c!reia trebuie s! capete forma unei expuneri adec$
vate, obiective, argumentate a muzicii compozitorului,
care este o tain!. Ca "i toat! muzica, de altfel. S!
„auzi” aceast! tain!, s! p!trunzi în ea, s! încerci
s$o descifrezi, s$o în#elegi "i s$o expui în cuvinte
(care, vai!, sunt atât de neputincioase aici), adresate
unui public – iat! ce st! în fa#a unui autor. O carte
despre muzic! trebuie s! p!"easc! pe urmele
muzicii. Doar atunci ea se poate apropia, pe cât
este posibil, de ceea ce dore"te s! ne spun!
aceast! miraculoas! art!.

E.T.: Cu ce explica#ie necesar! vine autorul Ion
Gagim în aceast! lucrare?

I.G.: A" veni cu urm!toarea precizare, care denot!
specificul c!r#ii: ea, ca s! revin, nu este „despre
Eugen Doga”, ci „despre muzica lui Eugen Doga”.
Este aici o diferen#! important!. De aceea, cartea
nu este adresat! unui „cititor”, ci unui „ascult!tor” al
muzicii maestrului. Prin lectura c!r#ii, desigur, dac! va
binevoi. Din acest motiv, vin în carte cu comentariile
unui "ir de lucr!ri ale maestrului, pentru a înlesni
în#elegerea lor aprofundat! de c!tre ascult!tor.
Totodat!, cartea este a"ezat! pe un concept neobi"$
nuit, în opinia mea, care este formulat în titlul c!r#ii.

E.T.: Este cartea despre celebrul compozitor
"i muzica Domniei Sale „una cu meandre”, dup!
cum citim în Cuprins? Totodat!, titlul ei vorbe"te
de o „perspectiv! invers!”. Adic!?

I.G.: Cartea este cu „meandre”, deoarece nu po#i
descrie opera maestrului Eugen Doga, mergând
„în linie dreapt!”. %i aceasta, din mai multe conside$
rente, pe care le expunem în volum. Iar „meandrul”
esen#ial se afl! în îns!"i titlul c!r#ii – Eugen Doga:
Perspectiva invers!. Ce este „perspectiva invers!”,
ca termen, ca fenomen? Pe scurt: pe suprafa#a
unui tablou obiectele din prim$plan sunt mai mici
în compara#ie cu cele de pe planurile ce se deschid,
treptat, în perspectiv!. Astfel, cu cât perspectiva
spa#ial! se îndep!rteaz!, cu atât obiectele
reprezentate pe tablou devin mai mari. Este

înaintarea spre Infinit, spre
Ve"nicie, spre „lumea lui
Dumnezeu”, care se l!rge"te
cu atât mai mult cu cât
înaintezi în ea. Marea muzic!
a unui mare compozitor se înscrie, organic, în acest
concept, dup! cum e "i cazul muzicii maestrului
Doga, care ne duce spre îndep!rt!rile azurii. Esen#a
fenomenului o reg!sim, de exemplu, în urm!toarea
fraz! a lui Heinrich Heine: „Orice poezie trebuie
s! fie ca o mic! ferestruic! spre infinit”.

E.T.: Fiind un muzicolog consacrat, cercet!tor,
autor de monografii "i de alte multe studii de diferite
genuri, cu siguran#! c! a#i studiat tot ce este posibil
despre Eugen Doga "i despre crea#ia sa. Care sunt,
totu"i, chem!rile vie#ii "i ale muzicii artistului?

I.G.: Sigur c! am studiat tot ce a ap!rut,
atât despre maestru, cât "i cu maestrul,
sub form! de c!r#i, studii, concerte, spec$
tacole, interviuri, emisiuni televizate etc.,
având "i întâlniri cu maestrul pentru
anumite preciz!ri. Pe de o parte, chem!rile
vie#ii "i ale muzicii Domniei Sale (despre
care vorbim în carte) sunt multe. Pe de
alt! parte, ele sunt „una” – irezistibila
chemare a talentului s!u înn!scut de a
crea muzic! „frumoas!, plin! de armonie
"i lumin!, muzic! ce cucere"te inimile
oamenilor, înv!#ându$i s! iubeasc! "i
s! tr!iasc! via#a în bucurie "i fericire”,
dac! e s! generaliz!m.

E.T.: $i dac! e s! vorbim despre limbajul muzicii
lui Eugen Doga, care ar fi acesta?

I.G.: Am consacrat acestui subiect o bun! parte
a c!r#ii, mi$am propus s! p!trund, pe cât este posibil,
în cele mai mici detalii ale sonorit!#ilor muzicii
maestrului, pentru a le determina aspectele specifice
– ceea ce este propriu "i inconfundabil pentru muzica
lui Eugen Doga. Iar!"i, ca s! generalizez, trebuie
spus c! maestrul "i$a creat limbajul muzical propriu,
pe care îl identifici de la primele sunete ale oric!rei
crea#ii. %i aceasta este, cred, realizarea de vârf
a unui compozitor.

E.T.: Pentru publicul larg, ce ar însemna „muzic!
ascultat!” "i „muzic! auzit!”, expresii pe care le
întâlnim în carte?

I.G.: E una s! ascul#i, "i alta este s! auzi.
„A asculta” nu este doar o ac#iune fiziologic!, ci "i
o activitate de ordin psihologic "i, mai ales în cazul
muzicii, de ordin spiritual. Muzica trebuie audiat! cu
auzul subtil, pe care îl poate dezvolta fiecare, dac!
dore"te. Din p!cate, omul de ast!zi nu poate asculta,
el nu are r!bdare s! asculte, fiind „împr!"tiat” la
acest subiect. Dar pentru a în#elege cu adev!rat
ceea ce spun sunetele muzicii în intimitatea lor,
este necesar s! ne „disciplin!m” "i „educ!m”
auzul. F!r! aceast! calitate esen#ial! nu prea
avem ce c!uta în muzic!, ea fiind, eminamente,
o art! adresat! auzului.

E.T.: Va avea loc o lansare a c!r#ii sau,
deocamdat!, nu ne putem permite acest lux?

I.G.: Planurile noastre erau ca ea s! fie lansat!
pe 1 Decembrie 2020, de Ziua Marii Uniri, cu invi$
tarea colegilor de la Academia Român! etc. Dar
pandemia, din p!cate, a venit cu calculele sale.
Dar, nu ne dezicem de ideea unei lans!ri.

E.T.: Domnule profesor, v! mul#umim pentru
deschidere, pentru acordarea acestui interviu, pentru
aceast! noutate editorial! "i informa#iile valoroase
care ne vin ca o gur! de aer proasp!t atât de nece%
sar pentru timpurile nefaste pe care le tr!im. V!
felicit!m pentru dedica#ia "i munca titanic! la acest
volum de excep#ie "i suntem ner!bd!tori s! fim
prezen#i "i la o lansare pe potriv!.

I.G.: V! mul#umesc "i eu.

O carte despre opera 
compozitorului Eugen Doga

Eugenia TOFAN
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Îmi amintesc cum, în
1995, în ap!rarea Limbii
Române "i a Istoriei

Românilor s#a ridicat, dup!
noi, cei din '89, o alt! genera$ie
de tineri. Erau acei copii care
în 1989 fuseser! purta$i pe
umeri de c!tre p!rin$ii lor pe
la Marile Adun!ri Na$ionale. 

Dup! primul Parlament democratic, veniser!
deja la putere agrarienii (comuni"tii latifundiari),
care î"i aveau citadelele lor de mancur$i în institu$iile
de înv!$!mânt superior. (Mancurt: persoan! lipsit!
de memorie, care se supune orbe"te unui st!pân.
Termenul vine din romanul scriitorului kirghiz Cinghiz
Aitmatov O zi mai lung! decât veacul. Explic! C.
Aitmatov: „Cel care supravie$uia î"i pierdea complet
memoria "i devenea mankurt. Mankurtul era un
rob perfect: nu cerea decât mâncare "i ceva haine,
executa orbe"te poruncile st!pânului, nu st!tea cu
nimeni altcineva de vorb! "i, mai ales, nu se gândea
s! fug! sau s! se revolte.”) Una dintre ele era
Universitatea Agrar! din Chi"in!u. Cu toate acestea,
"uvoaie de studen$i de la aceast! institu$ie curgeau
zilnic spre Pia$a Marii Adun!ri Na$ionale ca s! sprijine
protestul. Reputatul om de cultur! Ion Ungureanu
a $inut atunci un discurs fulminant, atr!gând aten$ia
c! „agrarienilor le#o fi p!rând c! ei cresc acolo, la
Institutul Agrar, pui de g!in!, dar iat! c!, s#a dovedit,
acolo cresc pui de vultur!”

Trebuie s! spun c!, pe cât de vigilen$i erau
cerberii ideologi din vremea sovietic!, pe cât de mult
ne#au h!cuit literatura na$ional!, acestora le#a sc!pat
lucrul cel mai important: faptul c! prin Eminescu, sub
bagheta inspirat! a unui profesor valoros, din noi vor
cre"te pui de vultur "i deloc pui de g!in!, a"a cum
se a"teptau.

Predat de %tefan Bulat, Eminescu era unul dintre
noi. Împ!rt!"eam laolalt! ura fa$! de to$i mititeii lumii,
care, în loc s! vad! lumina ce în lume"a rev!rsat"o
un om, îi caut! continuu p!catele #i vina. Începeam
s! pricepem c! lumea nu s#a schimbat "i c! exist!
asemenea atitudini "i în vremea noastr!. Nu "tiam
c! urma s! vin! un timp de încercare "i pentru
noi – anul 1989 – când va trebui s! ne situ!m clar
de partea lui Eminescu "i în ap!rarea adev!rului
pronun$at de el& de partea atâtor al$i intelectuali care
se vor ridica pentru Limba Român! din Basarabia.
%i acel timp nu era deloc departe, pentru c! ce este,
de fapt, din perspectiv! istoric!, un 20 de ani?...

Unde vei g!si cuvântul ce exprim! adev!rul?

Am în!eles de timpuriu, ghidat! de profe#
sorul meu, c! limba este, de adev!ratelea,
casa fiin$ei. În anul 1989, atunci când, în

revista Nistru, a ap!rut articolul reputatului lingvist
Valentin Mândâcanu, Ve#mântul fiin$ei noastre, care
dezmin$ea vehement minciunile sovietice despre
a"a#zisa limb! „moldoveneasc!”, acest adev!r ne#a
g!sit preg!ti$i. (Revista Nistru era condus! de poetul
Dumitru Matcovshi – un port#drapel al Mi"c!rii de
Eliberare Na$ional!. La scurt timp dup! publicarea
articolului#bomb!, Dumitru Matcovschi a fost victima
unui accident rutier r!mas neelucidat pân! azi. Poetul
a supravie$uit ca prin minune, dar decenii la rând
a suferit de pe urma accidentului.)

„Nu noi suntem st!pânii limbii, ci limba este
st!pâna noastr!”, ne repeta adesea, din Eminescu,
profesorul nostru "i noi ne c!zneam s! în$elegem
de ce?! „Limba este domeniul (templum), adic!, locul
de ad!post al Fiin$ei”, va spune mai târziu "i reputatul
acad. Mihai Cimpoi, "i tocmai de aceea noi ajungem
la fiin$are str!b!tând neîncetat acest loc de ad!post.
Cu alte cuvinte, r!s!dit! s!mân$a în solul ra$iunii
noastre, în timp, am ajuns s! ne explic!m mai bine,
inclusiv din alte surse, celebra fraz! eminescian!.

Ne#am cufundat cu mult drag în poemul
Scrisoarea II. De câte ori, nu doar în clas!, dar în
careu, la s!rb!torile noastre "colare, cei mai buni
dintre noi se adresau în exaltare celor prezen$i: 

De ce pana mea r!mâne în cerneal!, m! întrebi?
De ce ritmul nu m"abate cu ispita"i de la trebi?
De ce zac îngr!m!dite între galbenele file
Iambii suitori, troheii, s!lt!re$ele dactile?
Cu cât zel, identificându#m! în mod incon"tient

cu Eminescu, rosteam înfl!c!rat!: 

Dac! tu #tiai problema astei vie$i cu care lupt,
Ai vedea c! am cuvinte pana chiar s! o fi rupt!
Când am ajuns la Scrisoarea III, eram deja

de#a binelea înrola$i în oastea lui Eminescu. Trecutul
glorios al osta"ilor români era "i trecutul nostru, ne
mândream cu el& falsul patriotism al contemporanilor
poetului ne dezgusta profund. Satira "fichiuitoare pe
care o adresa Eminescu celor lipsi$i de sentimentul
demnit!$ii de neam era "i pozi$ia noastr! de via$!.

Lini"tit cum îl "tiam dintotdeauna, domnul Bulat
se avânta „la lupt!” cu noi laolalt!, oferindu#ne rolurile
râvnite: solul, Mircea cel B!trân, Baiazid cel trufa",
solul de pace. %i, hai lectur! pe roluri:

– Ce vrei tu?
– Noi? Bun! pace! %i de n"o fi cu b!nat,
Domnul nostru"ar vrea s! vaz! pe m!ritul împ!rat.
Intrarea în scen! a domnitorului nostru ne umplea

de duio"ie: un b!trân atât de simplu, dup! vorb!,
dup! port! (Ne însu"eam, evident, un criteriu valoric:
m!re$ia adev!rat! a omului este în inima "i în fapta
lui, nu în în"el!toare ve"minte!)

Ne#am înarmat pentru via$! "i cu versurile „De#o
fi una, de#o fi alta... Ce e scris "i pentru noi (...)”,
iar r!spunsul sultanului îl resim$eam ca pe o ofens!
personal!. R!spunsul plin de demnitate al Domnito#
rului nostru ne umplea de mândrie. Eram osta"i
ai '!rii Române"ti, iar Dun!rea era râul nostru.
Profesorul era încântat s! vad! cum absorbim din
Eminescu, cât suflet punem recitând monologul
Domnitorului nostru: 

Eu? Îmi ap!r s!r!cia #i nevoile #i neamul
%i de"aceea tot ce mi#c!"n $ara asta, râul, ramul,
Mi"e prieten numai mie, iar! $ie du#man este,
Du#m!nit vei fi de moarte, 

f!r"a prinde chiar de veste. 
Mam! drag!!!! Se rupeau s! fac! rolurile centrale

pân! "i unii dintre cei mai lene"i sau mai sl!bu$i elevi!
În$elept, profesorul Bulat, în infinita lui dorin$! de
a#i ridica pe to$i cât de sus, m!car în ochii proprii,
le oferea cuvântul. 

Profesorul nostru f!cea ample trimiteri la
istorie, din care nu "tiam prea multe. Aici,
la lec$iile de Literatur! Român!, totul trecea

prin inim! "i atunci totul devenea clar "i memorabil.
Eram suflet în suflet cu Eminescu când anun$a
sentin$a fonfilor #i gu#a$ilor:

Prea v"a$i ar!tat arama sfâ#iind aceast! $ar!,
Prea f!cur!$i neamul nostru de ru#ine #i ocar!,
Prea v"a$i b!tut joc de limb!, de str!buni #i obicei,
Ca s! nu s"arate"odat! ce sunte$i – ni#te mi#ei! 
Va veni anul 1989, dar, înainte de asta, anii

„perestroik!i” gorbacioviste de la 1985#1988.
Eminescu, plantat în noi cu atâta pasiune de
profesorul nostru %tefan Bulat, versul p!trunz!tor al
marelui nostru poet, ne vor trezi din somnul letargic
ca prin magie. Adev!rurile de care ne#am p!truns la
lec$iile de Limba Român! se vor revela a fi zdrobitor
de actuale. De"tepta$i la realitatea de dincolo de
zidurile "colii, vom #ti cine suntem, de unde venim
#i încotro mergem. Destr!mat! cea$a propagandei
sovietice de pe ochiul min$ii, vom "ti c! suntem
români "i c! salvarea noastr! ca etnie la aceast!
margine a latinit!$ii este reunirea noastr! cu întreg
Neamul Românesc.

În anul 1965, la Congresul Uniunii Scriitorilor,

oamenii de litere au pus (pentru prima oar! dup!
1940) problema reîntoarcerii limbii noastre la alfa"
betul latin. Dar li s#a spus: &'(, )'( * )'(! (Nu,
nu "i nu!) În 1970, pe când eram în clasa a 7#a,
prin exemple concrete, cu creta în mân!, pe tabl!,
profesorul nostru ne demonstra c! alfabetul chirilic
nu este haina fireasc! a limbii noastre! Am deplina
convingere c! acest lucru nu era deloc pe atunci
lipsit de pericole. Aveam s! aflu peste ani c! era
marginalizat, c! avea statutul periculos de +,-./+*0
12)3+ („feciora" de culac”).

Lec$ie de lec$ie, am tot z!bovit "i asupra celor
12 catrene din poezia Limba noastr!, astfel ca s!
în$eleag! fiecare de ce limba noastr! e o comoar!...
de ce este în adâncuri înfundat!... de ce poetul îi
spune piatr! rar!... Care anume este limba pe care
o cânt! pe la vatra lor $!ranii?... De ce trebuie s!
#tergem slimul #i mucegaiul?... Când/în ce condi$ii
r!s!ri"va o comoar!?...

Eram ni"te copii nec!ji$i de la $ar!. P!rin$ii no"tri,
90 la sut!, aveau pu$in! carte. %i atunci, profesorul
nostru de Limba Român! devenea p!rintele nostru
spiritual. La un moment dat, p!rintele a început
s! ne duc! la teatru. 

Am mers cu profesorul nostru de Limba Român!
la Teatrul Mihai Eminescu (pe atunci, Teatrul Muzical#
Dramatic Pu"kin), la spectacolele care erau pe
vremea aceea în repertoriu.

Spectacolul Eminescu, cu vestitul actor "i regizor
Valeriu Cupcea în rolul marelui poet, ne#a marcat.
Spectacolul a dezgolit, prin ceva foarte exact, gustul
fad al realit!$ii în care eram nevoi$i s! tr!im. 

Atunci când a început perestroika lui
Gorbaciov, eram deja "i eu profesoar! la
"coala medie din Sadova, diriginte la o clas!

de copii. Tot ce prindeam din zbor ca suflu al noului,
aduceam la ore ca s! ofer elevilor mei. C!tre 1989,
aveam ce aduce acestora: alfabetul latin, cântecele
care ne#au înso$it istoria, tot ce era de "tiut din
s!pt!mânalul Literatura #i Arta, care ap!rea par$ial
în grafie latin! înainte s! fie adoptat! Legea din
31 august 1989.

Nu existau h!r$i care s! arate drama Basarabiei.
Tabla "i creta erau instrumentele mele. A"a au
v!zut pentru prima oar! acei copii harta României
cu provincia Basarabia în grani$ele fire"ti ale '!rii#
Mam!& harta sfârtecat! a fatidicului an 1940, dup!
ultimatumul rus etc. A"a au aflat elevii mei despre
Bucovina, despre 'inutul Her$ei, despre Cetatea Alb!
"i ie"irea la Marea Neagr! – toate r!pite de Stalin
"i d!ruite Ucrainei. A"a a fost s! priceap! ei rostul
cet!$ilor noastre medievale de pe Nistru (Soroca,
Tighina, Cetatea Alb!, Chilia, Ismail), toate ca una cu
ochi de ambrazur! îndrepta$i spre Est, spre pericolul
n!v!lirii hoardelor t!taro#mongole, "i nu invers. 
%i am mers cu copiii la M!n!stirea C!priana,

ctitoria marelui %tefan, ca s! d!m o mân! de ajutor
(m!n!stirea urma s!#"i reia activitatea), apoi la
Cetatea Alb!, ca s! urc!m acolo pe ziduri str!vechi
"i s! privim, pentru prima oar! în via$!, marea lui
Eminescu. Ripostând ghidului ucrainean c! ne spune
minciuni despre istoricul cet!$ii, am coborât pietrele
vechi ca s! ne b!l!cim în apa blând! a limanului
pân! la apus de soare. Ne#am întors acas! împlini$i
de bucuria c!l!toriei, dar "i tri"ti, pentru c! atinsesem
cu mâna rana sângerând! a istoriei noastre: rup$i,
rup$i suntem de la trupul '!rii#Mam!& rup$i "i
sfârteca$i.

Peste pu$in timp a fost s! v!d pentru prima oar!
România. Era în mai 1990, împreun! cu un grup de
pedagogi ai Liceului Gh. Asachi din Chi"in!u. Atunci
am v!zut Ia"iul, Suceava, Putna, Moldovi$a, Sucevi$a,
Vorone$, îmb!tându#m! de frumuse$ea 4!rii mele "i
sorbind pe viu logosul Limbii Române. Tot atunci l#am
v!zut pe Eminescu într#un mod absolut halucinant.

Din cele 3 zile cât urma s! fim în 'ar!, o zi "i o
noapte ni le#a furat vama. URSS#ul nu c!zuse înc!,
dar se „rupsese” hotarul dup! Podul de Flori din 25
mai '90 "i to$i voiau s!#"i vad! 'ara#Mam!. Când,
într#un sfâr"it, ne#au permis s! trecem, se f!cuse
noapte. Colegele se mai zgâiau prin geam, uimin#
du#se de s!r!cia de atunci a zonei rurale din preajma
hotarului. Am a$ipit întristat!, la gândul c! suntem
r!i, c! 'ara noastr! e foarte frumoas! "i c! urmeaz!
s! o descoperim. 

"ara, în lumina Luceaf#rului
Eugenia BULAT
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Formarea unei imagini cât mai exacte
despre literatura român! contemporan!
din Serbia este posibil! doar în condi"iile

raport!rii sale la orizonturile de cunoa#tere #i
comunicare cultural$artistice europene. Sincroni$
zarea crea"ilor literare de expresie româneasc!
ale intelectualilor la curentele #i mi#c!rile literare
consacrate constituie calea spre afirmarea unor
individualit!"i de cert! valoare creatoare ale minori$
t!"ii române#ti, a c!rei fiin"!/spiritualitate fusese, în
perioada dogmatismului acerb, supus! dramaticelor
închist!ri/prejudec!"i ideologice.

Un moment de referin"! în evolu"ia fenomenului
literar românesc din Serbia, în special în Provincia
Autonom! Voivodina, l$a reprezentat ivirea provi$
den"ial! a lui Vasko (Vasile) Popa #i Radu Flora,
mentori incontestabili ai lui Ion B!lan #i Mihai
Avramescu, apartenen"i ai primei genera"ii de
litera"i care au deschis, prin operele lor, direc"ia
spre paradigme estetice evoluate, altele decât cele
trubaduro$avangardiste, reu#ind s! se deta#eze
indubitabil de tematica #ablonist$proletcultist!
dominant! a vremii #i de plutonul de „aplaudaci”
bucheri#ti. Demersurile celor dintâi au purtat
amprenta talentului #i experien"ei c!p!tate în urma
studiilor #i lecturilor din literatura româneasc!, sârb!
#i cea universal!, dar #i a sentimentului c! numai
asumându$#i con#tient riscul de a revigora poetica
(tributar! pân! în 1980 canoanelor empirice #i
„formelor f!r! fond”), vor izbuti s!$#i descopere
adev!rata identitate creatoare #i astfel s!$#i pun!
în valoare crezul artistic. În concep"ia genera"iilor
de litera"i arhetipali ap!ru"i în literatura român! din
Serbia imediat dup! 1947, desp!r"irea de tematicile
postbelice tradi"ionaliste nu trebuia s! se fac!
prin negarea formelor de cultur! cunoscute, ci prin
(re)crearea unui limbaj adecvat, puternic obiectivizat,
în m!sur! s!$i revendice pe clasici #i totodat!
s! r!spund! la „imperativele istoriei sau nevoile
esen"iale ale na"iei” (Eugen Simion, Posteritatea
critic! a lui E. Lovinescu, Ed. Tracus Arte, Bucure#ti,
2019, p. 21). Sigur, la aceste deziderate nu se
putea ajunge decât urmând direc"ia nou! impus!
în literatura român! de Eugen Lovinescu, unde
ap!ruser! destule elemente ale „scriiturii realiste”
(Roland Barthes, Gradul zero al scriiturii, Ed. Cartier,
Chi#in!u, 2006, p. 55), eliberat! de orice model
de manifestare „în afara legii” #i aflat la remorca
viziunilor sterile asupra lumii, str!ine adic! aspira"iilor.
Semnificativ este #i faptul c! scriitura, devenit!, ca în
toate timpurile, act existen"ial în „procesul de formare
al intelectualului român” (Virginia Popovici, Opinii
"i reflec#ii, Ed. Libertatea, Panciova, 2013, p. 9),
a produs schimb!ri definitorii în con#tiin"a minorita$
rului român decis s! nu r!mân! pe tu#a istoriei #i
s! se înscrie pe coordonatele mi#c!rilor intelectuale
radicale, dezvoltate la confluen"a #i influen"a a dou!
culturi #i dou! literaturi distincte: român! #i sârb!.

Decizia de a scrie s$a dovedit a fi un
mod ra"ional de supravie"uire într$o rea$
litate identitar! (i)mediat!, o asumare

instinctual!, la început, a reperelor modelatoare
a genera"iei ’50. Vindeca"i de folclorism, condeierii,
c!p!tând o atitudine emancipat! fa"! de celelalte
contingente, s$au orientat, programatic, pe linia „celei
mai s!n!toase tradi"ii ale clasicilor români – Co#buc,
Slavici, Caragiale, Gherea…” (Vasko Popa, Drumul
devenirii noastre, revista Lumina, nr. 1, ianuarie 1947,
p. 1). Contribu"ia acesteia la întemeierea literaturii

române, steril! #i împov!rat! de festivism (Radu
Flora cu Drum prin noapte "i zi, Ion B!lan cu
Cântecul satului meu, Mihai Avramescu cu În zori),
a fost capital! pentru evolu"ia spiritual! a climatului
cultural al etnicilor români din acest spa"iu multietnic
#i multilingvistic. Un rol deosebit în aceast! emula"ie
creatoare l$a jucat, incontestabil, revista Lumina, la
conducerea c!reia a fost ales Vasko (Vasile) Popa,
care, din motive pur politice, dup! al doilea num!r
tip!rit, avea s! demisioneze, s! abandoneze modul
de exprimare în limba român! #i s! se refugieze,
spiritualice#te, în limba sârb!, în vremea respectiv!,
datorit! celor peste dou!zeci de minorit!"i existente
în teritoriul ex$iugoslav, cu leg!turi permanente,
durabile în literaturile occidentale. Crea"ia poe"ilor
etnici români, „na"ional!, româneasc! prin form!
#i social!, progresist!, iugoslav!, prin con"inut”,
cum explica Vasko Popa în eseul$program men"io$
nat mai sus, profund îndatorat! mo#tenirii neotra$
di"ionalismului, a favorizat, totu#i, coagularea unei
elite dispuse s!$#i caute modelele #i hot!râte
s! (în)f!ptuiasc! „o munc! asidu! dedicat! atât
compunerii înse#i a operelor, cât #i lecturii regulate
#i urm!ririi cotidiene a evenimentelor complexe
#i studierii lor”, astfel încât, sugera Vasko Popa,
devenise „necesar!, mai departe, dezvoltarea tuturor
genurilor literare care, în timpul dat #i în limitele
experien"ei în crea"ia literar!, ar vorbi cu succes
poporului: m! gândesc la dram! #i la literatura
satiric! umoristic!, în care pân! acum nu s$au
încercat puterile scriitorilor no#tri...” 

Adoua genera!ie literar" din istoria literaturii
române din ex$Iugoslavia, axat! pe o
categoric! reac"ie la clasicism, #i$a semnat

certificatul de na#tere în anul 1960. Tân!rul poet
Ion Milo#, prin manifestul$program Ce$i de f!cut?,
publicat în revista Lumina (nr. 6/1957), a dat semnalul
resurec"iei în literatura minorit!"ii române. El pleda
pentru renun"area la cli#ee #i la restric"ii ideologice
în literatur!: „A trecut timpul literaturii de vorbe mari,
poeziei$miting, poeziei exclamative, poeziei care n$a
spus nimic, poeziei cu eterne banalit!"i adjectivale,
lipsit! de un vocabular liric, secat! de m!duva
cuvântului plin. Poezie f!r! control #i m!sur!
artistic!.” %i mai ad!uga: „Literatur! de compila"ii
de fapte #i discursuri. O literatur! minor!, de
însemn!tate secundar!, o literatur! exterioar!...”
Schimbarea discursului cerut! de Ion Milo# a avut
ecou în rândurile „celor care scriau sub dicteu
proletcultist sau pe linie tradi"ionalist!” (Catinca
Agache, Literatura român! din Voivodina, Ed.
Libertatea, Panciova, 2010, p. 41) #i i$a îndreptat
spre arhetipurile estetico$literare în vog! în Serbia
#i România. Între ace#tia s$au remarcat: Mihai
Condali, Pavel P. Filip, Livius L!p!dat, Ion Milo#,
Miodrag Milo#, Aurel Mioc.

Dup! 1970, în cultura român! din ex$Iugoslavia
au avut loc, în plan literar, „a#ez!ri” simptomatice:
valorile s$au lansat pe o alt! traiectorie, uneltele lor
suportând metamorfoze intelectualiste dintre cele mai
spectaculoase, cu alte cuvinte, moderniste. Genera"ia
lui Slavco Alm!jan, consolidându$#i statutul #i pozi"ia,
se va îndrepta spre „universul fiin"ei umane #i al
imaginarului”, la acest travaliu de integrare a vocilor
autohtone autentice în circuitul liricii române#ti euro$
pene, implicându$se cu toat! for"a #i convingerea
Marioara Baba, Olimpiu Balo#, Eugenia Ciobanu,
Petru Cârdu, Ioan Flora, Felicia Marina Munteanu,
Aurora Rotariu #i Ileana Ursu, ca s! numim doar

câ"iva dintre cei care aveau
s! fac! carier! literar! #i s!
r!mân! în istoria literaturii
române#ti din Voivodina.

Genera!ia optzecist"
avea s! fac! furori. Într$un timp relativ
scurt, sub inciden"a spiritului lui Nichita

St!nescu, stimula"i de revelarea enigmaticelor sensuri
ale existen"ei #i crea"iei, s$au afirmat (ordinea "ine
de intrarea lor în lumea literelor) Pavel G!t!ian"u,
Ioan Baba, Nicu Ciobanu, Ana Niculina Ursulescu,
Vasile Barbu, Florin &!ran, Ofelia Meza #.a., a c!ror
originalitate a provocat un impact pulsatoriu #i refor$
mator în lirica de sorginte româneasc! din Iugoslavia
acelor vremuri. Tot în perioada optzecist! se schi$
"eaz! o altfel de mitologie a limbajului estetic,
motivele poetice fiind cu totul altele, postmoderne,
în felul acesta punându$se o lespede masiv!,
de marmur!, de neurnit, peste poezia totu#i
trubaduriceasc! a genera"iei ’70. Noua poetic!,
inconfundabil!, în pas cu cele mai subtile manifest!ri
ale eului creator, a reprezentat o reconsiderare
axiologic! a tinerei literaturi române din ex$Iugoslavia,
impregnat! pân! aci de conven"ii, complexe #i
stereotipii anchilozante. Disponibilit!"ile oferite de
noile canoane adoptate, de factur! existen"ialist!,
a imprimat limbajului poetic o expresivitate #i, de
asemenea, o ambiguitate u#or de digerat. Mi#carea
stilurilor în jocurile textuale, s! le spunem, în sensul
clasic al cuvântului – antimimetice, genereaz!
posibilitatea, îndeosebi lirosofilor, s! aspire spre ceea
ce Nichita St!nescu definea „brutala stare de a fi”.
Vechile re"ete poetice sunt p!r!site, locul lor fiind
luat, ireversibil, de obsesiile pentru real, pentru
fic"iune, pentru glisarea înspre „Iliada fiin"ei”, cum
se exprimase autorul Necuvintelor. Acolo, în spa"iul
s!u intim, inviolabil, fiecare dintre poe"ii optzeci#ti
î#i putea etala/fructifica, în chip demiurgic, harul #i
ambi"ia funciar! de a na#te #i subjuga cuvinte. Ie#irea
de sub „hipnoza” superficial! a unui abstrac"ionism
matricial care, hot!rât lucru, pusese st!pânire pe
litera"ii postbelici, a coincis cu actul de negare a
haosului, cu na#terea poezii autentice #i, simultan,
prin aceasta, cu înv!"area mor"ii, despre care
ne vorbe#te în Od!, atât de deta#at #i f!r! urm!
de revolt! sau durere, Mihai Eminescu. 

Poetul, renun!ând de la por"ile cet!"ii la
fla#net!, devenise o „pat! de sânge care
vorbe#te”, împrejurare în care îns!#i poezia

nu mai trebuia v!zut! „ca pe un exerci"iu spiritual,
o stare sufleteasc! sau o punere în pozi"ie, ci drept
splendoarea #i prospe"imea unui limbaj” (Roland
Barthes, op. cit., p. 42). Ruptura ontologic! dintre
Eu #i Lume survenise pe fondul ludic #i relativ
al orient!rilor lirico$livre#ti produse de modelele
tematice, stilistice #i estetice asimilate. În mod
evident, nimic nefiresc în aceasta, în întreaga poezie
român! din Serbia exist! reminiscen"e ale influen"ei
#i contactului permanent cu literaturile clasice #i
moderne ale minorit!"ilor etnice de aici. În conse$
cin"!, litera"ii moderni#ti din spa"iul ex$iugloslav vor
manifesta preferin"a pentru ludic, pentru deconstruc"ia
codurilor f!r! semnifica"ii, pentru un univers imaginar
gnomic, pentru descifrarea sinelui #i a lumii, pentru
descoperirea sensurilor labirintice ale cuvintelor,
toate acestea devenind sursa energic!, deliberat
catalizatoare, a fenomenului literar din Serbia actual!,
aflat într$o permanent! ascenden"! insurec"ional!.

O panoram" a literaturii române
din Serbia

Florian COPCEA

Aveam sentimentul c" #ara e înc" departe, foarte departe. M! trezii
îns! brusc, izbit! ca de un fulger. Chiar în fa"a mea, inundat de o lumin!
profund!, se avânta spre cer Mihai Eminescu. A durat o fractur! de

secund!, dar intensitatea a fost cutremur!toare #i m$a l!sat stan!. Era monu$
mentul lui Mihai Eminescu de lâng! Biblioteca Universit!"ii Alexandru Ioan Cuza
din Ia#i (îl v!zusem în Glasul – primul nostru ziar în grafie latin!). Mai sus era
parcul Copou, cu teiul lui Mihai Eminescu' peste drum, Casa Pogor cu Societatea
Junimea – locuri sacre, despre care ne povestise cu lux de am!nunte profesorul
Bulat.

A#a mi$am reg!sit &ara – &ara c!reia îi apar"inuse profesorul meu #i de

întâlnirea cu care ne preg!tise. A#a a #i r!mas în inima mea &ara: un Eminescu
avântat spre cer #i inundat de lumin!. Altfel zis, Limba Român!, în toat!
verticalitatea ei, sc!ldat! în lumina Luceaf!rului.

Peste câ"iva ani am fost invitat! la aniversarea a 100 de ani ai Liceului
Costache Negruzzi din Ia#i. Urma s! aduc un salut poetic de pe scena faimosului
Teatru Vasile Alecsandri. Rostisem doar primul vers, când întreaga prezen"!, ca
la un semn, s$a ridicat în picioare. Lumina imensului candelabru care trona peste
sal! se contopi cu sutele de curcubeie umede, izvorâte din ochii tuturor. 

A#a am în"eles c! #i &ara$Mam! m$a reg!sit. Nu #tiam c! e doar un început
de drum. 
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Scrisoarea (epistola)
literar! este o crea"ie
liric! prezent! în

poezia antic! (vezi Epistolele
lui Hora"iu din care re"inem
desigur celebra Epistol!
c!tre Pisoni), apoi în poezia
clasicismului (vezi epistolele

lui Nicolas Boileau din care re"inem binecunoscuta
Art! poetic!) #i, în fine, în poezia modern!. 

Mihai Eminescu, a c!rui prim! formare, cea
adolescentin!, se bazeaz! pe poezia pa#optist! pe
care o asimileaz! înainte de a o dep!#i, abundent!
în aceast! specie literar! (vezi Epistolele lui Grigore
Alexandrescu din care re"inem m!car Epistol! D.V.
II), avea s! se reîntâlneasc! cu acest tip de poezie
în timpul studiilor de la Berlin, când audiaz! cursurile
lui Haupt despre Epistolele lui Hora"iu. P!strând
caracteristicile clasice ale epistolei #i combinându$le
cu cele ale satirei (în Antichitate fiecare dintre ele
fiind specie bine determinat! – vezi, Hora"iu: Epistole,
Satire), Eminescu creeaz! un ciclu de cinci scrisori/
satire, unde forma clasic! este cultivat! în viziune
romantic! "i realist!, tratând teme #i motive literare
privind condi"ia geniului, tema istoriei, tema dragostei,
antiteza trecut$prezent, condi"ia artistului, imaginea
#i condi"ia femeii etc. Înse#i titlurile purtate de aceste
poezii pornind de la caietele de crea"ie la primele
edi"ii #i, în fine, la edi"iile curente, demonstreaz!
aceast! muta"ie estetic! la Eminescu. Exemplu:
cunoscutul text al Scrisorii III avea ini"ial titlul Patria
"i patrio#ii, în ciclul gândit de poet era Scrisoarea IV,
prin restructurarea ciclului ajunge Scrisoarea III, titlu
cu care apare în revista Convorbiri literare #i în ziarul
Timpul în 1881, iar în prima edi"ie a volumului Poesii
(1883), ap!rut sub îngrijirea lui Titu Maiorescu, apare
cu titlul Satira III$ în fine, edi"iile actuale redau textul
definitiv sub titlul Scrisoarea III.

Pentru a p!stra efervescen"a ideilor din con#tiin"a
poetic! din perioada 1873$1881, adic! din momentul
cristaliz!rii ideii de scrisoare literar! pân! la publi$
carea primelor patru Scrisori (men"ion!m c!
Scrisoarea V este un text publicat fragmentar în
Epoca în 1886 sub titlul Dalila #i lipse#te din edi"ia$
princeps a lui Maiorescu), vom analiza Scrisorile
eminesciene nu în ordinea lor definitiv!, ci a#a cum
au fost create treptat în mintea poetului. Acest lucru
este v!dit de ms. 2282, dup! cum demonstreaz!
D. Mur!ra#u într$o edi"ie de texte comentate
Eminescu. Scrisori, Albatros, 1972.

Primul text, cel mai apropiat de spiritul estetic
al scrisorii (epistolii) literare este cel care în final va
deveni Scrisoarea II. Este cel care începe cu versul
„De ce pana mea r!mâne în cerneal!, m! întrebi?”
Primele variante dateaz! înc! din anii 1875$1876,
adic! imediat dup! întoarcerea de la studii, în mediul
literar al Ia#ului, în plin! colaborare cu Cenaclul
Junimea #i revista Convorbiri literare care$i promo$
veaz! crea"iile% cu toate acestea, l!udarea lui
Eminescu stârne#te invidia unor confra"i precum
Bonifaciu Florescu, V.A. Urechia #i D. Petrino. La
atacurile acestora, Eminescu riposteaz! virulent cu
texte precum Epistol! deschis! c!tre homunculul
Bonifaciu, un Sonet satiric intitulat într$o variant!
Ureche, un ciclu de sonete intitulat Petri%Notae etc.,
care r!mân îns! în manuscrise. Totu#i, multe idei
izvorâte din am!r!ciunea provocat! de aceste r!ut!"i
vor trece, prin decantarea limbajului, prin eliminarea
numelor proprii, preferându$se generalizarea #i
gustul înalt al artei rafinate, în textul Scrisorii II. 

Caracterul de art! poetic! este dat de
esen#a poeziei adev!rate în care crede
(„A turna în form! nou! limba veche

#i$n"eleapt!?”), de condi#ia poetului în societate
(„Oare glorie s! fie a vorbi într$un pustiu?”), de
metapoezia textului („De ce dorm îngr!m!dite între
galbenele file/ Iambii suitori, troheii, s!lt!re"ele
dactile?”), iar forma de scrisoare literar! este dat!
de apostrofa liric! permanent!, poetul adresându$se
parc! unui prieten prin interoga#ii retorice urmate apoi
de r!spunsuri ample ce reprezint! crezurile poetice.
Astfel c! textul cunoa#te câteva secven"e poetice
bine determinate: de ce nu mai poate s! scrie, de ce
nu poate s! scrie pentru nume "i glorie, de ce nu mai
poate cânta dragostea. R!spunsurile cap!t! accente

de satir!, îndrept!"indu$l mai târziu pe Maiorescu
s$o numeasc! în acest fel. De#i nemul"umirile
poetului sunt atât de mari încât „pana s! r!mân!
în cerneal!”, m!rturise#te c! ar avea „cuvinte pana
chiar s! o fi rupt”. Dar nu mai poate s! scrie, fiindc!
refuz! ca „tainica sim"ire” s$o desf!#oare „ca pe
o marf!”, s! scrie „cum cere lumea, vro istorie pe
ap!” (ripost! ironic! la adresa lui Bonifaciu Florescu,
traduc!torul unui cântec danez, Omul apelor – cf.
G. C!linescu), nu vrea s! se adauge acelui „soi
ciudat de barzi/ Ce încearc! prin poeme s! devin!
cumularzi,/ Închinând ale lor versuri la puternici, la
cucoane” (aluzie la D. Petrino, care publica în epoc!
poezii cu dedica"ie diverselor femei influente). Nu
poate scrie pentru nume #i glorie, fiindc! o „critic!
literar!” mediocr! din diverse publica#ii nu face
distinc#ie între valoare "i non%valoare, „numind mare
pe%un pitic”. (Într$un articol din Telegraful din 1874,
Al. L!z!rescu Laer"iu enumer! ca scriitori reprezenta$
tivi pe V. A. Urechia, Gr. &tef!nescu, I.C. Fundescu,
Pantazi Ghica, N. Popescu – cf. D. Mur!ra#u, op. cit.)

Nu poate cânta dragostea, fiindc! a ajuns „un lan"/
Ce se$mparte cu fr!"ie între doi #i trei aman"i”, nu
vrea s! se adauge „La cel cor ce$n operet! e condus
de Menelaos”, în"elege c! „femeia, ca #i lumea,
e o #coal!”, o „academie de #tiin"e$a zânei Vineri”,
prefigurând astfel chipul Dalilei din ultima scrisoare.
Acestei academii mincinoase poetul îi opune aca%
demiile tinere#ii sale, amintindu$i interlocutorului
s!u imaginar (într$o variant! incipient!, amicului
#i colegului Chibici Râvneanu) atmosfera de visare
provocat! de „vechii dasc!li”, cum este cel de
astronomie (imagine ce prefigureaz! b!trânul dasc!l
din Scrisoarea I), confundat în dulcea lor somnolen"!
cu craiul Ramses, atmosfer! ce le inspir! o lume
iluzorie, dar în care cred cu toat! fiin"a („&i pe
margini de caiete scriam versuri dulci, de pild!/
C!tre vreo trandafirie #i s!lbatic! Clotild!”).

În final, textul Scrisorii II revine simfonic la
motivele ini#iale, conchizând ironic c!, în situ$
a"ia în care ar accepta totu#i s! mai scrie, i$ar

fi team! de laudele contemporanilor: „Dac! port cu
u#urin"! #i cu zâmbet a lor ur!,/ Laudele lor desigur
m$ar mâhni peste m!sur!” (#i aici, ca pretutindeni în
text, învinge atitudinea olimpian!, superioar! #i rece
a poetului de geniu, admi"ând în Cenaclul Junimii
s! înlocuiasc! expresia virulent! „m$ar scârbi peste
m!sur!” cu „m$ar mâhni peste m!sur!”.

Al doilea text care se va ad!uga în ciclul Scriso%
rilor este cel care începe cu versul „St! castelul
singuratic, oglindindu$se în lacuri”, care va deveni
ca text definitiv Scrisoarea IV. În"elegerea textului ca
epistol! literar! trebuie s! înceap! cu partea a doua:
„Fantazie, fantazie, când suntem numai noi singuri”.
Aici este cheia liric! a adres!rii, chiar dac! adresarea
poetului se face c!tre propria$i fantezie, c!ci, în fond,
se adreseaz! vis!torului, în general, iar m!rcile
gramaticale ale persoanei a II$a (pronume, verbe)
devin m!rcile unui tu/voi omnipersonale: „Unde ai
v!zut vreodat! aste "!ri necunoscute?” Iar tonul
poetic izvor!#te din tr!irile erotice tumultoase ale
poetului în perioada 1874$1881, în trecerea lui de la
iubirea plin! de extaz la evocarea unei iubiri pierdute

(vezi cele dou! etape, cf. Ibr!ileanu, etapa ie#ean!
#i etapa bucure#tean!). &i totu#i, cercetând manu$
scrisele acestei perioade în care se pl!m!de#te textul
acestei scrisori, vom sesiza c!, de#i tonul poeziilor
publicate în prima etap! (Dorin#a, C!lin – file din
poveste etc.) sugereaz! bucuria unei iubiri împlinite,
sufletul poetului este m!cinat de deziluzii, u#or
strecurate în strofele finale din Floare%albastr!
(„Totu#i este trist în lume”), Lacul („Dar nu vine.
Singuratic/ În zadar suspin #i suf!r...”). Problema
poetului nu este îns! lipsa iubirii, ci în"elegerea
filosofic! a esen"ei acestui act. Urmând filosofia
lui Schopenhauer, poetul are revela"ia devastatoare
c! ceea ce omului ca individ i se pare fericire prin
dragoste, nu este decât o manifestare a instinctului
erotic al omului ca specie, comun tuturor celorlalte
specii, c! oamenii to"i nu sunt decât unelte oarbe ale
naturii prin care se manifest! voin"a de perpetuare
a speciei. De aici dramatica deziluzie: „S! sfin"e#ti
cu mii de lacrimi un instinct atât de van/ Ce le$abate
#i la p!s!ri de vreo dou! ori pe an?/ Nu tr!i"i voi, ci
un altul v! inspir! – el tr!ie#te,/ El cu gura voastr!
râde, el se$ncânt!, el #opte#te,/ C!ci a voastre vie"i
cu toate sunt ca undele ce curg,/ Vecinic este numai
râul: râul este Demiurg.” Poetul î#i pierde astfel
senin!tatea cânt!rii. O poezie dintr$un manuscris
din 1874, Cum cântam odinioar!, u#or modificat!
într$un alt manuscris din 1876, ori alta din acela#i
an, Dezgust, exprim! clar am!r!ciunea iremediabil!
a poetului, în perfect! concordan"! cu versurile ce
aveau s! fie cuprinse în aceast! amar! Scrisoare
IV: „P$ici, pe colo mai str!bate câte$o raz! mai
curat!/ Dintr$un Carmen Saeculare ce$l visai #i
eu odat!.” Iar aici poetul simte c! trebuie s! opun!
acestei st!ri nevrotice imaginea sublim! a cânt!rii de
odinioar!. A#a apare partea întâi a scrisorii, frumosul
poem de dragoste dintre frumoasa copil! din „castelul
singuratic” #i cavalerul trubadur care îi cânt! sub
balcon. Era perioada în care poetul prefigura scene
din amplele sale proiecte dramatice. Bogdan Drago"
(1876) este unul dintre ele. Prelucreaz! scena
întâlnirii dintre Bogdan Drago# #i Ana, preluând
#i motive poetice din Diamantul Nordului sau chiar
unele ecouri din Sarmis, care trec într$o form!
des!vâr#it! în textul acestei scrisori. 

A!adar, privit" dintr#o perspectiv" integra$
toare, Scrisoarea IV este format! din dou!
p!r"i. Prima este un poem de dragoste,

compus dintr$un splendid tablou literar al unui r!s!rit
de lun! peste „castelul singuratic” ce se oglinde#te în
lacul unde, printre trestii, „lebedele albe” plutesc t!ind
valurile apei în „brazde de v!paie”, portretul cavaleru$
lui trubadur invocându$#i iubita în cântec de chitar!
(„Peste farmecul naturii dulce$i picur! ghitara”), scena
de dragoste a celor doi plimbându$se sub clar de
lun! cu luntrea pe lac („&i încet înainteaz! în lovire
de lope"i,/ Leg!nând atâta farmec #i atâtea frumuse"i
/.../ Iar! tei cu frunza lat! #i cu flori pân!$n p!mânt/
Înspre apa$ntunecat! lin se scutur! de vânt” –
ultimele versuri au evidente ecouri din Sarmis)
#i extazul fetei îndr!gostite („Ah, ce fioros de dulce
de pe buza ta cuvântu$i!”) sublimat de frumuse"ea
naturii care particip! #i ea la fericirea îndr!gosti"ilor.
A doua parte, scrisoarea (epistola) literar! propriu$
zis!, „Fantazie, fantazie...”, rupe vraja urzit! de
poet, risipe#te mirajul primei p!r"i. Contrastul izbitor
nu rezid! numai din antiteza trecut$prezent („Când
se petrecur!$aceste? La o mie patru sute?”) #i nici
m!car din antiteza creat! între extazul unei iubiri în
plenitudinea ei #i o iubire stins!, dup! cum remarca
Ibr!ileanu, între cele dou! etape de crea"ie (vezi
C!lin – file din poveste: „Îi fo#nea uscat pe frunze
poala lung$a albei rochii,/ Fa"a$i ro#ie ca m!rul, de
noroc i$s umezi ochii” #i Din valurile vremii: „De m!
g!sesc iar singur cu bra"ele în jos/ În trista amintire
a visului frumos.../ Zadarnic dup! umbra ta dulce
le întind:/ Din valurile vremii nu pot s! te cuprind”).
Contrastul rezid! din antiteza dulce iluzie/luciditate
rece. C!ci poetul nu exprim! numai triste"ea unei
iubiri stinse, ci în"elegerea din perspectiv! ontologic!
a faptului c! iubirea nu este decât o dulce iluzie a
omului, c!, de fapt, ea nu a existat #i nu exist!, este
doar manifestarea unui instinct al individului pentru
perpetuarea speciei. 

Ciclul Scrisorilor eminesciene
Marian MIH"ESCU

Sub crugul Eminescului
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De aceea, prefigurând!o pe Dalila din
Scrisoarea V, femeia „rece !i cu toane ca
!i luna lui april”, „De la cre!tet la picioare

s"o admiri !i s"o dezmierzi/ Ca pe"o marmur# de
Paros sau o pânz# de Corregio”, „rece !i cochet#”
devine, prin tr#s#turile ei contradictorii, frumoas# !i
„u!oar#”, unealta prin care se împline!te voin$a oarb#
a firii. Iar poetul, cu în$elegerea gânditorului de geniu,
se ridic# deasupra unui gol imens, acela al imposibili"
t#$ii de a mai cânta ca odinioar# ceva în care nu mai
poate crede: „Oh! Organele"s sf#rmate !i maestrul
e nebun!” %i dac# textul, care începe cu apostrofa
„Fantazie, fantazie...” !i se încheie cu dramatica
exclama$ie din ultimul vers, este o scrisoare literar#,
atunci scrisoarea este c#tre sine însu!i.

Al treilea text, potrivit ms. 2282, care se adaug#
ciclului Scrisorilor este cel care începe cu versul
„Când cu gene ostenite sara suflu"n lumânare” !i
care avea s# devin# în form# definitiv# Scrisoarea I.
Perioada de gesta$ie literar# începe cu anii de studiu
de la Berlin (1872"1874) !i dureaz# pân# în anul
1881, când este publicat# în Convorbiri literare.

Textul are cele mai pu$ine caracteristici specifice
scrisorii (epistolei) literare, fiind, mai degrab#, o dubl#
medita!ie filosofic": una având ca tem# geneza !i
evolu$ia Universului, alta condi$ia gânditorului de
geniu, de unde !i elementele de satir# la adresa unei
societ#$i mediocre incapabile a în$elege !i a aprecia
valorile înalte.

Compozi$ional, textul juxtapune simfonic patru
secven$e poetice: motivul timpului !i al lunii, tabloul
cosmogonic, satira, revenirea la motivul lunii. Timpul,
subiectiv !i m#surabil prin „ceasornic” pentru om
(„Doar ceasornicul m#soar# lung"a timpului c#rare”),
devine obiectiv, impersonal din perspectiva lunii, care
„din noaptea amintirii o vecie"ntreag# scoate”. Luna
devine, deopotriv#, motiv poetic !i filosofic: „st#pân#
a m#rii”, ochi contemplativ al firii, p#trunde în mii
de case, de la rege la omul s#rac, de la cei puternici
la cei slabi, de la genii la neghiobi, fixându"se cale"
idoscopic asupra „b#trânului dasc#l”, care, de!i umil,
poate p#trunde tainele Universului („Usc#$iv a!a cum
este, gârbovit !i de nimic,/ Universul f#r# margini e în
degetul lui mic”)& în acela!i timp, prin personificarea
lunii („Câte frun$i pline de gânduri, gânditoare le
prive!ti!”), motivul poetic devine motiv filosofic despre
identitatea oamenilor în fa$a mor$ii („De!i trepte
osebite le"au ie!it din urna sor$ii,/ Deopotriv#"i
st#pâne!te raza ta !i geniul mor$ii”), idee preluat#
de poet din filosofia lui Schopenhauer. Tabloul
cosmogonic are izvoare în Imnul crea!iunii din
Rig#Veda !i în teoria Kant"Laplace, c#rora poetul
le adaug# !i dou# concepte metafizice din filosofia
lui Schopenhauer – visul nefiin!ei $i dorul de absolut.
Tabloul este realizat din perspectiva „b#trânului
dasc#l” !i cuprinde trei orizonturi spa$io"temporale:
haosul primordial („înd#r#t cu mii de veacuri”),
sugerat de metafore ale întunericului !i ale lipsei de
forme !i mi!care („C#ci era un întuneric ca o mare
f#r"o raz#”), cosmosul format treptat dintr"o mi!care
întâmpl#toare a punctului în haos pân# la devenirea
de ast#zi, sugerat de metafore ale luminii, ale diver#
sit"!ii formelor !i ale mi$c"rii („Avem clipa, avem
raza, care tot mai $ine înc#”), !i stingerea Universului
(„mii de veacuri înainte”), sugerat# de metafore
ale mor!ii eterne, inclusiv a timpului. 

Raportul temporal între cele trei orizonturi
este dat de versurile „lumea asta"ntreag# e
o clip# suspendat#,/ C#"nd#r#tu"i !i"nainte"i

întuneric se arat#”. În viziune poetic#, haosul este
starea de somn a Increatului („Când p#truns de
sine însu!i odihnea cel nep#truns”), cosmosul este
devenirea ca vis al Nefiin$ei, realizat prin dor („sunt
atrase în via$# de un dor nem#rginit”), iar stingerea
Universului este starea de moarte etern", prin
reg#sirea echilibrului ini$ial („%i în noaptea nefiin$ei
totul cade, totul tace,/ C#ci în sine împ#cat# reîncep"
eterna pace”). Întregul tablou cosmogonic devine
astfel, din perspectiva poetic#, imaginea unei iluzii
(„C#ci e vis al nefiin$ei universul cel himeric”). Satira
începe odat# cu interoga$iile poetului privind soarta
b"trânului dasc"l, gânditorul de geniu, cum va fi el
judecat de posteritate. Iar dac# elementele de amar"
medita!ie a poetului la adresa soartei oarbe („Ce"o
s#"i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?...”)
sau de satir" la adresa societ#$ii mediocre („Astfel
înc#put pe mâna a oric#rui, te va drege,/ R#le"or zice
c# sunt toate câte nu vor în$elege...”) apropie textul
întrucâtva de scrisoare (epistol") literar", atunci, ca
!i în textul anterior, putem vorbi tot de o scrisoare

c#tre sine însu!i. Revenirea la motivul lunii din final
accentueaz# înc# o dat# caracterul de medita!ie
filosofic" („Între ziduri, printre arbori ce se scutur# de
floare,/ Cum revars# luna plin# lini!tita ei splendoa"
re!/.../ %i pe to$i ce"n ast# lume sunt supu!i puterii
sor$ii,/ Deopotriv#"i st#pâne!te raza ta !i geniul
mor$ii!”).

Al patrulea text, cf. ms 2282, care se adaug#
ciclului Scrisorilor eminesciene este cel care începe
cu versul „Un sultan dintre aceia ce domnesc peste
vreo limb#” !i care avea s# devin# în final Scrisoarea
III. Ini$ial textul avea titlul Patria $i patrio!ii !i era o
satir# împotriva fal!ilor patrio$i. Apostrofa din versul
„Voi sunte$i urma!ii Romei? Ni!te r#i !i ni!te fameni”
apare într"un manuscris al poetului datând înc# din
vremea studiilor la Viena (1872"1873) !i demon"
streaz# inten$ia poetului de a compune o scrisoare
pe aceast# tem#. Tonul de satir" r#mâne predomi"
nant. Treptat satira se îndreapt# c#tre tagma liberal#
(„Au de patrie, virtute, nu vorbe!te liberalul,/ De
ai crede c# via$a"i e curat# ca cristalul?”), cu aluzii
uneori foarte str#vezii în epoc# („Vezi colo pe uriciu"
nea f#r# suflet, f#r# cuget,/ Cu privirea"mp#ro!at# !i
la f#lci umflat !i buget,/ Negru, coco!at !i lacom, un
izvor de !iretlicuri,/ La tovar#!ii s#i spune veninoa"
sele"i nimicuri”), iar invectivele cu care sunt înfiera$i
politicienii pentru falsul lor patriotism sunt asem#n#"
toare cu cele folosite în publicistica sa caustic# din
Curierul de Ia$i – 1876, Comedia cea de ob$te
(„Panglicari în ale $#rii care joac# ca pe funii / M#!ti
cu toate de renume din comedia minciunii”), dar mai
ales în cea de la Timpul începând cu 1877 („Încât

fonfii !i flecarii, g#g#u$ii !i gu!a$ii/ Bâlbâi$i cu gura
strâmb# sunt st#pânii astei na$ii!”), ori imagini poetice
din Ai no$tri tineri, satir# aflat# în manuscrise la data
respectiv#.

Prin 1878, cu ocazia unei retrageri vremel"
nice din agita$ia vie$ii gazet#re!ti, fiind obosit
!i bolnav !i primind îns#rcinarea traducerii

documentelor Hurmuzaki, poetul cunoa!te fragmentul
despre visul sultanului Osman, o traducere a lui
Hurmuzaki dup# istoricul german Iosif Hammer.
Atunci apare la Eminescu ideea de a opune textu"
lui–scrisoare/satir#, deja scris, un pre"text sub forma
unui poem eroic, cu care satira s# intre în antitez#.

A!adar, din perspectiva final#, integratoare, a
textului, Scrisoarea III este alc#tuit# din dou# unit#$i
poetice: prima, un poem eroic evocând o pagin#
glorioas# din istoria poporului român de lupt#
împotriva turcilor pe vremea lui Mircea cel B#trân,
structurat epic în patru episoade, o crea!ie „simfoni#
c"” în patru p"r!i, unde tonalit#$ile !i ritmurile se
succed diferit, a doua, o satir# la adresa politicienilor
contemporani lipsi$i de patriotism. Poemul eroic
începe cu o alegorie a etnogenezei !i expansiunii
otomane, sugerate de visul sultanului în care luna
preschimbat# în fecioar# urze!te destinul fericitului
sultan într"o atmosfer# feeric"legendar#, într"o
tonalitate exclusiv poetic# !i într"un ritm maiestuos,
f#când ca din inima lui s# creasc# un copac falnic
ce"!i întinde umbra peste întregul spa$iu euro"asiatic.
Partea a II"a a poemului proiecteaz# pe „pânza
vremii” dou" portrete memorabile, Mircea, domnul
'#rii Române!ti, !i Baiazid, sultanul care ajunsese
în expansiunea sa la Dun#re, amenin$ând $ara voie"
vodului român. Personajele sunt conturate printr"o
antitez# devenit# antologic# în literatura român#,
într"o atmosfer# cvasiistoric#, într"o tonalitate ce
împlete!te sublimul cu satira, iar ritmul se men$ine
înc# moderat. Partea a III"a, descrierea b"t"liei de
la Rovine, printr"o virtuozitate poetic# rar întâlnit#,
înf#$i!eaz# iure!ul luptei, sugerat de efecte vizuale,
auditive !i de mi!care, într"o tonalitate de m#re$ie

!i glorie !i într"un ritm alert, perfect acordat cu
punctul culminant al poemului. Partea a IV"a e un
„adaus” liric, scrisoarea fiului de domn% împ#rt#!irea
bucuriei izbânzii se face într"un cadru natural
redevenit lini!tit !i solemn. Revenirea la motivul lunii,
de ast# dat# d#t#toare de lini!te !i somn, într"un
spa$iu românesc („De la Arge! mai departe”), încheie
poemul eroic într"o tonalitate de doin# popular# de
c#t#nie, în care cuvintele curg simplu !i firesc !i ale
c#rei ecouri se sting treptat estompându"se în cea$a
trecutului din care poetul le"a evocat !i în care se
întorc ca acordurile finale ale unei simfonii. Trecerea
la satir" se face prin dou# versuri care subliniaz#
antiteza dintre cele dou# unit#$i poetice, trecutul
glorios !i prezentul lipsit de patriotism: „De"a!a vremi
se"nvrednicir# cronicarii !i rapsozii&/ Veacul nostru
ni"l umplur# saltimbancii !i irozii...” 

Dincolo de invectivele folosite de poet
la persoana a III"a, multe citate deja în
rândurile de mai sus, începând cu intero"

ga$ia retoric# „Voi sunte$i urma!ii Romei?”, invectivele
poetului adaug# satirei caracteristici de scrisoare
(epistol#) literar# prin apostrofa liric#, având m#rcile
gramaticale specifice (pronume !i verbe la persoana
a II"a, substantive la vocativ, interjec$ii, exclama$ii,
ironie etc.): „Ce a scos din voi Apusul, când nimic
nu e de scos?”, „O, te"admir, progenitur# de origine
roman#!”, „Azi, când fraza lustruit# nu ne poate
în!ela,/ Ast#zi al$ii sunt de vin#, domnii mei, nu
este"a!a?/ Prea v"a$i ar#tat arama, sfâ!iind aceast#
$ar#,/ Prea f#cur#$i neamul nostru de ru!ine !i ocar#,
Prea v"a$i b#tut joc de limb#, de str#buni !i obicei,/
Ca s# nu s"arate"odat# ce sunte$i – ni!te mi!ei!”
Încheierea este antologica invoca$ie retoric# adresat#
justi$iarului Vlad 'epe!, singurul care ar putea aduce
dreptatea în $ar# !i ar restabili echilibrul moral.

Textul care, potrivit ms. 2282, încheie ciclul
Scrisorilor eminesciene este cel care începe cu
versul „Biblia ne poveste!te de Samson, cum c#
Dalila...” !i care, de!i nu este cuprins de Maiorescu
dup# Satira I, Satira II, Satira III, Satira IV în prima
edi$ie de Poesii (1883), dup# ce apare fragmentar în
1886 în Epoca cu titlul Dalila !i în 1889 în Fântâna
Blanduziei, apare în 1890 într"o variant# socotit#
de atunci definitiv# în Convorbiri literare, tot cu titlul
Dalila, !i abia în edi$iile postmaioresciene avea s#
fie cunoscut cu titlul Scrisoarea V. 

De!i textul a fost judecat de Maiorescu drept o
variant# trec#toare a Scrisorii IV, cu versuri prezente
în manuscrise înc# de prin 1880, !i receptat îndeo"
sebi prin evocarea episodului biblic despre Samson
!i Dalila, Scrisoarea V merit# o aten$ie mult mai
mare, deoarece îmbog#$e!te !i înnobileaz# viziunea
poetului despre iubire !i despre femeie a!a cum
este tratat# tema în Scrisoarea IV.

A!adar, pentru în$elegere, enumer#m fugar moti"
vele poetice care compun simfonic textul: episodul
biblic despre Samson !i Dalila, avertismentul poetului
c#tre tân#rul îndr#gostit, portretul fizic al femeii !i
muz# a poeziei, revenirea la motivul Dalila. Ceea
ce face din text scrisoare (epistol#) literar# este
apostrofa liric# din al doilea motiv („Tinere, ce plin
de visuri, urm#re!ti vre o femeie”), reluat# !i în final
(„De ai inim# !i minte – feri în l#turi, e Dalila!”), carac"
teristicile de satir# împletindu"se cu cele de scrisoare
(„Ca dovad# de ce suflet st# în piep$ii unei rochii...”&
„O s#"$i spuie de panglice, de volane !i de mode,/
Pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode”). 

Tema iubirii este tratat" diferit în Scrisoarea
IV !i în Scrisoarea V. Deziluzia poetului din
Scrisoarea IV este, din perspectiva filosofic#

schopenhauerian#, dramatica în$elegere c# iubirea
este doar manifestarea oarb# a naturii de perpetuare
a speciei, iar femeia o unealt# prin care se împline!te
aceast# voin$#, de aceea el nemaiputând"o cânta
ca odinioar#. Aici, în Scrisoarea V, din perspectiv#
platonician#, femeia, de!i necredincioas# ca Dalila,
dar frumoas# ca Venus Anadyomene, prototipul
frumuse$ii antice, este „umbra frumuse$ii pe p#mânt”.
De!i nu se ridic# la nivelul de sim$ire a „ritmului sfânt
al unei ode”, ea declan!eaz# în sufletul b#rbatului
acel demon însetat de frumuse$e !i, „mistuit de focul
propriu”, este st#pânit de iluzia c#, prin cântarea
sa, „Poate"ar învia în ochii"i ochiul lumii cei antice”,
ori „Dezghe$ând cu s#rutarea"i raza ochilor ei reci”,
ea s"ar ridica în sfera absolutului (vezi, mai târziu
!i Pe lâng" plopii f"r" so!: „Dându"mi din ochiul t#u
senin/ O raz# dinadins,/ În calea timpilor ce vin/
O stea s"ar fi aprins”). 

Curtea de la Arge!

Anul XII ! Nr. 6 (127) ! Iunie 202116

Sub crugul Eminescului



Mihail Eminescu !i
Adev"rul Sfintei
Scripturi de Mihail!

Nicolae Stanca este o lucrare
fundamental" ap"rut" (la

Editura Pim, Ia#i, 2020) când se sim$ea cel mai mult
nevoia s" se demonstreze, cu argumente peremptorii,
de ordin teologic, credin$a lui Eminescu. În contextul
în care valorile române#ti sunt negate sau contro!
versate, când în locul tradi$iei, sedimentat", de!a
lungul veacurilor, de mo#ii #i str"mo#ii no#tri, ni
se ofer", cu mult" „bun"voin$"”, modele str"ine de
specificul nostru, e de datoria oric"rui om de spirit
care se simte român s" apere credin$a, limba, cultura,
valorile de orice fel care ne asigur" specificul
#i stabilitatea în timp.

Or, unul dintre reprezentan$ii unei asemenea valori
ale c"rei propor$ii, adâncimi, n!au fost înc" dezv"luite
în pluralitatea #i semnifica$ia lor, este Eminescu,
simbol al neamului, bolta cea mai înalt" a spiritualit"$ii
române#ti. %i pentru c" este imposibil s" demolezi
o oper" genial", detractorii se concentreaz" asupra
omului, speculându!se aspecte real!imaginare ale
acestui geniu. Dou" sunt direc$iile principale în care
se concentreaz" eforturile denigratorilor neinforma$i
sau cump"ra$i: perseveren$a cu care înc" sus$in
stigmatul de „mare întunecime”, de „luetic” (sifilitic),
nebun – mit datorat lui G. C"linescu, #i contestarea
credin!ei lui, vizându!se, de aceast" dat", atât
omul, cât #i opera care, chipurile, ar fi lipsit"
de spiritualitatea neamului, prin neimplicarea
în preceptele religiei noastre ortodoxe.

Vorba scriitorului Horia B"descu: „Piticul se aga$"
de pulpana unui uria# #i numele hulitorului va fi
asociat cu cel al gigantului” (în Curtea de la Arge",
ianuarie 2013, p. 3). Ne!am coborî la nivelul min$ilor
r"v"#ite de furtuni venite de oriunde sau, mai r"u,
ale r"uvoitorilor cu inimi negre sau domina$i de for$e
oculte, dac" gândul nostru ar fi traversat, m"car
o clip", de def"imarea care i se aduce omului
#i, implicit geniului Eminescu, #i anume c" a fost
nebun #i be$iv, lipsit de credin$". 

Nebun? Preocupat de pahar? E la mintea, nu
a coco#ului care cânt" în ograd", ci a râmei, care
se îndoap" cu $"rân", c" despre autorul unei opere
geniale, o capacitate care a l"sat zeci de mii de
pagini de manuscris, cu o minte care a parcurs
filosofii #i mituri ale umanit"$ii, nu se pot pronun$a
asemenea stigmate, precum cele cinci r"ni ale lui
Hristos. %i, din lucrarea la care ne vom referi, înv"$"m
c" nimic nu e mai în$elept decât s" aneantizezi
„neamul de n"pârci” cu propria lor arm". 

Da, Eminescu a fost un fel de „nebun”, dar e
„o pr"pastie de netrecut” între nebunii lumii acesteia
#i nebunii în Hristos, Domnul #i Mântuitorul nostru.
„Pilda Domnului nostru Iisus Hristos #i a Sfin$ilor
Apostoli au urmat!o to$i Sfin$ii, cei nebuni dup"
Hristos, în toate veacurile #i a continuat!o magistral
Eminescu” (M.!N. Stanca, op. cit., vol. I, p. 17).

Dar, cu timpul – #i nu de la sine –, adev"rul
iese la suprafa$" ca untdelemnul deasupra
apei. S!au scris studii în care cercet"torii,

ini$ia$i sau mai pu$in ini$ia$i în domeniul religiei, relev",
având în vedere, cu preponderen$", opera poetic",
dar #i realit"$i din biografia sa, sentimentul religios
al marelui poet.

Academicianul Zoe Dumitrescu!Bu#ulenga (1920!
2006), marea noastr" profesoar" care a îmbr"cat
haina monahal" sub numele de Maica Benedicta
#i care!#i doarme somnul de veci în Cimitirul M"n"!
stirii Putna, nu departe de %tefan cel Mare #i Sfânt,
analizând o seam" din poeziile lui Eminescu,

demonstreaz" c" nefericirea vie$ii proprii nu l!a f"cut
pe poet s" se înstr"ineze de adâncul arhetipal din el. 

Numai un om care e p"truns adânc de taina
existen$ial" a Învierii se poate ruga lui Dumnezeu
astfel: „Iar celui ce cu pietate m" va izbi în fa$"/
Îndur"!Te, St"pâne, #i d"!i pe veci via$"”: Eminescu
care, în întreaga sa liric" exprim" puterea iubirii,
sentiment cu care Dumnezeu l!a înzestrat pe om,
rugându!se pentru via$a altuia, chiar dac" l!a lovit,
„dovede#te o adânc" în$elegere a jertfei, în primul
rând a Mântuitorului, #i îi confer" o valoare divin"
creatoare”. Argumen!
tele aduse de acest
mare om de cultur",
marea profesoar", se
bazeaz" pe profunda
cercetare a operei
eminesciene, la
care adaug" într!o
oarecare m"sur",
dovezi din Sfânta
Scriptur". 

O important"
contribu$ie la „demo!
larea” ideilor sus$inute
de neiubitorii lui
Eminescu o aduce
savantul Tudor
Nedelcea, care a
publicat în anul 2000
studiul Eminescu
"i Cugetarea sacr#.
Autorul citeaz",
foarte inspirat, rân!
duri din lucrarea
academicianului
Eugen Simion,
Fragmente critice,
vol. I, 1997: Eminescu face parte din categoria poe!
$ilor care, „nec"utând cu dinadins temele religioase,
ajung la un anumit prag de reflec$ie liric" #i d"
expresivitate la o metafizic" de tip liric în care miticul
#i religiosul se împletesc #i se confund". Eminescu
d" dovad" de o neobi#nuit" încordare a spiritului, o
voin$" colosal" de cuprindere, un fior, în fine, aproape
mistic de a cuprinde marile mecanisme cosmice (…),
se simte un spirit care a citit bine Apocalipsa (…). 

Întâlnirea cu religiosul este, în acest mod,
indirect posibil" printr!o poezie care, f"r"
concepte teologice, ne preg"te#te s" în$elegem

Marele Cod. Pe scurt, metafizica poetic" duce de
multe ori mai direct spre sugestia divinului decât
poezia construit" dup" canoane teologice” (s.n.).

Ne permitem s" amintim #i lucrarea noastr"
Eminescu "i credin!a, publicat" în Familia român#
de la Baia Mare, precum #i în Revista On$line a
U.Z.P.R. Am adus argumente, privind via$a lui
Eminescu, demonstrând c" el n!a fost lipsit de cre!
din$" în Dumnezeu, a respectat #i a ap"rat credin$a
#i religia noastr" cre#tin!ortodox"& am citat #i din
articolele sale din Timpul, precum #i din manuscrise. 

Pentru unii poate fi interesant" opinia lui Nicolae
Steinhardt care afirm" c" de la autorii profani
nu a#teapt" studii în domeniu. Totu#i, „autorii de
specialitate pot fi interesan$i, chiar adânci, dar autorii
profani sunt aceia care mai ales (s.n) exprim" senti!
mentul religios al unei na$iuni, adeziunea ei la
misterul fascinant #i cutremur"tor (…). La ei palpit"
duhul credin$ei, acolo se afl" esen$a vie.”

Marea profesoar" Rosa del Conte a scris un
studiu privind poezia religioas" la Eminescu, îns"
Steinhardt, dup" #abloanele materialiste, afirm" c"

acesta nu a fost un poet religios propriu$zis, nici ca
V. Voiculescu, Ioan Alexandru, Radu Gyr sau Nichifor
Crainic, dar aceasta nu înseamn" c"!#i reneg"
credin$a. 

Nici P"rintele Constantin Galeriu (1918!2003),
acest „m"rturisitor jertfelnic al Evangheliei #i al
idealurilor poporului român”, „predicator harismatic #i
preot misionar” (v. ziarul Lumina, 13 noiembrie 2018),
n!a fost str"in de aceste probleme #i s!a implicat
direct ca autor de studii sau sprijinind cu prezen$a sa
manifest"rile închinate marelui poet. Public" lucrarea

Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea
lui Mihai Eminescu (în Studii Teologice, seria
a II!a, anul XLIII, nr. 1, ianuarie!februarie
1995, pp. 45!54). Cu mari resurse de erudi$ie
#i gândire, reveleaz" #i aprofundeaz" sensuri
noi în scrierile lui Eminescu #i din via$a
acestuia, le d" lumina unui mare slujitor
al Bisericii. 

Profitând de soliditatea argumentelor
sale, am completat studiul nostru Eminescu
"i credin!a, prezentat #i la Seminarul
Teologic din Bucure#ti, miercuri, 15 ianuarie
2015. P"rintele Galeriu consider", pe bun"
dreptate, c" opera cu piscuri #i profunzimi
înc" insuficient descifrate se cere mai intens
analizat". 

Lucr"ri de mare importan$" pe aceast"
tem" au publicat #i dr. Valeriu Lupu din Hu#i,
academician Ioan!Aurel Pop, pre#edintele
Academiei, Nicolae Georgescu, citat #i de
autorul exegezei pe care o coment"m #.a.
%i iat", spuneam, atunci când se sim$ea

mai mult nevoia, vede lumina tiparului cartea
în dou" volume, totalizând peste 1300 de
pagini, Mihail Eminescu "i Adev#rul Sfintei
Scripturi, pentru care s!a nevoit mul$i ani,
aplecat asupra textelor, inginerul cu studii

teologice, ca autodidact, Mihail!Nicolae Stanca,
n"scut în 1943, 10 noiembrie, pe plaiurile de legend"
ale Arge#ului, în comuna Hârtie#ti, satul Lucieni.

Autorul aduce, cu „asupra de m"sur"”,
ca!ntr!o inspira$ie divin", aceast" ampl"
cercetare în care, îmbinând aspectele cu!

tural!umaniste ample cu studierea Bibliei, demon!
streaz" un adev"r – credin!a autentic# a lui Eminescu
– contra c"ruia nu se poate replica nimic, relevând
structura de adâncime a operei #i a lucr"rilor lui
Eminescu, în ansamblu. Pentru c", pân" acum,
studiile au avut în vedere, cu preponderen$", opera
poetic" a celui pe care mul$i l!au vrut r"stignit pe
cruce, abordarea unic" #i personal" a lui Mihail
Stanca l"rge#te nedefinit orizontul în$elegerii mesa!
jului eminescian. 

S" nu uit"m paginile în care autorul se confeseaz",
î#i exprim" recuno#tin$a fa$" de înainta#ii care au
întreprins studii privind credin$a lui Eminescu. În acest
sens, un exemplu este p"rintele Miron Cristea Elie,
care #i!a ob$inut doctoratul cu tema Mihai Eminescu.
Via!a "i opera. Studii asupra unor crea!ii mai noi din
literatura român# – exegez" care nu a fost pus" în
valoare de critica literar" româneasc".

Profunzimea #i vastitatea con$inutului lucr"rii
dlui Stanca nu pot fi redate, ci sugerate doar într!o
prezentare ca aceasta, dup" cum poate constata
orice cititor interesat #i dup" cum precizeaz" #i
prof. dr. Constantin Mihail!Popescu în articolul
O carte fundamental# despre Eminescu, publicat în
Revista Valahia, Dacia nemuritoare, nr. 90, februarie
2021, p. 4, unde remarc" aceast" oper" unic"
cuprins" în dou" volume masive. 

O lucrare fundamental!
privind credin"a lui Eminescu

Elis RÂPEANU

Oricum ar fi, cântarea poetului se produce, iar femeia devine astfel
muza poeziei. Iat" cum, sub accentele de satir" la adresa femeii în
Scrisoarea V, descoperim, în fond, acordurile sacre ale odei. Dar, din

p"cate, totul e iluzie. Ie#ind din sfera cânt#rii, poetul revine la realitatea femeii:
frumoas", dar frivol" #i necredincioas", reînfirip" în final motivul Dalilei: „Pe când
inima ta bate!n ritmul sfânt al unei ode.../ Când vezi piatra ce nu simte nici
durerea #i nici mila –/ De ai inim" #i minte – feri în l"turi, e Dalila!”

Reordonând Scrisorile eminesciene potrivit numerota$iei definitiv consacrate,
le vom enumera precizând #i data public"rii lor în Convorbiri literare: Scrisoarea I 

– 1 februarie 1881& Scrisoarea II – 1 aprilie 1881& Scrisoarea III – 1 mai 1881&
Scrisoarea IV – 1 septembrie 1881& la acestea, se adaug" Scrisoarea V, cu titlul
Dalila, în Convorbiri literare – 1 februarie 1890.

Cu evidente note de satir#, Scrisorile eminesciene izvor"sc din atitudinea
protestatar!romantic" a poetului în fa$a dizarmoniei lumii, fiind replica poetic"
a publicisticii sale #i, f"r" s" r"mân" prizonierul canoanelor clasice ale speciei,
ele sunt m"sura poetului de geniu, care comunic" posterit"$ii, în multiple
forme de frumuse$i, varietatea problematicii literar!filosofice a lumii pe care
o traverseaz".
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În primul volum, autorul, f!când risip! de teme
care oricând pot deveni teze de doctorat, trece
în revist! temele simbolice majore, tutelare ale

operei eminesciene: 
a) Partea I
– Lumina, Soarele, Luna "i Stelele#
– Aurul, Argintul "i Arama#
– Culoarea, semnifica$ie "i simbolism#
– Apa: Izvorul, Lacul, Marea, Oceanul#
– Stânca, Corabia "i Pustiul#
– Vegeta$ia: Iarba, Copacii, Florile#
– Cuvântul? Vibra$ia prin consoane "i vocale#
– Numerele, Semnifica$ia "i Simbolismul lor#
– Sufletul, Somnul "i Visul.
În volumul al II%lea sunt abordate teme teologice

fundamentale pentru cultura româneasc!, a"a cum
sunt ele reflectate în opera eminescian!:

b) Partea a II%a
– Revela$ia dumnezeiasc!, Maica Domnului

"i Mântuitorul#
– Revela$ia dumnezeiasc!, man! cereasc! pentru

opera lui Eminescu#
– Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului,

Îngerii "i demonii în opera eminescian!.
c) Partea a III%a
– Sfânta Scriptur! "i Filocalia în opera

eminescian!#
– Eminescu "i Sfin$ii P!rin$i, o paralel! posibil!#
– Moartea, Via$a "i Via$a ve"nic!#
– Mihail Eminescu, înv!$!tor, filosof, preot dup!

har, apologet "i martir.
Prin vastitatea, profunzimea "i seriozitatea

abord!rii operei eminesciene, autorul a identificat
"i a pus în lumin! reperele fundamentale ale gândirii
"i crea$iei lui Eminescu, stabilind "i pun$ile ideatice
cu textele fundamentale ale Sfintei Scripturi "i ale
gândirii "i tr!irii cre"tin%ortodoxe, ale Marilor B!trâni
"i Sfin$i P!rin$i. 
&i, în acord cu acestea, prof. Constantin%Mihail

Popescu a notat esen$ialul privind cuprinsul lucr!rii,
a c!rei lectur! cu creionul în mân! îl face pe omul
dedicat culturii s! vad! mai clar nu numai ce este
„la vedere”, ci "i ce este dedesubt, determinându%ne
s! p!trundem cu gândul în adâncime…, nu numai
ce este la nivelul nostru, ci "i ce este deasupra,
în!l$ând gândul în sferele spiritualului ceresc, divin.
Deci, numai citirea ei, cu implicare, îi poate cuceri
celui care o cerceteaz! gândirea "i sufletul topite
deopotriv! în referin$e la tot ce a realizat poetul,
filosoful sau ziaristul Eminescu.

Îmi place s! cred c! aceia care vor citi "i vor
percepe sensuri "i idei privind via$a "i gândirea,

în strâns! leg!tur! cu Sfânta Scriptur!, a lui
Eminescu, vor câ"tiga mult în gândirea "i sim$irea
proprie, schimbându%"i optica în cunoa"terea de sine.
Încetul cu încetul, cititorul î"i însu"e"te felul de expri%
mare al autorului lucr!rii, dominat de textele sfinte.

A"a cum subliniaz! p!rintele profesor Emilian
Corni$escu, autorul acestei c!r$i a realizat o filologie
biblic! a vocabularului folosit de poet. Pentru c!,
parcurgând paginile acestui tratat exegetic, constat!m
c!, în paralel cu explicarea unor termeni eminescieni,
pe baza filologiei biblice, apar idei fulgurante, dar
consistente, ne br!zdeaz! gândirea "i ne determin!
s! ne adâncim în eul nostru. 

Citind !i iar citind, întorcându%ne apoi la
pagini de început pentru a ne familiariza
mai bine cu stilul "i expresia, realiz!m

în$elepciunea autorului, care nu a p!"it direct pe
puntea de leg!tur! dintre universul eminescian "i
Sfânta Scriptur!, ci, cu suple$e, abordeaz! no$iuni,
idei, judec!$i u"or de asimilat de orice cititor, care
vor fi tot atâtea curcubeie care%l vor în!l$a pe acesta,
implicându%l în Adev!rul din Cartea Sfânt! care
a inspirat crea$ia marelui poet. 

E o „diploma$ie didactic!” imprimat! autorului
de tat!l s!u, preotul Sisoe Stanca, mare iubitor de
Eminescu "i stâlpul educa$ional în familie al!turi de
preoteasa Zefirina, prin comunicarea sufleteasc!
timpurie cu Duhul Sfânt.

La acestea se adaug! sim$ul exact al inginerului,
învins de condeiul adâncit în studii teologice, în
studiul textelor eminesciene "i filocalice, al celor
„v!zute "i nev!zute”. &i, prin raportarea la sine, la
acel sine care se smere"te în fa$a adev!rurilor pe
care pu$ini le percep cu întreaga lor fiin$!, autorul
reu"e"te s! ne ofere un monument m!rturisitor, atât
prin omagiul adus marelui poet, cât "i prin plec!ciu%
nea smerit! în fa$a autorilor textelor filocalice, cu
prec!dere la picioarele Celui Care a revelat Sfânta
Scriptur!. 

Lucrarea comentat! de noi este rezultatul unor
acumul!ri continue de cultur!, e m!rturie a inteli%
gen$ei, a d!ruirii sale privind neamul "i credin$a.
Dl Mihail%Nicolae Stanca se exprim! într%o curat!
limb! român!, nesofisticat!, un limbaj firesc, a"a cum
a folosit Lucian Blaga, chiar "i în opera sa filosofic!.
E o dovad! c!, la talent, s%a ad!ugat adev!rul unui
„proverb cult”: „S! cite"ti mult, pentru a înv!$a
a scrie”. 

La ardoare, autorul a ad!ugat st!ruin$!, revenirea
la universul vast al informa$iilor, „împ!r$irea”, chiar
prin „dezlipirea” de judec!$i înrudite, în capitole, dup!

cum noteaz! prof. Constantin%Mihail Popescu "i
dup! cum va constata fiecare cititor care se va adânci
în lectura celor dou! volume. 

Studiind „multiplele leg!turi dintre laboratorul
crea$iei eminesciene "i tezaurul gândirii teologice
cre"tin%ortodoxe”, vom ajunge s! descifr!m semni%
fica$ii din tezaurul eminescian. Volumele nu pot fi
r!sfoite, nici doar citite, ci adâncite pentru a în$elege
ideile, semnifica$iile asocia$iilor, a compara$iilor
dintre gândirea poetului "i textul Sfintei Scripturi
pe deoparte, "i dintre sim$!mintele duhovnice"ti "i
tr!irile filocalice, pe de alt! parte, idei, semnifica$ii
"i compara$ii în care%"i adânce"te crezul Eminescu.
Lucrarea e înnobilat! de un Cuvânt de binecuvântare
al lui Mihail Diaconescu, Profesorul "i savantul care
ne%a p!r!sit când aveam mai mult! nevoie de "tiin$a
"i patriotismul s!u, "i de alt! luminoas! binecu%
vântare, cu miros de stropi de agheasm!, din partea
p!rintelui profesor dr. Emilian Corni$escu, dat!
a doua zi de Pa"ti, 24 aprilie 2020.

Preambulul autorului ne atrage, de la început,
ne familiarizeaz! "i ne conduce spre con$inutul vast
al lucr!rii menite s! lumineze, s! înal$e la adev!rata
ei valoare opera nemuritorului Eminescu. Cel care
aprofundeaz! lectura acestor dou! volume de
exegez! literar!, descoper! cine e "i de unde vine.
Din sinceritatea elabor!rii exegezei, a tâlcuirilor,
rezult! îns!"i dragostea de neam a autorului, dar
"i smerenia lui, tr!ire pe care o transmite cititorului,
subjugarea spiritului s!u fa$! de tezaurul operei
eminesciene.

A!adar, aceast" lucrare constituie "i un
motiv de rede"teptare a spiritului de român
care, azi, f!r! s! fie con"tient, se închin!

în fa$a celor veni$i s! profite nu numai de valorile
noastre materiale, ci "i de valorile spirituale, de
p!mânt "i de cer albastru. Tratatul exegetic se
constituie în omagiu adus nu numai marelui poet,
ci "i neamului românesc.

C! Eminescu e nemuritor o "tie orice român
de bun!%credin$!. Prin aceast! realizare, unicat
în cultura român! – filologic! "i teologic! – "i autorul
ei, Mihail%Nicolae Stanca, "i%a zidit nemurirea. Pentru
c! ne bucur!m de prietenia sa, de sfaturi privind
nuan$ele teologice ale unor lucr!ri ale noastre, îi ur!m
via$! lung! "i alte realiz!ri, "i închidem, drept omagiu,
cu un catren al lui I.L. Caragiale: 

Dup!o vorb" româneasc",
E celebru, renumit
Cel ce!ncepe s" tr"iasc"
Numai dup" ce!a murit.

Ion Coja, Transilvania. Invincible Argumentum,
Edi#ia a II$a, rev"zut", Editura Semne, Bucure!ti,
2020

Apele române"ti, între Nistru "i Tisa, izvor!sc "i
se vars! în Dun!re, curgând numai printr%un teritoriu
românesc. S%ar putea vorbi de un destin românesc al
tuturor apelor care izvor!sc din podi"ul Ardealului ori
din mun$ii care înconjoar! acest podi", r!sfirându%se
c!tre cele patru z!ri ale lumii. Aidoma acestor ape,
podi"ul Ardealului este înconjurat de un brâu dens
"i extins de popula$ie omogen româneasc!. Ardealul
situându%se astfel în centrul teritoriului de limb!
româneasc!.

Trebuie îns! precizat c! num!rul românilor care
tr!iesc ca minoritari în afara grani$elor române"ti, în
$!rile învecinate, este mult mai mare decât num!rul
minoritarilor etnici din România. Cel pu$in dublu este

num!rul românilor...
Situa$ia aceasta se întâlne"te ceva mai rar la alte

popoare, la alte state din Europa!
Statisticile mai arat! c! românii care tr!iesc în

afara grani$elor române"ti alc!tuiesc un grup etnic
extrem de numeros: circa cinci milioane. Nici un alt
popor european nu mai are înstr!ina$i în vecin!tatea
grani$elor sale de stat un num!r a"a de mare de
cona$ionali.

În virtutea acestor date, ar sta în logica lucrurilor
"i a practicii politice curente ca România "i opinia
public! româneasc! s! promoveze o politic! de
revizuire a frontierelor sud%est europene, în scopul
punerii lor de acord cu realit!$ile etnice. România
îns! e departe de a duce o asemenea politic!!...
Motivele sunt mai multe, dar în principal se v!de"te
ata"amentul dintotdeauna al României la ideea de

pace, de bun! vecin!tate
"i în$elegere între popoare.
(Autorul)

Titi Damian, Exegeze
contemporane, Editura
Editgraph, Buz"u, 2020

Citindu%l pe Titi Damian,
prozator "i cronicar literar
important, e greu s!
nu te contaminezi de
incandescen$a rostirii
sale, s! nu te prinzi în
$es!tura patetismului "i
a sentimentelor degajate,
pentru c! recuno"ti în

Domnia Sa, înainte de orice, un cititor cu o for$!        
de munc! ie"it! din comun, care, dac! ar fi putut
contoriza sutele de c!r$i "i miile de pagini citite numai
în ultimii zece ani, dup! intrarea oficial! în literatur!
(romanul Fagul, 2005), ar fi trebuit inventat un meca%
nism ca s! poat! fi, periodic, întors la cota zero.
Ca s! devin! un comentator bun, "tie c! se cade
a fi un cititor bun, onest, metodic, sârguincios "i
r!bd!tor. (Gh. Postelnicu, pe man"eta copertei)

Mihai Golescu, Depresia – maladia secolului
XXI?, Editura Arge! Press, Pite!ti, 2020

Autorul este un ins care nu prea are astâmp!r,
gazetar fiind. Scotoce"te peste tot unde mai poate
afla o brum! de adev!r. A"a i%a ap!rut cartea În
c"utarea lui Dumnezeu, care – zice%se – "i%ar fi întors
fa$a de la noi. A"a i%au ap!rut trei volume de eseuri
Nordul moral, un altul de convorbiri cu Mihai
Ungheanu – Recurs la memorie – care populeaz!
bibliotecile din $ar!. Tot a"a s%a n!scut "i cartea
Excelen#ele Arge$ului (în colaborare), cuprinzând
laurea$ii Premiilor de Excelen$! ale ziarului Arge$ul,
unde este director de peste un sfert de veac. Multe
adev!ruri s!l!"luiesc în Monografia comunei Valea
Danului, realizat! împreun! cu so$ia. O fiin$! din
Banat care s%a îndr!gostit de o localitate arge"ean!.

Autorul noii c!r$i, Depresia – maladia secolului
XXI?, este un investigator. Rol pe care "i l%a asumat
"i la televiziune, în emisiuni întinse pe mul$i ani.
Cea actual!, intitulat! „Subiect de pres!", este
f!cut! cu distinsa realizatoare Cristina Munteanu.
(De pe coperta a patra a c!r$ii)

R!spund la întrebarea din titlu neurologul
Dumitru Constantin%Dulcan, psihiatrul Victoria Irimia,
psihologul Violeta Popa "i duhovnicul Lucian Grigore.

Semn(al) de carte
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Suntem datori celor de azi !i, mai ales,
celor de mâine, cu o st"ruitoare cercetare
!i o dezv"luire exact" a originii noastre,

pentru c" suntem o semin#ie aleas" !i greu încer$
cat"% pentru c" adev"rul istoric biruie orice fel de
prejudec"#i% pentru c" str"mo!ii na#iei române nu
trebuie condamna#i la uitare.

În esen#", aceasta este profesiunea de credin#"
a prozatorului Florin Horvath, care î!i continu"
temerarul proiect intitulat Cartea neamului, odat"
cu publicarea unui alt roman „cu iz de str"vechi”,
Acolo unde se!nfirip" iertarea (Zal"u, 2021).

Dup" o temeinic" !i laborioas" documentare
(similar" aceleia din volumele Na#terea Daciei
!i Testament din $ara lucrurilor ascunse), autorul
reînvie, pe de o parte, simplitatea !i m"re#ia Daciei
p"str"toare a legilor lui Zalmoxis, pe de alt" parte,
l"comia !i trufia Romei coborâtoare din zei, respectiv

dorin#a ei de expansiune. Astfel, în nu mai
pu#in de 55 de capitole, scriitorul prezint",
în paralel, o perioad" important" din istoria
Imperiului Roman, condus de Marcus Ulpius
Traianus (98$117), !i a regatului Daciei,
st"pânit de neînfricatul Decebal (87$106).

Informa#iile geografice sau istorice,
ingenios contopite în fluxul nara#iunii, sunt
cople!itoare prin multitudinea !i minu#io$
zitatea lor, iar rolul acestora este de a conferi
autenticitate !i, totodat", de a reconstitui, cât
mai fidel, o epoc" de mult apus". De pild",
printre multe altele, afl"m despre Imperiul
Roman c" dispunea de 29 de legiuni,
grani#ele sale dep"!eau 10.000 de kilometri
!i avea o popula#ie de aproximativ 50 de
milioane de locuitori, dintre care un milion
!i jum"tate tr"iau la Roma. De asemenea,
capitala Imperiului impresiona !i ea prin edificiile
sale: 40 de arcuri de triumf, 1352 de fântâni, 1000
de b"i publice, 11 terme grandioase, 28 de biblioteci,
350 de statui din bronz, 160 de statui de aur !i filde!,
25 de statui ecvestre, 15 obeliscuri etc. Tot pe atât
de generoase sunt însemn"rile despre cariera militar"
a lui Traian sau despre celebrele realiz"ri din vremea
acestuia: podul peste Dun"re, construit de Apollodor
din Damasc% Forumul lui Traian% monumentul de la
Adamclisi !.a. Merit", apoi, remarcat" creionarea
unor personalit"#i ale culturii romane cum ar fi
istoricul Tacitus !i eruditul Plinius cel B"trân.

Dac" Roma este lumea civiliza#iei urbane (dar
!i a desfrâului !i a culiselor politice), Dacia e, rând
pe rând, o lume primordial"% o binecuvântat" Gr"din"

a Maicii Domnului% o „gur" de rai" a lui Zalmoxis
(acea fabuloas" „poart" solar"") în care Muntele
!i Lupul r"mân principalele simboluri ancestrale.
Muntele ascunde în inima lui un imens calup de
aur – tezaurul dacic, p"zit de scheletul unui uria!.
Tot aici, în Munte, tr"ie!te Ostara (faimoasa
„lecuitoare” !i clarv"z"toare). 

Dacii cred în profe!iile sale !i îi spun Maica
Muntelui. Nu în ultimul rând, Dacia este
protejat" de Marele Lup Alb (care îl ucide

pe tr"d"torul Bicilis) !i e guvernat" de tradi#ii nestr"$
mutate. Tradi#ia spune c", odat" la cinci ani, în ziua
de 23 iunie, conduc"torii celor 40 de dave (cet"#i) se
întâlnesc la Sarmizegetusa pentru a s"vâr!i un ritual
numit „Cina celor ale!i". Pentru buna administrare a
regatului, c"peteniile aduc lingouri de aur cu însemnul
davei lor. La nevoie, tot conduc"torii davelor î!i aleg

regele, ultimul „ales” fiind
însu!i Decebal.

Miezul c"r#ii îl reprezint"
cele dou" r"zboaie daco$
romane (101$102 !i 105$
106), iar talentul roman$
cierului Florin Horvath
iese în eviden#", îndeosebi,
aici. Descrierea uneia
dintre b"t"liile purtate în

trec"toarea Tapae (considerat" Poarta de Fier a
Transilvaniei) denot" o rarisim" for#" de sugestie
gra#ie imaginilor dinamice !i red", cu acurate#e,
haosul infernal, vuietul brazilor pr"bu!i#i peste
legiunea roman", zgomotul armelor ce se frâng
aducând moartea: „Generali !i veterani, pede!tri,
c"l"re#i !i centurioni, se înv"lm"!esc într$o
debandad" cumplit". Bolovanii !i brazii seculari
se abat iar ca o pedeaps" neiert"toare... Un nou
chiot cutremur" valea! De data asta, dacii coboar"
ca ni!te stihii peste strâmtoarea mor#ii. Se urc"
fier pe fier, o#elul falxurilor încearc" t"ria scuturilor
romane. Zalele cedeaz", coifurile se despic" !i
scrâ!netul greu al l"ncilor se frânge în izbitura
ghioagelor.”

Pe tot parcursul campa$
niilor întreprinse de împ"ratul
Traian în Dacia, atmosfera
e una tensionat", ritmul
nara#iunii este unul trepidant,
scriitorul l"sându$se parc"
prins în mrejele propriei
sale fic#iuni% o fic#iune ce
surprinde, cu mult" fine#e,
nelini!tea !i totodat" zbuciumul sufletesc al lui
Decebal, viclenia ori dârzenia dacilor înfr"#i#i cu
natura. Nu trebuie neglijat" nici intriga, pe cât
de aventuroas", pe atât de captivant" a romanului,
gra#ie ineditului unor episoade: Decebal are un frate
geam"n (Liman) care lupt" în cealalt" parte a Daciei%
umbra B"trânului din Munte înfioar" Senatul Roman%
deghizat în centurion, Valerius (alias V"lurel)
îl captureaz" pe generalul Longinus etc.

Uneori sprinten", alteori domoal",
cursivitatea solemn" a scriiturii ne aminte!te
de cronicarul Miron Costin, prin cump"nirea

în#eleapt" a faptelor !i întâmpl"rilor din vechime,
supuse nu voin#ei omului, ci vremurilor vitrege, de
mare cump"n". Inclusiv z"bava aceasta asupra
cuvintelor (îndelung me!te!ugite) !i, mai cu seam",
con!tiin#a importan#ei relev"rii prin scris a cvasi$
uitatului (ori nedoritului!) adev"r istoric îl apropie

pe Florin Horvath de marele c"rturar moldovean,
fiindc" romancierul crede !i el – cu fermitate – în
„puterea slovei ce r"mâne”.

Când armele tac, Muzele se întorc, iar paginile
de proz" se las" cuprinse de realismul liric, izvoditor
de frumuse#i neb"nuite: „Stre!inile începeau s"
l"crimeze dup" amintirea iernii trecute”% „Singur"tatea
lui Decebal e zdren#uit" de potopul copitelor.” E un
semn c" poetul din tinere#e nu a fost pe deplin uitat...

Scris" cu ardoarea iubitorului de #ar" !i nelini!tea
c"ut"torului de adev"ruri, Acolo unde se!nfirip"
iertarea este o carte subtil" despre magia Daciei
învolburate% o carte plin" de naturale#e, ce r"scole!te
trecutul eroic !i treze!te sentimentul demnit"#ii
na#ionale...

Magia Daciei învolburate
Marcel LUCACIU

Florin Horvath
Florin Horvath s#a n"scut la 1 mai 1945, la Ha!eg, jude!ul Hunedoara. A absolvit Liceul „Liviu

Rebreanu” din Bistri!a, în 1963, apoi a urmat $coala Superioar" de Ofi!eri de Avia!ie, pe care a absolvit#o
în 1967 cu gradul de locotenent, sec!ia bord avion. A fost pilot militar pân" în 1972, dup" care, nevoit
s" renun!e la cariera militar", a urmat cursuri de specializare în automatiz"ri sectoare calde. În 1975 s#a
stabilit la Zal"u, unde a lucrat la societ"!ile „Arm"tura” %i „Anvelope”. Nu a fost membru PCR. Dup" 1989,
a fost primul pre%edinte al organiza!iei PNL S"laj, dar a p"r"sit curând politica, dedicându#se scrisului.
Cofondator al Cenaclului Literar Jude!ean „Silvania”, colaborator la diverse reviste de cultur" din !ar"
%i din jude!ul S"laj, printre care Caiete Silvane. Fondator al revistelor de opinie !opârla %i Clepsidra.

Dintre c"r!ile publicate: O lacrim" pentru M"ria Sa (1987), Voievodul Albastru (2001), Coroana celor
#apte mari mae#tri (2001), Îndreptar francmasonic (2004), 125 de ani de lumini #i umbre în francmasoneria
româneasc" (2005), Un templier la Sarmizegetusa (2009), Legenda Marelui Zalmoxis (2010), Ultimul festin
(2011), Îndreptar heraldic (2012), Vecernie la amiaz" (2013), Umbrele Nev"zutului (2015), De la Zalmoxis
la Sarmizegetusa (2016), Na#terea Daciei (2019), E#afodul cu fantome (2019), Testament din $ara lucrurilor
ascunse (2020), Acolo unde se%nfirip" iertarea (2021).

Seria de c"r!i privitoare la Na%terea Daciei/Na%terea României trebuie privit" ca un întreg %i pus"
în leg"tur" cu o precizare pe care autorul o face pe coperta a patra a lucr"rii Legenda Marelui Zalmoxis:
„…$i a fost cu putin!", prin voia Celui de Sus, ca eu s" împ"rt"%esc bucuria de a fi aflat, în taina Muntelui
Sacru, miracolul legendei Marelui Zalmoxis.”

Nu %tiu cât de mult voi putea împlini a%tept"rile unor oameni de bun"
credin!" în leg"tur" cu miracolul dacic. Dar sunt sigur c" voi ridica v"lul
nep"s"rii de pe trecutul nostru, uitat cu bun" %tiin!", pe care îmi doresc
s"#l întorc tinerilor sub forma lacrimei menite s" le frig" palma atunci
când ad"postesc în c"u%ul ei !"râna binecuvântat" a acestui col! de rai
ca într#un giulgiu din flori de m"r.

M" voi str"dui s" privesc, dintr#un timp care nu mai este, fiecare arip"
frânt", fiecare vreme c"zut", fiecare gând r"mas f"r" gând, pân" voi izbuti
s" strig: Dezbrac"%m", Doamne, de ei #i de mine! (Florin Horvath)
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Scriem cu tremur de lacrimi în gene aceste
rânduri izvorâte din durerea desp!r"irii de
prietenul #i colaboratorul nostru, profesorul

Ion C. Stefan. A zâmbit prima dat! luminii în frumoasa
zi de 18 martie a anului 1940, într$o cas! de munte
din satul Arefu, în partea de nord a Arge#ului, "inut
de legend!, pres!rat cu m!n!stiri, schituri #i troi"e.

Vis!torul tân!r #i$a f!urit un drum biruitor în via"!.
Profesor de literatura român!, inspector #colar,
scriitor, jurnalist, editor, cronicar  – modelul c!rtura$
rului deplin, autor a peste 35 de volume, membru
al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bucure#ti.
Timp de 25 de ani a fost directorul Editurii bucure#$
tene Arefeana, unde a editat de la scriitori debutan"i
pân! la membri ai Academiei Române.

Întâlnirea de la muzeu a fost pentru mine întâlni$
rea de la Clubul Iubitorilor de Cultur! din Curtea de
Arge# cu poetul #i prozatorul venit din „gura de Rai”
a Arefului arge#ean, b!rbatul cu ochi #i zâmbet

misterios, prietenos #i însingurat în acela#i timp,
un om de carte, un dasc!l cu experien"! #i, în toate
ipostazele, un reflexiv care î#i scrie cu grij! gândurile
– Ion C. Stefan, ne ofer! adev!ruri #i imagini din
nemijlocita vâltoare a realit!"ii. (Gheorghe Bulg!r) 

Umbra dintre noi se înscrie între reu#itele
prozatorului. Iubirea este analizat! minu"ios, prin
prisma personajului masculin, #i povestea seam!n!
pân! la un punct cu romanul de analiz! psihologic!
Adela de Garabet Ibr!ileanu. Dar, de#i problema
r!mâne aceea#i, tragismul iubirii pentru femeia
intangibil!, perspectiva narativ! este mult schimbat!.
Accentul cade pe autenticitate, a#a cum este ea
prezent! în marile romane ale spa"iului interbelic,
la Mircea Eliade, Camil Petrescu, Anton Holban.
Protagoni#tii acestei iubiri ideale sunt uni"i prin
durerea care purific!, fiindc! este într$adev!r o iubire
dincolo de iubire. Exist! pasaje în carte pe care le
putem considera adev!rate poeme în proz!, elogiu

al tinere"ii #i al frumuse"ii, al Eternului feminin.

C!r"ile lui Ion C. Stefan au fost primite cu
entuziasm de cititori #i de speciali#ti, fiecare
volum fiind apreciat cu numeroase cronici

în revistele din "ar!. Volumul Eseu despre existen"a
uman!, Editura Arefeana, Bucure#ti, 2015, Cuvânt
înainte: acad. Vasile Tonoiu, cuprinde un capitol
emblematic, Scrisoare deschis! c!tre genera"iile
viitoare: M$am concentrat în acest demers de recon$
ciliere cu via"a, iar în scrisoarea mea c!tre genera"iile
viitoare afirm c! m! intereseaz! mai mult opera pe
care o las urma#ilor decât propria mea existen"!.

Ion C. %tefan r!mâne un mare altruist. La Arefu
este cunoscut, ne asigur! prof. Cezar B!descu drept
„omul care aduce c!r"i”, d!ruindu$le bibliotecilor
locului. 

Ne desp!r"im de scriitorul Ion C. %tefan cu vorbele
lui Florentin Popescu din volumul Eu v$am citit pe to"i:
Corabia cu amintiri este o carte scris! din dragoste
pentru confra"i, elaborat! de un om care crede cu
t!rie c! atâta vreme cât vom construi idealurile pe
idei de puritate #i frumos înc! nu suntem pierdu"i.
Spiritual cel pu"in. 

Corabia cu amintiri
Maria Mona VÂLCEANU

Omagiu seniorilor pleca"i
Gheorghe P!UN

Cu sau f!r! leg!tur! cu pandemia, în ultimele luni ne$au p!r!sit mul"i,
prea mul"i deodat!, seniori ai culturii arge#ene – nord$arge#ene, pentru
c! m! refer numai la Curtea de Arge# #i la localit!"ile din jur, m!

gândesc numai la cei implica"i în via"a cultural! a ora#ului, eventual având
leg!tur! direct! cu revista (dac! privim mai departe, spre Pite#ti, de pild!, lista
va deveni #i mai lung!, dac! vom coborî pe Arge# pân! în dreptul Bucure#tiului,
multe fotolii r!mase libere în ultimul an vom g!si #i în Aula Academiei). Au fost
cu to"ii personalit!"i bine conturate, fiecare activ în felul lui, unic în felul lui, împre$
un! completându$se, formând un grup, coagulând în juru$le o comunitate. 

Fiecare l!sând un gol în urm!, pe care nu trebuie s! încerc!m s!$l umplem
prin imitare, pentru c! nu putem imita nici zâmbetul în"elept al profesorului Mihai
Ti"a, cel mult! vreme director al Casei de Cultur! „George Topîrceanu” din Curtea
de Arge# (a# reaminti$o #i pe la fel de în"elept$zâmbitoarea doamn! profesoar!
Silvia Ti"a, plecat! de$acum #i dumneaei spre a$#i înso"i tovar!#ul de via"!),
nici entuziasmul niciodat! dezmin"it al mai tân!rului Nicolae (Cucu) Ureche,
talentatul #i mereu activul ceramist, grafician, caricaturist, cu care mult #i frumos
am colaborat, contând poate #i originile cic!ne#tene comune. Apoi, a#a cum via"a
cultural! a Arefului datoreaz! enorm d!ruitului întru comunitate profesor Cezar
B!descu, dintr$o dinastie a B!de#tilor localnici, la fel via"a cultural! a Domne#tilor
datoreaz! profesorului Ion C. Hiru, nelini#titul, mereu scriind, editând, tip!rind –
doi „dasc!li de "ar! de mod! veche” (e un titlu de noble"e aici, o spi"! tot mai rar!,
din p!cate), intelectuali ai locului adic!, con#tien"i de menirea lor de educatori #i
ziditori (tradi"ional, preotul, primarul #i înv!"!torul d!deau contur individualit!"ii
unui sat, iar cei doi vrednici de laud! chiar au f!cut$o). 

L$am l!sat la urm! pe „str!jerul limbii române”, profesorul Constantin

Voiculescu. Dragostea pentru limba român! îi era dublat! de priceperea filologic!
#i de disponibilitatea de a ajuta (timp de mai mul"i ani, am trimis lini#tit la tipar re$
vista Curtea de la Arge#, pentru c! #tiam c! profesorul îi f!cuse o lectur! final!). 

Iar de Florii ne#a p!r!sit $i arefeanul Ion C. %tefan, cel d!ruit cu talent,
putere de munc! #i eficien"!, profesor, scriitor, editor, de bune decenii tr!ind$
lucrând în Bucure#ti, dar r!mas un mare prieten al Arge#ului #i al culturii

arge#ene. Semnificativ #i deloc întâmpl!tor, profesorul Constantin Voiculescu
a publicat dou! c!r"i de recenzii #i eseuri la Editura Arefeana, cea cu care Ion
C. %tefan se identifica.

Spuneam, nu$i putem imita/înlocui pe pleca"ii seniori în felul de a fi sau în ceea
ce f!ceau – dar trebuie m!car s! încerc!m s!$i imit!m în d!ruirea pentru cultur!
#i pentru comunitate, în bun!tatea pe care to"i, absolut to"i, o aveau, în lumina
care le înfrumuse"a chipurile ori de câte ori se întâlneau cu al"i oameni. 

Ar trebui s! avem o revela"ie: to"i ace#ti „fra"i ai no#tri mai mari” erau ferici"i,
pentru c! erau ni#te în"elep"i$altrui#ti. Construiau, lucrau, se bucurau – se bucurau
#i de bucuria altora. Câ"i ca ei? Câ"i ca ei?... Multe avem de reamintit #i de înv!"at
de la seniorii care ne privesc acum din Lumea de Lumin!. S! ne purt!m ca #i
când ne$ar putea #i vorbi de Acolo… ca #i când ne$ar zâmbi în continuare… s!
ne purt!m în a#a fel încât s! le merit!m zâmbetul…

În încheiere, consemnez, preluându#le triste"ea, dou! rânduri dintr$un
mesaj e$mail primit de la doamna Paula Romanescu: Mai s!race de acum
paginile revistei cu un nume: Ion C. %tefan, cu un corolar$rug!ciune:

Opre#te, Doamne, vârtelni"a asta nebun!!

Cel mai vechi, cel mai statornic #i devotat dintre
prietenii mei, acela cu care am împ!r"it multe
dintre clipele aurorale ale copil!riei, Ionel,

arefeanul cu suflet de aur #i o sensibilitate care avea
s!$l duc! pe drumul literaturii, Ion C. %tefan pe numele lui
de scriitor, s$a stins în aceast! prim!var! ie#it! din matca
ei, ca #i lumea bulversat! de netrebniciile unei pandemii
induse #i impuse. Cum scriam mai an când rotunjea opt
decenii de existen"!, m$au legat de el nu doar vecin!tatea,
ci #i, #i mai ales, similitudinile structurale, un mod afin de
a percepe lumea, #i pasiunea amândurora pentru lectur!.
Descopeream împreun! acelea#i universuri imaginare,
ne formam în orizontul acelora#i paradigme culturale
#i spirituale. 

Via"a ne$a alc!tuit, firesc, trasee existen"iale diferite,
dar acele leg!turi aurorale, forjate de asem!n!ri structura$
le, s$au dovedit indestructibile. Mi$a fost mereu aproape
acest poet sensibil, de o auroralitate neoromantic!,
prozatorul a c!rui inventivitate se consuma în acord cu
arcanele autobiografice, moralistul autentic, cu o puternic!
natur! reflexiv! posedând toate însu#irile #i instrumentele
necesare pentru validarea discursului pe care ni$l propunea
în judec!"ile sale asupra omului #i dimensiunilor sale etice.
Am fost adesea nedumerit de superficialitatea cu care
critica a trecut peste c!r"ile sale de reflec"ii, de întreb!ri
puse omului contemporan #i generic despre lucruri
esen"iale vie"uirii sale în parametrii umanit!"ii care$l
define#te #i de r!spunsuri clare #i asumate la acestea,
incitante prin calitatea reflec"iei #i expresivitatea ei.
„Variante posibile ale nelini#tilor” sale, cum le califica

el cu modestie, a c!ror capacitate de influen"! r!mâne
relativ!, fiindc! „A gândi simplu, pentru a fi în"eles, apoi
a gândi mai complicat, pentru a te în"elege tu însu"i,
devine o îndeletnicire a c!ut!rii de sine, folositoare
în cele din urm!, în m!sura în care g!sim unele
r!spunsuri par"iale – numai ale noastre.” E aici
o „poetic!” a gândirii de o elegant!, dar fals! umilin"!,
pe cât de adev!rat este faptul c! e mult mai complicat
s! te afli pe tine însu"i decât pe altul, fie el #i omul
generic. Totul slujit de vivacitatea acestui spirit neli$
ni#tit, de o bun! "inut! intelectual!, de un discurs
sobru, dar ata#ant, cu o dic"ie re"inut!, dar expresiv!.

Aexistat mereu la Ion C. %tefan o modestie
funciar! manifestat! nu doar în aceast! zon!
a crea"iei sale. Personalitatea lui a fost marcat!

întotdeauna #i în pofida oric!rei aparen"e de discre"ie #i
bun!$cuviin"!. Fiindc! în omul #i în scriitorul Ion C. %tefan
a fiin"at mereu mirarea în fa"a lumii, inocen"a, acel suflet
#i acea percep"ie a universului care a#az! insul în poetici$
tatea sa, adic! în neasem!nata sa asem!nare cu ceilal"i
#i chiar cu sine însu#i, în efortul de a prinde în plasa cu$
vintelor pe cel care, „Imaculat! pas!re de ape/ vâsle#te$n
ochiul m!rii învolburate./ Prin vene$i curge supl! #i s!rat!”,
ca #i o neostoit! adjudecare a lumii, o fiin"are în lume #i o
aflare a acesteia în sinele poetului, fiindc! nu po"i desp!r"i
Verbul, adic! facerea, de cele f!cute prin puterea lui. 

Totul înso"it de o pudoare care i$a direc"ionat poezia
de dragoste, punctul s!u forte, spre o viziune de puritate
adolescentin! #i nup"ial!, c!tre o omagiere a iubirii cu

accente psalmice ori de
curtenie provensal!, care
r!spund pe deplin naturii
romantic senine a autorului,
natur! reliefat! de mul"i
dintre comentatorii s!i.
Fiindc! e mai mult decât
evident c!, atunci când
vorbe#te despre iubire #i
despre femeia iubit!, lumina
înflore#te printre rânduri
în poezia lui Ion C. %tefan,
iradiind poemul cu iriz!ri
care fac s! se deschid!,
deopotriv!, caliciul cuvintelor
#i al t!cerilor ardente care
le înso"esc. Femeia iubit!,
pe care a pierdut$o prea
devreme #i lâng! care s$a

a#ezat acum pentru marele somn, iubita ideal!, întâia Ev!,
cum o nume#te el în viziunea singularit!"ii absolute, aceea
care$l ridic! în acela#i orizont cu infinitatea m!rii #i cu
versul dintâi, om unic într$un univers al unicei perechi.
Întâia Ev!, niciodat! pierdut! în lume ori dincolo de ea,
laitmotiv al existen"ei #i deopotriv! al prozei sale, ancorat!
mereu în orele existen"ei, dar #i în timpul nesfâr#it al
amintirii. Al amintirii în care ne d! de$acum întâlnire tuturor
celor care i$am fost aproape. 

„Cu ora dilatându$se în noi..., curgem dintr$o zi în
alta, nisip obosit”, scria el cândva premonitoriu. Ai obosit,
îns!, prea repede #i ai plecat mult prea discret, prietene!
Amurgul pe care nu l$ai chemat "i$a #ters conturul umbrei,
dar pa#ii t!i î#i las! urmele în cenu#a aurie a timpului.
Iar sus, în cafeneaua îngerilor, acolo unde vom fi cu to"ii
cândva, miraculoasa aventur! a spiritului continu!! 

Cenu$a aurie a timpului
Horia B!DESCU
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Matematica se
întinde de la
filosofie la

inginerie, spunea Grigore
C. Moisil. Dar în foarte rare

cazuri o putem g!si, ca preocupare serioas! "i
important!, la medici. Nu este de mirare, c!ci
medicina, atât ca "tiin#!, cât "i ca practic!, este
ea îns!"i absorbant! a aproape întregii vie#i a celui
care i se dedic!. Sunt binecunoscute nume de medici
scriitori, precum francezul Francois Rabelais cu
c!r#ile sale Gargatua "i Pantagruel, sco#ianul A.J.
Cronin cu Castelul P!l!rierului "i Citadela, Friederich
Schiller cu piesa Ho"ii sau cu versurile Odei Bucuriei,
suedezul Axel Munthe cu Cartea de la San Michele,
dar "i medicii români Francisc Rainer (1874$1944)
"i George Ulieru (1884$1943, „medicul prozator din
Câmpulung Muscel”), ambii l!sându$ne pagini literare
memorabile în Însemn!ri zilnice. Jurnale de c!l!torie
ale primului, Din carnetul unui medic de plas! ale
celuilalt. Tot medic a fost acad. Augustin Buzura
(1938$2017), dar a renun#at la profesie, r!mânând în
memoria noastr! ca scriitor, autor al c!r#ilor Orgolii
(1977, premiul Academiei Române), P!dureanca,
Undeva în Est# cele trei romane au fost ecranizate.

Pe Victor S!hleanu, doctor docent în medicin!,
personalitate care s$a afirmat "i în domeniul literaturii,
dar "i în matematica de cel mai înalt nivel, l$am
cunoscut personal pe când frecventam, la începutul
anilor ’90, "edin#ele unui Grup de Interdisciplinaritate
g!zduite de Academia Român!. Victor S!hleanu
a fost membru fondator al %colii/Clubului de
Interdisciplinaritate, în anul 1994, pre"edinte dup!
1996, în timp ce acad. %tefan Milcu era pre"edinte
de onoare& acest Club a precedat actualul Grup
de Interdisciplinaritate, care apar#ine Diviziei de
Metodologie, Logic! "i Filosofia %tiin#ei a CRIFST –
Comitetul Român de Istoria "i Filosofia %tiin#ei "i
Tehnicii al Academiei Române. În dorin#a de a evoca
personalitatea, cu totul aparte, a lui Victor S!hleanu,
mi$am propus ca mai întâi s! aflu, de$a lungul istoriei,
savan#i care s! fi împletit profesia medical! cu
serioase preocup!ri în domeniul matematicilor. 

Trebuie s! mergem mult în urm! în istorie pentru
a g!si personalit!#i enciclopedice care s! fi fost
medici "i matematicieni, iar asta se întâmpla pe
când ace"tia erau, în acela"i timp, "i filosofi "i poe#i.
Îl afl!m astfel pe Al$Kindi (801$873), cel care a scris
patru c!r#i despre numere, punând bazele aritmeticii
moderne& el a considerat matematica o baz! a tuturor
"tiin#elor. În medicin!, s$a ocupat de determinarea
"tiin#ific! a doz!rii medicamentelor care trebuie
administrate bolnavilor. Apoi, Thäbit ibn Quarrah (826$
901), medic din Bagdad, cu descoperiri importante
în algebr!, geometrie "i astronomie, a scris o teorie
a numerelor, iar, în leg!tur! cu teoremele lui Euclid,
sus#inea c! geometria ar trebui s! se bazeze
pe mi"care "i, în general, pe fizic!.

Scurtele evoc!ri din trecutul, mai mult sau mai
pu#in îndep!rtat, ale leg!turilor între medicin! "i
literatur! "i, mai ales, între matematic! "i medicin!,
prin personalit!#i recunoscute, au rolul s! pun!
"i mai mult în valoare multivalen#a savantului român
Victor S!hleanu. 

Înainte de a prezenta câteva date biografice,
citez cele scrise de dr. Constantin Bogdan
în revista Via"a medical! din 15 aprilie 2014

despre Victor S!hleanu: „Personalitate efervescent!,
creativ!, un uomo universalis, cu o sete de cunoa"$
tere pu#in obi"nuit!, cu perseverent! inclina#ie
autoformativ!, savant, om de cultur!, scriitor, filosof,
"i$a însu"it drumuri variate ale "tiin#ei în care a
performat, publicând volume, lucr!ri, studii, lansând
opinii "i concepte originale, contribu#ii prioritare,
absolvind o palet! de studii universitare – medicin!,
psihologie, filosofie, matematic!, fizic!, tanatologie”. 

Victor Aurelian S!hleanu s$a n!scut la Gura
Humorului din jude#ul Suceava, la 19 ianuarie
1924, "i a decedat la Bucure"ti, la 26 august 1997. 

A înv!#at la Liceul „Drago" Vod!” din Câmpulung
Moldovenesc, apoi la Liceul „Aron Pumnul” din

Cern!u#i, unde "i$a luat bacalaureatul, absolvind
ca "ef de promo#ie. În liceu începe s! #in! un jurnal
zilnic, pe care îl va continua toat! via#a, la moartea
sa jurnalul cuprinzând peste 25.000 de pagini. În
1942 Victor S!hleanu începe cursurile Facult!#ii de
Medicin! „Carol Davila” din Bucure"ti. Înc! din anii
studen#iei este extern al unor spitale din Bucure"ti,
preparator de microscopie la Catedra de Anatomie
Patologic! (1946), intern prin concurs la Institutul
de Endocrinologie (1948). În paralel, urmeaz! cursuri
la Facultatea de Filosofie (1945$1946). Termin!
Facultatea de Medicin! ca "ef de promo#ie (1949)
"i devine doctor în Medicin! "i Chirurgie cu teza
(240 de pagini) Considera"ii
asupra medicinii terenului. În
1954, se înscrie la Facultatea
de Matematic! "i Fizic! a
Universit!#ii din Bucure"ti
(examen "i diplom! de
absolvire 1961). (Datele
sunt din Wikipedia, reluate
"i în alte biografii.)

Chemarea lui Victor
S!hleanu c!tre medicin!, dar
"i c!tre matematic!, b!nuim
c! a între#inut$o în memoria
tat!lui s!u, pe care, din
nefericire, l$a pierdut la vârsta
de 15 ani. C!ci tat!l, Emil
S!hleanu, era licen#iat
în matematic!, doctor în
"tiin#e biologice, histolog
"i paleontolog, profesor care
a predat matematica, fizica,
chimia.

Dorin#a lui Victor S!hleanu de a "ti cât mai mult
din cunoa"terea uman! "i de a nu se mul#umi cu
cuno"tin#e doar dintr$o singur! ramur! a "tiin#elor
ne este evident! de la bun început, aflând c!, înc!
student fiind la medicin!, urmeaz! cursuri de filosofie
la facultatea de profil, ca, ceva mai târziu, s! ob#in!
diploma facult!#ii de matematic!, dar "i c!, în chiar
domeniul de baz! al profesiei sale, a refuzat s!
se cantoneze într$o specialitate medical! îngust!. 

Din activitatea !tiin"ific# a lui Victor
S!hleanu men#ionez: la Institutul de
Endocrinologie, unde a func#ionat ca

asistent, cercet!tor "tiin#ific "i cercet!tor "tiin#ific
principal, colaborând cu academicienii C.I. Parhon
"i %tefan Milcu& aici a înfiin#at primul Laborator de
Morfologie. Înc! din 1950 a devenit referent "tiin#ific
în colectivul de Antropologie, sec#ie creat! de
dr. F.I. Rainer, membru de onoare al Academiei
Române, sec#ie devenit! apoi Centrul de Cercet!ri
Antropologice al Academiei Române, unde a fost
director adjunct din 1969 "i director din 1974. În 1965,
V. S!hleanu devine doctor docent "i pân! în 1969
este "ef de Sector al Sec#iei Sociale din Institutul
de Geriatrie, colaborator al acad. Ana Aslan.

Func#iilor medicale li se adaug!, în anii 1963$
1969, func#ia de conferen#iar la Universitatea
„Babe"$Bolyai” din Cluj$Napoca, pentru cursurile
de biofizic! "i biomatematic!. 

Enumerând, chiar "i doar o mic! parte din titlurile
publica#iilor de$a lungul vie#ii sale, recunoa"tem
cercet!torul "tiin#elor medicale, matematicianul,
biofizicianul, dar "i eseistul, poetul, omul de cultur!
Victor S!hleanu. Omul de "tiin#! este reprezentat
în c!r#ile Metode matematice în cercetarea medico–
biologic! (1957), Chimia, fizica $i matematica vie"ii
(1965), Biofizica (1966), Omul $i îmb!trânirea (1971),
Arta rece $i $tiin"a fierbinte (1972), %tiin"a $i filosofia
informa"iei (1972), O introducere în metamedicin!
(1979), Introducere în gerontologie (1969), Psihologia
profesiunii medicale (1973), Num!r, via"!, rezonan"!
(1985) "i în multe altele, pe care nu le numesc aici.
Poetul Victor S!hleanu a publicat de$a lungul anilor
c!r#ile: Poem didactic, Marea $i dragostea, Câteva
cuvinte, Poeme într&un vers, Cosmos uman.

Reu"itele cercet!rilor lui Victor S!hleanu în
aplicarea matematicii în biologie dovedesc înc!

odat! cât! dreptate avea Moisil: „Dar ca s! poat!
cineva s! aplice matematica, trebuie s! o înve#e”.
%i, cel care era deja medic a înv!#at$o temeinic,
urmând integral facultatea de matematic!.

Cartea care îmi st# în fa"# "i care se
leag! de preocup!rile mele din domeniul
Ciberneticii este volumul Precursori români

ai ciberneticii, publicat în 1979 de Editura Academiei
RSR. Aici Victor S!hleanu î"i intituleaz! articolul
„D. Danielopolu "i %t. Odobleja – precursori în
cibernetic!”. Culeg din cele scrise: „Dac! spunem
biocibernetic! în loc de cibernetic!, putem în#elege

prin acest termen "tiin#a despre
reglarea "i homeostazia biologic! –
"i nu aplicarea conceptelor "i mode$
lelor ciberneticii la biologie. În acest
sens, problema devine simpl!: D.
Danielopolu a elaborat printre primii
un model am!nun#it "i cuprinz!tor
al regl!rii fiziologice – deci nu este
un precursor, ci un întemeietor,
al!turi de I.P. Pavlov sau de W.
Cannon, de exemplu.” Iar despre
lucrarea fundamental! a lui %t.
Odobleja, spune: „De fapt, ne
afl!m în fa#a unui proiect de oper!
monumental!, intitulat Psychologie
consonantiste. Proiectul se întinde
pe 884 de pagini cu 300 de figuri
în text. (...) Am spus «proiect»,
deoarece, în concluzii, autorul scrie:
«Aceast! carte este mai curând o
tabl! de materii, un repertoriu sau
dic#ionar de psihologie, un plan

general pentru un mare Tratat de Psihologie care
ar trebui s! con#in! XX – XXX tomuri».”

Capacit!#ile, cuno"tin#ele, talentul l$au îndrept!#it
pe Victor S!hleanu s! ocupe func#iile specificate mai
sus "i s! devin! membru al Academiei de %tiin#e
Medicale din România.

Dar, apare în 1980 fenomenul „Medita#ia trans$
cendental!”, ini#ial la ini#iativa chiar a conducerii
statului, iar S!hleanu fusese numit într$o comisie
de cercetare "i analiz! pentru expertizarea tehnicii
de relaxare neuro$psihic!. Speriat! de amploarea
"i interesul manifestate de intelectualitatea #!rii,
în care Partidul Comunist din România nu a avut
niciodat! încredere, conducerea acestuia ia m!suri
represive f!r! precedent, bulversând via#a a circa
400 de intelectuali, vârfuri ale culturii "i "tiin#ei
române"ti. Victor S!hleanu este dat afar! din func#ia
de conducere, dar "i din Institutul de Antropologie,
repartizat medic de circumscrip#ie la Policlinica Titan,
exclus din via#a "tiin#ific! româneasc!, numele lui
exclus din toate publica#iile, c!r#ile îi sunt scoase
din rafturile bibliotecilor. (Trebuie s! amintesc aici
"i despre cazul care îmi este cel mai bine cunoscut:
fizicianul Ion Mânzatu, scos din IFA "i din func#ia
de la CNST – Consiliul Na#ional pentru %tiin#! "i
Tehnologie, trimis la „For#ele de munc!”, practic
"omer.)

Victor S#hleanu se pensioneaz! la cerere
în 1984. La 1 februarie 1990 este reinte$
grat director la Centrul de Cercet!ri

Antropologice al Academiei Române prin Decret
guvernamental. În ianuarie 1999 a înfiin#at, împreun!
cu Toma George Maiorescu, „Mi"carea Ecologist!
din România”. Colaboreaz! cu biologi, medici,
psihanali"ti, sociologi, etnologi, istorici, lingvi"ti,
biochimi"ti, biofizicieni, biochimi"ti, statisticieni,
informaticieni, filosofi. Pred! cursuri post$universitare
de antropologie la Centrul ONU Bucure"ti.

C!l!tore"te în Fran#a, unde i se acord! un titlu
onorific, "i în SUA, la Boston. Aici se stabiliser!
din 1985 fiii s!i, Adrian George, n!scut în 1951,
"i Valentin Victor, n!scut în 1955. Victor S!hleanu
respinge ideea de a p!r!si România, afirmându$"i
apartenen#a la cultura româneasc!, „de care este
legat cu un num!r enorm de cordoane ombilicale”. 

Victor S#hleanu,
medicin# !i matematic#

Eufrosina OTL!CAN
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Când, în 1953, m!am a"ezat în prima banc#
a celebrului amfiteatru „Spiru Haret” al
Facult#$ii de Matematic# din Bucure"ti,

nu "tiam c# elegantul dasc#l, cu o $inut# de prin$,
care p#"ea la catedr#, Cassius Tocqueville Ionescu
Tulcea, avea s# ne predea Analiza Matematic#
într!un stil cu totul nou. Comparând ulterior noti$ele
cu tratatele clasice române"ti sau cu cele traduse
din limba rus#, dup# care înv#$am atunci, mi!am dat
seama c# este un stil mult mai modern "i mai riguros,
c# profesorul nostru revolu$iona expunerea prin ceea
ce tân#rul asistent Solomon Marcus, care asista
al#turi de noi la orele de curs, avea s# numeasc#
revolu!ia epsilon. De asemenea, nu "tiam c#
distinsa mea coleg#, lâng# care m!am a"ezat,
Alexandra Bagdasar, viitoarea sa so$ie, care ne
nota prezen$a (pe atunci, obligatorie), avea s#
devin# o personalitate de mare prestigiu a ma!
tematicii americane "i, ulterior, so$ia laureatului
Premiului Nobel pentru literatur# Saul Bellow.

Zilele trecute am primit îns# cu mare triste$e
vestea încet#rii din via$#, la data de 6 martie
2021, la Chicago, a Profesorului meu. Cu numai
câteva luni înainte îmi solicitase, "i îi trimisesem
în SUA, un articol din revista Curtea de la Arge".

Matematicianul Cassius Tocqueville Ionescu
Tulcea s!a n#scut la 14 octombrie 1923, la
Bucure"ti. Tat#l s#u, Ioan, fiind mare jurist "i
admirator al celebrului gânditor francez Alexis
de Tocqueville, "i!a botezat fiul cu acest nume.
Mama sa, Ana Casselli, era italianc#, familia
ei având mari propriet#$i în Dobrogea, ceea ce
explic# "i numele de Tulcea. În 1942 a absolvit
Liceul „Sfântul Sava” din Bucure"ti, iar în 1946,
cu rezultate str#lucite, a ob$inut diploma de licen$#
a Facult#$ii de Matematic# a Universit#$ii Bucure"ti.
A fost oprit în facultate, ca asistent al celebrului
matematician Octav Onicescu, apoi, în 1951, a fost
numit conferen$iar la catedra de Analiz# Matematic#,
iar din 1956 a devenit profesor universitar. Într!un
articol semnat de matematicianul american de origine
român# Nicolae Dinculeanu (Revista Academica
nr. 11/ 2013, pag. 69), se scrie: Cursul de Analiz#
Matematic# pe care C.T. Ionescu Tulcea l$a predat
studen!ilor era de un înalt nivel "tiin!ific, de o clari$
tate "i de o elegan!# excep!ional#. El a introdus în
facultate spiritul bourbakist de rigoare, pe care l$au
adoptat toate genera!iile urm#toare de matematicieni.
Cu mare greutate "i chiar cu risc în anii 1946!1948,
reu"ea s# ob$in# unele tratate de matematic#
din Occident. 

În 1949 !i 1950, a publicat dou# articole
în prestigioase reviste str#ine (nici acest fapt
un era u"or atunci), primul în Atti. Accad. Naz.

Lincei "i al doilea, împreun# cu matematicianul Gh.
Marinescu, în Annals of Mathematics, care a avut
un succes remarcabil "i l!au f#cut cunoscut în lumea
mondial# a matematicienilor "i în special a probabi!
li"tilor. (De la o doamn# prieten# cu mama sa, Ana
Casselli, "tiu c# pentru a ob$ine tratatele grupului
Bourbaki din Fran$a, aceasta ar fi vândut o parte
din argint#ria familiei.) De"i avea lucr#ri publicate
"i primise deja Premiul Academiei Române, nu s!a
înscris la examenul de doctorat, pentru c# trebuia
s# sus$in# un examen de marxism!leninism "i unul
de limba rus# "i nu!"i permitea sacrificarea timpului
necesar cercet#rii matematice, dar, al#turi de Octav
Onicescu, a avut un rol important în îndrumarea
lucr#rilor de doctorat ale lui Nicolae Dinculeanu,
George Ciucu, Radu Theodorescu "i Ciprian Foia".

În 1956, Einar Hille, pre"edintele Societ#$ii Ame!
ricane de Matematic#, prezent la cel de al IV!lea
Congres al Matematicienilor Români, desf#"urat
la Bucure"ti, impresionat de valoarea cercet#torului

C.T. Ionescu Tulcea, l!a invitat la Yale University,
s# participe la un program special de cercetare în
Analiza Func$ional#, al#turi de distin"i anali"ti din
toate col$urile lumii. La congresul din 1956, am asistat
"i eu la expunerea profesorului nostru, C.T. Ionescu
Tulcea, $inut# într!o sal# a Facult#$ii de Drept, "i!mi
amintesc perfect momentul în care to$i marii mate!
maticieni prezen$i în sal# au încetat orice discu$ie,
fiind captiva$i de expunere. R#spunzând acestei
invita$ii, în toamna anului 1957, împreun# cu so$ia
sa, Alexandra Ionescu Tulcea, au reu"it s# ob$in#
aprobarea autorit#$ilor române de a pleca în S.U.A.,
unde, al#turi de cercet#torii americani, au adus numai

onoruri României. În
1959, a ob$inut titlul de
doctor în matematic#,
la Yale University.
Înc# de la sosirea în
America, i s!au oferit
posturi de profesor
la mari universit#$i
americane. În 1966,
a acceptat postul
de profesor la
Northwestern
University, din
Evanston, unde
a func$ionat pân#
la pensionare, în
1991, când a devenit
profesor emeritus
"i unde a activat ca
cercet#tor pân# la

sfâr"itul vie$ii. Tot în America a fost numit consilier
academic al pre"edintelui Societ#$ii Americane
de Matematic#, Einar Hille.

Înainte de a pleca în SUA, a publicat mono!
grafia Spa!ii Hilbert, tratat deosebit de valoros,
pentru care a primit Premiul „Gheorghe Laz#r”

al Academiei Române, iar ulterior cartea avea s#
conduc# la ceea ce avea s# fie cunoscut# drept
%coala româneasc# de teoria operatorilor, care
a avut ca exponen$i pe Dan Voiculescu, membru
al Academiei de %tiin$e Americane, Ciprian Foia",
%erban Str#til#, Laslo Szido "i mul$i al$i profesori de
la mari universit#$i de pe glob. Tot înainte de a pleca
în Statele Unite, în 1956, împreun# cu academicienii
Octav Onicescu "i Gheorghe Mihoc, a publicat în
Editura Academiei Române tratatul Calcul probabili$
t#!ilor "i aplica!ii, carte de referin$# în aceast# specia!
litate, curs pe care "i ast#zi studen$ii îl folosesc la
preg#tirea examenelor. În 1962, pentru acest tratat,
academicienii Octav Onicescu "i Gheorghe Mihoc
au primit Premiul de Stat, în valoare de 40.000 mii
lei, un premiu consistent dac# $inem cont c# atunci
salariul meu de profesoar# la liceu era de 750 lei
(a"adar, premiul valora peste 50 de salarii lunare).
Ingratitudinea conduc#torilor statului comunist a fost
nem#surat#, $inând seama c# to$i trei au realizat
lucrarea, dar numai doi au primit premiul, de"i, dup#
câte "tiam pe atunci, profesorul ceruse aprobare
de prelungire a particip#rii la prestigiosul colectiv
interna$ional de cercetare din SUA. 

Dup# stabilirea sa în America, chiar înainte de
a!"i sus$ine teza de doctorat, a fost îndrum#torul
unor matematicieni mai tineri care se preg#teau s#
ob$in# titlul de doctor în matematic#. Cel mai elocvent
caz este cel al matematicianului americano!canadian
Robert Langlands, care men$ioneaz# ca unic îndru!
m#tor al s#u la titlul de doctor pe Cassius Ionescu
Tulcea "i care a ob$inut Premiile Abel, Wolf, Nemmers,
Shaw în matematic#, practic cele mai mari premii
care exist# în domeniu. Tot el a fost îndrum#torul
pentru ob$inerea titlului de doctor "i mentorul unor

al$i mari matematicieni
provenind din diferite col$uri
ale lumii ca: William Fairchild,
Liu Teng Sun, Richard Maher,
George Maltese, Stephen
Plafker, Smith Harvey.
A avut în total 138 de
discipoli.

Adev#rata m#sur# a des#vâr"irii valorii mate!
maticienilor Alexandra "i C.T. IonescuTulcea a fost
demonstrat# prin publicarea lucr#rilor lor în domeniul
teoriei liftingului, prin extinderea unor rezultate
ale marelui savant de renume mondial John von
Neumann, ca "i prin aplicarea rezultatelor lor în
topologie "i în alte domenii ale matematicii. La ora
actual#, exist# o pagin# Wikipedia care se cheam#
Lifting theory "i care prezint# rapid teoria dezvoltat#
de Alexandra "i C.T. Ionescu Tulcea. În 1965,
C.T. Ionescu Tulcea a fost invitat de Societatea
American# de Matematic# s#!"i prezinte rezultatele
cercet#rilor într!o adunare special dedicat# acestei
teme, ceea ce a fost o mare onoare pentru mate!
maticienii români. Prestigioasa revist# Mathematical
Reviews, care eviden$iaz# cercet#ri matematice din
întreaga lume, a dedicat temei dezvoltate de cei doi
matematicieni o sec$iune întreag#. Teoria dezvoltat#
de ei a fost publicat#, în 1969, de renumita Editur#
Springer, în monografia Topics in the Theory of Lifting,
citat# de foarte mul$i autori.

În perioada în care a fost profesor la University
of Illinois din Urbana, împreun# cu Robert Bartle "i
William Fairchild, a publicat cursuri de analiz# mate!
matic# de înalt nivel "tiin$ific "i dou# c#r$i, Sets "i
Topology, care s!au reeditat pân# acum de cinci ori.

În ultima parte a activit"#ii sale s!a ocupat de
aplicarea teoriei probabilit#$ilor la teoria jocurilor
de noroc "i a scris mai multe c#r$i de populari!

zare a acestei teorii, a verificat schema de func$iona!
re a acestor teorii la Las Vegas, fiind considerat unul
dintre cei mai mari speciali"ti în crearea unor scheme
pentru jocurile de noroc. To$i matematicienii români
care l!au cunoscut, iar în S.U.A. sunt destui, au
m#rturisit c# p#stra o deosebit# afec$iune patriei
sale, România, "i c# merita ca dup# 1990, când
fizic nu mai putea reveni în $ar#, s# primeasc# titlul
de Membru de Onoare al Academiei Române. Nici
m#car la cel de al III!lea Congres al Matematicienilor
Români, din 2003, de la Pite"ti, când au fost decora$i
mai mul$i matematicieni români, numele s#u n!a
figurat printre ace"tia, iar un grup de matematicieni
din diaspor# au depus o scrisoare de protest adre!
sat# organizatorilor congresului, la care n!au primit,
bineîn$eles, niciun r#spuns. 

Triste$ea mea a fost "i mai mare când am aflat
c# a murit singur, nu mai avea pe nimeni, era internat
într!o cas# de b#trâni din Chicago care îi administra
avutul. Tot aceasta s!a ocupat "i de înmormântarea
la care au participat "ase persoane – cu Alexandra
Bellow "apte. Dar la sup#rarea mea am primit dou#
r#spunsuri care mi!au mai alinat triste$ea. Primul,
de la Alexandra Bellow: Toc (a"a îi ziceau prietenii)
a fost o mândrie a lumii matematice române, un
vizionar, un deschiz#tor de drumuri care a inspirat
mul!i studen!i promi!#tori. Al doilea, de la str#lucitul
matematician Laz#r Aldo, de la Universitatea din Tel
Aviv, care a fost lâng# mine la renumitul congres din
1956 "i care mi!a scris: Adev#rat, dar mai important
este c# nenum#ra!i fo"ti elevi î"i reamintesc de el
cu recuno"tin!#.

Sper c# dintre atâ$ia doctoranzi, discipoli, mate!
maticieni români "i chiar de la Consulatul Român
din Chicago, se va g#si cineva care s# nu lase
mormântul unui mare savant "i cet#$ean român
într!o nemeritat# uitare.

Cassius Tocqueville Ionescu Tulcea
Olimpia IORGA!POPESCU

Amintind aici pe fiii s"i, voi mai spune c#, dac# Victor S#hleanu l!a
urmat pe tat#l s#u în privin$a matematicii, biologiei, chimiei, fiul s#u mai
mare, Adrian George S#hleanu, este "i el, într!un fel, continuatorul tat#lui

s#u. Publicist naturalizat în SUA, este master în filologie (englez# "i spaniol#),
master în psihanaliz# din 1995, cu certificare clinic# de psihanalist. Traducerile
sale din poezia lui Eminescu au primit „Medalia de Aur Eminescu 2000”. Lucea$
f#rul, în traducerea lui A.G. S#hleanu este The Legend of the Evening Star "i
a fost pus# în scen# off!Broadway (New York) în 2005 "i în 2008, cu regizor
american. Traducerile din poezia lui Mihai Eminescu au fost republicate la Boston
în 2008 în volumul Eminescu – Eternul Dor (Eternal Longing Imposible Love,

"i edi$ia a doua, bilingv#, la Editura Eikon, Bucure"ti). Este fondator "i pre"edinte
al organiza$iei non!profit Global Arts Inc (www.globalartsnpo.org) "i promoveaz#
activ literatura, arta "i muzica româneasc# în SUA. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România.

Închei succinta evocare a celui care a fost medic "i matematician, savant "i
poet român, cu cuvintele doctorului Constantin Bogdan care, în al s#u remember
afirma: „[Victor S#hleanu] r#mâne un model pentru genera$iile de intelectuali care
se angajeaz# pe fronturile multiple ale creativit#$ii în medicin# "i în alte "tiin$e,
în filosofie "i în cultur#”. 
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Soarta Basarabiei,
cu prelingerea
ei prin clepsidra

nemiloas!, cu scurgerile de
la un v!leat la altul "i dincolo
de ele, întruchipeaz! o
consistent! pagin! de istorie
româneasc! de ieri, de azi
"i, în mod sigur, de mâine.

#i asta pentru c! prea ne doare. Am urm!rit de atâta
vreme cele întâmplate acolo, între Prut "i Nistru. Am
mestecat în tain! speran$e neîmplinite. Iar azi privim
cu neîn$elegere ce ne st! împotriv!. 

De aici vine interesul nostru pentru ce se petrece
cu sau f!r! deslu"irea noastr!, între maluri de ape
l!sate s! clipoceasc! misterios, încifrat, nedeslu"it.
Adev!rul r!mâne: cu sau f!r! noi, acolo se zbate,
dureros "i f!r! prea mult! limpezime, suflet românesc
autentic. 

Sunt numeroase paginile ce se str!duiesc s!
ne aduc! la vedere realit!$i importante risipite de%a
lungul "i de%a latul secolelor, de evenimente de $inut
minte. E de salutat imensul travaliu menit s! ne
aduc! la vedere date calendaristice, întâmpl!ri de
gabarit, am!nunte anatomice, dar mai ales secven$e
ce, r!mase necunoscute, ne pot afecta în$elegerea
"i comportamentul. De aceea, orice nou! pagin!
capabil! s! te l!mureasc! se înscrie într%un tezaur
ce merit! apreciat. Un asemenea gest luminos "i
cu neîndoielnic! for$! educa$ional! ni se pare cartea
pus! la dispozi$ie de Octavian D. &âcu, O istorie
ilustrat! a românilor de la est de Prut, tip!rit! anul
trecut de merituoasa Editur! Litera Bucure"ti%
Chi"in!u. 

Voluminoasa lucrare porne"te spre noi demult
"i de departe, cu scopul declarat de a ne focaliza
aten$ia pe coordonatele esen$iale ale tr!irii românilor,
a" zice, de la Carpa$i pân! la Oceanul Pacific. #i nu
pierde niciun prilej pentru a se explica. E bine, crede
autorul, "i odat! cu el, noi, cititorii, s! ne amintim de
Moldova începuturilor, de dincolo de 1812, când prin
în$elegeri du"m!noase nou! se perfecta la Hanul lui
Manuc, pe Dâmbovi$a, un destin p!gubitor românilor
dintre Prut "i Nistru. Ni se aminte"te de Drago"
mândru ca un soare, de Bogdan, de întemeierea
Principatelor Române. Suntem îndemna$i s!%l
urm!rim în spusele sale pe Dimitrie Cantemir, s!
întârziem asupra slovelor semnate de sl!vi$ii cronicari
Miron Costin "i Grigore Ureche. E de "tiut ceva în
plus decât "tiam "i despre trecerile peste Nistru ale
elementului românesc împins încolo de întâmpl!ri
în care s%a l!sat antrenat. Duca Vod!, pentru scurt!
vreme e drept, a domnit "i în Ucraina, lucru de $inut
minte într%un manual de "coal! care î"i dore"te s!
acopere evenimente de tot felul. A"ez!ri cu nume de
pe la noi pot fi u"or identificate pe harta ce alearg!
dinspre Nistru c!tre Bug "i Nipru. O practic! de care
ni se aduce aminte în paginile c!r$ii: dreg!tori "i
boieri de la Curtea Moldovei, ca "i $!ranii remarca$i în
lupte, primeau p!mânturi în stânga Nistrului. Ieremia
Movil!, domnitorul moldav, avea mo"ii întinse dincolo
de Nistru. La Poltava, moldovenii vor fi prezen$i atât
în tran"eele victoriosului Petru cel Mare, cât "i în ale
perdantului rege suedez, ce se va târî în c!utare de
ajutor la sud "i la nord de Dun!re. Solda$ii acestuia
din urm! vor construi, în trecere prin Bucure"ti, Turnul
Col$ei "i prima Biseric! luteran!. Î"i vor dr!mui for$ele,
câte mai r!m!seser!, campând la Budeasa, pe Arge",
unde, dac! insist!m, vom constata c! s%au "i isc!lit. 

Nu insist asupra raptului din 1774 având
ca punct de aplica$ie &ara Fagilor. Dar nici
nu e de trecut cu vederea. Vom merge îns!

mai departe c!tre raptul de peste câteva decenii unde
cap compas a devenit $inutul dintre Prut "i Nistru.
Anexarea Basarabiei avea s! dureze „ani mai bine
de o sut!”, cum suna un vers existent în abecedarele
interbelice. Avem prilejul s! recapitul!m, cu cartea
în fa$!, cum au ajuns românii de la Est de Prut sub
obl!duire ruseasc!, jocul marilor puteri ale timpului,
mi"c!ri de glezne dureroase prin consecin$e, exe%
cutate de mai marii zilei: sultanul Imperiului Otoman,
împ!ratul austriac, $arul Rusiei, sprijinit de Napoleon,
în plin fuleu de cucerire a continentului european.
Ini$ial, corsicanul avertizase pe Alexandru I, c!ruia
îi oferise cadou Marele Ducat al Finlandei, drept

sanc$iune pentru suedezi, ce permiteau accesul
vaselor britanice în porturile scandinave, s! amâne
stabilirea Imperiului &arist pe Dun!re. Va fi ascultat
pentru moment, dar va fi pus! la cale diversiunea
de la Hanul lui Manuc, cu urm!rile "tiute. Moscova
sus$ine drept o binefacere aceast! amputare a
Moldovei, explica$ie redus! la aspectul religios:
provincia a fost adus! sub patrafir ortodox, smuls!
fiind din mâna necredincio"ilor. O încercare, ca
"i altele, care $ine s! escamoteze adev!rul istoric.
În mic, va interveni recidiva ce a urmat b!t!liilor
din câmpiile Bulgariei, unde Pene" Curcanu "i ai
s!i avuseser! ceva de zis. &arul Alexandru al II%lea
a gândit diferit de ce promisese. Dup! ce compor%
tarea jenant! a trupelor $ariste în R!zboiul Crimeii
permisese puterilor înving!toare reunite la Paris
s! alipeasc! la Moldova partea de sud a teritoriului
dintre Prut "i Nistru – Harta Principatelor Unite de la
1859 este o dovad! – Bismarck, aflat pe cai mari, a
stabilit altfel, a"a c! Basarabia in integrum a devenit
ruseasc!. Ce stabilise Tratatul de la Bucure"ti din
1812, semnat de Kutuzov, reintr! pe rol cu datele
aferente: Imperiul Otoman cedeaz! Imperiului &arist,
f!r! a avea acest
drept, un teritoriu
de peste 45 de mii
de kilometri p!tra$i,
cu o popula$ie de
aproape 250 de mii
de locuitori, cinci
cet!$i, 17 târguri
"i 700 de sate. Un
p!mânt românesc
rupt din proprietatea
Moldovei, r!mas!
dincolo de Prut doar
cu o suprafa$! de
38.221 km p!tra$i. 

„De vrei s! "tii
nepoate cine%am
fost/ Istoria înva$%o
pe de rost!” zicea
cândva un poet român. Ca "i în cazul de fa$!: avem
a "ti c! &ara Moldovei a mai fost ocupat! de trupele
$ariste în 1739 "i între 1788%1792, iar împreun!
cu &ara Româneasc! în mai multe rânduri: între
1769%1774, 1806%1812, 1828%1829 "i 1853%1854. 

Avem explica!ia st"rilor de lucruri la care
s%a ajuns. Noii administratori ai provinciei
moldave v!desc f!r! re$inere o mentalitate

de st!pâni. Ru"ii reprezint! la un moment dat 8%
din popula$ia locului, constituind a patra na$ionalitate
a Basarabiei, dup! români, ucraineni "i evrei. Dar ei
alc!tuiau 64,2% în administra$ie, judec!torie "i poli$ie,
58,3% în armat!, 58% în înv!$!mânt "i educa$ie,
55,9% în medicin!. De luat în seam! c! ru"ii ocupau
doar pozi$ia a cincea la alfabetizare, dup! germani,
polonezi, evrei "i belaru"i. Via$a Basarabiei sub ru"i
a fost marcat! de insisten$a autorit!$ilor de a consi%
dera normal tot ce vine din partea st!pânirii. Cente%
narul anex!rii va fi marcat cu mult fast la Chi"in!u.
Peste doi ani va sosi aici însu"i $arul Nicolae al II%lea,
pentru a sl!vi pe predecesorul s!u Alexandru I, cel
sub domnia c!ruia mantia Romanovilor circumscria,
în veacul anterior, alipirea Finlandei, respectiv
a Basarabiei. 
#tim ce s%a întâmplat în anul 1918 când Basarabia

a revenit la Patria–mam!. Dar mai sunt atâtea de
aflat din sec$iunea c!r$ii consacrat! evolu$iilor din
epoc!, de luat în seam! pentru a nu simplifica, inutil
"i for$at, lucrurile. Mari figuri istorice s%au implicat în
st!pânirea evenimentelor, în evitarea complica$iilor
inutile, în conjunc$ia istoric! la care aveam dreptul.
Contextul s%a dovedit favorabil "i a fost folosit cu
pricepere. S%a constituit Sfatul &!rii în care intrau
150 de persoane, reprezentan$i a 10 na$ionalit!$i:
105 moldoveni, 15 ucraineni, 14 evrei, "apte ru"i,
doi bulgari, doi germani, doi g!g!uzi, un polonez,
un armean "i un grec. Primul pre"edinte al Sfatului
&!rii a devenit Ion Incule$, iar adjunct Pan Halippa. 

În biografia Basarabiei este înscris! cu litere
s!rb!tore"ti ziua de 27 martie 1918. În conglomeratul
de evenimente greu de prev!zut "i cu atât mai pu$in
de st!pânit, în atmosfera creat! de pozi$ii radicale
ivite într%o parte sau alta a e"ichierului politic, Sfatul

&!rii adopt! decizia unirii Basarabiei cu România. 
Au urmat cele dou! decenii de tr!ire al!turi, mân!

în mân!, caligrafiat! peste apele Prutului. Credeam
c! a"a va fi în veci. Ne%am în"elat. De men$ionat
dou! din clipele imaginate special pentru a ne privi
în ochi cu durere. Recunoa"terea Basarabiei "i
Bucovinei în fruntariile str!mo"e"ti a devenit un vis
spulberat prin urâ$enia a dou! semn!turi odioase –
Molotov "i Ribbentrop. Cele dou! incinte de româ%
nism au devenit peste noapte bandaje din cordonul
sanitar imaginat de Moscova. S%a produs un prim
exod c!tre România agresat!. Au sperat unii c!
anima$i de nevoia de dreptate putem recâ"tiga cu
arma în mân! ceea ce al$ii luaser! prin neglijenta
"i p!tima"a ap!sare pe hârtie a numelui lor otr!vit.
A"a s%a "i întâmplat în s!pt!mânile de dup! un
memorabil „V! ordon, trece$i Prutul!” Mul$i am trecut,
pu$ini ne%am întors. Exodul în sens invers, cu reveniri
binemeritate în vatra satelor pârjolite de foc "i sabie
p!rea la rându%i c! încheie un ciclu pr!p!stios. Ne
a"teptau mar"uri nem!surate prin stepa calmâc!
"i pe maluri de Volg!. Vor c!dea în $!rân! capetele
a mii "i mii de fl!c!i cu gândurile la cei r!ma"i acas!.

Vor bubui din nou tunurile între
Nistru "i Prut. O nou! mi"care de
popula$ie va pribegi c!tre Carpa$i "i
Dun!re, cu sufletul ars de neputin$!
"i neîn$elegere, l!sând în urm!
agoniseala de o via$! "i pe to$i ai
lor expu"i acuzei de a fi „colaborat
cu du"manul”. Du"manul fiind cei
veni$i de peste Prut s! le asigure
pâine "i sare. Cândva, Tratatul de
pace de la Versailles consfin$ea
dreptul românilor din Basarabia
"i Bucovina de a sta împreun!
pe prispa aceleia"i case. Abia
se încheiaser! ostilit!$ile primei
conflagra$ii mondiale. Acum, un
nou Tratat de pace, convenit tot
pe Sena, atrage aten$ia c! Prutul
a redevenit frontier! de stat,

v!duvindu%i pe români de un drept la care nu se
poate atenta. Cum s%a v!zut, se poate. Ca "i în cazul
altui perimetru de%al nostru, Transilvania. Diktatul de
la Viena a f!cut ce%a vrut din Transilvania noastr!.
Trianonul s%a v!zut rupt în ochii lumii întregi, iar
doi zbiri de rang înalt, "efii diploma$iilor german!
"i italian!, au stat în capul mesei pentru a asista
cum un ministru de Externe sosit de la Bucure"ti
este obligat s! semneze raptul pus la cale de cei
doi aminti$i înainte. 

Devenisem din nou, la doar o lun! de la r!pirea
Basarabiei "i Bucovinei, obiect al hot!rârilor peste
capul nostru în chestiuni care ne priveau direct. 

Cartea lui O.D. #âcu întârzie generos asupra
anilor scur"i dup! cel de Al Doilea R!zboi
Mondial. Avem la îndemân! un panoramic

cuprinz!tor a câte s%au întâmplat prin acele locuri
ascultând "oaptele Prutului "i Nistrului "i chiar mult
dincolo de ele, adic! prin spa$ii unde românii nici c!
au visat vreodat! s! ajung!, s! r!mân!, s!%"i trag!
sufletul. V! pute$i convinge, parcurgând pagin!
cu pagin! scrierea istoricului men$ionat. 

Este de urm!rit soarta acelor osta"i c!zu$i
prizonieri. Sub beneficiu de inventar, ni se aminte"te
c! num!rul total al prizonierilor de r!zboi în ultimul
conflict planetar este estimat la 35 de milioane de
oameni. URSS a luat circa patru milioane de prizo%
nieri – peste dou! milioane de germani, 640 de mii
de japonezi, finlandezi, polonezi, italieni. Num!rul
victimelor din rândul armatei române urc! spre opt
sute de mii de oameni. Num!rul mor$ilor este de
aproape o sut! de mii de persoane, al r!ni$ilor de
peste trei sute de mii, iar mai mult de 350 de mii de
militari au fost da$i disp!ru$i. Statisticile sunt nemiloa%
se în efortul de a radiografia capturarea de osta"i "i
ofi$eri români ("i moldoveni), trimiterea lor în lag!re
de munc!, mobilizarea pentru a pleca pe front "i
înscrierea în tran"eele ivite în Vest. Se vorbe"te de
existen$a pe teritoriul sovietic a 187.367 de militari
români prizonieri. Dup! alte eviden$e militare, arma%
tele sovietice ar fi luat în prizonierat 236.420 de
militari români "i moldoveni, care s%au declarat
ca atare. 

Românii de la est de Prut
Neagu UDROIU
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Parafrazând pu!in titlul unui cunoscut text
hasdeian (Perit!au dacii?, publicat la Ia!i,
în 1860), mai degrab" un pamflet, în limbaj

modern, la adresa etimologismului promovat agresiv
de filologii #colii Ardelene, decât un studiu aplicat
asupra „substratului” dacic din limba !i cultura româ$
n", cum s$ar fi a!teptat lumea !tiin%ific", nu putem
decât s" ne întreb"m !i noi, retoric desigur, odat"
cu publicarea unei noi culegeri de basme !i povestiri
tradi%ionale (Fântâna pove"tilor, 2021), datorate
harnicei scriitoare Olga Andrici: Perit!a basmul?

Întrebarea cu r"spuns previzibil, nu este lipsit"
de con%inut într$o vreme când basmul tradi%ional, ca
gen literar, !i odat" cu el întreaga cultur" popular",
„comoara neamului”, cum i$au zis c"rturarii din
vechime, !i, implicit, literatura pentru copii, pare
c" au intrat într$un nemeritat con de umbr". Motivele
acestei sc"deri a interesului public fa%" de acest
fenomen, cu urm"ri imprevizibile pentru spiritualitatea
româneasc" în general, sunt diverse !i, adesea,
antagonice. Ele %in deopotriv" de schimbarea
mentalit"%ii publicului cititor, de sc"derea nivelului
!colii, de rapacitatea comercial" a editorilor !i,
nu în ultimul rând, de grija p"rin%ilor (poate mai
degrab" de lipsa ei!) pentru educa%ia urma!ilor.
Asta pentru c", judecând istoric, basmul este
mai mult decât un gen literar, mai mult decât
o „poveste” !i mai mult chiar decât un mit –
basmul este o frântur" din istoria umanit"%ii, iar
abandonarea lui, odat" cu obiceiurile, credin%ele,
portul !i obiectele tradi%ionale, nu aduce decât
o accentuat" s"r"cire spiritual" în via%a noastr",
!i a!a sobr" !i limitat".

Dac" asupra originii !i, am spune, a înrudirilor
tematice a basmelor (aproape) tuturor popoarelor
lumii sunt înc" multe de spus, ce ne intereseaz",
în primul rând, este dac" mai poate basmul
tradi%ional, inclusiv în formula literar" propus" de
Olga Andrici, s" r"spund" nevoilor de frumos, de
adev"r !i, în ultim" instan%", de emo%ie sufleteasc"
ale publicului cititor. Asta pentru c" asist"m în
ultimii ani la o veritabil" despiritualizare a societ"%ii.
Gen tradi%ional, înc"rcat de o profund" !i miste$
rioas" poezie a vie%ii, basmul ascunde în faldurile
sale literare mistere, cuvinte vechi, referiri la rela%ii
inter$umane anacronice, fiind o veritabil" „capsul"”
a timpurilor vechi, ce se cere desigilat" cu aten%ie.
Aici intervin scriitorii, pedagogii, p"rin%ii. Lectura
!i, în ultim" instan%", receptarea basmului presupun
me"te"ug, fiind o îndeletnicire ce vine din alte timpuri,
care se „înva%"” !i se transmite mai departe.

În acest sens, crea%iile Olg"i Andrici, poate
ultimul creator de basme tradi#ionale de la
noi, au calitatea nu doar de a aduce în aten%ia

public" acest gen literar str"vechi, dar !i de a$i
dezv"lui frumuse%ea, în%elesul, noima, !i a$l deslu!i
pentru o nou" genera%ie de cititori. De mai bine
de un secol, filologii, folclori!tii culeg, prelucreaz",
interpreteaz" basme. S$a ajuns poate chiar la o
suprasatura%ie cantitativ", ceea ce face cvasi$
imposibil" îns"!i clasificarea lor. Olga Andrici nu
construie!te teorii, nu caut" asem"n"ri, nu intr"
în „buc"t"ria” lingvistic" a basmelor. Ea exprim"
direct esen%a acestei arte: identificarea acelor forme
de expresie artistic", a acelor secven#e narative
repetabile ce redau formele fundamentale ale gân$
dirii !i sim%irii omene!ti, concentrate în basm. Asta
pentru c", în forme !i manifest"ri identice la cvasi$
majoritatea popoarelor, basmele redau, într$o
expresie concentrat" estetic, temerile, emo%iile, frica
omului de necunoscut, de duhuri, de n"luci, vr"jitori
ori de mon!tri. Din aceast" team" s$a n"scut magia,
iar expresia ei popular" este basmul. Arta care s$a
pl"m"dit din con!tiin%a fricii este ve!nic", de aceea

basmele Olg"i Andrici sunt !i un leac la îndoielile
omenirii. La fel cum un simbol mistic, înc"rcat de
emo%ie, devine, în timp, o salb", o icoan", un !tergar,
ori o culegere de basme, !i arta povestirii este tot
o form" de lic"rire a sufletului omenesc, ce poart"
în sine imaginea viitorului.

Traduc"toare, memorialist" !i autoare de literatur"
istoric", Olga Andrici (n. 1933), a publicat în ultimii ani
mai multe culegeri de basme (Basme din patru z$ri,
2013, Moara pove"tilor, 2015, !i Vr$jile din P$durea
Neagr$, 2019), cu totul o serie remarcabil", „un
m"nunchi de flori ale în%elepciunii”, o încercare cu
atât mai valoroas" cu cât autoarea nu se dep"rteaz"
de filonul originar al basmului. Analizând cândva
caracterul na#ional al basmelor diferitelor popoare,
marele nostru folclorist !i filolog Moses Gaster
observa c", indiferent de provenien%", basmele
sfâr!esc prin a îmbr"ca „haina na%ional"” (Literatura
popular$ român$, Ed. Minerva, 1983, p. 365).
Fenomenul este ilustrat întocmai de crea%ia Olg"i
Andrici, unde personajele de basm, întâmpl"rile,

!i chiar rela%iile interpersonale sunt privite prin
„ocheanul întors” al experien%ei sale personale
de via%". În acest fel, basmele ucrainene, în primul
rând, dar !i cele ruse!ti, ca !i cele ale altor popoare,
inclusiv din Orientul îndep"rtat, se transform", se
contopesc, îmbr"când o hain" local$. Prevestiri,
întâmpl"ri cu tâlc, credin%e astrologice, toate alc"$
tuiesc amalgamul unei literaturi romantice, etice !i
religioase, în care reg"sim nu doar duhul neamului
ucrainean, dar, cu deosebire, spiritul general uman.

Despre basmele slavo!bizantine, gen literar
în care se încadreaz", la modul general, !i
crea%ia Olg"i Andrici, G. C"linescu spunea

c" sunt: „Grandioase, eroice, cu o geologie vast"
!i cu o fantezie adesea sublim"” (Estetica basmului,
Ed. pentru Literatur", 1965, p. 371). Aceste elemente
se reg"sesc integral în crea%ia sa: Un b"iat s"rac,
Matei „mai molcom !i mai retras, a!a c" to%i îl
credeau prost”, pleac" în c"utarea norocului !i d"
de un mo!neag „cu barba alb", lung" pân" la brâu”.
Acesta, dup" ce se osp"teaz" cu merindele fl"c"ului,
îl înva%" s" construiasc" o corabie zbur"toare (o
Arc", ne spune povestitoarea), apoi tân"rul adoarme,
iar când se treze!te vede Arca gata construit", „Din
aur curat, cu catargele de argint, cu pânzele de
m"tase ce se umflau în b"taia vântului, gata de zbor”.
– Scoal$, b$iete, norocul t$u e gata f$urit, îi strig"
mo!ul, ce se dovede!te a fi un vr"jitor, neap"rat
bun. În drum spre palatul împ"r"tesc, unde îl a!tepta
viitoarea mireas", Matei se întâlne!te !i$i pofte!te

s"$l înso%easc", cu Auzil$,
Alerg"torul, Arca!ul,
Fl$mânzil$, Setil$, Geril$ !i
Lemnarul, ce c"ra permanent
în spate o leg"tur" cu lemne
(„Lemnele mele sunt ferme$
cate, dac" le împr"!tii apare
o întreag" oaste, cu ofi%eri
!i solda%i cu tot”). La curtea împ"r"teasc", Matei
e supus la probe, cam în genul celor din Harap Alb,
iar tân"rul încrope!te la ordinul împ"r"tesc, chiar
o oaste, cu care face instruc%ie, în stil „rusesc”.
(– Cine cânt$ în zori?, întreab" Împ"ratul uimit.
– E ginerele dumitale, face instruc#ie cu trupa, "i
cânt$ fanfara.) Apoi, Matei se prezint", regulamentar,
în fa%a socrului, c"lare pe un cal negru !i pe cap
cu un chipiu „de aur”, înso%it de câ%iva „ofi%eri”. La
final, impresionat, Împ"ratul îl apeleaz" familial cu
„Ginerele meu drag”, iar domni%a C"lina „nu se mai
s"tura privindu$l cu încântare” (Corabia zbur$toare).
O „poveste în poveste” se dovede!te a fi !i Oul
fermecat, un fel de Pungu#a cu doi bani, în variant"
ucrainean". La cererea unui vultur r"nit, Ostap,
vân"torul satului, „milos din fire”, îl hr"ne!te cu tot
ce are prin curte, iar drept mul%umire se alege cu un
ou „fermecat”, din care ies, ca prin vraj": „O ciread"
de vaci, boi, bivoli%e, ba !i turme de oi, capre, porci,
"i câte "i mai câte”. Bucuros, Ostap se îndreapt"
spre cas", cu comoara sa, dar pe drum sparge oul,
iar o „zmeoaic"” se ofer" s"$l ajute, dac" îi d" ei
„ceva ce nu !tie c" are acas"”. Ostap se învoie!te,
dar curând afl" c" Vr"jitoarea i$a arvunit fiul nen"s$
cut, pe Iurie. La vremea sorocit", fl"c"ul este
revendicat de zmeoaic" !i pus la munci !i probe
grele. Este ajutat de Zara, fiica zmeoaicei, în
schimbul promisiunii c" o va lua de nevast". Fata
îl salveaz" pe Iurie de la multe primejdii, el o duce
acas", dar, odat" ajun!i în sat, o uit". Zara nu
se las" !i încearc" s"$i aminteasc" fl"c"ului de
dragostea lor: se transform" în doi porumbei care,
gungurind, î!i amintesc cum au cur"%at împreun"
paji!tea vr"jitoarei, au arat !i au sem"nat grâu,
apoi au f"cut o pâine alb" !i rumen", apoi, îi mai
spun porumbeii, în glasul lor, fl"c"ului, au despicat
ei muntele „ca s" treac" apa Niprului !i s" vin"
negustorii cu bani ca s" cumpere grâul” !i, în
final, cum au vânat ei un „iepure de aur” – Ai uitat
de mine?, îl întreab" fata, dar fl"c"ul nu o uitase
!i o ia de nevast". 

Uff – Craiul codrilor este, pân" la un punct,
o variant" slav" a Pove"tii unui om lene",
de Ion Creang". Akim este un fl"c"u „înalt,

bine f"cut, zdrav"n !i s"n"tos”, dar cu totul lene!:
îi era lene pân" s" !i coboare de pe cuptor, s"
m"nânce. Ca s"$l „vindece”, p"rin%ii îl dau slug"
unui „b"trânel” cu chipul verde, ie!it dintr$un butuc,
pare$mi$se un vr"jitor, poreclit Uff, fiindc" ofta mereu.
Acesta îl dezva%" pe b"iat de urâtul obicei, dar îl
p"streaz" în continuare, „în robie” punându$l pe
bietul p"rinte s"$!i recunoasc" fiul dintr$o mul%ime
de lighioane identice. Ajutat de alt mo!, „alb la fa%",
cu barba !i haina albe ca laptele”, tat"l s"u îl elibe$
reaz", iar pe drumul de întoarcere fl"c"ul experi$
menteaz", ca s" se îmbog"%easc", câteva dintre
„vr"jitoriile” înv"%ate de la Craiul Codrilor: se trans$
form" pe rând într$un ogar, un !oim, iar la final
într$un arm"sar. Între timp, Uff, fur" arm"sarul, se
transform" !i el într$un bib"na!, apoi într$un inel cu
diamante, dar vraja se rupe, iar bobul de diamant
sc"pat de pitic pe jos este chiar Akim, care era „atât
de chipe!”, încât domni%a se învoie!te pe loc s"$l
ia drept so%. De unde se vede c" !i la poporul vecin,
norocul e chior, iar dragostea e oarb"!

Perit!a basmul?
Marian NENCESCU

Deportarea – iat" o no!iune ce d" fiori. S$a apelat la ea ca m"sur"
curativ", în c"utarea solu%iilor prin care comunitatea basarabean" s"
fie anihilat", dezr"d"cinat", adus" în situa%ia de a nu se mai sim%i la ea

acas" în creuzetul originar. O prim" opera%iune s$a produs la aproape un an dup"
confec%ionarea cordonului sanitar. În noaptea de 12 spre 13 iunie, la ora 2.30 sunt
vizate pentru „ridicare” 32.423 de persoane. Au fost arestate 6.250 de persoane,
iar 14.542 deportate. S$au creat astfel insule de românism în RSS Cazah", RAAA
Komi, în regiunile Omsk, Novosibirsk, Krasnoiarsk, în Kazahstanul de Sud. Valul
urm"tor de deport"ri urmeaz" la sfâr!itul deceniului. În aprilie 1949, o hot"râre

secret" a conducerii PCUS prevede deportarea a peste 11 mii de familii, adic"
peste 40 de mii de persoane. Cine sunt ei? Chiaburi, mo!ieri, mari comercian%i,
persoane care au colaborat cu organele poli%iei germane !i române. Asta e
motiva%ia oficial". Destina%iile fixate: Kazahstanul de Sud, regiunile Altai, Kurgan,
Tiumen, Tomsk, Irkutsk. Sunt zeci de pagini cu detalii despre a!ez"ri ap"rute
prin instalarea celor veni%i de dincolo de Nistru. 

Sunt multe, foarte multe de spus despre meritele c"r%ii ivite la vreme de
pandemie pe col%ul biroului nostru de acas". Îl las pe cititor s" se conving".
Invita%ia la lectur" a fost lansat"!

Curtea de la Arge"
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Cunoscut! în
ultimul timp
!i în ipostaza

de cronicar literar – foarte
sensibil, cultivat, chiar erudit
!i aplicat textului – dna

Victoria Milescu este o poet" în adev"ratul în#eles,
superior, al cuvântului. În orice caz, autoarea nu
amestec" deloc cele dou" genuri, astfel c" exegeza
nu are reverbera#ii lirice, iar poezia, de!i apar#ine
sferei cerebrale !i are o marcat" tendin#" de
abstractizare, r"mâne o ilustrare a lirismului pur.
Vorbim despre o poet" de prima linie, prezent"
aproape în fiecare an cu cel pu#in o carte, fie de
poeme, fie de cronici, ca un adev"rat poliscriptor. 

Despre c"r#ile sale au scris cele mai prestigioase
personalit"#i ale literaturii contemporane, aproape to#i
criticii din genera#ia autoarei, nu !i Nicolae Manolescu
sau Eugen Simion. 

Volumul O sut! "i una poezii, ap"rut la Editura
Academiei Române, Bucure!ti, 2020, cuprinde o
selec#ie din c"r#i ap"rute începând cu 1994, când
apare edi#ia bilingv" româno$englez" în traducerea
autoarei Welcome December/ Bun#venit Decembrie.
Ritmul apari#iilor compenseaz" debutul întârziat,
la 42 de ani, dar !i pân" atunci a lucrat în via#a
cultural", de la terminarea facult"#ii. A ob#inut
nenum"rate premii !i diplome, care n$au tocit
emo#ia, sfiala cu care autoarea se apleac" asupra
colii de hârtie. 

Despre poezia dnei Victoria Milescu s$a scris mult,
!i eu am scris de mai multe ori, dar când i$am recitit
versurile acum, m$a electrocutat o idee cu totul nou":
actantul liric, ego$ul poetic, emi#"torul „discursului
îndr"gostit” cum ar spune Roland Barthes, creeaz"
imaginea unui b"rbat puternic, eflorescent, a!a
cum în poezia medieval" Petrarca a creat „donna
angelicata”.

Aici, o esen#" masculin" reprezint" iubirea
plenitudinar", magnitudinea sentimentelor care
estompeaz" fragilitatea, disperarea, absen#a
!i împline!te intensitatea prin magia memoriei
!i a!tept"rile frustrante. 

Ceea ce personalizeaz" textele erotice este înalta
con!tientizare a actului poetic, încât putem spune
c" se vede din poezie c" autoarea practic" la cote
performante comentariul literar. Dar dna Victoria
Milescu p"streaz" !i în liric" luciditatea afirmat" în
textele critice, iar volumele mai noi, bine reprezentate
în antologie, sunt Existen$ele fastuoase din 2013
!i Deriva sentimentelor din 2016. În toate îns" se
contureaz" #inuta oracular" bazat" pe eflorescen#a
esoteric" filtrat" de partitura structural" care filtreaz"
realitatea, exprimarea ontologic" prin fabula moral".
De altfel, autoarea nu ezit" s" scrie lungi poeme
alegorice sau recurge la parabol", ceea ce$i confer"
originalitate, într$o epoc" a formul"rilor minimaliste. 

Dinamic! "i abscons! la începuturi,
poezia dnei Victoria Milescu s$a simplificat
pe parcurs !i a câ!tigat directitudine în

descoperirea cotidianului urban, care deseneaz"
o mitologie citadin". Poezia a evoluat de la o stare
de fragilitate sentimental" spre o tr"ire exacerbat" !i
un discurs anxios, la limita dintre metafizic" !i absurd.
Lungile poeme sunt parabole formative în care nu
participarea la via#" e dominant", ci tr"irea cuvântului
cu o luciditate mizantropic". 

Ambi#ia (sau pl"cerea) autoarei de a resemnifica
banalitatea, de a descoperi noi conexiuni umane în
depozitul de sentimente reificate, dar !i de a solem$
niza gestul d"ruirii de texte acelora care le vor arun$
ca, este în fond o medita#ie asupra destinului omului
reprezentat cu o carte în mân", îngrijorându$se
sarcastic asupra condi#iei cititorului: ...consumul
excesiv de poezie/ d!uneaz! grav s!n!t!$ii...

F"r" s" devin" textualist", autoarea vorbe!te
despre condi#ia textului !i ceart" „universul” pentru
c" ...experimenteaz!/ suferin$a uman!. Poemul
În cetatea lui Jupiter mi se pare o „art" poetic"” de
mare for#", conturând noua condi#ie tragic$sarcastic"
a omului de condei: scriu cu singur!tatea pe um!r/
altor singur!t!$i/ mesager imun la pedeaps!/ ceva
tot r!mâne.../ (...)/ scriu ca un înving!tor f!r! lupt!/
a"teptând timpul gloriei/ (...)/ scriu în iadul la prima
mân!/ deghizat!#n idee/ (...)/ un poem te ucide, altul

te încoroneaz!/ luptându#se spate în spate/ pentru
orice vis!tor/ lipindu#i la finele luptei capul de corp/
e aproape ieri/ chipul meu ia chipul/ fiec!rei litere/
din poemul/ stând la masa dintre cer "i p!mânt/ (...). 

Tonalitatea oscileaz" între viziunea tragic$
sarcastic" !i conturarea unei identit"#i prin acumu$
larea de locuri comune, sugestii culturale !i referin#e
mitologice, ca în poemul de mai jos. A! zice c"
poemul nu e personificat, ci reconstruit statuar
într$o tr"ire fa#"$n fa#", fiind în acela!i timp o succe$
siune de pove!ti într$o aglomerare de tr"iri, înfrân$
geri, resurec#ii morale !i false înv"#"turi sapien#iale:
Nimeresc din gre"eal!/ în via$a ta, e cald/ totu"i
timpul merge#nainte/ o b!trân!#n baston/ vorbe"te
cu vrabia de pe trotuar/ care#i r!spunde cu glas dogit/
lâng! zidul "colii de hipoacuzici/ vopsit galben#pai/ un
b!rbat c!zut/ încearc! s!#"i adune foile risipite/ cine
e"ti? îl întreb/ Nimeni/ bine, eu sunt Ulise/ traversez
marea autostrad!/ prin valul ma"inilor isterizate/ (...)/
în pia$! pepenii verzi, galbeni/ plesnesc zvârlindu#"i
semin$ele#n aer/ ca pe ni"te din$i strica$i/ cine e"ti?
îl întreb/ pe b!rbatul care#i arunc! din remorc!/
Merlin/ ok, eu sunt Sperietoarea.../ cobor spre hal!/
ochii animalelor dezosate se rostogolesc/ nu pe
acolo, Cinderella/ (...)/ (August, pove"ti). Este un
univers bulversant !i bulversat în care imaginile se
aglomereaz" cu o diversitate publicistic" !i o frenezie
specifice harababurii metodice a prezentului nostru
post$postmodernist. 

Dna Victoria Milescu r"mâne unul dintre
contemporanii no!tri cel mai armonios
defini#i identitar, autoare a peste 22 de

volume de versuri !i de traduceri în alte limbi (dac"
am num"rat bine!), una din con!tiin#ele scriitorice!ti
cele mai profunde ale fenomenului literar contem$
poran !i nu doar pentru c" are extinse studii filolo$
gice, pentru c" a tradus c"r#i fundamentale !i, treptat,
!i$a construit !i propria bibliografie, de invidiat, ci
pentru c", în aproximativ dou" decenii, !i$a cristalizat
un tip de discurs personalizat, definit prin austeritate
!i simplitate, dar !i prin o anumit" deta!are glacial"
fa#" de lumea pe care tocmai a inventat$o. 

Un remarcabil scriitor 
cu polarizare identitar!

Aureliu GOCI

Ovariant! local! a celebrului motiv Frumoasa "i Bestia este povestea
Salvat prin iubire, în care „boierul” Ignatie, v"duv !i cu trei fete de
m"ritat, se decide s" se apuce de negustorie, pe mare. Curând este

prins de o furtun", cor"biile i se scufund", iar negustorul r"mâne s"rac lipit.
Dornic s"$i aduc" m"car ceva fetei mici, Maia, „boierul” Ignatie încearc" s" fure
o floare din gr"dina Maimu#oiului. Prins asupra faptului, Ignatie este eliberat în
schimbul promisiunii de a i$o trimite, în locul lui, pe Maia, la castel. Cu inima
îndoit", fata vine la Maimu#oi, care se dovede!te, pe cât de urât, pe atât de
„politicos !i iste# la minte”. Pe scurt, este „cucerit"” de monstru, dar, dornic" s"$!i
vad" p"rintele, îl p"r"se!te temporar. Când se întoarce, dup" o scurt" întârziere,
îl g"se!te v"rsând lacrimi de durere, dar, la vederea fetei, monstrul se lini!te!te
!i se transform" pe loc într$un tân"r chipe!, „un cavaler str"lucit”. 

O Poveste a porcului, în variant" ucrainean" este !i Prin$esa broasc!.
Un #ar avea trei fii, pe care îi îndeamn" s"$!i aleag" mirese, tr"gând cu arcul,
la întâmplare. S"geata „#areviciului” mezin, Ivan, atinge îns" o broasc". %areviciul
e mâhnit, dar Împ"ratul îl încurajeaz": – Se vede c! a"a $i#a fost ursita! Trebuie
s#o iei de nevast!. Curând, broasca se arat" a fi o prin#es" frumoas" !i harnic",
blestemat" s" poarte pielea de broasc". La fel ca în Povestea porcului, dar pe
dos, fl"c"ul arde pielea blestemat", iar mireasa dispare: – Adio, dragul meu,
va trebui s! m! cau$i peste m!ri "i $!ri, la Baba Iaga. Personaj omniprezent în
basmele slave, Baba Iaga e un fel de Sfânta Vineri de la noi, un personaj „greu
de clasificat”, ne avertizeaz" cel mai avizat cercet"tor al basmului slav, V.I. Propp:
„Tipica Baba Iaga, când e o b"trânic" r"mas" de izbeli!te, când un suflet gene$
ros, reprezint" în basm formula clasic! a donatorului, personajul care îl ajut"
pe eroul aflat în situa#ii dramatice” (R!d!cinile istorice ale basmului fantastic,
Bucure!ti, Ed. Univers, 1973, p. 49). În func#ie de împrejur"ri !i de context,
Baba Iaga, când binevoitoare, când ar#"goas", îl ajut" sau îl încurc" pe erou,
determinând astfel deznod"mântul. Mai mult, V.I. Propp vede în prototipul Babei
Iaga o reprezentare a mor$ii, o form" de ini#iere ritualic! pe care o exercit"
asupra celor care îi cer ajutorul !i care ac#ioneaz" diferit, în func#ie de context.
În Prin$esa broasc!, „#areviciul” Ivan o întâlne!te pe bab", dup" ce str"bate
„nou" m"ri !i nou" #"ri”, mergând pe urmele „firului fermecat”, !i, dup" ce
salveaz" pe drum un urs, un !oim !i o !tiuc". Casa babei era „o colib" pr"p"dit"
ce se #inea pe un picior de g"in" !i era proptit" cu stuf, de sta s" cad"”. B"trâna
l$a primit tol"nit" „cu picioarele pe un cuptor !i cu capul pe horn”. Binevoitoare,
îi spune totu!i unde îi este so#ia, dar nu$l înva#" cum s" ajung" la ea. Aici intervin,
alte „ajutoare”: !tiuca, ursul !i !oimul. Prin#esa era închis" într$un „palat de sticl"”,

cu u!i de aram", de argint !i de aur: „Când îl v"zu, femeii mai c! îi s!ri fusul
din mân!”. Apoi, Ivan, o duse acas" pe prin#esa sc"pat" de blestem, „!i au tr"it
lin, f"r" necazuri, ci numai cu bucurii!” Tema în sine, ne spune !i Moses Gaster,
nu e cu totul original", deci nu apar#ine în întregime folclorului ucrainean. Variante
similare întâlnim la sârbi (unde pielea e de !arpe), la români (vestita piele de
porc), dar !i la italieni !i germani. Moses Gaster ne asigur" c" o tem" similar"
au !i indienii, iar forma cea mai veche a mitului pieii fermecate o g"sim în vestitul
basm al lui Apuleius, Amor "i Psyche, tradus la noi sub numele de Pielea
de m!gar.

Ceea ce deosebe"te îns! basmele Olg!i Andrici de alte crea#ii similare
este, dac" nu originalitatea, profundul umanism, caracterul etic !i
educativ al basmelor repovestite artistic. Autoarea ia drept model moral

via#a poporului c"reia îi apar#ine, selectând preponderent tr"s"turi luminoase, ce
dau sens vie#ii. Orice popor sufer" în evolu#ia sa influen#e diverse. Primind sau
oferind, pe canale adesea ascunse, subtile, ce scap" percep#iei comune, influen#e
multiple, basmele fiec"rui popor, în cazul de fa#" ale ucrainenilor, pun în lumin"
modul cum ideile generoase, temele literare diverse, au trecut în proprietatea
neamurilor care le$au adoptat. Basmul în sine, am v"zut, nu este o crea#ie absolut
original", dar odat" adoptat el se asimileaz" !i devine o cronic! a neamului.

Revenind la întrebarea Perit#a basmul?, r"spunsul e simplu: basmul, vechi sau
recent, nu piere, el evolueaz!. În acest sens, Olga Andrici a g"sit formula ideal" –
a adaptat basmul la nivelul de în#elegere al omului de azi, a simplificat formulele
narative prea stufoase !i a „repovestit” basmul pe în#elesul copiilor de azi.
Cândva, G. C"linescu anticipa c" va veni o vreme când F"t$Frumos va înlocui
calul n"zdr"van cu racheta cosmic". Olga Andrici a apropiat basmul tradi#ional
de acest nivel de în#elegere modern", ad"ugând, dup" caz, !i un strop de poezie.
Iat"$l pe Neastâmp!ratul (o variant" local" a lui Pinocchio), o p"pu!" din lemn
ce$!i mi!c" neîncetat ochii, mânu#ele !i picioru!ele veselindu$se la auzul cânte$
cului de leag"n: F!r de#astâmp!r copila"/ Tu e"ti tare dr!g!la"/ Dar mai cumin$el
de#ai fi/ %i mai mult noi te#am iubi.

Cartea ne dezv"luie nu doar bog"#ia spiritual" a basmelor ucrainene, ci,
cu totul, fiorul sufletesc general uman, pe care îl treze!te lectura lor. Greu de
explicat, dar temele circul", mai adânc !i mai cuprinz"tor decât ne putem noi
imagina. Într$o lume tot mai sec"tuit" suflete!te, basmele sunt dovada vie a ce
ne poate lega: vraja, visul !i mitul, secretul literaturii de calitate al Olg"i Andrici. 
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La prima vedere, în portretul!caricatur"
al lui Fuchs – „o pereche de must"#i cu
ochelari dup" ureche” – îl identificasem

pe I.L. Caragiale. Îns", din aceea$i imagine, parc"
în contrapunct, r"sare tocmai du$manul lui „Nenea
Iancu”: Alexandru Macedonski, purtând cochet
un pince!nez. S" fie iar o iluzie? Sau o nou" cheie
ce deschide subteranele scrierilor, dar $i ale vie#ii
lui Urmuz? 

Conform „spicuirilor” extrem de sumare $i lacunare
ale Elizei Vorvoreanu, Demetru!Urmuz „[d]intre poe#i
era în admira#ia lui Eminescu $i a poe#ilor simboli$ti
francezi. Mai târziu, ascultând cursurile lui Titu
Maiorescu, se îndr"gostise de Hegel, Kant,
Schopenhauer, Nietzsche.” (Urmuz, Ed. Ion Pop,
2017, p. 164). Ea se referea la dou" perioade
distincte din via#a fratelui ei: cea înainte de 1900,
$i cea de dup", în care Magistrul a jucat un rol
modelator decisiv în orientarea lui Demetru spre
studiul filosofiei $i, am ad"uga, în descoperirea
muzicii ideilor. S" deducem de aici c" profesorul
a influen#at $i pozi#ionarea studentului fa#" de
Macedonski – detractor al lui Eminescu? Sau
mai degrab" s"!l vedem pe Demetru ezitând între
oprobiu $i admira#ie? Fermecat de poezia romantic"
eminescian", el trebuie s" fi fost în tab"ra maiores!
cian", îns", dat" fiind admira#ia sa fa#" de simboli$tii
francezi, s"!l fi a$ezat, mai apoi, pe lista intereselor
sale literare pe „importatorul” curentului? În ipoteza
c" Alexandru Macedonski $i opera sa au jucat un rol
în via#a sau/$i opera lui Urmuz, ar trebui s" g"sim
argumente pentru a complini lipsa documentelor
$i a unor m"rturii detaliate. 

De e s" le compar"m via#a, amândoi s!au n"scut
în luna lui Marte: primul în 14.03.1854, cel de al
doilea la 17.03.1883. Nici c" mai bune exemple
pentru a ilustra dou" tipuri contradictorii din Zodia
Pe$tilor. Unul, om de ac#iune, pragmatic% cel"lalt,
mai degrab" contemplativ. De$i amândoi inconstan#i,
când spre dreapta, când spre stânga, Alexandru
ie$ea mereu la suprafa#", pe când Dumitru se
scufunda tot mai adânc. Îns" zeul Marte pare
s" fi jucat rolul preponderent în via#a amândurora.
Favorizându!l pe cel care!l avea pe un mare împ"rat
de dou" ori în nume, cu tat"l general $i ministru
de r"zboi, de unde $i caracterul de înving"tor% per!
secutându!l pe cel marcat deja de porecla „Mitic"”,
ce!l diminua (f"r" a $ti înc" de mit), $i cu numele
de familie schimbat, azvârlindu!l adult în mijlocul
unui r"zboi, #inându!l captiv într!un depozit de muni#ii
în cel mondial, cu consecin#e distructive asupra
s"n"t"#ii lui mintale $i fizice. Amândoi au plecat
din via#" sub semnul S"get"torului: primul, glorios,
la 24.11.1920, inhalând parfum de roze $i înconjurat
de admiratori, cu înmormântarea proiectat" deja
în poema sa Noapte de noiembrie. Al doilea, la
23.11.1923, la doar 40 de ani, dup" un scenariu
aparent premeditat, regizat $i jucat de el însu$i,
singur, însingurat, într!un boschet de la &osea,
poate recitând versuri din Nop"ile bardului.

Venit pe lume cu aproape treizeci de ani
înainte de na$terea micu#ului Dumitru
Ionescu, Alexandru Macedonski era deja

o figur" proeminent" în 1883. Copil"rie fericit",
studii, c"l"torii $i boem" peste hotare% debut cu
Prima verba la 18 ani% publicist, director de ziar,
antidinastic% fondator al societ"#ii literare numit"
provocator „Junimea”% atacuri contra guvernului
$i trecut prin închisoare% scurte episoade în posturi
oficiale, director de prefectur", administrator al
plasei Sulina% autor dramatic% în 1880 scoate revista
antijunimist" Literatorul $i fondeaz" societatea literar"
omonim"% decorat de ministrul Culturii V.A. Ureche
cu medalia Bene Merenti, cl. I, pe care o mai primise
doar Vasile Alecsandri, nu ezit" s"!l atace pe poet
când accept" marele premiu al Academiei Române%
în 1881 public" Poezii cu o prefa#"!manifest% în 1882
compune o epigram" vizându!l pe Eminescu deja
bolnav $i devine #inta oprobiului general. (Spicuiri din
„Cronologie”, în Adrian Marino, Via"a lui Alexandru
Macedonski, Editura pentru literatur", 1966, pp.
249!263) Dar Macedonski va mai tr"i înc" 37 de ani,
cronologia întocmit" de Adrian Marino continuând pe
înc" 14 pagini, însumând în total 28. Ori Cronologia
(drept c" doar pentru uzul $colarilor) din monografia

Urmuz a lui Adrian L"c"tu$ (Aula, 2002), e doar
de o pagin" $i jum"tate (74!75). Compara#ie
inoportun"? C"ci el $i!a scris prozele cât a fost
ba judec"tor stagiar, ba grefier, pe lâng" studiile $i
crea#iile muzicale $.c.l. Compunând proz" $i versuri,
aparent ca s"!$i amuze fra#ii $i prietenii, se las" mo$it
scriitor de „forcepsul” lui Arghezi, la 39 de ani, p"rând
s" fi regretat apoi. Volumul cu opera sa literar" avea
s" apar" abia la $apte ani dup" moartea sa.

Ce concluzie am putea trage de aici? Întâi $i!ntâi
c" tot ce f"cuse Macedonski l!a preg"tit pentru $i
i!a consolidat cariera de scriitor. A$a cum afirma
Adrian Marino, vitalitatea $i spiritul belicos l!au ajutat
pe Macedonski s" se ridice, atât dup" dezastrele
financiare, cât $i deasupra e$ecului, transformând
înfrângerea în victorie. Biograful comenteaz" pozi#ia
lui de „tân"r $ef de $coal"” observând c" „venera#ia
fu împins" pân" în detaliile cele mai intime ale fiin#ei
sale, $i ciracii c"zur" într!un adev"rat feti$ism,
inocent, ce!i drept, care friza ridicolul, cum fu –
de pild" – cazul ochelarilor magistrului exalta#i
de cineva într!o poezie: La ochelarii poetului
meu A.A. Macedonski. Nici miopia ori conforma#ia
picioarelor sale nu sc"p" acestei penibile adula#ii,
mai mult decât insistente. Despre inspira#ia nocturn"
a poetului încep curând s" circule zvonuri $i ea este
foarte indiscret divulgat".” (op. cit., p. 167) Se $tie
astfel c" maestrul scria toat" noaptea – de unde
$i titlul ciclului de poeme pe care, la trezire, le citea
mamei sale. Spre deosebire de mama lui Urmuz,
ea îi acorda toat" aten#ia, poetul acceptând criticile,
sugestiile $i chiar t"ieturile propuse de ea.

Nu exist! dovezi c" cei doi s!ar fi cunoscut
sau c" Demetru i!ar fi întâlnit pe copiii lui
Macedonski. Dac" înainte de scandalul

provocat de acuza#ia lui Caion $i procesul intentat
de Caragiale s" nu!l fi interesat în mod deosebit nici
scriitorul, nici opera, el trebuie s"!l fi câ$tigat prin
sus#inerea unui tân"r ce îndr"znise s" înfrunte o
personalitate mult deasupra condi#iei sale. Sup"rat
pe „Nenea Iancu” pentru bro$ura Mitic#, în momentul
procesului era $i el, fire$te, printre sus#in"torii lui
Constantin Ionescu. Ceea ce nu!l împiedica s" râd"
cu prietenii privind caricatura din Calendarul Moftului
Român ce!l reprezenta pe bard înaripat, a$ezat pe
un vraf de manuscrise, golu#, încins doar cu o pânz",
îns" cu joben pe cap, cântând la harp", cu o caraf"
de vin $i un pahar la picioare. De altfel bardul – el
însu$i lipsit complet de sim#ul umorului $i al ridicolului
– era favoritul caricaturi$tilor vremii, printre care
$i cunoscutul N. Petrescu!G"in". 

Mai târziu, în timpul studen#iei, chiar de nu!i
citise volumele ap"rute pân" atunci, Demetru trebuie
s"!l fi v"zut sau întâlnit pe Macedonski în cafenelele
boemei bucure$tene unde!$i #inea întâlnirile cena!
clul „Literatorul”, în r"stimpurile dintre evad"rile în
str"in"tate, excursiile din #ar" sau vizitele la discipoli
ale celui ce se considera sabotat $i victimizat de
contemporani. Poate c", atras de prietenii s"i de
la Litere, Demetru a audiat $i el m"car una dintre
conferin#ele de la Ateneu. Sau, din curiozitate, a
r"sfoit diferitele publica#ii în care, convins de propria
m"re#ie, bardul reproducea $i referin#ele elogioase
despre crea#iile sale. &i, de!l privea de la distan#",
Demetru trebuie s" fi fost atras $i treptat cucerit
de acest personaj ce!$i tr"ia via#a cu o energie

$i un curaj care lui, delicat
din fire, îi lipseau. C" numele
s"u nu apare în listele cu
discipolii sau apropia#ii
poetului din biografia lui
Adrian Marino e de în#eles.
De$i compunea $i el poezii,
recitate într!un cerc restrâns
de prieteni sau ascult"tori
ocazionali din cafenele, Demetru nu se considera
poet. Oricum îi repugna stilul ceremonios, protector,
paternalist, dominator, al bardului egolatru, de sub
tutela c"ruia s!a sustras $i Tudor Arghezi. Pe de alt"
parte, de$i muzica f"cea parte din arsenalul literar
macedonskian, urechea era doar unul dintre orga!
nele de sim# incluse în teoria lui despre sinestezie.
Iar pasiunea de c"p"tâi a lui Demetru fiind Muzica,
evident c" nu putea s"!l aleag" de mentor pe
Macedonski. Con$tientizarea faptului c" nu!$i dorea
s" devin" scriitor a contribuit, probabil dup" moartea
tat"lui s"u, la decizia de a începe, oricât ar fi fost
de târziu, s" urmeze cursuri de contrapunct la con!
servator. Numai c", lipsit de încrederea de nezdrun!
cinat a bardului $i f"r" acel cineva care s"!i remarce
talentul $i s"!l îmboldeasc", Demetru s!a l"sat,
în cele din urm", cople$it $i învins de boal" $i/sau
de cine $tie ce alte probleme c"rora nu le g"sea
rezolvarea.

Imposibil ca Demetru s" nu fi aflat $i de
preocup"rile extraliterare atât de variate ale
poetului Nop"ilor, atras, la fel ca el, de $tiin#ele

$i noile realiz"ri ale tehnicii. Eliza Vorvoreanu
men#ioneaz" c" Mitic" citise romanele lui Jules
Verne, la fel $i revistele de popularizare a $tiin#ei
$i era fascinat de aparatele de zbor. „Suit pe acope!
ri$ul casei, cu globul constela#iilor în mân", studia
a$ezarea stelelor pe firmament” (Urmuz, 2017,
p. 164). &i nu e de mirare, c"ci lumina produs" de
explozia meteoritului din Tunguska (Siberia), în iunie
1908, a fost v"zut" $i în Europa, iar în 1910 cometa
Halley $i!a f"cut din nou apari#ia. Macedonski,
observator $i experimentator preocupat, pe lâng"
toate celelalte, de mecanica $i forma corpurilor
cere$ti, a fost primit în Societatea astronomic"
francez". Membru activ, a #inut comunic"ri $i a
prezentat un memoriu despre propagarea luminii
în vid. Îns" pe Urmuz îl pasionau mai mult acustica
$i aparatele de transmitere a sunetului. 

S" nu uit"m îns" de pasiunea poetului pentru
ciclism $i distan#a Bucure$ti!Bra$ov $i retur parcurs"
în timp record. De$i prefera s" $ad" pe taburetul din
fa#a pianului, ap"sând când $i când pedala, Mitic",
al"turi de fra#ii s"i, a înv"#at s" mearg" pe bicicleta
pe care $i!o cump"rase tat"l lor abia dup" întoarcerea
de la Paris. Adept al mi$c"rii, dar cu venituri ce nu!i
permiteau s" le cumpere $i copiilor biciclete, doctorul
igienist îi ducea s" asiste la cursele de pe velodromul
„Victoria”. Fra#ii s"i „ione$ti” f"ceau haz pe seama lui
Mitic", sus#inând c" doctorul îl rebotezase Dumitru
Dumitrescu în cinstea celui mai bun „alerg"tor”, care,
pe bicicleta „Materna”, a fost campion absolut între
1890 $i 1895. Macedonski se num"rase printre primii
scriitori posesori de biciclete de concurs, al"turi de
Vlahu#" $i Delavrancea. A$a c", din câte se pare,
$i Celica mai pedala uneori, de$i, la fel cu Mitic",
prefera s!o fac" la pian. Îns" prima femeie ciclist" din
regat fusese faimoasa curtezan" Mi#a, supranumit"
„Biciclista”. N"scut" în satul Di#e$ti, Prahova, în 1885,
ea atr"gea toate privirile când, echipat" în pantaloni,
trecea pedalând pe Calea Victoriei. Poate c" Demetru
s!a înamorat $i el de „amazoan"” $i o vizitase în casa
superb" cu decora#ii baroce de lâng" Biserica Amzei
(zice!se, d"ruit" ei de însu$i Prin#ul Ferdinand).
Fiind $i el printre „refuza#i”, precum regele Manuel
al Portugaliei, Mitic" î$i jurase s" se r"zbune.

În ce prive$te influen#a lui Macedonski asupra
micii opere a lui Urmuz, un moment important trebuie
s" fi fost apari#ia volumului Le calvaire de feu, publi!
cat la Paris în 1906. Primul capitol în român" ap"ruse
deja, cu subtitlul Roman reprezentativ, în 1893, în
Literatorul, $i atr"sese ironiile lui Caragiale, publicate
anonim în Moftul român. Capitolul a fost republicat
în Cartea de aur, al"turi de alte proze ale poetului.
Cu înc" dou" capitole tip"rite în 1903, Macedonski
considera versiunea în român" încheiat".

Urechea urmuzical! (IV)
Ana OLOS
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Cum îns! lucrase paralel la cea în francez!,
a preferat s"o publice întâi pe aceea, fiindu"i
neprielnic! atmosfera de acas!. Miza pe

gustul mai rafinat al francezilor în a aprecia proza
poetic!, simbolismul #i erotismul romanului s!u #i era
convins c! succesul din Fran$a va influen$a favorabil
receptarea versiunii în român!. Dar între timp a avut
grij! s! produc! vâlv! în presa de acas! pe seama
succesul extraordinar al romanului s!u tip!rit
în 80.000 de exemplare la Paris.

Demetru avea deja 23 de ani. Nu mai era un
adolescent amator de lecturi interzise de p!rin$i.
F!cuse armata #i trecuse, voit, curios, sau mai
degrab! târât de prieteni #i cu cine #tie ce conse"
cin$e, prin ritualul ini$ierii trupe#ti. Acum era preocu"
pat de filosofie, dar #i de viitorul de loc surâz!tor,
cu o carier! într"un domeniu pe care nu #i"l alesese.
Mai era îngrijorat #i de boala tat!lui s!u. %i de"ar
fi primit de la cineva romanul lui Macedonski, nu
e sigur c! l"ar fi citit. Poate #i din pricina limbii.
Nu c! n"ar fi cunoscut franceza. O înv!$ase înc!
în copil!rie. Citise #i literatur! francez!. Îi citise #i
pe Pascal #i Descartes #i pe câ$i al$ii. De#i mai pu$in
romane. %i nu"l atr!gea ideea de a citi cartea unui
scriitor român care scria roman în francez!, cu toate
c! admira îndr!zneala lui de"a dreptul nebuneasc!
de a se crede urma#ul unor Balzac sau Flaubert
#i de a se pune al!turi de un Zola. 

Dup! absolvirea facult!$ii #i moartea tat!lui s!u,
devenit judec!tor stagiar, departe de cas!, f!r! pian,
f!r! prieteni #i preumbl!rile nocturne din capital!,
începu s!"#i pun! pe hârtie povestioarele absurde
cu care î#i distrase fra$ii #i prietenii. Dar preocupat
de nume #i cuvinte, de idei ce"l asaltau, mai mult

gândea decât scria. E posibil s!"#i fi amintit atunci
#i de romanul lui Macedonski publicat la Paris #i
s!"i fi încol$it în minte ideea de a scrie #i el un roman.
Mutat dintr"o localitate în alta, nu numai c! timpul nu"i
permitea, dar nici nu voia s! scrie un roman în sens
tradi$ional #i cu atât mai pu$in unul „fluviu”. C!utând
modele, #i"a amintit de poemele în proz! ale lui
Baudelaire citite în timpul liceului. (În articolul Urmuz
!i Baudelaire, ap!rut în Acolada, XI, nr. 4/113, am
scris despre rela$iile intertextuale dintre micul roman
al lui Urmuz #i poemele în proz! ale poetului fran"
cez.) Admirase ideea lui Caragiale de a exploata
genul scurt: schi$e, momente, telegrame. A#a ceva
dorea s! scrie #i el. Sau mai degrab! ceva asem!"
n!tor „Cuget!rilor”, ale lui Pascal, Descartes, ale
lui Nietzsche din "tiin#a voioas$... %i asta"i aminti
de Eminescu #i Cuget$rile s$rmanului Dionis...
Poate va reu#i s!"i dea o replic! simbolistului
#i instrumentalistului ce se crede un geniu.

La prima vedere, s"ar p!rea c! „romanul”
lui Urmuz Pâlnia !i Stamate nu are nicio
leg!tur! cu romanul macedonskian. S"au

f!cut asocia$ii cu romanul balzacian. S"au g!sit
paralelisme cu Odiseea lui Homer, prototipul roma"
nului modern, parodiat #i de îndr!gostitul de muzic!
irlandez James Joyce în Ulysses. Îns! Urmuz nu
s"a gândit s! (re)scrie epopeea în miniatur!. Nici
o partitur! de oper!. Personaje, teme #i motive,
arhetipuri se suprapuneau în mintea sa de muzician,
trecut #i printr"un an de medicin!, pe o structur!"
schelet de roman. În lumea miniatural! a eroului s!u
filosof, obiecte din realitate pot primi func$ii alegorice
sau valori simbolice, cum sunt $!ru#ul, masa f!r!

picioare #i obiectele de pe ea. Realul se amestec!,
alterneaz!, se suprapune cu mitologicul, fantasticul,
oniricul, absurdul. Astfel filosoful idealist Stamate, un
Ulise desprins de $!ru#ul/catarg de care fusese legat
cu odgonul de nevasta analfabet!, compozitoare de
madrigaluri „dup! ureche”, se las! vr!jit de cântecul
de siren!. Influen$at de simbolism, vede în pâlnia
ruginit! întruchiparea ideii de femeie #i o va #i folosi
ca atare ca instrument în mod... pragmatic. Iar tân!"
rul Bufty îi va urma exemplul. Încercând s! g!sim
o influen$! a lui Macedonski, ne"am putea gândi la
Noaptea de februarie în care poetul face o „descin"
dere"reportaj” la un bordel, îns! din perspectiva
poeziei sociale, „pâlnia” fiind o versiune metamorfic!
a prostituatei în vârst! care interpreteaz! la pian un
fragment din Trubadurul lui Verdi. Dar asta aminte#te
mai degrab! de Fuchsiada, unde cel care cânt!
la pian este cel care urmeaz! s! fie ini$iat de zei$!
pe muntele Parnas! Numele muntelui asociindu"se
în... urechea urmuzical! cu parnasianismul #.a.m.d.

Dac! în Pâlnia !i Stamate n"am g!sit,
deocamdat!, rela$ii intertextuale destul
de conving!toare cu opera lui Macedonski,

e de $inut totu#i minte c!, în inten$ia autorului, a fost
mai întâi un roman cu titlul Thalassa în fragmentele
publicate în român!, apoi Le calvaire de feu, numit
„Ce livre” #i dedicat „À la France, cette Chaldée”,
devenit Marea epopee în versiunea româneasc!
din 1916. S! fie o pur! întâmplare c! Fuchsiada,
compus! de Urmuz, mult mai târziu decât celelalte
proze, inclusiv romanul s!u, e un „poem eroico"erotic
#i muzical, în proz!”? Deci... Mica epopee? Avem
convingerea c! nu! R!mâne de demonstrat...

Corneliu Zeana, Ultima ardere pe rug.
Sighi!oara – Schässburg, Editura Cartex,
Bucure"ti, 2021

Pe teritoriul României de ast!zi arderile pe rug
au fost rare #i s"au petrecut numai în Transilvania.
Titlul vorbe#te de ultimul autodafe din Sighi#oara,
dar în alte localit!$i transilvane au mai fost arse pe
rug trei femei, una, în 1730, la Carei, #i alte dou!,
în 1745, la Suzlo. În 1768, împ!r!teasa Maria Tereza
d! un ordin de interzicere, astfel încât procesele
intentate vr!jitoarelor sunt oprite. În toate cazurile
de ardere pe rug din Transilvania, acuza$ia a fost
de vr!jitorie.

Romanul spune istoria unei tinere femei, orfane,
crescute la o m!n!stire de maici, care, apoi, în urma
hot!rârii stare$ei #i a ob#tii c!lug!re#ti, deoarece tre"
cuse de vârsta copil!riei, a fost m!ritat! cu un m!ce"
lar cu zece ani mai vârstnic. Ana era de o tulbur!toare
frumuse$e, stârnind gelozia femeilor care, #i din
diverse alte motive, au depus numeroase plângeri
la Judec!torie împotriva ei, acuzând"o de vr!jitorie,
deoarece sucea min$ile b!rba$ilor care ajungeau
s! o priveasc!. (Autorul, pe coperta a patra)

Crina Decusar!#Boc"an, Iulia Hasdeu,
un destin nedrept"#it, Editura UZP "i Editura
Asocia$iei Iulia Hasdeu, Bucure"ti, 2021

Volumul urmeaz! lucr!rilor Rena!terea unui nume
(2002, 190 p.) #i Omagiu Iuliei Hasdeu (2004, 180 p.)
#i cuprinde materiale referitoare la via$a #i opera Iuliei
Hasdeu, prezente în presa scris! din ultimul deceniu.
S"a intervenit uneori asupra textelor spre a evita
repetarea unor informa$ii necesare doar în momentul
respectiv, îns! devenite redundante& s"a renun$at
la o serie de materiale #i la unele titluri, precum
#i la men$ionarea publica$iei în care a ap!rut textul

din volum, îns! în Addenda sunt date titlurile
revistelor unde au ap!rut articole despre Iulia Hasdeu
semnate de aceea#i autoare. Eseul despre accesul
la mo#tenirea Hasdeu pledeaz! pentru profilul veridic
al româncei, care, de peste un secol #i jum!tate,
continu! s! aib! rezonan$! în realitatea noastr!.
Sub acest aspect, am considerat oportun s! includem
#i câteva interviuri ap!rute de"a lungul timpului în
diferite publica$ii culturale, materiale referitoare la
aspecte din via$a #i crea$ia Iuliei Hasdeu. Acestea
o aduc contemporanilor pe ultima descendent! a
neamului Hasdeu. (Autoarea, în Not! asupra edi$iei)

Mihai Posada, Cartea convorbirilor 2, Editura
Agnos, Sibiu, 2020

Un volum de dialoguri (al doilea, dup! cel ap!rut
în 2011, la Limes, #i pe care acesta îl continu!)
realizate între anii 2000 #i 2019, cu o seam! de
personalit!$i cultural "spirituale din $ar! #i din exilul
românesc, în inten$ia de a alc!tui o punte #i de
a recl!di în con#tiin$ele contemporanilor o reprezen"
tare unitar! a culturii române#ti, peste #i dincolo
de desp!r$irile operate ideologic, de fragment!rile
impuse prin for$! politic!. Exilul, diaspora #i „acas!”
(…), consonante acestei idei auctoriale, fac una:
cultura româneasc! de dinainte, din timpul #i de
dup! comunism, #i se cuvine a fi receptate ca atare. 

Aproape toate dialogurile au ap!rut în presa
de limba româneasc! din $ar! sau din str!in!tate.
Publicarea lor în volum ca o restituire împreun! a
fragment!rilor impuse de apari$ia în publicistica a
dou! decenii convinge cititorul de avantajele acestui
gen de tip!rituri: ofer! posibilitatea unei priviri de
ansamblu asupra chestiunilor dezb!tute #i face
evidente inten$iile culturale propuse pe tot parcursul
realiz!rii convorbirilor. (Autorul, pe coperta a patra)

Vasile Szolga, Cafea amar", Editura Betta,
Bucure"ti, 2020

În acest volum [A fost editat în contul Premiului
„F!nu# Neagu”, ob$inut de autor pentru proza cu
care a participat la edi$ia a IV"a/2020 a Concursului
Na$ional de Proz! Scurt! „Nicolae Velea”. Premiul
a fost sponsorizat de Editura Betta #i ADEPC –
precizare pe pagina de gard!.] m! întorc la povestiri
de proz! scurt!. (…) El are în fapt dou! p!r$i. Prima
parte, scris! înainte de perioada în care ne afl!m
#i anume, în pandemia produs! de un a#a"zis virus
uciga#, reprezint! povestiri de proz! scurt! cu care
am obi#nuit cititorii mei (câ$i or fi). A doua parte
con$ine povestiri începute ca un jurnal odat! cu
decretarea st!rii de urgen$! #i a continuat cu unele
povestiri imaginate privind viitorul nostru incert
datorit! necazului care s"a ab!tut asupra noastr!
(a tuturor din $ar! #i din întreaga lume). (Autorul,
în prefa$!)

Florea Gu$!, M"rturisiri !i gânduri. Despre un
drum mai lung ca un secol. Memorii, 2 volume,
Editura Stephanus, Pite"ti, 2020

A scrie despre cartea de memorii a profesorului
[Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Pite#ti] Florea
Gu$!, un om care a tr!it aproape cât un secol, repre"
zint!, pentru mine personal, o onoare #i o satisfac$ie
imens!. (…)

Scris! de"a lungul a peste 40 de ani, cartea a
cunoscut un proces permanent de autoconstruc$ie
specific unei munci continue de autocunoa#tere #i
dezvoltare personal!. În primul volum, a trecut de
la prezentarea drumului personal la eviden$ierea
domeniilor de interes extraprofesional #i uman. În
volumul al doilea sunt înserate gânduri ale autorului
sub form! mixt!, de proz! ritmat! #i poezie, expri"

mând de fapt mesaje de
apreciere, cinstire, iubire,
mul$umire, durere, bucurie,
încredere fa$! de lume #i via$!,
în general. 

Structurat! în 2 volume,
lucrarea red! parcursul dom"
nului profesor Florea Gu$! în
toate laturile vie$ii sale. Primul
volum cuprinde 3 p!r$i: Dedi%
ca#ii, omagii !i recuno!tin#$,
M$rturisiri despre mine !i dru%
mul meu #i M$rturisiri despre
domenii care m%au preocupat.
(Mihaela V. Asandei, în Prefa$!)

Semn(al) de carte
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Virusul pe care nu mai este corect s!"l
numim „chinezesc” (comuni#tii lui Xi Jinping
au plantat suficiente balize care s! jaloneze

rute alternative spre originea bolii) a r!v!#it Europa,
goana dup! vaccinuri a îndep!rtat Marea Britanie
de noua deutsche ordnung, marca von der Leyen, #i
a n!v!lit peste zone s!race, neechipate #i nepreg!"
tite s! se confrunte cu groz!viile noii crize sanitare. 

Africa nu a avut cum s! r!mân! în afara
tornadelor de virusuri #i în cumplita cotropire mor"
tal! a fost cuprins! una dintre $!rile considerate
de comunitatea interna$ional! drept stabile #i demo"
cratice, Senegal. Prim!vara lui 2021 a adus
nemul$umire #i proteste pe str!zile capitalei,
Dakar. Restric$iile impuse pentru limitarea
îmboln!virilor au provocat pr!bu#irea
a numeroase afaceri mici, locale, care
contribuiau la supravie$uirea economic!
a milioane de familii. Foarte mul$i tineri
au r!mas f!r! un loc de munc! #i un venit
stabil. Un tân!r din trei a devenit #omer.
Liderul opozi$iei senegaleze, Ousmane
Sonko, foarte popular în rândul electora"
tului tân!r, a fost arestat #i acuzat de viol.
Eliberat pe cau$iune, el a declarat c! a
devenit victima unui #antaj politic orchestrat
de pre#edintele Macky Sall, ceea ce nu
pare tocmai lipsit de temei. Ori de câte
ori autorit!$ile s"au confruntat cu tensiuni
sociale, au mai aruncat în aren! câte un
demnitar sortit s! suporte circul mediatic al
unei arest!ri publice. S"a întâmplat în martie
2013, când a fost arestat Karim Wade, fiul
fostului pre#edinte, acuzat de corup$ie. Tot
în martie, patru ani mai târziu, a fost arestat
#i acuzat de corup$ie Khalifah Sall, primarul
capitalei, Dakar, cel mai mare ora# senega"
lez, port la Atlantic, centru bancar important pentru
vestul Africii francofone. Arestarea lui Ousmane
Sonko în 2021 a venit ca un strig!t de lupt! pentru
cei marginaliza$i #i sechestra$i de m!surile de pro"
tec$ie sanitar!. Oameni nec!ji$i, panica$i din cauza
noilor amenin$!ri la adresa lor #i a familiilor lor, au
provocat cele mai grave tulbur!ri sociale. Protestele
anti"guvernamentale au devenit violente, mul$imea
a jefuit marile magazine, a distrus bunuri publice
într"o desc!rcare a tensiunii colective provocate
de o amenin$are ale c!rei cauze r!mân un fel de
secret de stat monopolizat în cercul puterii politice. 

For$ele de ordine au blocat str!zile capitalei. În
$inut! de lupt!, jandarmi #i poli$i#ti au pornit o cam"
panie la fel de brutal! de reprimare a protestelor.
Manifestan$ii au anun$at c! unsprezece persoane,
între care doi adolescen$i, au fost omorâte de focurile
comandourilor de controlare a mul$imii, care au folosit
muni$ie de r!zboi în ciocnirile de strad!. Tensiunea
devenea amenin$!toare #i opozi$ia le"a cerut sus$i"
n!torilor ei s! renun$e la proteste ca s! nu creasc!
num!rul victimelor din rândul civililor. Starea de
nemul$umire #i de îngrijorare nu a disp!rut. Criza
economic! provocat! de criza sanitar! a distrus
câteva ramuri economice care men$ineau Senegalul
pe linia de plutire. Primul sector torpilat a fost
turismul, care îi aducea $!rii aproximativ un sfert
din venituri. Americanii #i vest"europenii nu au mai
circulat, companiile aviatice #i"au redus num!rul
de zboruri #i interesul pentru zonele pitore#ti ale
Senegalului a sc!zut dramatic. 

Aurmat industria pescuitului. Datele oficiale
senegaleze arat! c! trei sute de mii de tone
de pe#te oceanic au fost recoltate ilegal în

fiecare an de pescadoare"uzin! sub pavilion rusesc,
ucrainean sau mauritanez. Pentru o $ar! cu un
produs intern brut de 1675$ per capita (locul 105 în
lume) supravie$uirea economic! a fost un mers pe
sârm! deasupra unei pr!pastii f!r! fund. Reducerea
traficului comercial global a lovit dur exporturile de
petrol rafinat (13 la sut! din valoarea total! a expor"
turilor), de aur (10 la sut!) #i de fosfat de calciu
(8,1 la sut!).

Protestele violente #i reprim!rile brutale au
agravat starea de incertitudine #i nervozitate popu"
lar! într"o $ar! care a traversat cele #ase decenii
post"coloniale cu un grad de stabilitate rar întâlnit
în Africa. Senegalul a fost considerat o reu#it! în anii

de independen$!. Primul pre#edinte (1960–1980),
Leopold Sedar Senghor, un intelectual valoros,
o personalitate luminat!, a fost primul african ales
membru al Academiei Franceze, a impus termenul
de negritudine ca descriere identitar! a Africii #i a
fost unul dintre cei trei #efi de stat africani care au
demisionat din func$ia de pre#edinte f!r! congestii
politice, #antaje sau lovituri de palat. %i totu#i,
presiunile sociale provocate de restric$ii #i de priva"
$iuni economice au r!scolit societatea senegalez!. 

Cea mai grav! #i mai îngrijor!toare consecin$!
a fost reluarea migra$iei ilegale c!tre Europa prin
punctul de halt! al arhipelagului Canare, teritoriu

spaniol. Mai ales tinerii
r!ma#i f!r! venituri, f!r!
un loc de munc!, s"au
gr!bit s! se arunce în
prima ambarca$iune
#ubred!, cu speran$a
disperat! c! #i"ar putea
g!sit un rost în Europa
prosper!, blocat! #i
ea de r!spândirea viru"
sului uciga#. Condi$iile
navig!rii clandestine
mai bine de o mie cinci
sute de kilometri de la
$!rmul senegalez pân!
în insulele spaniole
din dreptul Marocului
i"au expus pe cei mai
îndr!zne$i unei sor$i
tragice. În martie 2021,
dou! sute de persoane
s"au îmbarcat pe un mic
pescador. La mai pu$in
de zece kilometri de

mal, motorul s"a supraînc!lzit din cauza greut!$ii
prea mari a celor înghesui$i la bord, a luat foc #i
a explodat. O sut! treizeci #i nou! de oameni au
murit #i cincizeci au fost salva$i de pescarii din zon!.
La numai câteva zile, tragedia s"a repetat, când
o ambarca$iune cu cel pu$in o sut! patruzeci de
migran$i s"a r!sturnat departe în larg #i a disp!rut
cu pasageri cu tot. Tot în prim!vara lui 2021, o ve"
det! rapid! a marinei militare senegaleze a plecat
în urm!rirea unei ambarca$iuni a trafican$ilor supra"
aglomerat! cu migran$i ilegali. C!pitanul a f!cut
o manevr! ca s! scape de urm!ritori în apele inter"
na$ionale #i a lovit propria ambarca$iune de cea
a marinei. Majoritatea celor afla$i la bord au murit
#i doar treizeci #i nou! de persoane au fost returnate
la baza naval! senegalez! Faye Gassama. 

Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia$i,
UNHCR, a constatat c! ruta atlantic! a devenit
din nou popular! pentru traficul ilegal de per"

soane, din cauza conflictelor terestre prelungite,
a închiderii grani$elor sub amenin$area pandemiei
#i a controalelor tot mai severe pe teritoriile de la nord
de Senegal, respectiv Mauritania #i Maroc. „Aceast!
tendin$! va continua, dat fiind contextul actual.
Trebuie s! facem mai mult ca s! ne lupt!m cu mafiile
nemiloase care se reorganizeaz! [în condi$iile pan"
demiei] ca s! se poat! juca în continuare cu vie$ile
oamenilor. Drumul pe mare dureaz! zile #i chiar
s!pt!mâni. Este ruta cea mai periculoas!. Unele
ambarca$iuni primesc #i o sut! de oameni peste
capacitatea de îmbarcare #i migran$ii î#i risc! efectiv
via$a”, comenta María Jesús Vega, purt!toarea de
cuvânt a UNHCR, Spania. (ne"np.facebook.com/
europemustact/posts/187531069526262, accesat
27 martie 2021)

Zeci de mii de africani au r!mas bloca$i în condi$ii
periculoase la frontiere, ascun#i prin galerii de mine
abandonate, prin porturi, prin tabere de tranzit, dup!
ce statele de pe rutele ilegale s"au izolat #i s"au
închis. O mie opt sute de muncitori nigerieni au
r!mas în zonele aurifere din Burkina Faso, mai
mult de o mie de migran$i din Mali #i Senegal nu au
mai putut p!r!si Mauritania. Cu to$ii proveneau din
comunit!$i marginalizate, extrem de vulnerabile în
fa$a pandemiei. În martie 2020, autorit!$ile din Africa
subsaharian! au raportat aproape cincizeci de mii de
îmboln!viri #i o mie opt sute de decese într"o singur!
lun!. Bilan$ul a devenit din ce în ce mai îngrijor!tor

#i Organiza$ia Mondial! a
S!n!t!$ii a avertizat c! nu
peste mult timp continentul
negru cu aproape un miliard
#i jum!tate de locuitori ar
putea s! devin! urm!torul
port de origine al unui nou
val global de infectare. 

Trafican!ii îi speculeaz" la sânge pe cei
hot!râ$i s! ajung! în Europa cu orice pre$.
Cotidianul britanic The Guardian a primit

informa$ii credibile potrivit c!rora numai trecerea
frontierei din Mali în Libia a crescut de la 80$ la 300$
în numai câteva luni. Grupuri de emigran$i care nu
pot pl!ti supliment!rile de tarife pe parcursul drumului
sunt abandonate de c!l!uze. În mai 2020, aproape
trei sute de migran$i din vestul Africii au fost p!r!si$i
în de#ert la sud de Libia, la o zi de mers pân! la cea
mai apropiat! a#ezare. Organiza$ia Mondial! pentru
Migra$ie, OMM/OIMP a ini$iat negocieri cu $!rile vest"
africane pentru crearea unui coridor de siguran$! prin
care organiza$iile umanitare s!"i recupereze pe cei
abandona$i #i s!"i repatrieze. Corup$ia local!, teama
guvernelor de infectare a popula$iei #i lipsa de fonduri
pun o presiune enorm! pe organizatorii unor
asemenea ini$iative. 

Pericolul infect!rii în aglomer!rile de migran$i este
echivalent cu explozia unei bombe biologice. „Covid
a amplificat tot mai grav tendin$ele negative ale
migra$iei din ultimii cinci ani. Nu numai c! mii de
oameni sunt bloca$i, dar #i agen$iile umanitare au
un spa$iu de mi#care #i de operare tot mai limitat.
Migran$ii nu se mai pot întoarce acas! #i nici nu
au cum s! supravie$uiasc! acolo unde i"a izolat
pandemia.” (Idem)

În cadrul unei anchete printre cei care au rezistat
tuturor amenin$!rilor, autorit!$ile au descoperit c!
majoritatea celor pleca$i fugeau din calea conflictelor
interne sau a violen$ei generale din zona Sahel, dar
#i de teama îmboln!virii în condi$iile în care guvernele
nu puteau sau nu #tiau cum s! previn! r!spândirea
virusului. Investiga$iile au descoperit c! cei mai mul$i
proveneau din Maroc, Senegal sau din Guineea.
Num!rul lor mare punea o mare povar! pe perso"
nalul spaniol din centrele de primire din Canare. 

Supravegherea rutelor maritime de"a lungul
coastelor Africii de vest în dreptul Marocului, pe
Atlantic, #i al Libiei, pe Mediterana, a f!cut ruta
Senegal – Canare singura cale de sc!pare pentru
migran$ii care reu#esc s! traverseze de#ertul #i ajung
la $!rmul african. 

Asocia$ii umanitare, ONG"uri sau agen$ii guver"
namentale le distribuie familiilor r!mase f!r! sprijinul
tinerilor ceva ajutoare, dar localnicii au nevoie de
mijloace de trai stabile. Neajunsurile economice
provocate de pandemie au lovit comunit!$i s!race sau
cu venituri modeste din vestul Africii. Efectul imediat:
disperarea de a sc!pa dintr"un mediu în care nu mai
exist! mijloace de supravie$uire. Localnicii se vait!
cu am!r!ciune c! politicienii vin cu câ$iva saci de
orez, î#i fac poze #i pleac!, dar nu mobilizeaz!
resurse pentru locuri de munc!. Vizitatorii de ocazie,
oricât de bine inten$iona$i ar fi, uit! c! nimeni nu"#i
p!r!se#te casa #i familia de pl!cere. 

La mai bine de cincisprezece ani de la
criza cayuco (schifuri mari de pescuit), 515
asemenea ambarca$iuni destinate pescuitului

costier au adus în Canare 31.678 de africani de la
izbucnirea pandemiei. Str!zile or!#elului Arguieguín
de pe insula Gran Canaria au fost inundate de
migran$i. Localnicii, poli$ia, autorit!$ile vamale s"au
mobilizat, pentru c! num!rul nou"veni$ilor era de zece
ori mai mare decât al localnicilor. Din 2020, în fiecare
lun!, aproape opt sute de africani au ajuns în micu$ul
ora#"port. Centrul de primire de cinci sute de locuri
este permanent ocupat de cel pu$in dou!"trei mii de
migran$i. Cei care nu mai au loc, dorm prin depozite
sau sub cerul liber, pe pietrele docului, printre
gunoaie #i #obolani. Prim!ria a cerut amenajarea
unor centre de primire mai mari în interiorul insulei.
Pandemia a f!cut aproape imposibil! repatrierea
str!inilor, fie cu avionul, fie cu nave comerciale
nevoite s! se supun! rigorilor #i m!surilor de
securitate sanitar!. 

Ruta senegalez" 
Nicolae MELINESCU
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Prozator, critic !i
cineast, Lucian
Ionic" s!a n"scut la

28 martie 1952, în Timi#oara.
Dup" un curs postliceal de
mecanic!ajutor pe locomotivele
Diesel electrice, a absolvit
Facultatea de Filosofie

(la Bucure#ti), urmat" de un curs postuniversitar
de specializare în montaj de film #i televiziune la
Institutul de Art" Teatral" #i Cinematografic" din
capital", între 1983!1984. Angajat de Laboratorul
sunet!foto!cineficare al Universit"$ii din Timi#oara
(pe care îl #i conducea pe la începutul anilor ’90),
a realizat, cu investi$ii modeste, o serie de filme
documentare #i #tiin$ifice utilizabile în înv"$"mântul
superior politehnic. „Jocului” cu imaginea filmat"
îi apar$ine #i filmul de anima$ie Întâlnirea, produs
împreun" cu Alexandru Donici. A p"r"sit aceast"
activitate în favoarea posibilit"$ilor de exprimare
oferite de mass!media, ajungând, prin anul 2004,
directorul Studioului TVR Timi#oara. Din aceast"
redirec$ionare spre publicul larg a mai vechii sale
pasiuni pentru imaginea filmat", au rezultat #i lucr"ri
specializate: Imaginea vizual! – aspecte teoretice
(2000), Dic"ionar explicativ de televiziune englez#
român (2005). A fost cadru didactic la Universitatea
de Vest, Timi#oara, specializat în sociologie. Ca autor
de SF, Lucian Ionic" a debutat înc" din anii liceului,
fiind publicat de Adrian Rogoz în CPSF cu o schi$"
al c"rei titlu, Teledragoste (1969), pare premonitor
pentru direc$ia urmat" de cariera profesional"
a viitorului filosof reprofilat. Membru fondator al
Cenaclului „H.G. Wells” (una dintre cele trei grup"ri
ini$iatoare ale fandomului românesc), a publicat
schi$e #i povestiri în revistele de profil din Timi#oara
(Paradox #i Helion), în Almanahul Anticipa"ia, precum
#i în câteva antologii SF, începând cu culegerea
Povestiri $tiin"ifico#fantastice, editat" în 1972 de Casa
de Cultur" a Studen$ilor Timi#oara, pe lâng" care
func$iona cenaclul mai sus pomenit. Seria continu"
cu Avertisment pentru lini$tea planetei, Întoarcere
pe planeta albastr!, Timpul este umbra noastr!
#i culegerea de texte traduse în englez", Twelve
(publicat" de Editura Sedona în 1995). Revista
electronic" Pro#Scris i!a reluat în martie!iunie 2002
un num"r de articole privitoare la rela$ia dintre
literatur" #i paraliteratur", elementele SF din litera!
tura general", însemn"rile despre ideea SF etc.
Volumul Ziua confuz! (1983), con$inând povestiri
de anticipa$ie, constituie debutul editorial al autorului.
Volumul ce i!a urmat, romanul %arcu, nu are tangen$e
cu SF!ul, men$inându!se între jaloanele unei scriituri
realiste cu tr"s"turi reporterice#ti sesizabile. La fel ca
în alte cazuri (Alexandru Ungureanu, Voicu Bugariu),
culegerii Ziua confuz! i!a fost decernat Premiul CC
al UTC pentru literatur" de anticipa$ie. Alte distinc$ii:
Premiul pentru eseu la Consf"tuirea pe $ar" a cena!
clurilor de anticipa$ie (Romcon 1986, Ia#i), Premiul I
la Romcon 1989 (Timi#oara), precum #i mai multe
premii na$ionale #i interna$ionale pentru filmele
documentare realizate.

Specificul anticipa#iei lui Lucian Ionic"
const" în rafinata dispersie a elementului
SF prin substan$a unui univers familiar.

Înconjurat" de discre$ie, ideea specific" nu se pierde
#i nici nu se dilueaz". Ea reu#e#te în schimb efectul –
de natur" estetic" – al unei insolite „tulbur"ri” a
imaginii, care face ca titlul volumului Ziua confuz!
(1983) s" ne apar" ca foarte inspirat. Povestirile din
aceast" culegere î#i refuz" deliberat spectaculosul

#i, la fel, condi$ia eroic" a personajelor. Oamenii
sunt surprin#i de regul" în ipostaza de figuri m"runte,
#terse, deloc caricaturale totu#i. Condi$ia modest"
nu înseamn" automat #i vid psihologic, dar pretinde,
spre a fi sugerat" conving"tor, instrumente de fine$e.
Autorul le posed", dovedind un remarcabil talent
de portretist al mediocrit"$ii confruntate cu sublimul.
Generoas", tema $ine de repertoriul comic mai
curând decât de cel dramatic, fiindc" e deplasat
s" vorbe#ti de ni#te veritabile e#ecuri acolo unde
#tii de la început c" personajele nu pot fi la în"l$imea
misiunilor excep$ionale ce li se propun. Teo Gil din
Totul este posibil întâlne#te astfel marea #ans" de
a schimba rutina c"ldu$" a vie$ii lui de func$ionar
anonim cu o activitate
nelimitat creatoare, care
l!ar transforma probabil
într!un demiurg al viitorului.
Ner"bdarea de a se „apuca
de lucru” la un Institut de
cercet"ri fundamentale
nu are de întâmpinat alt"
piedic" decât o acut"
#i în final invincibil" criz"
de idei, dizolvându!se cu
vremea într!o îngrijorat"
resemnare. Pân" #i gândul
(tulbur"tor, evident) c" ar
putea întreprinde orice,
cu condi$ia s" g"seasc"
obiectivul „fundamental”
corespunz"tor marilor
a#tept"ri ale celorlal$i,
îl paralizeaz". Acolo unde
SF!ul mai vechi n!ar fi ezitat
s" utilizeze cli#eul inventatorului genial (în versiune
pozitiv" sau negativ"), Teo Gil ofteaz" ipocrit: „De!ar
fi ajuns în postul acela m"car cu patru, cinci ani mai
devreme, ar fi fost altceva!” Nedemn de jocul cu miz"
uria#" #i scaden$" în plin necunoscut se dovede#te
#i Leopold Zaremba din povestirea Nenum!rate
$anse. R"sf"$at pe nea#teptate de capriciile sto!
hasticii, el trece derutat printr!un #ir de situa$ii
avantajoase. Nelini#tea #i!o ascunde sub un zâmbet
enigmatic, visând la pierduta condi$ie, ocrotitoare, de
anonim. Cât despre Nelu Popescu din Ziua confuz!,
acesta tr"ie#te insolitul unei c"l"torii accidentale
în timp cu acuitatea semidoctului activ, fericit s"!#i
poat" consemna experien$a, pentru uzul urma#ilor,
în stilul de inimitabil" candoare cultural" pe care îl
suport" „Jurnalul personal vol. III” #i alte asemenea
preten$ioase caiete cu amintiri. Filtrat printr!un umor
re$inut, am"nuntul verosimil d" consisten$" siluetelor
umane. Un apreciabil sim$ al dozajelor împiedic"
prozele s" degenereze în #arj" facil", dar nota de
amuzament superior r"mâne mereu caracteristic"
textului.

Lucian Ionic" prefer" simplitatea clasic"
#i, în consecin$", ocole#te prudent compli!
ca$ia baroc" agreat" de al$i autori veni$i

în anticipa$ie odat" cu Noul Val. Recuzita SF nu
va putea conta aici pe suportul unor inventare
substan$iale #i nici pe caracterul de accentuat"
stranietate al obiectelor ei. Performan$a urm"rit" de
o asemenea proz", nicicând sc"pat" de sub un atent
control al resurselor sale #i al efectelor, pare s" fie
o normalizare a anormalului. Solu$iile din planul
genului vor r"mâne, prin urmare, dublate adesea
de unele valabile pentru exigen$ele registrului
„comun”. Invita$ia la dubl" lectur" tinde astfel
s" r"spund" unui mecanism estetic. Virtu$ile

premonitorii ale lui Acateu din Grij! p!rinteasc!
pot reprezenta, în fond, trucul prin care se pune
la ad"post – fie #i incon#tient – un remarcabil talent
al fabula$iei mitomane. În povestirea Tehnicianul $i
telefonul preten$ia personajului de a intra în leg"tur"
empatic" („subtil" #i discret"”) cu lucrurile seam"n"
a prob" de imagina$ie impus" de însu#i universul
domestic, tot mai expus invaziei de obiecte sofisti!
cate. În Nasturii, scriere bazat" pe extrapol"ri
inteligente, metafora „nasturilor vii” serve#te, între
altele, drept pretext pentru o delicat" punere în
discu$ie a labilei moralit"$i omene#ti. Pân" #i într!o
lucrare cu con$inutul prin defini$ie mai spectaculos
(La marginea ora$ului), bizarul trece în anodin odat"

cu declinul interesului public fa$" de
perspectivele, mereu incerte, ale „marelui
contact”. M"cinat de timp, de plictis #i de
îndoial", provocatorul subiect extraterestru
sfâr#e#te în neantul cotidian, al"turi de
subiectele neînsemnate. Mica tez" a auto!
rului pretinde c" abia atunci, într!o normali!
tate restabilit", inteligen$ele cosmice #i!ar
putea ie#i în întâmpinare cu adev"rat.

Opovestire ulterioar" volumului
de debut, Haustori (1989), este
momentul de culmina$ie al

anticipa$iei lui Lucian Ionic". Reg"sim aici,
împlinite, propriet"$i durabile ale scrisului
s"u: coeren$a subiectului (cu aceea#i
tendin$" de a remodela fantasticul într!un
tipar „plat”, natural), calmul discret!tensio!
nat al relat"rii, o bun" priz" a am"nun!
telor semnificative, sim$ al psihologiilor,
construc$ie epic" impecabil". O anticipa$ie

sigur" de sine, cu pas lent #i privirea senin". Un lic"r
uimit, un frison re$inut, fascina$ie #i nelini#te – reac$ii
normale #i sentimente normale înso$esc oroarea
rafinat!cotropitoare a unei stranii simbioze realizate
experimental între om #i lumea vegetal". Imaginea
respir" un aer de poezie suprarealist". Îi lipsesc
totu#i striden$ele, gustul delirului:

„St" pe marginea patului, astfel ca lumina de la
geam s"!i vin" bine #i s"!#i poat" cerceta nestingherit
vegeta$ia de pe trup. Pl"ntu$ele au crescut, au câte
dou" #i trei frunze alungite, nu mai arat" firave. Se
pare c" le merge foarte bine. Acum î#i trece palma
de!a latul pieptului, cu un gest ocrotitor. Îi face
pl"cere s" le simt" strecurându!se unduitoare printre
degetele r"sfirate% senza$ia de moale #i catifelat
îl umple de uimire #i de emo$ie. O tenta$ie necunos!
cut", dar cu atât mai puternic", îl atrage dincolo
de ea, într!un spa$iu abia b"nuit, plin de promisiuni
obscure, de neîn$eles. B"rbia îi st" proptit" în piept
#i prive#te atent, fascinat, tremurul vegetal. Pare un
gr"dinar pus pe nea#teptate în fa$a unei întâmpl"ri
neobi#nuite ce s!ar fi petrecut printre straturile sale,
ceva greu de crezut, dar de a c"rui evident" realitate
n!ai, totu#i, cum s" te îndoie#ti.” 

Cu o bun" înzestrare pentru critica de opinie,
autorul a p"truns în domeniu aducând însufle$irea
candid" #i uneltele simple ale prospectorului descins
în chip norocos deasupra unui filon aurifer. Articolele
sale mai vechi (Explica"ii necesare, Fantezie $i
naivitate în literatura de anticipa"ie, 1980% Privire
ipotetic! asupra devenirii literaturii SF, Justific!ri
$i argumente, 1981% „Verosimilitatea” în literatura
SF, 1984% Natura literaturii SF – contribu"ii $i pozi"ii
teoretice române$ti, 1985) evit" superficialitatea
zglobie ori ursuzenia iritabil" a parafrazelor
cenacliere.

Anticipa#ia !i ideile ei literare
Mircea OPRI!"

Într$o scrisoare comun", Spania, Italia, Grecia !i Malta i!au cerut în
noiembrie 2020 Comisiei Europene s" reanalizeze propunerea formulat"
deja pentru migran$i #i azilan$i prin care a fost conceput sistemul de iden!

tificare, amprentare #i înregistrare individual" în vederea analiz"rii dreptului la
azil sau a deport"rii în $ara de origine. Documentul celor patru aprecia c" regulile
solidarit"$ii #i angajamentele care se degaj" din ele ar fi trebuit redefinite în
condi$iile atacurilor tot mai amenin$"toare ale pandemiei. Mini#trii de Externe
semnatari ai memorandumului au ar"tat c" m"sura de control la sosirea migran!
$ilor nu trebuie s" conduc" la crearea unor mari centre închise de primire #i au
accentuat importan$a unui sistem eficient de repatriere. Pentru c", ar"ta Txema 

Santana de la Comisia spaniol" pentru asisten$a refugia$ilor, reac$ia la noul val
de migran$i din Canare e aceea#i ca în cazul insulei italiene Lampedusa #i a celei
grece#ti Lesbos: Uniunea European" consider" teritoriile insulare de la limitele
sale geografice ni#te simple pu#c"rii. „Pân" când nu vom avea un mod sigur,
legal #i organizat pentru ca oamenii s" se poat" deplasa, vom asista tot mereu la
asemenea tentative #i transporturi ilegale. Totdeauna se vor g"si unii gata s" fac"
trafic cu persoane disperate c"rora s" le vând" visul trecerii spre un alt t"râm mai
prosper.” (thegruadian.com/world/202/nov/29/canary!islands!struggle!with!huge!
rise!in!migration!arguiehuin, accesat 27 martie 2021)
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Oanumit! ingenuitate se tr!deaz! totu"i:
a privirii care alunec! u"or uimit! peste
„descoperirile” teoretice f!cute într#un

material familiar, r!sturnat din timp în timp "i de
lope$ile altora. Impresia este produs! nu de eventuale
stâng!cii profesionale, ci de caracterul metodei.
Dac! unii exploreaz! întinderile genului înarma$i cu
instrumentarul complicat al vreunui sistem teoretic
însu"it dinainte, Lucian Ionic! pare c! intr! în teritoriu
doar cu o hart! desenat! de mân!, încrez!tor în
propria sa inspira$ie. Aceasta nu#l în"eal!, condu#
cându#l mereu spre punctele importante, unde
deschiderea – sau redeschiderea – unui front de
lucru poate s! scoat! la lumin! ceva util pentru
în$elegerea anticipa$iei.

Ideile luate în discu$ie nu sunt noi, f!r! îndoial!.
Pe m!sur! ce le reg!se"te, autorul le cânt!re"te
din ochi, preocupat s!#"i stabileasc! o pozi$ie proprie
în raport cu ele. Bazat în mare m!sur! pe intui$ie,
procesul acesta nu e ferit de unele aproxim!ri
diletante. Ele vor fi îns! corectate ulterior, printr#o
elaborare mai îngrijit!. Subtilit!$ilor de gândire li se
prefer! t!ietura simpl! "i exact!, înl!n$uirea strâns!
a argumentelor nu este decât rareori tulburat! de
accidente retorice. Mai ales în textele de început,
gestul critic r!mâne marcat de o tendin$! morali#
zatoare. Vorbind, de pild!, despre deficien$ele
stilistice ale lucr!rilor SF, Lucian Ionic! are în minte
o pedagogie a scrisului. Comentând o contradic$ie
depistat! între „forma vremelnic!, aproape con#
junctural!” a genului (în ipostaza sa tehnicist!,
care mizeaz! exagerat pe "tiin$! "i pe scenografia
viitorului) "i, pe de alt! parte, „elementul uman
fundamental, ancestral”, el vizeaz! iar!"i defecte
tolerate, chiar încurajate printr#o dârz! teoretizare
aberant! în cenacluri. Dac! ocole"te, totu"i, polemica
deschis!, autorul o face nu atât din sl!biciune, cât
din scepticism. Unui dialog al surzilor prefer! s!#i
opun!, cu în$elepciune, r!ceala aparent! a expoze#
ului lucid, punctat din loc în loc de tirul calculat al
opiniei personale. Deserviciul adus anticipa$iei de
o propagand! realizat! prin argumente extraliterare
(psihologice, pedagogice etc.) apare astfel cât se
poate de limpede într#un ra$ionament amintind cauze
pledate în chip asem!n!tor – de Kernbach, Colin,
Hobana – "i axat pe paralela relevant!, pe reducerea
la absurd (Justific!ri "i argumente):

„Artele ca arte nu au nevoie de justific!ri, deci
nici literatura SF nu are nevoie de nicio justificare.
Existen$a ei îns!"i o legitimeaz!. Nu ar fi cât se poate
de straniu ca în revistele literare tradi$ionale [...] s!
apar! articole "i studii care s! argumenteze utilitatea
existen$ei, s! zicem, a romanului psihologic, a poeziei
de dragoste sau a acelui teatru numit commedia
dell’arte?” 

Dezvoltarea logic!, aproape rectilinie
a judec!$ilor permite, din fericire, "i un joc
de nuan$e care, ca în Natura literaturii SF,

d! suple$e ideii, atenuându#i totodat! tonul preten$ios:
„În ceea ce ne prive"te, consider!m c! literatura

SF reprezint!, în esen$!, o modalitate literar! "i nu
o tematic! diferit!. Pe de o parte, despre cosmonau$i
"i nave cosmice se poate scrie «obi"nuit», vezi de

exemplu Oriana Fallaci, Dac! soarele moare, sau
Evgheni Evtu"enko, Dulce #inut al poamelor, iar pe
de alt! parte, despre omul comun, de pe strad!, se
poate scrie în manier! SF. F!r! îndoial! c! literatura
SF a pus în eviden$! noi teme, noi motive literare,
dar acest fapt nu#i d! dreptul s! instituie un monopol
asupra lor.” 

Preocupat mereu de specificul genului, Lucian
Ionic! se situeaz! îns! constant de partea sa literar!.
Ceea ce nu#l împiedic! totu"i ca, în Literatur! "i
paraliteratur! SF (1987), s! descrie modul pervers
în care mult vehiculata concep$ie a suprema$iei
faptului literar în SF î"i poate altera con$inutul, prin
r!st!lm!cire interesat!, în practica relativ curent!
a crea$iei specifice "i a public!rii ei. Al!turi de Tinerii
"i literatura SF (1986), unde apar formulate conclu#
ziile unei anchete pe baz! de chestionar, articolul
citat mai sus ilustreaz! în publicistica autorului
o notabil! orientare sociologic!. În acest sens, cali#
ficarea sa este indiscutabil!, iar aprecierile trebuie
s! i se ia în serios când sus$ine – argumentat –
netemeinicia lamenta$iilor privitoare la o a"a#zis!
involu$ie, cantitativ! "i calitativ!, a genului în anii
preceden$i. La fel, când discut! în termeni de
mentalitate socio#literar! pozi$iile fundamentale
exprimate în raport cu anticipa$ia. F!r! a#"i pierde
din precizie, analizele câ"tig! acum fine$ea care
le lipsea în mai conven$ionalele eseuri anterioare.
Chiar "i aici, în declarat! investiga$ie sociologic!,
finalitatea studiului vizeaz! perfec$ionarea unei
practici literare. Concubinajul SF#ului literar cu
cel paraliterar îl indispune pe critic, de"i în principiu
el nu priveaz! niciuna din cele dou! orient!ri de
"ansa unei grile valorice proprii. Dar progresul
domeniului r!mâne în mod inevitabil legat de con#
"tientizarea unei deosebiri structurale, opera$ie
în absen$a c!reia o serie de confuzii risc! s!
se permanentizeze, stingherind crea$ia.

În texte ca Schi!a unei posibile structuri
(1982) "i Însemn!ri despre ideea SF (1987),
Lucian Ionic! viziteaz! teritorii mai specializate

ale unei teorii a anticipa$iei. Principala sa descoperire
este distinc$ia între mai generala „idee SF” "i „ideea
literar! SF”, ca modalitate specific! de investigare
a structurilor primare, cu valoare paradigmatic!
în gen. În esen$!, rela$ia e reductibil! la schema:
obiect – obiect în mi"care, unde mi"carea introduce
în primul termen o calitate nou!. Lucru în sine,
descriptibil doar într#o ipostaz! static! "i inactiv!
sub aspectul rela$ion!rilor complexe, „ideea SF”
ar depune m!rturie ca simpl! prob! de inventivitate
a scriitorului. R!mâne ca trecerea sa spre o realitate
superioar!, de „idee literar! SF”, s! se produc!
prin asumarea unei înc!rc!turi dinamizatoare (un
„în$eles”, o „semnifica$ie”). În consecin$!: „Dintr#o
existen$! amorf!, neutr! "i gratuit!, «ideea SF»
devine o existen$! cu sens, trecând astfel în axio#
logic”. Legat! de intui$ie "i expus! înc! aproxim!rilor,
aceast! despicare a firului sugereaz! totu"i un criteriu
de identificare obiectiv! a subliteraturii genului (care
n#ar con$ine decât „idei SF”, nu "i „idei literare SF”)
"i o clasificare tipologic!: SF#ul pur, axiomatica SF,
parabole SF. L!sat! s! func$ioneze la limita dintre

partea valid! a anticipa$iei "i maculatura ei (deci
în componen$a unui criteriu de valoare), distinc$ia
pomenit! mai sus este în"el!toare, întrucât depinde
categoric de necunoscutele semnifica$iei menite s!
transforme „ideea SF” în „idee literar! SF”. Tipologia
propus! trebuie v!zut! "i ea în sensul unui îndreptar
schematic, neînc!p!tor pentru unele scrieri rebele.
În acela"i timp altele, „impure”, pot migra de la un
tip al clasific!rii la cel!lalt, în func$ie de accentele
interpret!rii.

Contribu"iile teoretice ale lui Lucian Ionic!
au inteligen$!, chiar dac! unele solu$ii,
insuficient finisate, r!mân discutabile.

N!zuin$a secret! a autorului nu e str!in! de dina#
mitarea unor mai vechi cli"ee interpretative ce
defineau genul fie prin rela$ia cu "tiin$a, fie prin func$ia
sa prospectiv!. Succesul opera$iei demolatoare este
doar aparent, din moment ce nici con$inutul intim al
„ideii SF” "i al „ideii literare SF” nu poate fi desp!r$it
total de elementele "tiin$ei ori ale spiritului anticipativ,
oricât de elastic reprezentate. Pe traiectoria descris!
de ea spre motivul „folclorizat”, ideii SF i se testeaz!
pe rând natura, originalitatea, valoarea "i efectele.
Nu putem vorbi de un sistem închegat, fiindc! multe
probleme sunt abia schi$ate. În cazul altora, între#
b!rile cu miez sugereaz! r!spunsuri care deocam#
dat! întârzie s! se coaguleze în tiparul ferm al unor
ra$ionamente exacte. Interesant! pe fa$ete, v!dind
capacit!$i de organizare, teoria început! aici ar
putea deveni important! dac! s#ar extinde dincolo
de subiectul fatalmente limitat al „ideii SF” spre a
îmbr!$i"a un câmp mai larg de probleme. Mecanismul
are piese numeroase "i e de a"teptat s! func$ioneze
abia la îmbinarea lor perfect!.

Fascinat îns! de problema ideilor SF, Lucian
Ionic! va propune – "i nu o singur! dat!, ci repe#
tând invita$ia peste mai multe decenii – proiectul,
considerat în sine „tentant”, al unei Enciclopedii
a ideilor SF. Lucrarea ar fi de natur! s! explice
mul$imea de abord!ri "i de nuan$e care au dat, în
timp, na"tere subgenurilor anticipa$iei (cyberpunk,
steampunk etc.): 

„Deoarece au un rol definitoriu în SF, ar fi
binevenit! elaborarea unei enciclopedii a ideilor
SF, care s! le cuprind! "i s! le ordoneze, punând
în eviden$! rela$iile dintre ele, inclusiv evolu$ia lor
în timp, astfel structurat! încât s! ofere un acces
rapid la informa$ia c!utat!. O asemenea lucrare
ar fi un instrument valoros pentru scriitori, critici,
istorici ai culturii, dar "i pentru cititorii sau cinefilii
iubitori de SF.”

Constrâns de limitele propriului talent s! se
manifeste în mod predilect pe suprafe$e mici
(povestire, articol), autorul nu are totu"i curajul
"i puterea de a ataca de unul singur substan$a
unei opere de largi dimensiuni. El se men$ine în
situa$ia unui sem!n!tor de idei (idei SF, bineîn$eles),
a"teptând ca la corvezile enciclopediei s! se înha#
me benevol o echip! l!rgit! din cadrul fandomului,
exprimându#se fie "i într#o „solu$ie online de tip
wikipedia”. Ceea ce nu s#a întâmplat pân! în
prezent "i nici nu se întrev!d "anse s! se întâmple. 

George Corbu, Kir Papas, Muzeul statuilor. Sculpturi epigramatice,
Editura Bibliotheca, Târgovi#te, 2020

În Muzeul Statuilor – sculpturi epigramatice s#au întâlnit doi epigrami"ti,
venerabilul George Corbu "i Kir Papas (Adrian Chiri$!), care au în comun pe
lâng! faptul c! sunt dâmbovi$eni "i membri ai Societ!$ii Scriitorilor Târgovi"teni,
pasiunea "i performan$a în iscodirea unor des!vâr"ite – termenul este aici la locul

s!u – epigrame. (…)
Ideea „sculpturilor

epigramatice” îi apar$ine lui
Kir Papas, care îi arunc!
m!nu"a – în toamna anului
2017 – lui George Corbu, iar
maestrul, generos, accept!
dialogul care pe parcurs
dobânde"te, spiritele încin#
gându#se, specificul unui
poedinoc ce cre"te în
intensitate timp de "apte
luni cât dureaz! competi$ia#
conflict.

Cu Muzeul statuilor –
sculpturi epigramatice, cei

doi corifei ai epigramei române"ti ne fac via$a tolerabil!. Cârcota"i cum suntem,
declar!m duelul indecis "i#i osândim/oblig!m pe cei doi spadasini la recidiv!.
(Mihai Stan, în Prefa$!)

Florentin Popescu, Amintiri cu poetul Radu Cârneci, Editura Semne,
Bucure#ti, 2021

Din sutele (dac! nu cumva miile) de figuri ale unor scriitori, pictori, al$i oameni
de cultur!, chipul lui Radu Cârneci (1928#2017), poet, eseist, traduc!tor, editor,
„om cultural” în deplinul sens al cuvântului (cum se autodefinea), mi se arat! cu
pregnan$! în tot orizontul amintirilor din agora jum!t!$ii de veac de când tr!iesc
"i m! mi"c printre mânuitorii cuvântului. (…)

Amintiri? De ce cu "i nu despre Radu Cârneci?, cum se obi"nuie"te îndeob"te,
m#ar putea întreba cititorul c!r$ii de fat!.

%i n#a" z!bovi s!#i r!spund: fiindc! în bun! m!sur!, amintirile de aci sunt
numai ale noastre. Întâmpl!rile, scenele, momentele despre care scriu n#au
mai fost (sau, m! rog, dac! vor fi fost par$ial e nesemnificativ) tr!ite de al$ii.

Amintirile coborâte acum din memorie pe hârtie pot deveni, la o adic!, un
adjuvant la portretul scriitorului, totodat! folosind – de ce nu? – "i la o mai bun!
în$elegere a omului "i a scriitorului Radu Cârneci, ad!ugându#se în acela"i timp
celor m!rturisite de el în cartea cu caracter testamentar, Biblioteca de sentimente
(Editura Anamarol, Bucure"ti, 2012). (Autorul, în Prefa$!)

Semn(al) de carte

Orizont SF
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(Urmare din pag. 32)

Foarte mul!i au fost surprin"i c! am avut
aceast! îndr!zneal!, dar rezultatul a fost pe
m!sura efortului "i s#a soldat cu un vernisaj

excep$ional, la care a asistat "i doamna Monica
Babuc, ministrul Culturii, originar! "i ea din Bardar. 

Centrul Expozi$ional „Constantin Brâncu"i” a fost
deschis din toamn!, mai devreme de expozi$ia mea
aniversar!, dar o parte din arti"ti au refuzat s!
organizeze "i s! desf!"oare expozi$ii personale
în timpul pandemiei, chiar dac! au fost programa$i,
al$ii "i#au amânat expozi$iile pentru anii urm!tori,
eu am mers înainte.

R.R.: Toat! lumea venit! la acest eveniment
important, mult! "i select!, s#a str!duit s! respecte
m!surile de protec$ie. În Sala Mare, am men$ionat
c! acolo a$i expus, n#au înc!put toate lucr!rile. Câte
au fost oferite admira$iei publicului "i câte au r!mas
pe dinafar!? 

V.H.: Organizarea "i desf!"urarea unei expozi$ii
personale în Sala Mare a Centrului Expozi$ional
„Constantin Brâncu"i” poate fi asem!nat! cu un
urcu" spre vârful unui munte "i cucerirea acestuia
sau, dac! vre$i, cu un examen profesional. Am
început preg!tirea cu un an "i jum!tate în urm!, a
fost o munca asidu!, zi de zi, pe mai multe planuri,
chit c! în paralel îmi desf!"uram activitatea "i la
Universitatea Pedagogic! de Stat „Ion Creang!”.
Colegii au men$ionat în mesajele de felicitare
c! a fost o expozi$ie mai special!, deosebit!
de celelalte, remarcându#se prin stil, panotare
"i axarea pe modernitate. Am expus 115 lucr!ri,
a"a cum am men$ionat la inaugurare, vreo treizeci
la sut! fiind lucr!ri noi, realizate în anii 2019#2020,
repartizate pe genuri: pictur!, gravur! "i caligrafie.
M#am decis s! prezint lucr!ri din diferite perioade
"i le#am selectat pe cele mai bune "i, dup! p!rerea
mea, n#am gre"it, fiindc! anume ele au fost cele mai
potrivite pentru o imagine de ansamblu a crea$iei
mele artistice. Pentru un pictor, toate lucr!rile sunt
ca ni"te copii "i este greu s! dai prioritate unora,
renun$ând la altele pentru o alt! ocazie. Fiecare
expozi$ie este conceput! dup! o anumit! structur!
bine definit!, nu poate fi extrem de aglomerat!,
pentru c! nu e bine. În afara expozi$iei au r!mas 110
lucr!ri, aproape cât pentru o alt! expozi$ie, "i cred c!
pentru unii vizitatori acestea ar fi avut poate o priz!
mai mare decât cele din sal!. Studen$ii no"tri de la
Facultatea de Arte Plastice "i Design au avut norocul
s! le admire pe toate. Am fost fericit c! toate expo#
natele au pl!cut publicului, inclusiv lucr!rile de
caligrafie, mai rar întâlnite în ziua de ast!zi. Artistul
plastic Victor Cobzac a scris chiar un mic eseu, care
m#a cople"it. L#am recitit de câteva ori în seara când
a ap!rut pe Facebook.

R.R.: Cine v#au fost modelatorii destinului artistic,
de unul a$i amintit, dar cred c! au fost "i al$ii, inclusiv
la arhitectur!. Apropo, un deceniu a$i fost director
al %colii de arte plastice pentru copii din Hânce"ti.
Când era$i "colar, a$i frecventat aceast! institu$ie? 

V.H.: În adolescen$!, cât am locuit la Bardar,
am avut noroc c! în apropiere de casa noastr!
p!rinteasc! se afla casa ceramistului "i sculptorului
Gheorghe R!ileanu (taic!#s!u a fost un bun prieten
al bunelului meu), pe care îl vizitam de multe ori. El a
fost cel care mi#a dat ini$ial pu$inele, dar consistentele
lec$ii de art! plastic!, tot la el am v!zut pentru prima
oar! ni"te desene profesioniste. La început am f!cut
o încercare de a intra la studii la %coala de Arte
Plastice „I.E. Repin”, ast!zi Colegiul de Arte Plastice
„A. Pl!m!deal!”, dar am suferit un e"ec "i am studiat
în continuare în clasa a X#a, dup! care am urmat
Facultatea de Arhitectur! a Universit!$ii Tehnice
din Chi"in!u. La facultate, maestrul profesor Grigori
Bosenko m#a f!cut s! m! îndr!gostesc de ex libris,
ca mai apoi la Hânce"ti s!#l întâlnesc pe pictorul
Timotei B!trânu, care m#a ini$iat în pictur! "i de
atunci am r!mas prieteni pân! ast!zi. M#a$i întrebat
dac! am frecventat %coala de arte pentru copii
din Hânce"ti, ce s! v! spun? Am dorit foarte mult,
dar p!rin$ii nu au avut posibilit!$i financiare. 

R.R.: Calit!$ile de plastician, grafician, caligraf,
ex#libriscian, lector la Universitatea Pedagogic!
de Stat „Ion Creang!”, v! ofer! un câmp larg
de experimente, în unele domenii de$ine$i chiar
unicitatea, bun!oar!, cel de caligrafie. Cum
v#a$i apropiat de fiecare? 

V.H.: Practicarea lor îmi ofer! o viziune larg!, dar
nu sunt sigur c! acest lucru e bun. Dac! a" avea mai
multe vie$i, poate c! a" reu"i s! m! dedic mai mult
fiec!rei pasiuni în parte, ca s#o dezvolt pân! la un
înalt profesionalism. În caligrafie am fost influen$at
de c!tre Villu Toots din Estonia "i de un bun prieten,
Veceslav Molovat!, un excep$ional arhitect, care
posed! nativ unele calit!$i în aceast! direc$ie, pe
când al$ii le deprind în mai mul$i ani de exersare
practic!. La început, el mi#a prezentat un stil de litere
foarte simple, dar moderne. Sigur c! noi, cei intere#
sa$i, culegeam informa$ii de peste tot, posibilit!$i
îns! erau pu$ine, colec$ionam etichete de pe cutiile
de chibrituri, unde erau diverse caractere frumoase.
Când Villu Toots a prezentat a doua sa carte de
caligrafie, Caracterul contemporan, ea a avut efectul
unei bombe în fosta URSS. %i a"a, azi un pic, mâine
un pic, am ajuns "i la rezultatele scontate. Pe#atunci,
când înv!$am eu, nu exista nicio "coal! de caligrafie,
studen$ii de azi au noroc, dar unii nu#"i dau seama
de acest lucru, vor con"tientiza peste mai mul$i ani. 

R.R.: Preda$i studen$ilor pictura? Ave$i discipoli?
V.H.: Sigur c! îmi place foarte mult pictura, dar

predau alte obiecte, precum caligrafia "i grafica de
calculator. Mai predau Arta 3D pentru studen$ii grupei
de design interior, în afar! de aceasta am ore de
caligrafie – curs op$ional pentru studen$ii grupelor
de graficieni. Este o posibilitate foarte bun! pentru
mine de a promova caligrafia, fiindc! aceast! disci#
plin! este predat! acum numai la Universitatea
Pedagogic! de Stat „Ion Creang!” "i la Academia
de Muzic!, Teatru "i Arte Plastice. Mi#am început
activitatea la Facultatea de Arte Plastice "i Design
dintr#o pur! întâmplare, în anul 2004. Ini$ial am predat
mai multe discipline pentru studen$ii de la design
interior: proiectare, machetare, desen de specialitate,
ca ulterior s! m! axez pe grafica de calculator. 

R.R.: Dedicat vopselelor "i tu"urilor, a$i ob$inut,
totu"i, licen$a de arhitect la Universitatea Tehnic!
"i nu de artist plastic. A$i reu"it s! realiza$i
"i în acest domeniu ceva?

V.H.: Sigur. Am absolvit Institutul Politehnic din
Chi"in!u "i pot spune c! a fost o "coal! foarte bun!
pentru mine. Erau atâtea ore de pictur! "i desen,
poate mai multe decât sunt acum la Colegiul de Arte
Plastice „Alexandru Pl!m!deal!”. Studiile de arhitect
î$i dezvolt! foarte bine gândirea abstract! "i spiritul
analitic. Imediat dup! absolvire am fost repartizat
la consiliul raional Hânce"ti, în sec$ia cadastru. În
perioada de doi ani cât am lucrat, am reu"it s! fac
proiectele la doar dou! case individuale cu parter
"i etaj. Am mai revenit la activitatea de arhitect în
Siberia, fiind plecat acolo s! lucrez la o companie
de construc$ii. Atunci am realizat mai multe proiecte
de reconstruc$ie a unor obiective. Tot acolo am
început studierea "i întocmirea proiectelor la calcu#
lator. Revenit în 2004 acas!, am f!cut câteva proiecte
individuale de case cu dou! niveluri. De asemenea,
am participat la concursuri republicane de amplasare
a unor monumente de for public. Pentru concep$ia
proiectului „Ora"ul vinului”, realizat! împreun! cu
arhitectul Victor Vieru, am ocupat locul I. În anul
2007, Uniunea Arhitec$ilor din Republica Moldova
mi#a acordat Diploma pentru cel mai bun proiect
al anului la sec$iunea „Monumente”.

R.R.: S! revenim la s!rb!toare. În cadrul ei,
în luarea sa de cuvânt, plasticianul Ghenadie Jalb!
a amintit de expozi$ia personal! a Valentinei Rusu#
Ciobanu, desf!"urat! la împlinirea unui veac de
via$! a pictori$ei, dorindu#v! s! ajunge$i la o ase#
menea vârst!. A$i cunoscut#o personal? A$i avut
ce lua de la longeviva plastician!, care este
considerat! figur! principal! în fondarea %colii
de Pictur! din Basarabia?  

V.H.: Nu am cunoscut#o personal pe Valentina
Rusu#Ciobanu, dar am v!zut "i am admirat lucr!rile
ei. Consider c! este unul din piscurile cele mai înalte
ale picturii din Republica Moldova. Înc! din timpul
studen$iei frecventam permanent expozi$iile de art!
plastic! organizate în incinta Catedralei din inima
Chi"in!ului, pe care comuni"tii o transformaser!
în sal! de expozi$ii. Expunerea lucr!rilor Valentinei
Rusu#Ciobanu constituia chiar "i atunci un eveni#
ment de mare valoare "i venea foarte mult! lume
la vernisaje. Noi, studen$ii de la facult!$ile de arhi#
tectur! "i pictur!, mergeam la expozi$ii nu doar
cu v!zutul, dar "i cu analizatul. Discutam aproape
despre fiecare lucrare "i ne puteam face "i unele idei
pentru viitor. Fiecare pictor are calea sa, experimentul
este o parte al acesteia. Noi începem prin a desena
un m!r, f!r! s! ne d!m seama c! în acesta se afl!
germenul carierei noastre profesionale, îl dezvolt!m
"i ajungem pân! la educarea tinerelor genera$ii
"i transmiterea cuno"tin$elor noastre acestora. 

R.R.: În cadrul expozi$iei jubiliare a$i avut "i o
miniexpozi$ie a revistei Biblio Polis, gra$ie designului
coper$ilor pe care îl realiza$i pentru fiecare num!r.
A$i început chiar de la primul? 

V.H.: Nu, designul coper$ilor primelor numere
a fost realizat de altcineva. Atunci când am venit la
revist! le#am v!zut, dar eu m#am str!duit s! practic
un stil mai modern. Am început a regândi coperta
într#o nou! cheie, folosind compozi$ii bidimensionale,
dar am realizat "i câteva tridimensionale. Am v!zut
c! haina nou! se potrive"te "i am prelungit experi#
mentul. Am schimbat caracterele de la un num!r de
revist! la altul, str!duindu#m! s! fac coperta cât mai
frumoas!. Solicitarea din partea doamnei Kulikovski,
director general la vremea respectiv!, era ca designul
coper$ii s! fie cât mai variat "i cât mai colorat. Diver#
sitatea culorilor întotdeauna atrage "i bucur! ochiul.
A fost o colaborare într#adev!r bun!, lucram împre#
un! cu Domnia Sa, de asemenea, împreun! cu
regretatul Vlad Pohil!, redactorul#"ef al revistei Biblio
Polis, cu regretatul secretar de redac$ie Valeriu Ra$!.
Un sprijin bun am avut "i am în continuare de la
Genoveva Scobioal!. Vreau s! men$ionez c! echipa
redac$iei este una deosebit!, se remarc! prin cole#
gialitate, respect reciproc "i prietenie. M! bucur c!
dup! mai multe încerc!ri "i experimente, designul
revistei Biblio Polis este îndr!git atât din interior, de
familia mare a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”,
cât "i de to$i cititorii ei din afar!.

R.R.: Începând cu 1981 a$i organizat cu regu#
laritate expozi$ii personale, uneori chiar "i câte dou!#
trei pe an. Multe din ele sunt g!zduite de filialele
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, a$i ajuns chiar
"i la biblioteca mea de cartier „Transilvania”… 

V.H.: Acolo a fost organizat! de colegul meu
Oleg Cojocaru. Am organizat cel mult dou! expozi$ii
în acela"i an. Organizarea unei expozi$ii nu este un
lucru u"or. Sunt foarte mul$i factori de care depinde
reu"ita acesteia, în primul rând trebuie s! ai mult timp
liber pentru realizarea "i preg!tirea lucr!rilor. Am avut
expozi$ii numai cu lucr!ri ex libris, care au fost apreci#
ate "i de turi"ti din $!rile nordice, vizitatori ai Bibliote#
cii. Expozi$ia, ca "i pâinea noastr! cea de toate zilele,
trebuie s! se coac!, adic! s! fie preg!tit! conform
unei concep$ii adecvate care s! atrag! vizitatorii.
Cea mai reu"it! colaborare am avut#o cu filiala „Tudor
Arghezi”, de pe lâng! Consulatul României la Chi"in!u.

R.R.: Eu v#am „descoperit” la expozi$iile, dar
"i la activit!$ile#concurs de la Biblioteca Municipal!
„B.P. Hasdeu”. A$i putea organiza aici un cenaclu
de pictur! sau de caligrafie…

V.H.: Deocamdat! caligrafia nu este apreciat!
la noi, dar sper c! situa$ia se va schimba în viitorul
apropiat. Sper, de asemenea, c! vom continua
Concursul de Caligrafie pentru tineri „Crinii Latini”,
este unul la care $in foarte mult "i doresc continuarea
lui. Înainte de concurs organiz!m o serie de work#
shopuri "i tinerii particip! activ la aceste ac$iuni.
Eu cred c! Biblioteca Municipal! „B.P. Hasdeu” va
continua sus$inerea tinerilor pe acest plan, astfel ca
cele mai bune lucr!ri s! le prezent!m "i publicului
larg. Caligrafia este "i art!, este "i medita$ie, este
"i terapie, urmeaz! ca toate aceste aspecte s!
le descopere fiecare în parte.

R.R.: Mul$umesc mult pentru interviu. S! ne
vedem cât de curând la o alt! expozi$ie personal!
sau concurs, mult succes!
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N!scut la 9 sep"
tembrie 1960
în satul Bardar,

raionul Hânce#ti, Repu"
blica Moldova. În perioada
1977–1982 studiaz!
arhitectura la Institutul
Politehnic din Chi#in!u.
Debuteaz! în 1981 cu
lucr!ri ex libris la Sala
Republican! de Expozi$ii
din capitala R. Moldova,
iar în 1991 e prezent cu
o expozi$ie personal! de
acest gen la Muzeul „Mihai

Eminescu” din Ia#i, România. Din 1989
este membru al Asocia$iei tinerilor
pictori. Tot de atunci este un perma"
nent expozant la manifest!rile de arte
plastice din Basarabia #i România,
o serie de lucr!ri ob$inând premii la
diverse concursuri. Din 1995 devine
membru titular al Uniunii Arti#tilor
Plastici din R. Moldova, iar în 2009–2012
este pre#edinte al Sec$iei Grafic! a UAP
din Moldova, ini$iind în 2009 #i Bienala
Interna$ional! de Gravur!. Din 1999 este
prezentat în mai multe enciclopedii, de
exemplu, cea a creatorilor contemporani
de ex libris, edi$ia XXIV din Portugalia%
Enciclopedia Arti!tilor Români Contem"
porani, vol. VII din 2012% Dic#ionarul
Interna#ional al Creatorilor de Art$,
editat în Germania în 2013 #.a. Din 2004
este fondatorul concursului de caligrafie
pentru tineri „Crinii Latini” #i colec$ia „Cabinetul de Stampe” a Bibliotecii
Academiei de &tiin$e a Moldovei, în acest scop donând 22 dintre cele mai
bune gravuri din crea$ia sa. Pe lâng! multiple activit!$i în plan artistic, este
#i lector la Facultatea de Arte Plastice #i Design a Universit!$ii Pedagogice

de Stat „Ion Creang!” din Chi#in!u. 
La sfâr#itul anului 2020, Valeriu Her$a a

organizat o expozi$ie personal! la Centrul
Expozi$ional „Constantin Brâncu#i” din
Chi#in!u, a dou!zeci #i #aptea la num!r,
cea mai reprezentativ!, dup! propria apre"
ciere, dar #i a participan$ilor la vernisaj. 

Valeriu Her$a este un artist mereu
în c!utare de sine, de exprimare a
eu"lui în diverse genuri #i practici,

experimentele în care a fost antrenat l"au
ajutat s! se defineasc! ca un plastician
realizat #i un bun educator al tinerilor,
ajutându"i s! îndr!geasc! frumosul #i s!"l
întruchipeze în forme artistice întru alegerea profesiei îndr!gite.

Sala Mare a Centrului Expozi$ional „Constantin Brâncu#i” le"a oferit
participan$ilor la expozi$ia personal! jubiliar! a lui V. Her$a s! revin! al!turi,

dup! o lung! a#teptare,
în num!r considerabil, cu
respectarea tuturor m!su"
rilor de protec$ie impuse,
în calda atmosfer! de alt!"
dat! de vizionare #i discu$ii.

Vorbitorii s"au întrecut în
cuvinte de apreciere #i feli"
citare. Dintre ei îi remarc!m
pe D. Bolboceanu, pre#e"

dinte UAP, plasticienii E. Ajder, V. Cobzac,
G. Jalb!, I. Ciobanu  #.a., care ne"au convins
c! V. Her$a este un talentat artist plastic, gene"
ros, bun prieten #i coleg. (Raia ROGAC)
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Valeriu Her$a 

De vorb! cu Valeriu Her$a 
Raia ROGAC

Raia Rogac: Domnule
Valeriu Her!a, suntem la un
vernisaj al artei dumneavoa"
str#, dar înainte de a vorbi de
acesta vreau s# amintesc $i
de o alt# expozi!ie personal#,
desf#$urat# cu ceva timp în
urm# la Hânce$ti, moderatorul

ei fiind mentorul dumneavoastr#, domnul T. B#trânu,
cel care v"a convins c# penelul v# poate transforma
via!a în clipe de fericire. Atunci mi"a!i spus c# ve!i
avea peste câ!iva ani o expozi!ie jubiliar# la Chi$in#u,
în Sala Mare a Centrului Expozi!ional „Constantin
Brâncu$i”. Anii ace$tia au trecut uimitor de repede.
Din cauza pandemiei, prestigioasa sal#, unde fiecare
pictor viseaz# s#"$i desf#$oare expozi!iile personale,
în special cele aniversare, a fost închis# pe o
perioad# lung#, s"a deschis în ajunul jubileului
dumneavoastr#. Considera!i acest lucru ca un surâs
din partea destinului, adic# o clip# de noroc? 

Valeriu Her$a: Expozi!ia din Hânce"ti a fost una
deosebit#, a fost o întâlnire cu ba"tina, cu oameni
dragi – colegi de "coal# "i prieteni, de asemenea,
fo"ti colegi de serviciu, c#ci chiar în acest ora",
centru raional, mi$am început activitatea ca profesor
la %coala de Arte. Acum tot mai pu!ini arti"ti realiza!i,
stabili!i la Chi"in#u "i peste hotare, revin s#$"i expun#
lucr#rile de art# în localit#!ile natale. Leag#nul meu
de copil#rie "i de ispite de crea!ie este satul Bardar
din raionul Hânce"ti, de unde au pornit în lumea mare
mai mul!i mari arti"ti: plasticianul care se identific#
cu stampa Eminescu, regretatul Aurel David, naistul
Vasile Iovu, interpreta Corina &epe", compozitorul
Andrei Sava "i înc# al!ii. Am tr#it "i mi$am desf#"urat
activitatea de munc# o perioad# considerabil# de
via!# în ora"ul Hânce"ti, de aceea am considerat
c# este o datorie de onoare s#$mi cinstesc urbea "i
oamenii care mi$au fost alt#dat# al#turi, dar "i pentru
a pune în cadrul acestei expozi!ii personale pe tapet
rodul muncii de ani de zile în domeniul artei plastice. 
Atunci când îmi împ#rt#"eam impresiile despre

expozi!iile personale
pe care le$am orga$
nizat fie în ora"ul
Vilnius din Lituania,
fie la Casa Pictorilor
din Moscova, ori în ora"ul Br#ila din România etc.,
unii din partea locului m# tot iscodeau: dar când vii
"i la noi cu o expozi!ie? %tiind c# oamenii din raion,
pe lâng# multele obliga!ii de serviciu mai au "i multe
treburi gospod#re"ti sau agricole, încât nu prea au
timp s# vin# în capital# la activit#!i culturale, am decis
s# vin eu cu o expozi!ie acas#, la ei, dar "i la mine,
fiindc# ba"tina, oricât de departe ne$ar arunca desti$
nul, o purt#m cu fidelitate în suflet. Mi$am asumat
toate cheltuielile, f#r# a primi ajutor de undeva "i îi
în!eleg pe unii colegi care nu doresc s# organizeze
expozi!ii în localit#!ile s#te"ti sau raionale, pentru
c# pe lâng# efortul în organizarea "i transportarea
lucr#rilor, mai e nevoie "i de o sum# de bani din
punga familiei întru atingerea scopului propus. 

(Continuare la pag. 31)Num!r ilustrat cu lucr!ri de Valeriu Her$a.
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! Horia B'DESCU – scriitor, Cluj"Napoca
! Paul DIACONESCU – scriitor, Suedia
! Mircea DU(U – prof. univ., Bucure#ti
! Tudor NEDELCEA – scriitor, Craiova
! Mihai SPORI& – inginer, Râmnicu Vâlcea
! Gabriela C'LU(IU SONNENBERG – scriitor, Spania
! Dan D. FARCA& – scriitor, Bucure#ti
! Eugenia TOFAN – scriitor, Chi#in!u 
! Eugenia BULAT – scriitor, Chi#in!u
! Florian COPCEA – scriitor, Drobeta Turnu"Severin
! Marian MIH'ESCU – profesor, Curtea de Arge#
! Elis RÂPEANU – scriitor, Bucure#ti

! Marcel LUCACIU – scriitor, Zal!u
! Maria Mona VÂLCEANU – scriitor, Pite#ti
! Eufrosina OTL'CAN – prof. univ., Bucure#ti
! Olimpia IORGA"POPESCU – profesor, Ploie#ti
! Neagu UDROIU – diplomat, Bucure#ti
! Marian NENCESCU – scriitor, Bucure#ti
! Aureliu GOCI – scriitor, Bucure#ti
! Ana OLOS – scriitor, Baia Mare
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure#ti
! Mircea OPRI(' – scriitor, Cluj"Napoca
! Raia ROGAC – scriitor, Chi#in!u

Semneaz! în acest num!r
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