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în declin demografic

Cu ini!ial" majuscul" este indicat,
desigur, setul de reguli dictate de
Dumnezeu lui Moise, pe muntele

Sinai. Le reproduc, în versiunea ortodox",
prescurtat", pentru a sublinia (dincolo
de componenta religioas" preponderent"
primelor porunci) simplitatea#naturale!ea#
universalitatea lor ca reguli minimale
de bun" convie!uire social": 1. Eu sunt
Domnul Dumnezeul t"u$ s" nu ai al!i
dumnezei afar" de Mine. 2. S" nu#!i faci
chip cioplit, nici alt" asem"nare, nici s" te
închini lor. 3. S" nu iei numele Domnului
Dumnezeului t"u în de%ert. 4. Adu#!i aminte
de ziua Domnului %i o cinste%te. 5. Cinste%#
te pe tat"l t"u %i pe mama ta, ca bine
s"#!i fie %i mul!i ani s" tr"ie%ti pe p"mânt.
6. S" nu ucizi. 7. S" nu fii desfrânat. 8. S"
nu  furi. 9. S" nu ridici m"rturie mincinoas"
împotriva aproapelui t"u. 10. S" nu pofte%ti
nimic din ce este al aproapelui t"u.

M#am gândit la Decalogul#prototip
spre finalul prim"verii, când mi s#a sem#
nalat, din mai multe direc!ii, c" în revista
Românul australian nr. 256 (director Emil
Cic", Melbourne) au fost reluate „Cele
10 porunci ale poporului român” care
ap"ruser" în num"rul din 5 octombrie
1930 al ziarului P!mântul. Nu %tiu cine
edita acest ziar, nici nu are mare impor#
tan!", de remarcat sunt alte lucruri.
În românitatea de dincolo de grani!ele
României, în exilul românesc, de la
Melbourne#Australia la Toronto#Canada,
trecând prin Freiburg#Germania, ca s"
numesc doar trei puncte aproape coliniare
de românism activ, dintre mai multele care
exist" în lume, &ara %i Neamul sunt vene#
rate a%a cum se cuvine, a%a cum ar trebui
s" facem %i în !ar". Apoi, în decalogul din
1930 avem o parte a r"spunsului la între#
barea cum de au fost posibile realiz"rile
interbelice, în particular (pentru c" nu
idealizez generalizând), impresionanta
pleiad" de mari oameni de cultur" ai vremii.
Un complex de împrejur"ri, f"r" îndoial",
dar, peste toate, era emula!ia de dup"
Marea Unire, era amintirea sacrificiilor
f"cute pentru aceasta, era patriotismul –
cultivat %i prin gesturi precum cel al ziarului
P!mântul. Reiau, din acest motiv, decalogul
amintit, valabil %i azi – dup" restiliz"rile
de rigoare. 

1.Da!i copiilor vo%tri nume
românesc! 2. P"stra!i#v" graiul,
portul %i obiceiurile cele vechi

române%ti, pentru c" acestea sunt temeliile 
întregii na!ii române%ti.
3. Limba româneasc" este
o mo%tenire din b"trâni
%i totodat" o avere care
nu trebuie s" se piard"
niciodat". 4. Aduna!i
toate scrierile precum %i
toate poeziile, cântecele,
chiuiturile, basmele %i
proverbele române%ti,
ca nu cumva s" se piard",
da!i#le de la gur" la gur"
ca s" le %tie fiecare.
5. P"stra!i#v" legea

ortodox", bisericile, precum %i toate
lucrurile din vechime. 6. Nu uita!i la
orice pas sau lucrare c" sunte!i Români.
Cump"ra!i tot ce v" trebuie numai de
la Români. 7. Fi!i mândri dac" sunte!i
în stare de a înv"!a pe al!ii a vorbi limba
cea frumoas" româneasc". 8. Fi!i mândri
de poporul românesc, pentru c" el este
unicul care a luptat cu toate liftele p"gâne
pentru a p"stra graiul românesc mo%tenit
din vechime. 9. Ajutora!i totul ce simte
adev"rat române%te. 10. Ca buni români,
nu uita!i niciodat" de Dumnezeu, pentru
c" numai prin credin!a Lui s#a p"strat
binele întregii Românii Mari de azi.

'i vin acum în vremea noastr",
aproape un veac mai târziu, %i
m" întreb %i v" întreb care ar putea

fi cele 10 porunci ale timpului nostru…
Este cineva suficient de inspirat %i de brav
s" propun" un decalog#2021? M"rturisesc
c" am încercat %i m#am resemnat curând,
%i din lips" de inspira!ie, %i din lips" de
îndr"zneal". O prim" versiune, cu „porunci
pozitive”, precum cele din 1930, mi#a ie%it
„patetic#bombastic"#na!ionalist"” – pun
ghilimele pentru c" a%a ar spune cârtitorii,
cei n"imi!i %i cei incon%tien!i deopotriv",
dac" a% scoate lista la vedere. O a doua
versiune, cu interdic!ii, în spiritul Vechiului
Testament, a ie%it… dublu#decalog, c"ci
mi#a trecut prin cap s" fiu cât se poate
de „opera!ional” %i s"#l previn pe cititor
cu privire la „miturile sabotoare” în care
tr"im de trei decenii %i care ne#au dus
acolo unde constat"m, nemul!umi!i %i,
parc", resemna!i, c" am ajuns. 'i care
sunt mult mai multe decât zece… 'i care au
devenit mituri (prin repetare în mass#media
%i prin acceptarea noastr" naiv"), dar sunt
minciuni sadea, unele mai directe, altele
mai elaborate, toate interesate, deci
neru%inate.

Am ales solu!ia mai comod"
a enumer"rii a zece asemenea
minciuni („poruncile” asociate

fiind, se în!elege, de a nu mai crede în ele,
de a ie%i de sub vraja lor, de a le combate),
l"sând cititorului sarcina continu"rii listei.
Un exerci!iu care valoreaz" cât o terapie
(împotriva cecit"!ii mintale). Unele minciuni
au autori („cu nume %i prenume”, cum sun"
un %ablon al curentei limbi de plastic), dar
nu#i numesc, nu merit", spusele lor sunt
vinovate, iar ei, implicit, sunt deplorabili.
Comentez minimal, din lips" de spa!iu. 

(Continuare la pag. 2)
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Onef!"arnic! p!rere de r!u p!trunde
presa european!, chiar pe aceea a
adversarilor Fran"ei, la priveli#tea

mizeriei parlamentare din acea veche #i vestit!
"ar!. Din nenorocire, Fran"a e prada demagogiei.
Nu e greu a descrie aceast! stare de descompu$
nere social!, care s$a repetat atât de des în istorie
#i care s$a sfâr#it aproape totdeauna cu sl!birea
continu! #i cu pieirea statului. Deja atitudinea
cabinetului Freycinet, ezit!rile lui #i lipsa lui
de voin"! energic! #i colectiv! era un semn c!
guvernul tr!ie#te de pe$o zi pe alta cu tranzac"iuni
#i expediente, c! trebuie s! "ie pururea seam!
de nemul"umirile #i ambi"iile fiec!rui partizan al
republicii #i c! aceste nemul"umiri, opuse între
ele #i eschizându$se una pe alta, se sumau ori#i$
când în tendin"a negativ! de$a r!sturna guvernul.
În fine, ca din senin, i se refuz! cabinetului
creditul cerut pentru o cooperare eventual! în
Egipt, guvernul se retrage #i trecur! zile pân! ce
unii din membrii Parlamentului s! poat! fi mi#ca"i
a primi onoarea de$a dirija afacerile republicii.

E lesne de prev!zut c! acest cabinet nu va
avea o soart! mai bun! decât cel ce l$a precedat.

Nu trebuie s! ne mai am!gim în privirea
aceasta. Fran"a nu mai are tradi"ii, nu mai are sim"
istoric. Activitatea politic!, militar!, diplomatic!
a unui popor se cristalizeaz! împrejurul unor
tradi"ii statornice. Dac! ar urm!ri cineva istoria
Germaniei, ar constata c! deja din timpul R!z$
boiului de 30 de ani, epoca celei mai mari #i
mai complete disolu"iuni, se n!scuse mi#carea
unionist!. Nu se poate excita într$un corp
electricitate negativ! f!r! ca la cel!lalt cap!t
s! se excite în acela#i timp una pozitiv! cores$
punz!toare: nu se poate ca descompunerea
s! se opereze f!r! ca paralel s! nu fie începu$
turi de recompunere. Pu"inii publici#ti care
vedeau clar în haosul R!zboiului de 30 de
ani prevedeau c! neînsemnatul marchionat
al Brandenburgului, cu spiritul s!u de ordine,
de dreptate, de disciplin!, va fi sâmburul
împrejurul c!ruia se va coordona viitorul
imperiu. În politica Austriei constat!m

asemenea o strict! continuitate. Chiar în numele
monarhiei (Împ!r!"ie a R!s!ritului) se adun! ca
într$un monogram tendin"ele #i tradi"ia ei politic!
secular!. Spre r!s!rit a tins, spre r!s!rit tinde #i
na"ionalit!"ile ei sunt puncte de reazim pentru a
cuprinde alte fragmente de na"ionalit!"i. În Rusia
vedem de la începuturi o tendin"! de cucerire
spre fostul Imperiu Bizantin: a pune crucea pe
biserica Sf. Sofii e fantasma istoric! pe care$o
urm!re#te un popor de optzeci #i atâtea de
milioane.

Ce tradi"ii mai are Fran"a? %i cine le
reprezint!?

Vedem aci ap!rând un nou cabinet, al
c!rui prezident e un fost corector de
gazet! liberal!, devenit director de Credit

Mobiliar în Spania& apoi doi advoca"i, un doctor în
medicin!, un profesor de liceu. Oameni inteligen"i
f!r! îndoial!, buni advoca"i, buni doftori, buni
corectori de gazet! dar, desigur... r!i muzican"i.

Asemenea oameni par a avea un destin fatal:
nu acela de$a rezuma în ei încrederea unei "!ri,
ci de$a excita invidia tuturor fo#tilor lor colegi,
tuturor egalilor lor. Fiece medic, fiece advocat,
fiece gazetar î#i zice în fundul inimii lui: De ce

el #i nu eu? Iat! un senti$
ment pe care nimeni nu
l$ar concepe fa"! c$un
Bismarck, fa"! c$un Moltke,
fa"! cu Gorciacof. To"i
ace#ti oameni au trecut,
au tradi"ii. O "ar! întreag!
poate fi în contra opiniilor
lor, dar va fi în contra cu
oarecare sfial!. Ace#ti
oameni au dovedit în curs
de decenii c! judecata lor
era just!, c! combin!rile
lor erau roditoare. Iat!
o dovad! pe care ne$o
datoresc to"i oamenii noi,
to"i cei ce n$au un trecut
public înd!r!tul lor. Orice
ar face un asemenea homo
novus, fiecare zice: ceea
ce face el a# fi putut face
#i eu. Dispre"uit înainte
de$a ap!rea #i înainte de$a
lucra, inspirând ur! adversarilor, invidie amicilor
politici, inspirând, prin neînsemn!tatea lor,
fiec!ruia dreptul de a$i controla faptele #i de$a
le critica, excitând prin energie indignarea adver$
sarilor #i amicilor, prin modestie persiflajul #i
ironia lor, ei sunt pururea între cele dou! stânci
de care Machiavelli sf!tuie#te pe guvernan"i
de$a se p!zi: ur! #i dispre".

Dar alte lucruri se vor descoperi înc! în urma
acestor guverne slabe #i neînsemnate. Se va
constata bun!oar!, precum ne previn unele foi,
c! starea financiar! a Fran"ei e departe de$a
fi înfloritoare, c! bugetele au fost echilibrate
în mod fictiv, c! prin neadev!r s$a men"inut
încrederea publicului.

Deja se simte în consiliile europene lipsa de
influen"! a Fran"ei #i nu e foaie de orice nuan"!,
fie republican!, fie monarhic!, care s! nu recu$
noasc! c! niciodat! "ara n$a fost politice#te mai
paralizat! în afar! decât în vremea de$acum. 

(Timpul, 29 iulie 1882)
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A#adar: 1. Industria româneasc! era, în 1990, un morman de
fier vechi. În general, tot ce s$a f!cut înainte de 1989 era prost,
trebuia distrus, vândut, demonizat. Tabula rasa! 2. „Tot ce e

bun în România vine din Occident.” (Citat, nedemn, de aceea ghilimelele.)
Occidentul trebuie imitat orbe#te. 3. Statul e un prost administrator, totul
trebuie privatizat. (Corect: statul prost, politizat, vândut este un prost
administrator… Cum se face îns! c! exist! #i atâtea state care adminis$
treaz! bine?!) 4. Raiul e în Occident, în România nu se poate tr!i, s! plec!m
cât mai repede. (Termenul$marker este „sparanghel”… Rezultatul este:
cinci milioane de români pleca"i în exil din motive economico$psihologice.)
5. Patriotismul, na"ionalismul, suveranitatea, identitatea sunt d!un!toare,
învechite. (În limba român!, dar nu #i în alte limbi europene sau de pe
alte continente…) 6. Avem nevoie de investitori str!ini, ei aduc bani #i
tehnologie. (%i, desigur, ei nu vin pentru a câ#tiga, adesea cu costuri/
riscuri pentru noi, ci din pur! filantropie...) 7. E nevoie încontinuu de
reforme, de schimbare. (Reforme repetate, cât mai entropice, cât mai
controlate din afar!. Iar în politic!, schimb!ri pe principiul „pleca"i voi,
s! venim noi!” În context, „Apusul î#i împinse toate ONG$urile încoace” –

ierte$m! Eminescu pentru parafraz!.) 8. UE e sacrosant!, cine observ!
c! „împ!ratul este gol” este pus la index. (A se vedea discu"ia despre
euroscepticism.) 9. Românii sunt a#a #i pe dincolo. (Am mai propus asta:
nici m!car s! nu mai repet!m mizeriile pe care unii str!ini #i unii indigeni
„captura"i” de ace#tia le prolifereaz!, s! ne p!str!m încrederea #i dem$
nitatea, nu suntem nici mai a!a #i nici mai altfel decât alte popoare, lucian"
boismul este fix ceea ce este, un episod trist$ridicol #i atât.) 10. E nevoie
de regionalizare, ne$o cere UE, pentru a accesa #i folosi eficient banii –
alte #abloane ale limbii de plastic. (Un cal troian, repus periodic pe tapet,
pandant mitului statul$e$un$prost$manager. În fapt, interese externe de tot
felul, unele poten"ial periculoase, interese locale meschine, politicianisme.)

Deja deca #i se poate continua, dar important! este o „meta$
porunc!”, una singur!: luciditate, pentru a ie#i din capcana în
care am fost împin#i, profesionist #i bine orchestrat, de „mitologii”

ultimelor decenii. %i, s! revenim la Decalogul autentic, la cel din P#mântul
1930, peste toate, la Glossa Eminescului, întrebându"ne !i socotind ce
e r#u !i ce e bine. Mai ales, întrebându"ne, ferindu$ne de a mai înghi"i orice
balivern! (interesat!) pe nesocotitelea. 

Curtea de la Arge!

Domnul Eminescu scris!a
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Yuval Noah Harari
ar trebui s! "tie mai
bine decât oricine,

"i chiar "tie, c! principala
chestiune pus! în dezbatere
de trilogia sa, dezumanizarea

"i sinuciderea omului, excede cu mult orice form!
social!, fiind mai degrab! legat! de o muta#ie stranie
a interiorit!#ii umane! Cauzele "i responsabilii sunt
multe "i mul#i. Dar principalul vinovat este omul
însu"i. Homo sapiens, care a probat de$a lungul
istoriei sale c! tocmai sapien#ia e aceea care$i
lipse"te, c! atributul în cauz! nu are acoperire
în vie#uirea speciei "i c! evolu#ia sa c!tre Homo
deus "i sinuciderea Omului era anun#at! demult.
În Sapiens, scurt! istorie a felului în care umanita$
tea a devenit st!pâna planetei, semnele evolu#iei
(evolu#ie s! fie oare?) speciei c!tre viitorul pe termen
lung în care se proiecteaz! fantasma lui Homo deus
sunt mai mult sau mai pu#in evidente. Pentru mine
unul, narcisismul idolatru, egocentrismul încrâncenat
care dospe"te în subteranele incon"tientului omenesc
sunt vizibile din epoca faraonic! "i pân! în moder$
nitate, descifrabile în varii forme "i momente ale
istoriei. Sindromul deismului uman este endemic.
Supraestimarea abilit!#ilor "i posibilit!#ilor „primatei
gânditoare”, cum o nume"te Harari, infatuata
asumare a apartenen#ei la zona interzis! a trans$
cenden#ei "i la intangibila nemurire r!mân o constant!
istoric!, citibil! de la practica dinastic! la viziunile
poetice: „În lume$s multe mari minuni! Minuni mai
mari ca omul nu$s”, a"a începe monologul corului
din Antigona lui Sofocle, monolog pe care Harari
ar fi putut s!$l asume, f!r! ezitare, drept prefa#!
a întregii sale trilogii. Cum acest eseu nu este
o cronic! a lucr!rii istoricului israelian, ci comentariul
unui scriitor pe marginea ei, voi face eu acest lucru,
reamintind cititorului contemporan admirabilul
discurs despre Om al marelui Grec, atât de actual
în adev!rurile sale:

Strofa 1
În lume!s multe mari minuni!/ Minuni mai mari ca

omul nu!s./ Purtat de vânt, str"bate m"ri,/ Prin hul"
#i prin val spumos,/ Prin val vuindu!i vijelios!/ El an
de an, f"r'de istov/ Cu plugul lui cel tras de cai,/
R"stoarn" brazda în p"mânt,/ O!!n veci neistovit
p"mânt!

Antistrofa 1
N"scocitor, el prins!a!n la$/ %i p"s"rile din v"zduh,/

%i jivinele din p"duri,/ %i pe#tii din adânc de m"ri/ În
i$e de n"vod i!a prins,/ %i fiarele de prin câmpii/ %i de
prin mun$i, cu vicle#ug/ El prinsu!le!a!n capcana lui,/
%i pe!arm"sarii încoma$i/ El înh"matu!i!a în jug,/
Cum înjugat!a de prin mun$i/ Pe taurii cei
neîmblânzi$i.

Strofa 2
Al vorbii me#te#ug #i zbor/ Al gândului el le!a!

nv"$at,/ %tiut!a ctitori cet"$i,/ De geruri aspre #i furtuni/
A izbutit a se feri,/ C"!i spornic tare!n n"scociri!/
%i tot ce fi!va va!nfrunta./ Pe Hades doar a!l ocoli/
Nicicând nu izbuti!va el,/ M"car c" leacul multor boli,/
Ce n!aveau leac, el l!a g"sit!

Antistrofa 2
%i!i iscusit cum nici gânde#ti,/ Spre r"u o ia, spre

bine!apoi/ Cinsteasc" legile!omene#ti/ %i jur"mântul
c"tre zei,/ %i!n sl"vi cetatea!l va!n"l$a!/ Dar vrednic
nu!i de!atari m"riri,/ De cumva legile!o c"lca,/
De fi!va r"u, de!o fi trufa#!/ Atare om o clip", nu!/
Nu sta!va în c"minul meu!/ Nimic cu mine aib"!n clin!
(Traducere George Fotino.)

Ce comentariu po!i s" adaugi la acest
„compendiu” sofoclian al reflec#iilor lui
Harari, altul decât eminescianul „Viitorul "i

trecutul sunt a lumii dou! fe#e/ Vede$n cap!t începutul
cine "tie s! le$nve#e.../ Tot ce$a fost ori o s! fie/ În
prezent le$avem pe toate.” În acest prezent, a c!rui
natur! triadic! o subliniaz! atât de bine poetul nostru,
se intersecteaz! liniile de for#! ale istoriei trecute
"i viitoare a Omului, aici î"i proiecteaz! umbrele
"i în#elesurile ceea ce a fost, mo"tenirea lui homo
sapiens, pe care înc! nu "tim prea bine dac! vrem
sau suntem capabili s! o p!str!m. Aici, în acest

prezent atât de nesigur în a"ez!rile "i a"tept!rile
sale, bulversat de n!vala "i presiunea unor valori
îndoielnice, se aude cântecul de siren! al unei lumi
din care omul în umanitatea sa funciar! pare a se
exclude din proprie voin#!, sedus de vraja unei puteri
care e pe cale s!$i scape din mân!, o lume în care
noi nu vom mai fi noi.

Spuneam mai înainte c! modul în care "i$a
construit discursul "i analiza Yuval Noah Harari e unul
triadic nu doar la nivel editorial, ci "i structural analitic.
Drept urmare, num!rul principalelor provoc!ri c!rora
Sapiens a trebuit s! le fac! fa#! "i s! le g!seasc!
r!spunsuri de$a lungul istoriei "i pe care acesta le
identific! este de trei: foametea, molimele #i r"zboiul.
Tot a"a cum trei vor fi „sirenele” de al c!ror cântec se
las! vr!jit! înc! de pe acum umanitatea, prefigurând
Homo deus$ul în curs de formare, care îns! ar putea
s! dispar! cu mult înainte de a deveni a"a ceva, sub
d!râm!turile altarului pe care tocmai se preg!tea
s! se înal#e: nemurirea, fericirea #i îndumnezeirea.

Pentru prima triad!, apar#inând epocii Sapiens,
analiza solu#ion!rii lor, f!cut! pe largi perioade de
timp, demonstreaz! o cert! evolu#ie pozitiv!, chiar
dac! pentru niciuna dintre ele nu putem vorbi de
eradicare. Este cert c! dezvoltarea tehnologic! "i
"tiin#ific! a adus omenirii o îmbun!t!#ire a condi#iilor
de trai "i o modificare de perspective asupra tabloului
social general. 

%i totu#i, istoricul aplicat "i inteligent care
e Harari nu poate s! nu strecoare o not! de
sub#ire ironie, în consemnarea rezultatelor.

Vorbind despre victoriile împotriva foametei care a
chinuit umanitatea milenii la rând, el scrie: „Se spune
c!, în secolul al XVIII$lea, Maria Antoaneta ar fi sf!tuit
masele înfometate ca, în cazul în care r!mân f!r!
pâine, s! m!nânce cozonac. Ast!zi, s!racii urmeaz!
cu stricte#e acest sfat. În vreme ce locuitorii înst!ri#i
din Beverly Hills m!nânc! salat! de l!ptuc! "i tofu
la aburi cu quinoa, în mahalale "i ghetouri s!racii
înfulec! pr!jiturele Twinkie, pufule#i Cheetos, ham$
burgeri "i pizza. În 2014, mai bine de 2,1 miliarde
de persoane erau supraponderale, fa#! de 850 de
milioane care sufereau de malnutri#ie. Se a"teapt!
ca jum!tate din popula#ia globului s! fie suprapon$
deral! pân! în 2030. În 2010, foametea "i malnu$
tri#ia au ucis circa un milion de persoane, pe când
obezitatea a ucis trei milioane.” Harari nu spune îns!
c! supraponderabilitatea care amenin#! popula#ia
globului nu se datoreaz!, în principal, unei alimenta#ii
în exces, ci calit!#ii precare a hranei infestate de
zaharuri "i chimicale. Cum nici realitatea faptului
c! aproape un miliard de p!mânteni mor de foame
nu ne poate duce la un triumfalism excesiv!

Rezultate spectaculoase s$au ob#inut neîndoielnic
"i în domeniul îmbun!t!#irii st!rii de s!n!tate "i în
b!t!lia cu molimele. O sum! de descoperiri impor$
tante în domeniul farmacologiei au împu#inat
„invizibilele armade” de bacterii "i viru"i, cum

le nume"te Harari, n!pustite împotriva celui ce, aflat
în vârful lan#ului trofic, avea s! constate c! lucrurile
nu stau deloc a"a "i c! adev!ra#ii st!pâni ai lumii
vii sunt microorganismele. Le$au împu#inat "i în
unele cazuri le$au eradicat. Gra#ie, subliniaz! Harari,
vaccinurilor "i antibioticelor, unei igiene "i unei
infrastructuri medicale net superioare. %i totu"i,
în b!t!lia continu! cu lumea nev!zut! a celor
mai periculo"i du"mani ai omului, în care fiec!rui
nou mijloc de ap!rare invadatorul îi r!spunde cu
incredibila viclenie a muta#iilor, înfrângerile sunt
pe m!sura victoriilor. Pe care autorul le consider!
a fi rodul unor modific!ri genetice întâmpl!toare ale
agen#ilor patogeni ce le permit acestora s! treac! de
la animale la om, f!r! s! adauge c! aceste muta#ii
continu!, ca mijloc de ap!rare al agen#ilor patogeni
împotriva medicamentelor. 

Cartea în care se fac aceste considera#ii,
Homo deus, apare în 2015. Izbucnirea
pandemiei de Covid 19, la finele anului

2019, a repus pe tapet chestiunea originii animale
sau artificiale a virusului. Dincolo de realitatea
crud! a incapacit!#ii de reac#ie a sistemelor medicale
din cele mai puternice state, care "i$au demonstrat
pe deplin precaritatea, disputa privind originea noului
virus relanseaz! dezbaterea privind intruziunea
omului în structurile atât de perfect alc!tuite, atât
de armonios finisate ale viului. Fiindc!, odat!
cu ingineria genetic! pe care o reclam! crearea
„pr!d!torilor bionici” împotriva agen#ilor patogeni,
bioingineria „îi transform! pe oameni într$o
amenin#are f!r! precedent”, avertizeaz! istoricul.
„Acelea"i instrumente care le permit medicilor s!
identifice "i s! trateze rapid bolile noi le$ar putea
permite armatelor "i terori"tilor s! creeze boli
"i mai cumplite "i agen#i patogeni apocaliptici.
(Pe bun! dreptate ne putem întreba în fa#a a ce
ne afl!m ast!zi? n.n.) Prin urmare, cel mai probabil,
marile epidemii vor continua s! pun! omenirea în
pericol în viitor doar dac! omenirea îns!"i le creeaz!,
în slujba vreunei ideologii nemiloase. Epoca în care
omenirea st!tea neputincioas! în fa#a epidemiilor
naturale a luat probabil (s.n.) sfâr"it. Dar e posibil
s!$i ducem dorul.”

Pe cât de exact se arat! Harari în estimarea
r!spunsului umanit!#ii la flagelul molimelor "i la
modul în care interfereaz! în acest domeniu trecutul
cu proiec#iile viitorului, pe atât de auroral naiv, mi
se pare a fi în problema r!zboiului. „Cea de$a treia
veste bun! este c! dispar "i r!zboaiele”, afirm! el
încrez!tor de la bun început. Pe de o parte, „armele
nucleare au transformat r!zboiul dintre superputeri
într$un gest nebunesc de sinucidere colectiv!”.
Îmi aduc aminte c!, în vremea R!zboiului Rece,
la noi vorba „Fric! la mine, fric! la tine, fric! la
noi amândoi!” avea o larg! circula#ie. Numai c!
umanitatea n$a dus lips! "i nu va duce niciodat!
lips! de nebuni pe care contextele sociale "i prostia
oamenilor s! nu$i a"eze în centrele de putere,
acolo unde se poate pune la cale orice, inclusiv
o sinucidere colectiv!! Pe de alt! parte, obiectivele
r!zboiului, raptul de bunuri, prada, s$au schimbat,
principala surs! de avere fiind cunoa"terea, nu resur$
sele materiale. Iar interesele corporatiste #es o plas!
de siguran#! greu de destr!mat. Adev!rat, dar cine
exclude o confruntare, decisiv! au ba, pentru resurse
de cunoa"tere? Ca "i molimele, r!zboiul face parte
din zestrea existen#ial! a umanit!#ii. Dar dac! primele
nu au avut niciodat! o prezen#! cotidian!, r!zboiul
da. Nu "tiu dac! exist! vreo zi de la Dumnezeu în
care, undeva, de$a lungul "i de$a latul p!mântului,
acesta s! nu fie prezent sub o form! sau alta! 

Cineva care s$a trudit s!$i studieze prezen#a
în istoria umanit!#ii ajunsese la concluzia
c!, per total, de la începutul începuturilor,

omenirea a înregistrat doar 284 de zile de pace în
istoria ei. 284 de zile de pace, nici m!car un singur
an, de$a lungul atâtor milenii! %i, m! tem c! acele
284 de zile de pace n$au existat niciodat!. Ele
sunt doar rodul precarit!#ii mijloacelor de informare
din acele epoci revolute. (Va urma)
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Diavolul locuie#te în Silicon Valley (II)

Se caut" un vinovat
Horia B#DESCU



Am descoperit griul, adev!ratul „gri”,
cenu"iul, în acea c!l!torie spre nord.
E a"a de mult de atunci! Plecasem cu acel

Ford Capri, cump!rat de ocazie de la un american
stabilit la Paris. Ne oprisem la Bruges. Acolo, în
cl!direa auster! a fostului spital din secolul XVI,
am descoperit picturile lui Memling.

Diminea#a începuse cu o nea"teptat! muzic!,
ne treziser! glasuri sub#iri ce p!trundeau prin
fereastra întredeschis!. Am s!rit din pat, am fugit
la fereastr! "i$am apucat s! vedem coada unui "ir
de fete pedalând spre "coal! "i vorbind între ele.

Stranie fusese acea diminea#!, în acel hotel
vechi, într$un cartier "i mai vechi, cu str!zi libere,
neumblate, în care stolul de "col!ri#e puteau
conversa, pe biciclete, ca în recrea#ie. În acea
armonioas! g!l!gie ne trezisem.

Un semnatar al scrisorii lui Paul Goma
(1977) poveste"te la radio Europa liber!:
dup! ce a fost anchetat de Securitate

timp de zile "i s!pt!mâni în "ir, dup! ce au folosit
cu el toate metodele, brutal!, supl!, amenin#!toare,
rafinat! etc., este convocat de un secretar al
comitetului jude#ean PCR, care$i spune, în esen#!:
„Dumneata ai exprimat o serie de critici la adresa
unor lipsuri din societatea noastr!. Noi suntem

con"tien#i c! nu toate lucrurile merg pe roate "i avem
nevoie de oameni inteligen#i "i activi, care vor s!
îndrepte lucrurile. De aceea te întreb: nu vrei s! devii
membru de partid?”

Culme a „dialecticii” sau partidul ca loc de
deten#ie!

(23 iulie 1981)

Prima zi de !coal", dup! începutul festiv
de ieri. Asist la „lec#ie”. Clasa e împ!r#it! în
dou! grupe: doisprezece copii într$o parte,

treisprezece în cealalt!. Apoi, unul dup! altul, copiii
sunt invita#i s! î"i scrie numele mic pe tabla neagr!
(care aici e verde!), apoi elevii num!r! numele cu trei
litere, pe cele cu patru litere etc., dup! care urmeaz!
separarea numelor care încep cu aceea"i liter!. Totul
se petrece simplu, într$un fel de joac!, dup! care se
a"az! to#i pe podium, în jurul înv!#!toarei, o femeie
ce nu pare s! aib! mai mult de treizeci de ani. Timp
de câteva minute, aceasta cite"te o istorioar! despre
prima zi de "coal! a unei feti#e. (Fiul nostru prive"te
în tavan, casc! "i se întinde de câteva ori.)

Din nou fiecare copil î"i repet! numele, urmeaz!
jocul „telefonul f!r! fir” "i elevii sunt invita#i s!
se a"eze în b!nci, apoi s! se ridice "i, în mod
nea"teptat, s! se urce cu picioarele pe pupitre.
Din aceast! clip! atmosfera se schimb! brusc.

Per, Dani "i înc! trei "trengari
î"i vorbesc cu voce tare,
se îmbrâncesc, se hârjonesc
ca în urm! cu dou! zile, la
c!minul de pre"colari. Pupitrul
– simbol al clasei, clasa –
simbol al "colii au fost
anulate!

S! fie acesta un principiu
al "colii suedeze? – m! întreb. F!r! tabuuri, f!r!
reguli stricte, f!r! pic de formalism. De fapt, observ
c!, deja, copiii o tutuiesc pe înv!#!toare, a"a dup!
cum ultimul ziarist îl tutuie"te pe "eful guvernului în
emisiunile televizate… Dar ceea ce m! mir!, parc!
"i mai mult, este acest aer blajin, indulgent al primei
lec#ii, o „lec#ie” de nonconformism. În fine, ultima
parte a primei ore e dedicat! alfabetului. Elevii îl "tiu
aproape în întregime, se completeaz! unul pe altul,
simplu, liber, în ochii lor se ghice"te curiozitatea
"i dorin#a de a înv!#a mai mult, mai repede. Dar
înv!#!toarea îi tempereaz! printr$un gest, le spune
parc! din priviri: „Lua#i$o încet! Nimeni nu v!
gr!be"te.”

M! întreb dac! doamna înv!#!toare cunoa"te
dictonul latin festina lente. Dar, nici n$ar avea nevoie.
Pentru c! aici timpul are r!bdare…

(22 august 1984)

Am m"rturisit,
repetat, c! sunt ani
"i ani de când refuz

s! m! mai uit la "tirile tv, s!
ascult "tiri la radio. Totu"i,
tr!im într$o er! în care, dac!
nu alerg!m noi dup! "tiri, vin
ele buluc$bucluc spre noi, via
e$mail/internet/telefon de"tept. 

Pe acelea, concesiv, le citesc din când în când "i,
evident, subiectul „covid” a fost "i este cap de afi" de
mai bine de un an încoace. Totu"i, s! cite"ti informa#ii
e cu totul altceva decât s! le ascul#i. Citind în gând,
în ritmul, cu tonul/intona#ia personale, r!mâi oarecum
la ad!post de registrele vocale ba disperate, ba pate$
tice, ba apocaliptico$alarmiste ori sobru$bocitoare, ba
înver"unat$poruncitoare, ba instigatoare, ba isterico$
revoltate, ba zeflemitoare ale personajelor de pe
sticl!, personaje asimilabile când unor circari, când
unor inchizitori, când unor ciocli, rarisim unor profe$
sioni"ti ai informa#iei nealterate care sunt... specie pe
cale de dispari#ie. Citind, e"ti mai ferit de ceea ce #i
se poate inocula emo#ional "i mental prin presta#iile
nonverbale "i paraverbale ale "tiri"tilor, moderatorilor
"i/sau invita#ilor acestora. Po#i compara, mai obiectiv,
mai deta"at, por#ia de adev!r fracturat, împ!nat cu
minciuni credibile, servit! „pe tav!”, cu ceea ce con$
sta#i concret, verificabil, c! se întâmpl! în jurul t!u. 

Având în vedere rolul – f!r! îndoial! major – pe
care îl joac! presa (ca unealt!!) în informare/dezin$
formare/manipulare a maselor, m! tenta înc! din
iunie$iulie ale anului trecut ca, privind în oglinda
retrovizoare, s! fac o paralel! între momentul
decembrie 1989 "i pu#in dup!, al a"a$zisei noastre
revolu#ii, "i momentul 2020 al pandemiei înc! actuale.
Am amânat (dintr$un soi aparte de lene combinat!
cu satura#ie de subiectul „pandemie”), dar „factorul
declan"ator”, care m$a scos din lenevire, a venit
prin „imaginea terori"tilor$oameni$p!ianjen”, pus! în
balan#! (în editorialul din Curtea de la Arge! din iunie
2021) 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”.

Oglinda mea retrovizoare a început s! bat! pân!
la vremea în care ni se impunea s! d!m crezare
exclusiv „presei oficiale” – singura pretins$propaga$
toare a adev!rului, s! nu ascult!m (era strict interzis!)
„Vocea Americii” sau „Europa liber!” care, ni se
spunea, mint de înghea#! apele. Direc#ia oficial! pe
atunci era indicat! de emisiunea „Vorbe"te Moscova”
care se difuza la ore fixe "i întrerupea, din câte îmi

amintesc, orice alte emisiuni. 
Acum, în repetitive „mesaje de interes public” ni se

cere s! credem exclusiv informa#iile oficiale! Direc#ia
oficial! n$o mai traseaz! Moscova, dar (alt)cineva tot
are grij! în noul context unional... s! nu ne abatem
"i, Doamne feri!, s$o lu!m, de capul nostru, indepen$
dent, pe c!i nemarcate. În prezent, ceea ce ar putea
contrazice versiunea oficial! nu este strict interzis,
c! nu se mai poate din cauza (sau gra"ie, depinde
din perspectiva cui privim) evolu#iei tehnologice –
dar este compromis, luat în derâdere, descalificat,
catalogat fake, iar cei care, vai!, apleac! urechea "i
la alte surse sau la opinii diferite (fie ele venite din
SUA, Fran#a, Germania, Italia, Suedia, Singapore
etc.) sunt... pro"tii lumii, incul#i, conspira#ioni"ti,
putini"ti, „r!spândaci”, reac#ionari (c! „du"mani
de clas!”, „du"mani ai noii ordini sociale”, „du"mani
ai poporului” au ie"it din trend).

Revin la momentul ’89, la "tirile servite de
Televiziunea Român! Liber# (?!), la setea
n!prasnic! de a afla ce se întâmpl!, sete

care fie ne$a #inut cu sufletul la gur! în fa#a micilor
ecrane, fie, pe unii dintre noi (s!tui de r!ul îndurat
"i dornici, în naivitatea noastr! de atunci, „s! punem
um!rul” la schimbarea istoric!), ne$a scos în strad!,
în b!taia gloan#elor, la proteste. Eram panica#i
(izbânda presei!) c!, dac! nu ac#ion!m eroic, se
întoarce roata "i r!mânem cu Ceau"escu "i regimul
lui dictatorial. Dac! ne$am fi desprins de emana#iile
radio$tv, s! gândim „la rece”, ne$am fi dat seama
c! „zarurile erau (deja) aruncate”, schimbarea
(„catifelat!” la al#ii, sângeroas! la noi) se petrecea
ireversibil pentru toate #!rile aflate pe orbita sovietic!.
Era exclus s! constituim „excep#ia”! Înfierbânta#i îns!,
am înghi#it tot ce ne livra presa „liber!”: imaginile
terifiante ale cadavrelor învine#ite, tumefiate, t!iate,
apoi cusute cu sârm!, de la Timi"oara, prezen#a
terori"tilor, mai greu vizibili decât coronavirusul,
dar care sigur coborau în rapel de pe acoperi"uri
(nu se "tie cum ajungeau acolo), intrau în locuin#e,
în institu#ii, ne mitraliau, se ascundeau prin p!duri –
inclusiv în Poiana Bra"ov, în Masivul Post!varul – "i
ne vânau... De fric!, în iarna aceea ne$am „distan#at”
voluntar de pârtiile de schi. Psihoza colectiv! s$a
prelungit. În vara lui ’90 înc! tres!ream („Iar se
trage?!”) pân! "i la pocnetele #evilor de e"apament.
„Cine$a tras în noi dup! 22?” a r!mas o întrebare f!r!
de r!spuns. Am înghi#it, creduli, "tiri care ne anun#au
c! au fost otr!vite bazinele de alimentare cu ap!
potabil!, c! au intrat terori"tii în Spitalul de Copii din
Bra"ov. Când s$a dat "tirea asta, m! aflam (cu so#ul

"i feti#a noastr! de 3 ani "i jum!tate) relativ aproape
de Spitalul de Copii, la finii no"tri, unde ne prinsese
„revolu#ia”, tran"ând (cu pauze de privit la tv "i
de ie"it la proteste) porcul de Cr!ciun pe care îl
cump!raser!m împreun!. Am sunat imediat la spital
(„V$au atacat? Suntem aproape, v! putem ajuta?”).
O doamn! ne$a r!spuns calm c! „nu$i adev!rat!
"tirea, nici vorb! de atac terorist! Suntem bine.” 

Am sunat insistent la televiziune, s! le cerem s!
dezmint! informa#ia, s! lini"teasc! oamenii. Au fost
imposibil de contactat. Ulterior am în#eles c!, "i dac!
am fi reu"it s! vorbim cu ei, vrând s! îndrept!m "tirea
strâmb! (sau „fabricat!”?) trâmbi#at! pe post, am fi
trecut noi drept „dezinformatori”. Mesajul lini"titor n$ar
fi ajuns la public de vreme ce necesar! momentului
era panica general!.

Au fost locuri !i situa#ii în care s$a tras, cu
adev!rat. Au fost mor#i "i r!ni#i, cu adev!rat.
„P!cat, p!cat, de sângele v!rsat!” P!cat

strig!tor la cer de suferin#a celor one"ti, singurii
autentic$revolu#ionari: „vom muri "i vom fi liberi!”,
„mai bine mort decât comunist!”, „noi de$aicea nu
plec!m/ nu plec!m acas!/ pân! nu ne câ"tig!m/
libertatea noastr!!” Din sacrificiul, curajul "i dorin#a
lor de libertate "i dreptate, o lung! serie postdecem$
brist! de oportuni"ti arogan#i, ipocri#i, agrama#i,
lacomi, nevertebra#i, corup#i, incompeten#i, camele$
onici, "i$a croit samavolnic trepte pentru func#ii
cât mai înalte "i pentru averi fabuloase.

Au fost, la „revolu#ie”, multe ordonan#e "i ordine
haotice, multe "tiri false, contradictorii sau gonflate,
menite s! ac#ioneze sinergic, s! creeze "i s!
amplifice panica, starea de surescitare, derut!
"i confuzie a mul#imii.

Asupra blocului finilor no"tri s$au ab!tut, în câteva
seri la rând, sute "i sute de trasoare "uier!toare,
mixate cu zgomote de împu"c!turi, dar, la lumina
zilei, am constatat c! fa#ada blocului e neatins!. Au
fost simulatoare?! De citit "i m!rturia „%obolanii din
Gara de Nord” (C!t!lina Ha"otti, Armele lui Max, Ed.
Betta, Buc., 2019). Cine le$a folosit "i de ce? Probabil
n$o s! "tim niciodat!. Dup! ani, privit! în oglinda
retrovizoare, imaginea noastr! târându$ne – cu mic,
cu mare – de$a bu"ilea prin apartament, pe sub
ferestrele camuflate, ca s! fim în „unghi mort”, nu
în calea gloan#elor, a devenit tragi$comic!. La fel,
amintirea serii în care, r!mase în cas!, fina, eu,
pruncu#ele noastre, cumnata "i o bunic!, am încercat,
în absen#a so#ilor, s! baricad!m u"a apartamentului
cu un cuier de hol pe care nu l$am putut clinti, oricât
ne$am opintit, pentru c!... era fixat în perete. 

Fulgura#ii
Paul DIACONESCU

În oglinda retrovizoare...
Mihaela MALEA STROE
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Azi, scena luptei cu bietul cuier apare ilar!,
dar atunci eram îngrozite de gândul c! vin
terori"tii, de aceea nici nu ne#am l!murit

pe loc de ce nu r!zbim s!#l mut!m. Tot atunci, pe
la miezul nop$ii, cu fina "i cumnata ei, c!utam de zor
un satâr. „Opera$iunea porcul” (o namil! de aproape
200 kg) se încheiase, dar, în z!p!ceala "i spaima
noastr!, r!t!ciser!m „arma alb!”. Ne închipuiam,
naiv, c! o s! ne ap!r!m eroic feti$ele "i pe bunic!
de automatele „oamenilor#p!ianjen” cu... satârul.
S! nu râzi, cu lacrimi triste "i amare, de tine#însu$i
când te ui$i înapoi?

Mai mult: se lansase zvonul c! terori"tii ocup!
case, poduri, turle, apartamente nelocuite "i trag
de acolo. Cât de lesne "i de spornic $ese co"maruri
imagina$ia prad! panicii inoculate, aveam s! afl!m
curând.

Cum am lipsit de acas!, ne#am pomenit c!, "tiind
unde suntem, ne sun! vecinii, gata s! cheme armata,
dispera$i c! la noi s#au instalat terori"ti. Auziser!,
seara, pa"i ap!sa$i, zgomote de mobil! mutat! de
colo#colo. S! venim urgent! Am l!sat feti$a în grija
finei "i... am venit! U"a apartamentului era intact!,
totu"i, atin"i de frica real! a celor de pe scara
blocului, ne#am oprit întâi la vecina care locuia
perete#n#perete cu noi. De la ea am pândit pe rând,
cam dou! ceasuri, cu urechea lipit! de peretele
comun, doar#doar o s! auzim zgomote suspecte
înainte de a pune pe jar vreo patrul! militar!.
Neauzind, ne#am luat inima#n din$i "i ne#am dus
acas!: mobila neclintit!, ioc terori"ti! Vecinii, agita$i,
sus$ineau c! nu era p!relnic ce auziser!. Excluzând
o halucina$ie colectiv!, am c!utat sursa zgomotelor
ce s#ar fi putut realmente propaga, în seara anteri#
oar!, la câteva apartamente. %i... da: vecinul de
deasupra cususe ceva la o ma"in! veche, cu pedal!,
greoaie "i g!l!gioas! (asta era „mobila mutat!”), în
timp ce feti$ele lor se jucaser! s!rind de pe canapea
pe covor (iat! "i „pa"ii ap!sa$i”). Panica sem!nat!
cu sârg de pres! d!duse roade: a deformat,
în mintea oamenilor, realitatea.

Momentul pandemic 2020, are, sigur, alt!
dimensiune, alt dramatism, dar n!ravul presei
a r!mas neschimbat: s! fie „angajat! plenar” în
informarea/dezinformarea/manipularea maselor.
Cu mult mai mult spor acum, întrucât beneficiaz!
de o mul$ime de canale, posturi, re$ele (cele de
„socializare” – de nepre$uit ajutor în manipulare!).
Beneficiaz! de jonglerii tehnice noi: editare de
imagini, colaje, holograme, „construc$ii” computeri#
zate atât de verosimile încât nu po$i fi sigur dac! e
realitate sau „f!c!tur!” ce $i se serve"te, iar s! crezi
fanatic, absolut, în „adev!rul” livrat de un anume post
preferat, este letal. O doz! de dubito ergo cogito,
cogito ergo sum cartezian, în aceste condi$ii, face
bine. 

De ce "i în interesul cui a fost necesar! panicarea
mul$imii în ’89 nu mai constituie tocmai o mare
"i impenetrabil! enigm!.

De ce "i în interesul cui a fost necesar! panicarea
lumii întregi în 2020 (la noi cu mare exces de zel),
dac! înc! nu se vede limpede#cristal, pesemne
de la distan$! ceva mai mare se vor deslu"i multe.

Din cât am citit !i cump"nit în ultimul
an "i mai cu seam! din reac$iile semenilor
prin"i stra"nic în mrejele presei, se deduce,

"i f!r! s! fi stat cu creierul în televizor, c! scenariul
inocul!rii panicii "i#a p!strat, în timp, componentele
de baz!: imagini terifiante din bel"ug, "tiri gonflate,
prioritar "i preponderent morbide, informa$ii contra#
dictorii, cocteiluri de un pahar cu adev!r la dou!
cu minciun! sau invers, dup! gust. Plus haos,
ordonan$e, decizii, ac$iuni "i m!suri ilogice (la 200#
300 de cazuri covid confirmate – stare de urgen$!,
cu restric$ii ultra#severe, la peste 15.000 de cazuri –
relaxarea restric$iilor). Plus ton jurnalistic de
întuneca$i vestitori ai apocalipsei care, prin agentul
„în#corona#t” – pare#se made in China, ne pânde"te
de pe clan$!, butonul liftului, tejghele, c!r$i, bancnote,
întrerup!toare, de pe tastele bancomatelor, tele#
foanelor, computerelor, de pe haine "i pantofi, ne
a"teapt! pe banca din parc, din autobuz, din sala
de concert, pe firele de praf... Poate ataca din aer,
din ploaie, din vânt, din respira$ia aproapelui...,
de oriunde, de peste tot. Cei care (inclusiv câ$iva
cercet!tori germani "i americani) au cutezat s!
sus$in!, acum un an, c! suprafe$ele nu#i priesc
virusului, îl las! f!r! vlag!, au fost, atunci,
discredita$i. Contribuiau la sc!derea panicii?
S#a dovedit, între timp, c! au avut dreptate.

O cercet!toare din Australia (fizician!) demonstra, tot
la vremea aia, de ce nici pe haine nu prea izbute"te
s! se prind!: de mic "i u"urel ce e, nu#l las! legile
fizicii, îl zbur!t!cesc curen$ii fini de aer pe care îi
stârnim în mers. A fost ignorat!. Eram sf!tui$i s!
facem „enclave” în cas!, unde s! lep!d!m hainele
"i înc!l$!mintea cu care venim de afar!. Australianca
îndr!znea s! calmeze spiritele? Urât din partea ei,
dar a avut "i ea dreptate!

Micul terorist f!r! mitralier! nu cobora, ca în
’89, de pe acoperi"uri (se zice c! ar avea pu$in#pu$in
„r!u de rapel”), dar la noi (nu "tiu dac! "i la al$ii)
i#au ie"it în fa$!, mai an, blindate "i patrule cu muni$ie
de r!zboi. Piticania nu s#a sinchisit de m!sura asta
grandioas!, dar oamenii, da, s#au sim$it timora$i,
intimida$i, amenin$a$i, îngr!di$i, nu proteja$i. Cu atât
mai mult cu cât exista, înc! viu în memoria multora –
precedentul: „iar se trage?” Dac!, dup! torentul de
„certitudini” c! inamicul e omniprezent, nu intraser!m
în panic! pe m!sura a"tept!rilor (cui?), ni s#a servit
un supliment motiva$ional. Qui prodest?! Nicidecum
maselor! Doar se "tie c! panica, stresul, ca "i statul
în cas!, "ubrezesc imunitatea. Ei, "i?! Reclamele tv
(la astea m! uit c! au tâlcul lor) ne îmbie cu puzderie
de adjuvante noi care... o înt!resc. De mirare c! înc!
nu s#a inventat hârtia igienic! imuno#protectoare.

Privind din nou în retrovizoare, iat! c!
gesturi serioase din prim!vara trecut! devin
ilare. Sub imperiul panicii, ne#am apucat

atunci s!... sp!l!m bani (la propriu "i perfect legal).
Când a disp!rut spirtul sanitar de pe rafturi (tot
panica indus! a creat criza de spirt "i a deschis
u"a pentru speculan$i) am cump!rat – "i n#am fost
singura – alcool rafinat c!ruia i#am schimbat
destina$ia: în loc s! facem lichioruri, am sp!lat
cu el gresia, faian$a, u"i, ferestre, clan$e, robinete,
chiuvete, s! intre, naibii, virusul în com! alcoolic!!
Mirosea casa a crâ"m! din Dealu Mare, de unde
nu lipseau decât cupa de pe mas! "i cântecul de jale
al lui Laie Chioru. Când oarece somitate medical!
de la noi a decretat c! alcoolul nu ne scap! de
bâzdâganie, mai eficient e clorul – evident c! s#au
golit instantaneu rafturile cu cleaner#e pe baz!
de clor. Am reu"it (cu „pile”) s! cump!r pastile de
cloramin!, le#am dizolvat în ap! "i am sp!lat iar prin
toat! casa. A fost mai r!u decât cu rachiul: mirosea
în$ep!tor a clor, ca în wc#urile publice de demult. %i
mai r!u a fost de cei care, de fric!, folosind în exces
„re$eta” somit!$ii, s#au ales cu arsuri "i irita$ii urâte.
Noroc cu un articol din New York Times în care un
biochimist (sau biolog? nu mai "tiu) spunea c! orice
produs care dizolv! gr!simile (detergen$i, s!pun
obi"nuit) e bun: anihileaz! du"manul topindu#i
costuma"ul de protein!. L#am crezut pe american
"i... am revenit iute la detergen$ii folosi$i de obicei.
Mai am, spre neuitare, 12 din cele 20 de pastile
de cloramin! ob$inute cu greu. I le#a" d!rui
„somit!$ii”..., dar nu mai $in minte cine era.

Termoscanerele "i obliga$ia verific!rii temperaturii
– iaca o nou! pricin! de gâlceav!! Oricât de logice
ar fi fost argumentele celor care sus$ineau c!
termojuc!riile nu sunt relevante în privin$a st!rii de
s!n!tate (pe asimptomatici nu#i detecteaz!, cei cu
febr! mare nu umbl! brambura, febra mic! poate
avea multe alte cauze), investi$ia s#a f!cut, practica
s#a impus "i – qui prodest? – cineva pesemne a
câ"tigat berechet din afacerea asta. Sau s! fi fost
doar o chestiune de „aliniere”?! Am testat, anul trecut,
acurate$ea juc!riei. Intrasem într#un magazin dup!
ce am umblat prin soare torid. Temperatura verificat!
la intrare? 280C Aerul condi$ionat rece, din magazin,
m#a salvat de hipotermie: la ie"ire, când am cerut eu
s! mi se ia temperatura, aveam... 320C! O prieten!,
la alt magazin, m#a întrecut: a intrat la cump!r!turi cu
260C! S! nu crede$i c! a dus#o cineva cu targa acolo!
Nu, a mers bine#mersi pe picioarele ei! Recent, am
iscodit câ$iva gardieni dota$i cu termoscanere, de la
mai multe supermarketuri. N#au depistat, de#a lungul
întregului an, pe nimeni cu febr! peste 370, de"i
cazurile de covid s#au tot înmul$it. Un gardian mai
vorb!re$, care discutase pe tema asta cu colegii, a
$inut s!#mi spun! c! „aparatele !stea, doamn!, rar
trec de 35 de grade! Ori îs anume reglate a"a, ori
îs defecte.” Am putea crede c! media temperaturilor
scanate în pandemie la cump!r!torii români se
învârte în jurul a 330C. De"i nativ d!rui$i cu suflet
cald, conform termoscanerelor (tot made in China?),
trupe"te, suntem o na$ie cam... „rece”.

A nu se crede c!, dac! îmi îng!dui aici ironii "i
autoironii retrospective, înseamn! c! bagatelizez

situa$ia! Virusul (natural sau de laborator, cum o fi el)
exist!, pandemia la fel! Se petrec drame cu adev!rat
(forme grave ale bolii, sechele pe termen lung,
decese) în toat! lumea! Spaima, boala "i moartea
nu sunt lucruri de "ag!! Nici sacrificiile medicilor
"i asistentelor/asisten$ilor care, în acest timp, s#au
d!ruit exemplar, pân! la epuizare, profesiei lor ca
s! salveze vie$ile bolnavilor. Li se cuvin din plin toat!
recuno"tin$a, tot respectul "i toat! admira$ia noastr!!

Dar, din p"cate, panica amplificat!
de autorit!$i prin mercenarii din pres!,
bâjbâiala, bâlbâiala, haosul general,

sistemul sanitar lipsit de resurse, imixtiunea masiv!
a politicului într#o problem! sanitar! au îngreunat
munca – deja covâr"itoare a – personalului medical.
Cei care ar fi trebuit s! gestioneze situa$ia prin "i
cu calm, luciditate, echilibru, s! lini"teasc! masele,
în loc s! le isterizeze asigurând teren pentru obsesii,
nevroze, psihoze, depresii, s#au dovedit inap$i s#o
fac!. Sau n#au vrut?? Un succes r!sun!tor totu"i
au ob$inut – scindarea sever! a societ!$ii în de"tep#i
"i pro"ti "i asmu$irea unora asupra altora: tineri =
de"tep$i vs. seniori = pro"ti, pro#masc! = de"tep$i vs.
anti#masc! = pro"ti, pro#vaccinare = de"tep$i vs. anti#
vaccinare = pro"ti, pro#surse oficiale de informare =
de"tep$i vs. pro#surse extinse de informare = pro"ti.
Categoria în$elep$ilor echilibra$i (care totu"i exist!)
e ignorat!... 

Citeam undeva c! autorit!$ile, presa "i cadrele
medicale suedeze au evitat deliberat sintagma
radical! „virusul uciga"” tocmai pentru a nu induce
ideea c!, odat! contaminat, nu ai cale de sc!pare.
Cine a propus evitarea ei este, indiferent ce profesie
va fi având, un fin psiho#sociolog care "tie sau
intuie"te perfect puterea cuvântului, impactul asupra
receptorilor. Pentru astfel de subtilit!$i, trebuie "i
s! ai un IQ respectabil, "i s! fii voitor de bine! Prin
compara$ie: la noi, aceea"i sintagm! a constituit
(dac! nu cumva constituie "i acum) un refren
obsesiv, îngro"at.

Pentru a fi paralizant!, frica trebuie s! fie
atotcuprinz!toare. Dac!, în ’89, mai exista cineva
care nu se temea de revenirea lui Ceau"escu, trebuia
s! se team! m!car de „terori"ti”. În 2020, dac!
nu ne#a turtit chiar pe to$i o team! abisal! de virus,
trebuia cârpit! lesa fricii m!car prin razii poli$iene"ti
"i amenzi. În fine...

În ultimul an, sursa de informa$ii pe care am
consultat#o oarecum constant, întrucât m! scute"te
de comentarii "i interpret!ri gata#preparate de al$ii "i
turnate în timpane când din stânga, când din dreapta,
este site#ul Hopkins (https://gisanddata.maps.arcgis.
com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740f
d40299423467b48e9ecf6) 

Statisticile lor (cu toat! relativitatea unor
cifre oficiale) ofer!, pe de o parte, destule
date pentru a constata cât de straniu v!lurit!

este dinamica pandemiei în spa$iu "i timp. Pe de alt!
parte, ridic! o serie de întreb!ri legitime în privin$a
raportului num!r de cazuri covid confirmate/ num!r
de decese în diferite $!ri. Nu re$in în ce lun! "i zi a
anului trecut ne situam „la egalitate” cu belgienii în
privin$a cazurilor de covid confirmate: cca. 148.000
"i la ei, "i la noi, dar, frapant!, cca. 10.000 de decese
la ei, 5.000 de decese la noi. Ce s! în$elegi? C!
sistemul nostru sanitar e mai performant decât al lor?
Mira#m#a"! C! sistemul nostru imunitar e mai bun,
de"i o ducem mai prost decât ei? C! virusul e blând
cu noi "i aspru cu ei? Am urm!rit o vreme nefericita
„competi$ie”. Ba treceam noi în fa$!, ba ei. Ast!zi
(25 mai 2021) suntem înaintea lor "i ca num!r de
contamin!ri, "i ca num!r de decese. Ne#am "ubrezit?
S#a înr!it virusul la noi? Tocmai acum, când pe
graficul nostru curba arat! c! maladia descre"te?!
Sau: cum se explic! (genetic?, sanitar?, nutri$ional?,
politic??...) faptul c! sunt $!ri „norocoase”, în care,
de când s#a ivit pandemia pân! azi, 25 mai, num!rul
de decese raportat la îmboln!viri, este mic fa$! de
cel din multe alte $!ri: în Bhutan (1/1.411), Burundi
(6/4.546), Singapore (32/61.860), Qatar (547/
215.742), Emirate (1654/557.619) etc.?! 

Poate vor r!spunde, cândva, cercet!torii... Sau
anchetatorii?!

Pân! o fi s! mai privesc în oglinda retrovizoare,
închei, n!d!jduind c! ne#a r!mas un fir de gen!
din aceea care (zice legenda) îi f!cea pe daci s!
înfrunte moartea râzând: „Domnule doctor – întreab!
pacientul – când se va termina pandemia?” „Nu "tiu –
r!spunde medicul –, c! nu m! pricep la politic!!”…
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În literatur!, ca în orice form! de art!,
erotismul poate fi subsumat principiilor morale
!i educa"ionale. În momentul în care crea"ia

unor autori deja consacra"i, ca Ion Creang#, Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi sau Geo Bogza, a
„alunecat“ din tiparele acceptate de societatea vremii
în domeniul eroticului, au urmat ni!te reac"ii prompte
!i, uneori, exagerate. Dup# apari"ia volumului Poemul
invectiv!, avangardistul Geo Bogza ajunge pentru
câteva zile în spatele gratiilor, la închisoarea
V#c#re!ti. Eliberat, autorul se folose!te de dreptul
la replic#, justificându$!i crea"ia: „Poemul invectiv!
este într$adev#r un cumplit atentat, îns# nu la bunele
moravuri, ci la existen"a lini!tit# a lumii. În paginile lui
e un vitriol menit s# ard#, s# stupefieze !i s# clatine
din siguran"a lor de pân# acum pe oamenii prea
împ#ca"i cu soarta lor !i cu ei în!i!i.“ Autorul ar
avea deci ultimul cuvânt în privin"a operei sale,
singura îngr#dire acceptabil# fiind propria cenzur#
!i, a! ad#uga eu, cea a esteticului. 

Dac# literatura cult# este înc# plin# de tabuuri,
începuturile omenirii au avut o deschidere neinhi$
bat# fa"# de erotism, considerându$l singurul anti$
dot împotriva spaimei atavice de moarte. Artistul
c#ut#tor al eternei frumuse"i n$a rezistat fascina"iei
Afroditei, chiar în perioadele istorice când normele
sociale sau religioase exilaser# orice referire la
actul erotic. Prezent# înc# din desenele rupestre
prin avataruri ale zei"ei fertilit#"ii, senzualitatea a
devenit o surs# de inspira"ie pe care arti!ti plastici,
scriitori !i muzicieni au celebrat$o ca pe elementul$
cheie al existen"ei omene!ti, cu un rol esen"ial în
evolu"ia civiliza"iei.

Erotismul se reg#se!te în orice literatur# demn#
de acest nume % fie c# este vorba de un naturalism
explicit, fie c# totul este sugerat, conota"iile sexuale
luând forma aluziilor sau metaforelor % iar marii
scriitori, inclusiv cei din zona fantasticului, n$au
ezitat s# îi exploreze posibilit#"ile.

Înzestrat cu o fantezie menit# s# îi suplineasc#
neîmplinirile din via"a cea de toate zilele, omul a
inventat lumi în care totul este posibil, hr#nindu$!i
n#zuin"a c#tre alt# realitate, diferit# de cea cotidian#,
limitatoare pentru orizontul s#u de aspira"ii. Fantas$
ticul se declan!eaz# de obicei prin intruziunea subit#
a unui element straniu, care perturb# ordinea lucru$
rilor, f#r# a se g#si sau c#uta explica"ii plauzibile
pentru insolitul acestei situa"ii. De$a lungul timpului,
genul a trecut prin numeroase forme de expresie,
de fiecare dat# concurând banalul, oferind o latur#
inedit#, dar verosimil# a realit#"ii. Exprimând nevoia
autorului de a se desprinde de condi"ion#rile exteri$
oare pentru a se concentra asupra introspec"iei,
fantasticul poate fi definit în rela"ie cu visul, haluci$
na"ia, reveria, iluzia, cu tot ce sfideaz# cauzalitatea,
ra"iunea, conven"iile !i rigoarea !tiin"elor. Înrudit cu
magia, sacrul !i miticul, imaginarul cultiv# ruptura
în planurile existen"ei. Odat# ce misterul irumpe în
via"#, insinuându$se printre evenimentele cotidiene,
desf#!urarea ac"iunii nu face decât s# îl amplifice,
ce este de neconceput devine regul#, iar deznod#$
mântul adânce!te incertitudinea în loc s# ofere vreo
rezolvare. Lumea pe care o propune cititorului î!i are
propria ei organizare !i condi"ii de existen"# !i, odat#
acceptat#, poate deveni un alt tip de normalitate.

Tema lumilor imaginare apare ini"ial în
mituri, basme, pove!ti, balade, epopei,
poeme eroice, având r#d#cini în folclor,

în legendele bazate pe evenimente istorice !i nu
în ultimul rând în mitologie, unde omul se confrunt#
cu fiin"e fabuloase, iar mirificul se contope!te cu
realul plauzibil.

O a doua surs# a literaturii fantastice ar fi romanul
romantic, amestec de fantezie !i meditatie filosofic#,
terestru !i supranatural. Construc"ia epic# implic#
evaziuni în trecut sau experien"e onirice memorabile.
Dac# „viata este un vis”, atunci autorul poate domina
lumea pe care a creat$o, plasând$o între efemer
!i absolut, pân# la pierderea con!tiin"ei propriei
identit#"i. Dedublarea personalit#"ii, metamorfoze
animaliere, viziuni obsesive, apari"ii fantasmagorice
sau terifiante, elemente magice din c#rtile de
demonologie, fascinatia tenebrelor, sondaje în
straturile profunde ale con!tiin"ei % nimic nu îi este

str#in creatorului demiurg. Inser"iile imaginarului
amestec# satanicul cu feericul, burlescul cu bizarul
!i tragicul, convertind situa"iile insolite într$o altfel
de realitate. Viziunea include o percepere particular#
a lumii, prin transgresarea sau chiar negarea cate$
goriilor de spa"iu, timp !i cauzalitate. Evoluând de la
fabulosul feeric din basme !i cel simbolic din proza
liric# – în care sentimentul transcendentului e generat
prin metafor#, alegorie !i simbol % !i trecând prin
miraculosul mitico$magic !i filosofic, apoi prin cel
enigmatic !i absurd din proza vizionar# % bazat#
pe exacerbarea subiectivit#"ii, pe introversiune !i
realitate interioar# % s$a ajuns la realismul fantastic,
unde ira"ionalul intervine pe nea!teptate, într$un
cadru familiar. 

Frecventat cu asiduitate de autorii contemporani,
spa"iul lumilor stranii nu a fost ocolit nici de scriitorii
români. Dac# cea mai veche oper# de fic"iune
imaginativ# este considerat# Istoria ieroglific!

de Dimitrie Cantemir, în secolul al XIX$lea se
contureaz# fantasticul literar. Un prim moment al
definirii genului îl constituie nuvela S!rmanul Dionis,
a lui Mihai Eminescu, comparabil# cu crea"iile marilor
romantici germani (Jean Paul Richter, Novalis,
E.T.A. Hoffmann, Adelbert von Chamisso), francezi
(Théophile Gautier !i Gérard de Nerval), sau
americani (Edgar Allan Poe !i Howard Phillips
Lovecraft). Spa"iul eminescian este unul filosofic,
în care reflec"iile despre timp, spa"iu, fabulosul
ca modalitate de afirmare vizionar# !i doctrina
metempsihozei îi asigur# originalitatea în contextul
universal.

Dup! Eminescu, imaginarul s$a insinuat
în operele clasicilor I.L. Caragiale, Gala
Galaction, Barbu Delavrancea, Mihail

Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Macedonski,
Vasile Voiculescu, Cezar Petrescu. Un loc special
îl ocup# proza lui Mircea Eliade, introducând fantas$
ticul de tip magic, preluat de D.R. Popescu, &tefan
B#nulescu, George B#l#i"#, Tudor Dumitru Savu, dar
'i unul consolidat de postmodernism, ca în proza lui
Mircea Horia Simionescu. În perioada contemporan#,
scriitori ca &tefan B#nulescu, F#nu! Neagu !i &tefan
Agopian exploreaz# posibilit#"ile realismului fantastic,
care se diversific# prin scrierile lui Ioan Gro!an,
Mircea C#rt#rescu, Doina Rusti, Filip Florian, autorii
îndreptându$se treptat !i spre alte subgenuri: fantasy
sau science$fiction.

Spre deosebire de fantasy, plasat într$o lume
de inspira"ie medieval# unde miraculosul, magia
!i elementele supranaturale r#mân esen"iale,
în science$fiction verosimilul este anulat nu prin
„împingerea la absurd“ a logicii !i ra"iunii, ci prin
absolutizarea !tiin"ei.

Cultivat ini"ial de mae!trii romantici Edgar Allan
Poe, Villiers de I’Isle Adam sau Howard Philips
Lovecraft ca o manifestare a libert#"ii imagina"iei în
raport cu normele rigide ale clasicismului, în science$
fiction$ul ultimului secol s$au cristalizat dou# tendin"e:
soft !i hard. Prima se inspir# din !tiin"e umaniste,
ca ecologia, sociologia, antropologia, psihologia,
futurologia, având subiecte legate de mutan"i, alieni,
catastrofe ecologice, manipul#ri genetice, clon#ri,
explozie demografic#, utopie !i distopie, anabioz#,

teleportare. A doua promo$
veaz# !tiin"ele exacte, fizic#,
electronic#, cibernetic#,
astrofizic#, cosmologie, cu
teme subsumate: c#l#torie
spa"ial# sau în timp, viteze
superluminice, g#uri negre,
robotic#, a patra dimensiune,
universuri paralele.

În toat! aceast! bog!"ie de teme sau motive,
factorul uman, cu sentimentele !i tr#irile sale,
ar trebui s# ocupe un loc central. Dac# în

toate celelalte subgenuri ale fantasticului iubirea !i
senzualitatea sunt prezente, din simplul motiv c# fac
parte din via"#, iar arta este un proces de recreare
a realit#"ii, în science"fiction erotismul este sublim,
dar lipse#te cu des!vâr#ire, ca s# îl parafrazez pe
Caragiale. Cum !i cât dozeaz# elementul erotic în
opera sa, este alegerea oric#rui creator. Îns# când
un întreg subgen literar se fere!te de s#ge"ile zeului
Eros mai r#u decât de ploaia acid#, înseamn# c#
„Huston, avem o problem#!“

Scriitorii clasici !i moderni din main"stream
consider# eroticul ca fiind o latur# a existen"ei
umane !i o prezint# ca atare, f#r# excese, dar !i f#r#
autocenzur#ri care s# cad# în ridicol. Cum s$a ajuns
la un exil cvasitotal al senzualit#"ii din genul science$
fiction? De unde vine frica, era s# spun teroarea
autorilor genului de a aborda, fie !i tangen"ial,
subiectul erotismului? Se tem s# nu alunece într$un
naturalism decadent, care ar fi în contrast cu albul
uniformelor de stormtrooperi !i carcasele str#lu$
citoare ale navelor fotonice?

Principala cauz# a reluctan"ei în a descrie, altfel
decât din satelit, intimitatea unei rela"ii interumane,
pare s# provin# din misoginismul patriarhilor genului,
care rezervaser# femeii un rol mai curând orna$
mental, de artificiu estetic în minunata lume nou#
care apar"ine b#rba"ilor îmbr#ca"i în costume spa"iale
asexuate. Aceast# marginalizare a personajelor
feminine se reg#se!te !i în epic$fantasy, de!i cu totul
altfel. Acolo, eroinele apar ca ni!te cadâne culturiste,
explodând de un sex$appeal care îngenuncheaz#
orice monstru. &i cam atât. Dimensiunea psihologic#
are adâncimea bidimensional# a benzilor desenate
inspiratoare.

Revenind la science$fiction, femeia$obiect are
un singur rol, cel de a scoate în eviden"# personajul
masculin, fie c# este un distrug#tor de lumi sau
un mesia. Al doilea motiv al penuriei de sentimente
în literatura de gen ar fi mai curând o justificare.
Civiliza"ia noastr# se îndreapt# spre o societate
cibernetizat#, care a renun"at, voit sau silit# de
împrejur#ri, la tr#iri umane, unde on$line$ul va urca
pe soclul vechilor zei % deci autorii nu fac o omisiune,
ci o descriere corect# a unui viitor previzibil. O socie$
tate sterilizat#, cerebral#, din care sim"#mintele sunt
exilate, unde ura sau iubirea sunt considerate tare
ale trecutului, hologramele vor înlocui contactul fizic,
iar via"a se va muta în spa"iul virtual. Concluzia?
Autorii distopiilor evit# eroticul într$un act con!tient
!i asumat: sentimentele vor disp#rea oricum, de
ce s# ne mai batem capul cu ele? Mai bine s# mai
invent#m o lege$dou# a roboticii. &i totul într$o lume
tern#, searb#d#, plictisitoare. În afar# de valoarea
de avertisment a mesajului s! n"ajungem ca ei,
pe cine intereseaz# s# citeasc# despre a!a ceva? 

Promotorii unui viitor aseptic !i asexuat
pierd îns# din vedere alte legi, ale biologiei.
Instinctul de reproducere este singurul care

s$a dovedit mai puternic decât cel de supravie"uire.
&i ce poate fi mai extrem decât o apocalips#, o lume
în prag de colaps, amenin"at# de o invazie extrate$
restr#, explozia soarelui devenit supernov#, pande$
mie, r#zboi galactic sau holocaust, catastrofe naturale
la scar# planetar#, situa"ii$limit# în care sentimentele
primare nu ar fi suprimate, ci s$ar exacerba, tr#irile
cap#tând o intensitate paroxistic#? Ce fac îns#
personajele din science$fiction ajunse pe marginea
abisului, când orologiul universal bate de sfâr!itul
lumii? Se comport# cerebral, mecanic, ca ni!te robo"i
care nu pot decât s# urmeze directive implantate
în con!tiin"a lor de siliciu.

Despre erotism #i al"i demoni
Rodica BRETIN
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Apari!ie fulgurant",
poetul, jurnalistul
!i editorul Gabriel

St"nescu (1951#2010) a
str"lucit, publicistic !i editorial,

ca o prezen$" exemplar" prin luciditate !i clarviziune,
ce l#au singularizat într#o actualitate bulversat" de
bine organizatele manipul"ri post#decembriste. Doctor
în filosofie, emigrat în USA dup" mineriadele din
1991, revenise în $ar" hot"rât s" se opun" !i s"
devoaleze compromisurile !i malversa$iile falacioasei
„democra$ii originale”. A!a se face c" devenise
fondator al revistei româno#americane Origini.
Romanian Roots, una dintre cele mai importante
publica$ii ap"rute în post#decembrismul românesc. 

Sensul evenimentelor din România de dup" ’89
a c"p"tat destul de repede o
coloratur" cu totul special". Prin
complexul de aparen$e ce se
institu$ionalizaser" cu vizibil"
gr"bire, era deja evident c"
asupra memoriei actualit"$ii se
ini$iase, desigur tacit, o ampl"
ofensiv" menit" s" estompeze
malignitatea !i ilegitimit"$ile
criminale ale fostului regim
comunist. Într#un asemenea
context, cei care erau capabili s"
observe mersul real al lucrurilor
aveau s" observe aproape imediat
c" – spre exemplu – fenomenul
literaturii exilului românesc
redevenise, instantaneu, la fel
de indezirabil ca !i înainte de ’89,
ceea ce ar"ta c" linia orient"rilor
culturale impuse mai înainte de
politrucii comuni!ti nu fusese nicio
clip" abandonat". Despre aceast"
literatur", mereu ocultat" de#a
lungul unor decenii întregi, ca !i
despre victimele (partea nefericit! a) istoriilor recente
(v. memorialul durerii!) nu mai era recomandabil s"
se vorbeasc". A!a a ap"rut (!i s#a !i împ"mântenit)
expresia, pe care continu"m s#o auzim s"pt"mânal
la televizoare, despre „o istorie care nu se înva$"
la !coal"”. %i, se în$elege, nimeni nu este abilitat
s" mai explice „de ce”?

Pornind !i de la acest (nu foarte important?!)
am"nunt, se va putea deslu!i atât o anume realitate,
cât !i ra$iunile pe temeiul c"rora Gabriel St"nescu
ini$iase ctitorirea revistei româno#americane Origini.
Romanian Roots, fondat" în Statele Unite. Totodat",
a!a cum se va vedea, demersurile lui erau destinate
s" asigure !i o – deja vizibil necesar" – continuitate
cu spiritul stins al publicisticii exilului românesc. În
contrast cu premeditat inoculatele amnezii ale post#
decembrismului, revista punea pe tapetul contempo#
raneit"$ii una dintre cele mai tran!ante interoga$ii:
„De ce acest slab ecou, în opinia public", privind
m"rturiile crimelor comunismului? De ce aceast"
t"cere jenat" a politicienilor? /.../ Ne afl"m în fa$a
unei imposibilit"$i cognitive?”

Constatând c" demantelarea utopiei fusese,
ab initio, stopat", c" reziduurile gândirii
totalitare deja dominau în aceast" pretins"

nou! realitate, Origini. Romanian Roots î!i structura
mesajul !i ca un remember, redevenit al spiritualit"$ii
exilului. Istoria vine (sau re"vine?) uneori cu mari
!i devastatoare ironii. Ce altceva s#ar mai putea
spune despre faptul c" o revolu#ie (!?) anticomunist!
îl readusese în prim#planul actualit"$ii tocmai pe
dogmaticul ultra"stalinist Silviu Brucan, cel care în
anii de cumplit" teroare bol!evic" ceruse în Scânteia
condamnarea la moarte a elitelor politice !i culturale
ale $"rii, în vreme ce consoarta, „tovar"!a” lui,
acuzator principal în sinistrele tribunale a$a"zis ale
poporului, îl osândea la munc" silnic" pe via$" pe
foarte tân"rul Vintil" Horia, încadrându#l în rândul
marilor criminali de r"zboi? Asemenea întâmpl"ri

nu sunt mai niciodat"
întâmpl"toare. Deci nu a
fost de mirare când deciziile
acelui tribunal de trist"
amintire din ’46 erau –
f"r" pic de jen" – copiate
!i readuse cuvânt cu cuvânt
în actualitatea de dup"
o însângerat" revolu$ie
(proclamat!) anti"comunist!,
vituperându#i din nou (?!) ca
„du!mani ai poporului” pe
Mircea Vulc"nescu, Nichifor
Crainic, Vintil" Horia, Ion
%ugariu !i pe to$i ceilal$i
pe care tovar"!ul Brucan
& comp. îi anatemizaser"
în anii de teroare bol!evic".

Dar coinciden$ele (?) –
iar"!i întâmpl"toare – aveau
s" continue !i, n#a fost loc
de uimire când. în post#
decembrismul anti"comu"
nist, Vladimir (Volodea)

Tism"neanu, fiul unora dintre cei mai notorii
cominterni$ti !i nkavd"i$ti de rang înalt, a fost
desemnat s" condamne (!?) crimele comunismului
din România. A!a se face c", numai în Origini.
Romanian Roots (vol. XI nr. 6#7#8, June#July#August
2007) se va g"si cineva, Andrei Vartic, lucid !i
interesat s" observe !i s" denun$e caracterul
absolut sfid"tor !i anti#românesc al înaltei decizii
preziden$iale. Articolul demonstra c" a!a#zisa
revolu$ie nu fusese decât un act de restaurare, nici
m"car cosmetizat", fapt demonstrat cu asupra de
m"sur" !i de Monica Nedelcu, ea punând lucrurile
în necru$"toarea lumin" a adev"rului când a scris:
„...Cu sprijinul moscovit, liota comunist" !i#a men$inut
puterea, /.../ iar procesul exemplar care ar fi trebuit s"
urmeze a fost amânat sine die. /.../ Neo#stângismul
ambiental s#a combinat cu un dispre$ sistematic al
valorilor române!ti. /.../ România intelectual" de azi
a redevenit, din slug"rnicie !i mimetism, mult mai
stângist" decât Fran$a intelectual", iar dispre$ul
poporului român fa$" de propriile sale valori autentice
frizeaz" incon!tien$a. /.../ Merit" psihanalizat"

aceast" form" de nesim$ire a poporului român,
care, abia ie!it din grota stalinist ceau!ist", caut"
refugiu, cu un soi de frenezie disperat", în bordelul
stângismului consumist. /.../ E absolut evident c"
cenzura ideologic" s#a reimpus în ultimii ani în
România de c"tre cei care au ajuns în fruntea
anumitor institu$ii de cultur".”

Severe, toate aceste concluzii ne pun fa$" în fa$"
cu ra$iunea profund" !i temeiurile pentru care regre#
tatul Gabriel St"nescu î!i ini$iase publica$ia. Pe
deasupra, s" mai amintim !i c" numero!i colportori
de opinie, forma#i la Academia „%tefan Gheorghiu”,
nu mai ezitau s" eticheteze orice manifestare de
autentic" cultur" româneasc" ca apar$inând orient"#
rilor de dreapta. Publicistul Gabriel St"nescu li se
adresa acestora cu o întrebare tran!ant": „...Când
!i cum s#a identificat stânga politic" cu cultura româ#
neasc" autentic"? Ce pozi$ie a adoptat stânga aceas#
ta politic" în procesul otr"vitor al rusific"rii $"rii? Ce
alternativ" a oferit stânga politic" !i cultural" în cei
aproape cincizeci de ani de totalitarism comunist?” 

Deosebit de semnificativ", mai ales
din perspectiv" valoric", se configura
componen$a Editorial Board"ului: George

Astalo!, %tefan Augustin Doina!, Paul Barb"neagr",
Constantin Virgil Negoi$", Mac Linscott Ricketts,
Aurel Sasu, %tefan Stoenescu, Virginia St"nescu.

În condi$ii deosebit de dificile financiar, publica$ia
avea !ase apari$ii pe an în numere duble. În fiecare
erau anun$ate tematicile supuse dezbaterii din
num"rul urm"tor. Iat" câteva dintre acestea:
Securitatea $i exilul românesc, Este Eminescu
un reac#ionar?% 23 august 1944 – între mistificare
$i adev!r istoric% Cultur! $i politic!% Vintil! Horia,
exilatul% Orient!ri $i solu#ii în câmpul valorilor lumii
contemporane. Iat" !i câteva titluri cu semnatarii lor:
Procesul comunismului, contrarevolu#iei $i tranzi#iei
criminale – Dan Culcer, P!rintele St!niloae $i Europa
unit! – Theodor Codreanu, Basarabia lui ...Volodea
Tism!neanu – Andrei Vartic, Institutul cultural român
din Freiburg – Gabriel St"nescu, Diaspora care
une$te – Mihai Posada, Exilul ca metamorfoz! –
Constantin Eretescu. Întoarcerea lui Vintil! Horia nu
a mai avut loc – Marcel Petri!or, Theodor Cazaban
despre Vintil! Horia – Cristian B"dili$", Înainte $i
dup! Vintil! Horia – Marilena Rotaru, Vintil! Horia
în coresponden#! cu Mircea Popescu – Mihaela Albu
!i Dan Anghelescu, Europa Liber! $i exilul românesc.
O istorie înc! nescris! – Rene Alecu de Flers. 

O serie de pre$ioase am"nunte privitoare la
apari$ia revistei Origini ne#au fost puse la dispozi$ie
chiar de Gabriel St"nescu prin m"rturiile din interviul
consemnat de poetul Andrei Zanca. Astfel, suntem
edifica$i asupra concursului de împrejur"ri ce avea s"
deschid" drumul spre aceast" ini$iativ" jurnalistic". În
1995 lua fiin$" International Association of Romanian
Writers & Artists (Asocia#ia Interna#ional! a Scriitorilor
$i Oamenilor de Art! Români, LiterArt XXI), structur"
organiza$ional" creat" de scriitori, jurnali!ti, arti!ti
plastici !i profesori universitari exila$i în Statele Unite,
Canada, Germania, Fran$a, Italia, Austria, Elve$ia. 

Exilul de dup" exil – 
Gabriel St"nescu 

Dan ANGHELESCU

Mul!i autorii evit" teritoriul minat al eroticului !i dintr#o team" ce ar
putea s" par" fireasc". De!i ast"zi nimeni nu mai ajunge la închisoare
asemeni lui Geo Bogza, autorii se autocenzureaz" singuri pentru a nu

fi cumva blama$i pentru prea mult" îndr"zneal" în creativitate. %i a!a sf#ul se afl"
cantonat între „genurile minore“, al"turi de crime, thriller, horror !i eroic"fantasy.
În loc s" î!i dep"!easc" condi$ia, aceast" cenu!"reas" a literaturii main"stream
continu" s" î!i creeze propriile restric$ii !i limit"ri, compl"cându#se într#o bul" de
confort în care autori !i cititori se simt ocroti$i de fulgerele olimpiene ale criticii,
f"r" s" î!i dea seama c" se afl" într#o închisoare narativ".

Teama de a explora teritoriul erotic vine !i din mo!tenirea comunist" a anilor
de pionierat ai genului, în care singura iubire permis" era cea fa$" de partid,
în contrast cu blamatul libertinaj capitalist. Fantoma comunismului bântuie înc"
o literatur" de anticipa$ie tehnico#!tiin$ific" ce se voia doar „a inginerilor !i
tehnicienilor”. La mo!tenirea cultural" s#a ad"ugat în timp un snobism literar,
o tendin$" de a respinge orice are leg"tur" cu naturalismul în art", pe principiul
„noi nu scriem cu sex !i violen$", ca decadentul de Emile Zola, noi suntem puri
!i duri, din acela!i aliaj cu navele care zboar" cu viteza luminii, gr"bite s" lase
în urm" tot ce este omenesc“.

Rândurile acestea nu reprezint" o pledoarie pentru latura comercial"

a eroticului, menit" s" atrag" cititori cu prea pu$in discern"mânt, amatori de
picanterii. O scen" cu asemenea conota$ii trebuie scris" doar dac" are relevan$"
în caracterizarea personajelor sau evolu$ia nara$iunii, altfel nu î!i are rostul în
context.

Curentul science#fiction ar trebui s" emo$ioneze, nu doar s" uimeasc".
S" fie verosimil în ideea nimic omenesc nu mi"e str!in & care nu se
aplic" societ"$ilor robotice, cu oameni de hârtie sau din pixeli, lumi

ce seam"n" mai degrab" cu jocurile video. F"r" tr"iri autentice, personajele
dau o senza$ie de artificialitate, devenind total anoste pentru lectorul obi!nuit
cu literatura main"stream, unde realitatea este recreat" la un nivel superior de
complexitate fa$" de cea cotidian". Orice cititor care se respect" vrea s" vad"
în mintea lui un film, mai degrab" decât un desen animat. Marile c"r$i care au
r"mas în literatur" prezint" întotdeauna conflicte umane, cadrul în care se petrece
povestea r"mânând un element de recuzit". Science#fiction#ul nu poate fi doar
un pliant turistic de prezentare a unor lumi care arat" spectaculos sub focul de
artificii al constela$iilor exotice. Sentimentele, dramatismul !i verosimilitatea sunt
singurele prin care î!i poate câ!tiga locul în marea literatur", ie!ind prin merite
proprii dintre „genurile minore“.
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Doi ani mai târziu, Gabriel St!nescu era
solicitat de conducerea LiterArt XXI (Sanda
Golopen"ia, Constantin Eretescu #i Silvia

Cinca) s! preia îndatoririle de secretar general al
asocia"iei. Într$o astfel de calitate, cel desemnat
î#i propunea s! determine o apropiere, o reunire
a for"elor scriitorice#ti din exil, scop în care ini"ia
editarea revistei Origini. Romanian Roots, publica"ie
care aspira s! devin! „...o modalitate sublimat! de
a men"ine treaz! con#tiin"a celor din emigra"ie pentru
a$#i aduce aminte de unde au venit, cine sunt,
#i încotro vor s! se îndrepte”. 

A#a se face c!, în cele din urm!, programul
LiterArt XXI (cu sediul la Atlanta, Georgia, USA)
c!p!ta o consisten"! absolut notabil! prin apari"ia
revistei Origini. Romanian Roots, a Almanahului
Origini #i a Caietelor Interna!ionale de poezie. Toate
acestea, la un loc, se concretizau #i ca un r!spuns
adecvat la o stare de lucruri pe care Gabriel
St!nescu, în interviu, îl creiona cu deosebit! limpe$
zime: „...Romanian Journal, revist! ce apare la New
York, este finan"at! din fondurile directe ale statului
român. /.../ Cei desemna"i s! reprezinte cultura
român! în America nu$s oameni de cultur!, ci ling!ii
puterii de ieri #i de azi #i, probabil, ai celei de mâine.
În aceste condi"ii, imaginea culturii române#ti nu
se îmbun!t!"e#te, ci se depreciaz! pe zi ce trece.” 

Se instituia astfel o veghe permanent! asupra
întâmpl"rilor care ap!ruser! ori se întrez!reau la
orizonturile, nu tocmai senine, ale post$decembristei
culturi române. Unul dintre exemplele semnificative
ce va ilustra aceast! veghe avea ca punct de
pornire un articol din 1921 semnat de Nae Ionescu,
unde – cu autoritatea de necontestat în epoc! –
acesta afirmase: „Filosofia româneasc!, în forma ei
cult!, nu exist!. %i e foarte probabil c! nu va exista
înc! mult! vreme de aici înainte.” Desigur, doctor
în filosofie, Gabriel St!nescu nu avea de gând
s! „combat!” aser"iunile formulate de maieuticul
Profesor în urm! cu #apte decenii. Îns! – cum avea
s! #i spun! – accepta cu greu „...c! aceea#i afirma"ie
face #coal! azi, /.../ auzit! din gura unuia dintre emulii
unui filosof care chiar ie#ise din mantaua lui Nae
Ionescu. Am aflat c! originalul Gabriel Liiceanu, vrând
probabil s! fac! impresie, ar fi deschis cursul s!u
despre C. Noica de la Facultatea de Filosofie din
anul 1995 cu acelea#i cuvinte: Filosofia româneasc!
nu exist!& ar fi putut începe cu C. Noica, dar...”

În publicistica româneasc! de dup! ’89, un
merit notabil ce se adaug! în contul revistei
Origini este #i acela c! a re#deschis orizonturile

c!tre fenomenul literar al exilului românesc. Dup!
1990, acest veritabil tezaur de literatur! era în
totalitate necunoscut. Jurnalul Literar al regretatului
Nicolae Florescu a fost singura publica"ie care, cu
eforturi considerabile #i totodat! cu o exemplar!
probitate #tiin"ific!, readusese în actualitate acest
fascinant peisaj literar unic în Europa. În interviul cu
Andrei Zanca, Gabriel St!nescu abordase problema
acestui fenomen, situându$l sub semnul unei inso$
lubile neclarit!"i: „...Nu cred, spunea el, c! exist!
grani"e între literatura româneasc! din "ar! #i cea

din exil. /.../ Dar dac! scrii totu#i, în române#te,
#i ea, literatura român! nu te vrea printre ale#ii ei?”
Evident, nu literatura român! era aceea care refuza
cu obstina"ie atât reintegrarea, cât #i orice apropiere
a publicului de valorile literare ale exilului. Post$
decembrismul evita în esen"! tocmai faptul c!
aceasta s$ar fi putut converti într$o veritabil! terapie
a memoriei, aceea pe care Monica Lovinescu o
considera imperios necesar! pentru mentalul unei
societ!"i peste care a domnit totalitarismul. F!r!
îndoial!, exilul ca #i fenomenul literar al exilului, atât
pentru revist!, cât #i pentru editorul ei au constituit
o preocupare constant!. Pe prima copert!, partea
superioar!, figureaz! un citat din scrierile lui Vintil!
Horia: „Istoria exilului o pot face numai câteva
personalit!"i în stare s! creeze într$un ritm românesc,
pe care numai ele îl pot sim"i #i în"elege.” În mod
v!dit, Gabriel St!nescu a fost una dintre acestea
#i, al!turi de el, marea majoritate a colaboratorilor
care i s$au al!turat. Ca #i el, erau nelini#ti"i #i sceptici,

având de înfruntat efectele acestui autism al
actualit!"ii. În num!rul 4$5 al revistei Origini (2010),
scriind despre Vintil! Horia, o întâlnim pe Monica
Nedelcu. Cu vizibil regret ea crede #i spune:
„...Ceasul românesc al lui Vintil! Horia n$a sosit #i,
probabil, nu va sosi prea curând. Acest mare scriitor
#i gânditor român din secolul XX, /.../ scriind în patru
limbi cu dexteritate #i elegan"! aristocratic! (român!,
francez!, spaniol! #i italian!), adulat de genera"ii de
studen"i de la Complutense, dup! ce stârnise furia
haitelor comuniste franceze, continu! s! fie minima$
lizat sau pur #i simplu ignorat în propria lui "ar!.”

Tot asupra lui Vintil! Horia se orienteaz!
#i editorialul lui Gabriel St!nescu (Origini,
vol. XIV, no. 4$5/ 2010). Titlul (Exilat în

lumea liber") prelua o sintagm! pus! în circula"ie
de Theodor Cazaban, romancierul de succes
dintr$o Fran"! care se dovedise cu totul insensibil!
#i „indiferent! fa"! de condi"ia dezumanizant! a lui
homo sovieticus #i a popoarelor aflate dincolo de
cortina de fier”. Editorialistul trece în revist! drama
#i cabala instrumentat! de la Bucure#ti în vederea
compromiterii romancierului român care binemeritase

Premiul Goncourt. În cuprinsul aceluia#i num!r mai
apar: Lauren"iu Melinte, prezentând acea atât de
singular! carte (o eseistic! sub form! de interviuri),
C"l"torie spre centrele p"mântului (Viaje a los
centros de la tierra). Marilena Rotaru semneaz!
articolul intitulat Înainte $i dup" Vintil" Horia. Cristian
B!dili"! public! un interviu cu Theodor Cazaban
despre Vintil! Horia. Alte titluri din vasta oper! a
lui Vintil! Horia sunt aduse în discu"ie de Santiago
Rivas: Anchet" dincolo de vizibil (Encuesta detras
de lo visibile), uimitoare carte de cercet!ri în dome$
niul parapsihologiei. Nu mai pu"in important! este #i
o alt! lucrare savant! ce pune în lumin! capacitatea
de analist subtil a lui Vintil! Horia: Introduccion a
la literatura del siglo XX (Introducere în literatura
veacului XX). Textul ofer! o extraordinar! medita"ie
sintetic! asupra tuturor curentelor #i orient!rilor
gândirii etice, politice #i sociale care #i$au aflat
o exprimare prin limbajul literaturii. Aceast! oper!
de ampl! sintez! este cu atât mai valoroas! cu cât
readuce în aten"ia #i interesul public scriitori care,
„în virtutea unor situa"ii ce apar"in, în cele mai
multe cazuri, de acel politic ce falsific! #i umile#te
adev!rurile fundamentale, sunt ast!zi ignora"i”. 

Tot privitor la Vintil! Horia, Constantin Eretescu,
într$un foarte interesant #i subtil studiu (intitulat Exilul
ca metamorfoz") consider! c! omul care a scris
romanele Dieu este né en exil, Le Chevalier de la
résignation #i Perseguid a Boecio „a tr!it un exil
dublu: cel real #i exilul eroilor lui”.

Cu ample referin"e la cele dou! lucr!ri despre
care s$a mai amintit (Encuesta detras de lo visibile
#i Introduccion a la literatura del siglo XX), Mihai
Cism!rescu încearc! o introducere în sfera cerce$
t!rilor mai speciale operate de Vintil! Horia. Isabela
Vasiliu$Scraba analizeaz! scrierile aceluia#i din
perspectiva, nu mai pu"in spectaculoas! #i intere$
sant!, de istoric al filosofiei române#ti. 

Revista lui Gabriel St!nescu î#i aflase
ra"iunea de a fi în încercarea de men"inere
treaz! a spiritualit!"ii exilului, dat fiind

c! atât fondatorul, cât #i colaboratorii publica"iei
în"eleseser! c! post$comunismul nu era mai mult
decât un experiment ce se concretiza doar într$o
abstract! #i irelevant! retoric!. De altfel, e suficient
s! reflect!m asupra destinului actual al literaturii
#i personalit!"ilor exilului, la t!cerea suspect! care
continu! s! le acopere înc!, de#i, când a ap!rut
revista, trecuse destul! vreme de la a#a$zisa
revolu!ie. Dar editorul #i colaboratorii erau con#tien"i
c! lumea româneasc! continua s! fie un spa"iu
populat mai mult de întreb!ri decât de certitudini #i,
prin scrisul lor, aspirau s! ilumineze subteraneitatea
evenimentelor pe care le traversau. Publicistica în
cazul acesta refuza s! fie un act gratuit. Pentru cei
tineri, barbaria #i dublul întunecat al istoriei recente
erau împinse în afara câmpurilor memoriei. Împotriva
lor prezentul construia o – nu tocmai benign! –
domina"ie a aparen"elor. Care, de altfel, continu!.
Din nefericire îns!, #i ctitorul, #i revista ast!zi
au disp!rut #i de peste un deceniu nimeni #i nimic
nu mai încearc! s! ocupe golul l!sat în urm!.

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

Aproape moart!
Amina Mekahli (Algeria)

Având picioarele înf!"urate în la#ul 
din cadavre de cuvinte
M$am în!l#at
Ca un fascicul de lumin! peste ruine
Cu pântecul alunecând peste saliva limbilor f!r! ecou
M$am îmb!iat
Precum o amintire în tu"ul negru$al c!lim!rii mele
Urechile îmi rezonau la "oapta peni#elor
ce tremurau sub vânt,
în chip de pagini albe, sau lin#olii...

Femeie
Cho Byung$Hwa (Coreea)

Vulcanul ce erupe
cosmos ermetic
fluviu ce curge neîncetat

o mla"tin! perfid!
"i nemiloas!,
cer sfâ"iat

cuvânt care cuprinde toate dorin#ele
semn pentru orice dor
palat al tainelor

eternitate exploziv!
pasiune roditoare
secret care nu piere nicicând.

Întâlnirea mea cea fericit!
Francisco de Asís Fernández (Nicaragua)

Am avut o fericit! întâlnire cu lebedele,
ce mi$a marcat întreaga via#!, 
o clip! minunat!, între lac "i p!dure.

Ele au inventat t!cerea.
Lebedele "tiu cum s! priveasc! inima în adânc,
pentru c! ele nu cunosc mânia,
sunt spirit pur.

P!"eam pe apa lacului, în rând cu lebedele,
vorbind cu ele am sim#it cum atingeam eternitatea,
c! timp de secole am tr!it într$un extaz dumnezeiesc,
în care nu înc!puser! decât iubirea "i eu.

Homo sapiens
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Se împlinesc anul acesta, 2021, 150 de ani
de la Serbarea de la Putna, eveniment de
mare impact na!ional, prilej pentru afirmarea

românismului !i a unirii românilor de pretutindeni.
Momentul e hot"rât de studen!ii români de la Viena,
mai ales, dar #i din alte capitale europene. Studen!ii
proveneau din toate provinciile locuite de români #i
erau organiza!i, la început, în dou" societ"!i distincte,
pentru a fuziona apoi în Societatea „România Jun"”
(cea care va edita #i cunoscutul Almanah în care va
ap"rea poemul Luceaf"rul, în aprilie 1883), cu sediul
în capitala imperiului. 

Eminescu este nu numai cel care va insista în mai
multe rânduri pentru unitatea „studen!ilor academici”
afla!i la studii în str"in"tate, dar #i pentru organizarea
festivit"!ii de la Putna în amintirea Marelui Erou al
Neamului, cum era numit $tefan cel Mare #i Sfânt.
Serbarea de la Putna din 1871 i se datoreaz" în
mare m"sur", poetul insistând ca aceasta s" aib"
loc #i atunci când al!ii erau descuraja!i #i doreau s"
renun!e. Serbarea ar fi trebuit s" aib" loc
în 1869 (prima fotografie a poetului este
din acel an) cu ocazia împlinirii a 400 de
ani de la sfin!irea m"n"stirii, dar studen!ii
români de la Viena nu reu#iser" înc" s"
se uneasc" pentru a organiza împreun"
o mare s"rb"toare na!ional".           

Sfânta M"n"stire Putna, cu Hramul
Marii S"rb"tori Cre#tine a Adormirii Maicii
Domnului (15 august) este un l"ca#
monahal ortodox, unul dintre cele mai
importante centre religioase, artistice,
culturale române#ti. Mihai Eminescu
a supranumit%o în 1871 „Ierusalimul
Neamului Românesc”. M"n"stirea se afl" la 33 km
nord%vest de ora#ul R"d"u!i, în jude!ul Suceava.
M"n"stirea este #i ast"zi un important centru cultu%
ral& aici s%au copiat manuscrise #i au fost realizate
miniaturi pre!ioase. L"ca#ul de!ine un bogat muzeu
m"n"stiresc, cu broderii, manuscrise, obiecte de cult,
icoane etc. Potrivit vechilor cronici moldovene#ti,
zidirea m"n"stirii, ctitorie a lui $tefan cel Mare (al
c"rui mormânt se afl" aici), a început în anul 1466
#i s%a terminat în 1469. Sfin!irea sa a avut loc
la 3 septembrie 1469, „fiind de fa!" întreg clerul
moldovenesc”. Slujba de sfin!ire a fost oficiat"
de mitropolitul Teoctist. Acesta a fost înmormântat
în pridvorul m"n"stirii în anul 1478. Incinta, turnul
de la intrare #i fortifica!iile au fost terminate în 1481.
Intrarea în curtea m"n"stirii se face pe sub arcul
boltit al unui turn compus din parter #i etaj, pe a c"rui
fa!ad" estic" se afl" stema Moldovei datat" 1471.
Turnul a fost zidit în anul 1757 în vremea domnitorului
Constantin Racovi!", despre aceasta dând m"rturie
#i stema de pe fa!ada de vest, în care apar reunite
stemele Moldovei #i ale '"rii Române#ti. Deoarece
poetul Mihai Eminescu, împreun" cu T.V. $tefanelli #i
probabil cu al!i studen!i participan!i la Marea Serbare
de la Putna din august 1871 au înnoptat în acele zile
în sala de la etaj, aceast" construc!ie se nume#te
ast"zi „Turnul Eminescu“. Tot pe latura de est este
situat #i „Turnul clopotni!ei”, construit în anul 1882.

Paraclisul m!n!stirii, a#ezat în partea
vestic" a incintei, cu hramul Sfin!ii Apostoli
Petru #i Pavel, este construit de mitropolitul

Iacov Putneanul în anul 1759, pe locul vechiului turn%
clopotni!" deteriorat de marele cutremur din 1739.
A fost restaurat între anii 1976%1983. Paraclisul
a fost pictat în tehnica „al fresco” în perioada 1980%
1984 de fra!ii Mihail #i Gavril Moro#an, stare! fiind
Arhimandritul Iachint Unciuleac. Singura cl"dire
r"mas" din vremea Sfântului Voievod $tefan este
Turnul Tezaurului a c"rui construc!ie a fost terminat"
în anul 1481. În el au fost ad"postite, în vremi
de tulburare, odoarele acestui sfânt l"ca#. Biserica

original" a suferit mari modific"ri în perioada 1653%
1662. S%au p"strat liniile arhitectonice ini!iale specifice
stilului moldovenesc, cu pridvor, pronaos, gropni!",
naos #i altar. Se reg"sesc astfel reunite elemente de
arhitectur" bizantine, gotice #i renascentiste. Accesul
în biseric" se face prin cele dou" u#i laterale ale
pridvorului, încadrate cu portaluri de piatr". U#a
masiv" prin care se trece din pridvor în pronaos
are la partea superioar" o pisanie care aminte#te
de lucr"rile de reconstruc!ie ce au avut loc în timpul
domniilor lui Gheorghe $tefan #i Eustratie Dabija.
Din camera mormintelor (gropni!a) trecerea c"tre
naos se face printre dou" coloane masive ce au
înlocuit în secolul al XVII%lea peretele desp"r!itor
specific liniei arhitectonice
#tefaniene. La exterior, biserica
este încins" cu un frumos brâu
r"sucit în torsad", simbolizând
Preasfânta Treime, motiv ce se
reg"se#te #i în ornamenta!ia
interioar".

Al"turi de Eminescu, Ioan
Slavici #i al!ii vor anima aceast"
mi#care na!ional", la care vor

participa nu numai personalit"!ile
intelectuale #i politice ale vremii,
ci #i numero#i poporeni. Ser%
barea de la Putna s%a desf"#urat
sub semnul mândriei na!ionale
#i a dorin!ei de unire, având,
a#a cum spunea Eminescu, un
important impact moral: „Se va
ridica sim!ul na!ional, aproape
adormit pân" acuma #i va lua
alt avânt, iar studen!ii ce au
sosit din toate p"r!ile... vor fi pe vremuri propagatorii
cei mai zelo#i ai ideii c", lucrând uni!i #i condu#i de
acela#i ideal, vor contribui la de#teptarea #i m"rirea
neamului lor în provinciile din care se trag...” 

Eminescu s"a interesat de buna primire
a oaspe!ilor, inclusiv la gospod"rii !"r"ne#ti
din localit"!ile din preajma m"n"stirii (Victor

Cr"ciun, Eminescu – un veac de nemurire. Album,
Editura Minerva, Bucure#ti, 1990, p. 181). Eminescu
trage mai întâi la Ipote#ti, apoi, de la R"d"u!i, cu
tr"sura, a plecat la Putna. Aici a participat la serbarea
„de suflet românesc, important" prin idei, prin parada
costumului na!ional”, prin depunerea pe mormântul lui
$tefan cel Mare a unei urne de argint cu p"mânt din
toate teritoriile române& colonelul Boteanu #i%a depus
centironul de aur pe mormânt. Condus de Grigore
Vindireu, taraful celor 30 de l"utari îmbr"ca!i în
anterie au cântat mar#ul lui Mihai Viteazul. Ciprian
Porumbescu, prezent la manifestare, dup" ce a
cântat, adresându%se tat"lui s"u, a rostit cuvinte
memorabile: „Tat", am cântat Daciei întregi”. În
ziua de 14/26 august, seara, în dang"tul clopotelor
m"n"stirii, a avut loc „privegherea religioas"” la
mormântul lui $tefan cel Mare, printre cei prezen!i
aflându%se Mihail Kog"lniceanu, Vasile Alecsandri,
Grigore Tocilescu, Constantin Istrati, Gh. Dem.
Teodorescu #i o delega!ie din partea Mitropoliei
Moldovei. A doua zi, duminic" 15/27 august, parti%
cipan!ii s%au adunat în fa!a porticului festiv, în
prezen!a a 3000 de oameni. Slavici a !inut cuvân%

tarea de întâmpinare a oaspe!ilor în fa!a porticului 
ridicat înaintea m"n"stirii, „la hotarul satului Putna,
iar g"zduirea în chiliile m"n"stirii (închise în chip de
cetate între ziduri, în mijlocul v"ii Putnei, sub p"duri
de brazi), prin sat pe la !"rani #i într%un mare p"tul
pref"cut în dormitor.” (G. C"linescu) A.D. Xenopol
a rostit cuvântarea festiv". Au r"mas memorabile
cuvintele: „Tu, umbr" m"rea!" a lui $tefan cel Mare,
coboar"%te în sufletul poporului t"u #i, cu puterea
ta de fier, încoard"%!i voin!a pentru împlinirea acelor
datorii pe care natura le impune oric"rui popor ce
n"zuie#te c"tre nemurire… Pe mormântul lui $tefan
cel Mare, pe ast" amintire comun" tuturor, venim
noi deci ast"zi cu credin!a în un viitor comun.” Masa

festiv" s%a încheiat cu „o hor" învârtit"
cu mult foc”. 

În continuare a urmat Congresul
studen!ilor români. Mihai Eminescu
a socotit c" Serbarea de la Putna

a avut un rol deosebit: „Se va ridica sim!ul
na!ional, aproape adormit pân" acuma, #i
va lua alt avânt, iar studen!ii ce%au sosit din
toate p"r!ile #i%au f"cut cuno#tin!e #i leg"turi
de prietenie între dân#ii… vor fi propagatorii
cei mai zelo#i ai ideii c", lucrând uni!i #i
condu#i de acela#i ideal, vor contribui
la de#teptarea #i m"rirea neamului lor în
provinciile de unde se trag… De#i desp"r!i!i
prin hotare politice, to!i #tiu c" sunt unul #i
acela#i neam #i aceast" convingere va m"ri
puterea lor de rezisten!" #i îi va o!eli în lupta

pentru neam, lege #i !ar"…” Dup"
manifest"rile de la Putna, Eminescu
a plecat la Suceava, de aici la
Ipote#ti #i apoi la Societatea
„Junimea” din Ia#i, iar în toamn" se
întoarce la Viena, locuind la colegul
s"u Samuil Isopescu. La festivit"!i
a participat #i comisarul guverna%
mental, „român #i el, care n%avea
ce imputa unui osp"! care începea
cu o «închinare împ"ratului» #i
se termina «cu fumare de !ig"ri
de c"tre doamne».” (G. C"linescu)

Din p"cate, dup" serbare,
reîntâlnindu%se la Viena, studen!ii
vor relua polemicile, pentru c"
unii dintre ei, ardeleni mai ales,

considerau c" serbarea a invitat oaspe!i nepotrivi!i,
„cosmopoli!ii”, între care Maiorescu, Negruzzi, Pogor.
Ardelenii vor fi mai intransigen!i, urm"rind interese
na!ionale în afara imperiului. Eminescu, foarte lucid,
credea c" înaintea unirii politice, trebuie f"cut"
o unire prin cultur", unirea politic" a românilor la
vremea aceea fiind imposibil", doar o n"d"jduire
pentru viitor. Cel mai vehement oponent era Ioni!"
Bumbac, #i el poet, dar care îl invidia pe Eminescu.
Marele poet, gânditor #i patriot se va retrage un
timp din via!a social" #i cultural", tr"ind mai mult în
izolare, dar continuând s" scrie: „Nimeni nu venea
la mine, pentru c" oprisem pe ori#icine de a veni,
#i astfel r"m"sesem numai în prada cugetelor
#i închipuirilor mele, care numai senine nu puteau
fi.” (Scrisoare trimis" de c"tre poet p"rin!ilor s"i
în februarie 1872.) 

În 1871, Bucovina se afla sub st"pânirea
Imperiului Austro%Ungar, fiind anexat" Imperiului
Austriac în 1775. Popula!ia româneasc" din

Bucovina lupta pentru p"strarea identit"!ii sale etnice
#i cultiva idealul unirii tuturor teritoriilor române#ti,
aliniindu%se astfel mi#c"rii mondiale de afirmare a
dreptului popoarelor la autodeterminare #i de formare
a statelor na!ionale. În 1870 se împlineau 400 de
ani de la sfin!irea M"n"stirii Putna. Din cauza izbuc%
nirii r"zboiului franco%prusac #i m"surilor represive
dispuse de autorit"!ile austro%ungare, studen!ii români
afla!i la Viena sunt obliga!i s" amâne programata
serbare. 

Mihai Eminescu. 
Serb!rile de la Putna

Lucian COSTACHE, George ROTARU

Istoria de lâng! noi
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Apari!ia Cenaclului „Columna” a însemnat
debutul revenirii la normalitate în cultura
gorjean!, în timpul comunismului, atât sub

aspectul crea"iei, cât #i al criticii literare. Însemn!tatea
cenaclului #i a produc"iilor sale, precum #i munca
profesionist! #i curajoas! a mentorului s!u, profe$
sorul Titu R!doi, nu pot fi apreciate la justa lor
valoare, dac! nu se în"elege momentul istoric în
care a ap!rut #i a func"ionat acest for cultural. Din
acest motiv, voi face un preambul istoric, reamintind
caracteristicile perioadei comuniste în care cenaclul
activa, pe care$l cred necesar nu numai pentru
în"elegerea adecvat! a acestui fenomen literar, dar #i
pentru tineri (care nu cunosc ce s$a întâmplat înainte
de na#terea lor sau pur #i simplu refuz! s! cread!
anomaliile la care cet!"enii acestei "!ri se adaptaser!)
#i pentru nostalgicii comunismului, care au tendin"a
s! idealizeze perioada în care au tr!it. 

A#adar, a# vrea s! atrag aten"ia nu
numai asupra capacit!"ii profesorului
de a aduna valorile #i de a le mobiliza,
ci #i asupra modului în care a creat
o adev!rat! rezisten"! prin cultur!, în
acei ani de dictatur! comunist! atroce.
Efortul s!u uria#, eroic chiar, avea loc
în condi"ii istorice excep"ionale, când
cultura era puternic marcat! de
ideologia comunist!. 

Comunismul, realismul
socialist "i cenzura.
Comunismul din România s$a instaurat sub

presiunea armatei sovietice, împotriva dolean"elor #i
a aspira"iilor poporului român, într$un anumit context
geopolitic (finalul celui de$Al Doilea R!zboi Mondial).
Tot prin represiune s$a men"inut #i regimul respectiv.
Este notabil faptul c!, începând cu 12 septembrie
1944, presa a devenit subordonat! reprezentan"ilor
URSS.

Dup! r!zboi, comunismul s$a instalat progresiv,

trecând printr$o perioad! de tranzi"ie care s$a
încheiat prin abdicarea for"at! a regelui Mihai, la
30 decembrie 1947. La 13 aprilie 1948 s$a adoptat
Constitu"ia Republicii Populare Române – elaborat!
dup! modelul sovietic al Constitu"iei URSS din 1936
– care anula Constitu"ia Regatului României din
1938. Noua ordine constitu"ional! va dura pân! la 22
decembrie 1989 #i a permis aplicarea în via"a politic!
româneasc! a doctrinei #i ideologiei comuniste. 

Odat! cu noua Constitu"ie, se acapara în totalitate
puterea #i se anula pluralismul politic, ca #i nume$
roase drepturi #i libert!"i cet!"ene#ti. M!surile luate
prin aceasta „au avut efecte nocive asupra climatului
cultural român, au distrus elita intelectual!, trecân$
du$se la reprimarea violent! a oric!rei pozi"ii ce
contravenea reglement!rilor «constitu"ionale».
Agresivitatea m!surilor luate ajunge chiar pân! la

exterminarea fizic!, în închisori #i lag!re, atât a vechi$
lor reprezentan"i ai clasei politice, cât #i a oric!rui
individ care era oponent al puterii conduc!toare.” (1)

Intrarea României (ca #i altor "!ri din sud$estul
#i centrul Europei) în sfera de influen"! a Uniunii
Sovietice a transformat$o într$un stat satelit care
preia modelul Moscovei, sub aspectul vie"ii politice,
economice #i culturale. %i aici s$a aplicat realismul
socialist, care era, în fapt, o distorsionare a realit!"ii,

ce va subordona arta #i
o va transforma în aparat
de propagand!, adaptat la
doctrina #i interesele partidului. 

Astfel, realismul
socialist în literatura român! din anii
comunismului (analizat aprofundat #i cu

claritate de Nicolae Manolescu (2)), trebuie în"eles
plecând de la sursa sovietic! a acestei ideologii,
deoarece el a fost un concept importat #i pus în
practic!, la scar! larg!, în România, dup! anul 1948.
Termenul a fost folosit pentru prima oar! în discursul
lui Ivan Gronski, directorul Izvestiei, #i reprodus apoi
în Literaturnaia Gazeta: „Metoda de baz! a literaturii
sovietice este, a#adar, aceea a realismului socialist”.
Aceast! formul! va fi reluat! în Statutul noii Uniuni
a Scriitorilor Sovietici din anul 1934. 

Anatol Lunacearski (un „guru” al mai tinerilor
ideologi ai vremii) face o distinc"ie net! între realis$
mul socialist #i cel burghez, primul fiind revolu"ionar,
pasionat, combativ, romantic, orientat împotriva
vechilor mentalit!"i, un instrument al partidului ce
formeaz! concep"ii ale oamenilor, îndreptat spre
comunism ca scop final. A#adar, „real” era doar
ceea ce era în conformitate cu viziunea partidului
unic conduc!tor. 

Andrei Jdanov, propagandist sovietic ce juca
rolul de leg!tur! între Stalin #i scriitori (c!rora li
se interzicea s! scrie în afara normelor), reia teza,
considerând realismul socialist drept revolu"ionar
#i un instrument în mâinile partidului. Astfel, operele
artistice trebuie destinate maselor populare, pentru
a le educa în spirit comunist. O caracteristic! a
realismului socialist „este a#a$numitul «erou pozitiv»,
care, prin comportamentul s!u, trebuie s! fie modelul
«omului de tip nou», al cet!"eanului societ!"ii
comuniste” (3).

Abia în august 1871 serbarea î"i va derula
activit#!ile. Diminea"a, pe 15/27 august, peste
3000 de oameni (3000 de suflete din Dobrogea,

aflat! în Imperiul Otoman, Basarabia, aflat! în Imperiul Rus,
Bucovina, Transilvania, Banat, Cri#ana #i Maramure#, toate
aflate în Imperiul Austro$Ungar, dar fiecare cu un statut
diferit, s$au rugat pentru un ideal comun la mormântul
Sfântului %tefan), organizatori, invita"i din toate provinciile
locuite de români, poporeni din Putna #i împrejurimi au
participat la Sfânta Liturghie de la M!n!stirea Putna.
În seara dinainte, marea serbare fusese deschis! de 21
de salve de tun, trase de pe culmile dealurilor din apropiere,
urmate de o slujb! religioas!. Dup! Sfânta Liturghie, A.D.
Xenopol a "inut o cuvântare despre %tefan cel Mare ca
exponent al întregului spa"iu românesc. Dup!$amiaz!,
Ciprian Porumbescu, care avea doar 17 ani, a încântat
cu vioara sa asisten"a. S$a depus la mormântul marelui
voievod, între alte daruri, o urn! de argint, rostindu$se ruga:
„A#a cum s$a unit acest p!mânt aici, mijloce#te Dumnezeule
s! se uneasc! #i locurile de unde el s$a luat!” Pe urn! este
înscris! dedica"ia care define#te un portret al domnitorului
Moldovei, simbol al românismului cre#tin: „Eroului, învin$
g!torului, aperatoriului existin"iei noastre, scutului cre#ti$
n!t!"ii, lui %tefan cel Mare. Junimea Român! Academic!,
MDCCCLXXI”. O parte din p!mântul din urn! a fost pres!rat pe câmpurile
de lupt! care au f!cut posibil! Marea Unire a Întregirii Neamului. 

Not#. Serbarea de la Putna nu trebuie confundat! cu dezvelirea statuii lui
%tefan cel Mare din fa"a Palatului Culturii din Ia#i, care se va petrece în 5/17 Iunie
1883, cu participarea lui Carol I. Eminescu era #i el prezent& scrie #i cite#te la
Junimea cunoscuta sa Doin! în care apare #i numele lui %tefan cel Mare, M!ria
Sa, campionul cre#tin!t!"ii, ca simbol al resurec"iei mândriei na"ionale #i al luptei
pentru Unirea cea Mare. Chiar dac! nu exista acest obicei, asisten"a de la
Junimea, unde poetul cite#te Doina sa, se ridic! în picioare #i aplaud! lectura:
„%tefane, M!ria Ta,/ Las! Putna, nu mai sta,/ Las’ arhimandritului/ Toat! grija
schitului,/ Las! grija gropilor/ D!$o$n seama popilor/ La metanii s! tot bat!,/ Ziua
toat!, noaptea toat!,/ S! se$ndure Dumnezeu/ Ca s!$"i mântui neamul t!u…/
Tu te$nal"! din mormânt/ S! te$aud din corn cântând/ %i Moldova adunând/
Adunându$"i flamurile/ S! se mire neamurile&/ De$i suna din corn odat!/ Ai s$aduni
Moldova toat!.// De$i suna de dou! ori/ Vin #i codrii$n ajutor&/ De$i suna a treia
oar!/ To"i du#manii or s! piar!/ Da"i în seama ciorilor/ %$a spânzur!torilor./
%tefane, M!ria Ta,/ Las! Putna, nu mai sta/ C! te$a#teapt! litvele/ S! le zboare

tigvele/ S! le spui molitvele/ Pe câ"i pari, pe câ"i fu#tei/ C!p!"âni
de grecotei,/ Grecoteii #i str!inii,/ Mânca$le$ar inima câinii,/
Mânca$le$ar "ara pustia/ %i neamul nemernicia/ Cum te prad!,
cum te seac!./ S!raca "ar!, s!rac!!”

S!$i aplaud!m #i noi pe cei care de$a lungul istoriei au luptat
pentru Neam #i Patrie, pe cei de ast!zi care au acela#i crez.
Basarabia, Moldova dintre Prut #i Nistru #i celelalte teritorii
înstr!inate trebuie s! vin! la casa lor: România! 

La acest prim congres, Mihai Eminescu a "inut un discurs
memorabil: 

Nu cu fraze !i m"guliri, nu cu garde na"ionale de florile
m!rului se iube#te #i se cre#te na"ia adev!rat!. Noi
o iubim a#a cum este, cum a f!cut$o Dumnezeu, cum

a ajuns prin suferin"ele seculare pân! în zilele noastre. O iubim
sans$phrase& o iubim f!r! a$i cere nimic în schimb, nici chiar
încrederea ei, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea,
în!dit! azi la lucruri str!ine #i la oameni str!ini.

Noi sus"inem c! poporul românesc nu se va putea dezvolta
ca popor românesc decât p!strând drept baze pentru dezvol$
tarea sa tradi"iile sale istorice astfel cum ele s$au stabilit  în
curgerea vremilor% cel ce e de o alt! p!rere, s$o spun! "!rii! 

Noi sus"inem c! e mai bine s! înaint!m încet, dar p!strând
firea noastr! româneasc!, decât s! mergem repede înainte, dezbr!cându$ne
de dânsa prin str!ine legi #i str!ine obiceiuri…

Nu e permis nim!nui a fi st!pân în casa noastr!, decât în marginile în care noi
îi d!m ospe"ie. Dac! na"ia româneasc! ar fi silit! s! piard! o lupt!, va pierde$o,
dar nimeni, fie acela oricine, s! n$aib! dreptul a zice c$am suferit cu supunere
orice m!sur! i$a trecut prin minte s! ne impun!.

Noi am zis de la început c! nu exist! compensa"ii pentru Basarabia, precum
nu exist! niciodat! vro plat! pentru o palm! m!car din p!mântul patriei.

Acestea sunt lucruri sfinte, care se pierd sau se câ#tig! prin împrejur!ri
istorice, dar nici se vând, nici se cump!r!, nici se schimb!.

Eu las lumea ce merge deja, ca s! mearg! cum îi place dumisale – misiunea
oamenilor ce vor din adâncul lor binele "!rii e cre#terea moral! a genera"iunii
tinere #i a genera"iunii ce va veni. Nu caut adep"i la ideea întâi, dar la cea de$a
doua sufletul meu "ine cum "ine la el însu#i.

Crist a învins cu litera de aur a adev!rului #i a iubirii, &tefan cu spada cea de
fl!c!ri a dreptului. Unul a fost libertatea, cel!lalt ap!r!torul evanghelului ei. Vom
depune deci o urn! de argint pe mormântul lui &tefan, pe mormântul cre#tinului
pios, al românului mare.        

Cenaclul „Columna” "i Titu R#doi 
sub dictatura comunist# (I)

Sorin BULIGA
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Aceast! metamorfoz! cultural! sub
influen!a noii ideologii a fost înso!it" de
o cenzur" sever", scriitorii #i arti#tii care

nu aderau la noile norme erau puternic persecuta!i
(adesea elimina!i fizic), fiind considera!i „sabotori”
sau „du#mani ai poporului” (ca excep!ionalul poet
rus marxist Vladimir Maiakovski). 

Nicolae Manolescu apreciaz" c", în plan
românesc, dup" abdicarea for!at" a Regelui Mihai,
„nu mai e loc decât pentru certitudini. Toate îndoielile
creatoare dispar. Ca #i institu!iile culturale burgheze.
Partidul$stat dirijeaz" întreaga via!" social",
politic" #i economic". Religia, morala #i
cultura sunt aservite ideologic #i practic
intereselor regimului comunist. În limbajul de
ast"zi am putea considera acest regim unul
fundamentalist, cu precizarea c" religia pe
care se bazeaz" este una laic": o ideologie
politic". E. Negrici a vorbit, în c"r!ile lui,
despre «poezia unei religii politice». Expresia
se poate generaliza: toat" cultura reflect" o
religie politic". […] Regimurile comuniste sunt
singurele cu adev"rat totalitare. Instrumentul
principal a fost, în cultur", cenzura, ca form"
de opresiune. […] Doar regimurile comuniste
au inventat un aparat specializat. %i înc" în
stare de o cenzur" total!: aplicat" asupra
tuturor domeniilor, preventiv sau ulterior,
în informa!ie, crea!ie etc., ca #i în difuzarea
#i interpretarea lor, la toate nivelurile, tematic,
ideatic, stilistic, f"când din recomandare
obliga!ie, interzicând, amputând sau
completând textele, exercitând cel mai
eficient cu putin!" control asupra opiniei
publice #i private. Nimic asem"n"tor în toat" istoria.
Cenzura comunist" a fost o veritabil" industrie de
control, aservire #i manipulare a ideilor oamenilor” (4).

Gradul de desfigurare a culturii na!ionale (#i a
omului în general, deoarece noua ideologie avea
tendin!a s" impun" un anumit automatism persoanei,
transformat" într$un „om$ma#in"” care s" gândeasc"
doar „ra!ional”, f"r" instinct, dorin!e, pasiuni, credin!")
a atins un nivel alarmant începând cu 1948, „un an
de r"scruce, când începe o represiune s"lbatic" fa!"
de reprezentan!ii elitei intelectuale, în paralel cu un
program de sovietizare a culturii. […] Subordonarea
fa!" de modelul proletcultist, oferit de Uniunea
Sovietic", a ajuns pân" la renun!area la propria
noastr" identitate cultural". Pe aceast" linie s$a ajuns
chiar pân" la a def"ima. Scriitorii români nu sunt
publica!i decât fragmentar, în urma unei severe trieri
care, de multe ori, se solda cu amputarea unor
capitole, paragrafe sau versuri. În cele mai grave
situa!ii se putea ajunge pân" la interzicerea total"
a unui autor, la sanc!ionarea acestuia pentru
scrierile sale, prin trimiterea în închisori #i lag"re
de munc"” (5).

Alinierea arti#tilor la standardele socialiste s$a
realizat, a#adar, prin cenzur" #i persecu!ie. Arti#tii
trebuiau s" se întoarc" de$acuma cu fa!a la r"s"rit,
pentru c" numai de acolo venea „lumina”. Dup" cum
observa un analist, „dac" poe!ii interbelici au avut ca
scop integrarea în formula occidental", modernist"”,
cei din „genera!ia realismului socialist au voit,
dimpotriv", s" desincronizeze poezia româneasc",
impunându$i un regim prozodic vechi #i sarcini
propagandistice împov"r"toare”. (6).

Începând cu acela"i an 1948, „cenzura
ideologic" s$a institu!ionalizat, cu efecte asupra
tuturor domeniilor de crea!ie sau de activitate

cultural". Au fost stabilite liste cu publica!ii, opere
sau autori care pot vedea lumina tiparului #i liste cu
publica!ii #i opere care trebuiau interzise, cu autori
care trebuiau sco#i din circuitul public. Bibliotecile
publice au fost epurate de lucr"rile interzise, dar
au fost invadate de traduceri din literatura rus",
editurile #i ziarele au fost trecute sub un sever
control ideologic, filmele ruse#ti au invadat ecranele.
Operele lui Marx, Engels, Lenin #i Stalin au fost
traduse #i difuzate pân" la satura!ie,” (7) 

În structura acestei societ"!i comuniste se creeaz"
un raport dialectic – #i un „conflict”, conform viziunii
lui Karl Marx – între dou" grupuri antinomice:
intelectualii #i proletarii care reprezint" clasa social"
conduc"toare. Cum modelul prin excelen!" al
intelectualului este scriitorul (ce proclam" libertatea
de crea!ie #i de expresie – care era, în fapt, interzis"),
el apar!ine astfel unei clase socio$profesionale
dominate de for!a proletariatului. A#adar, în contextul
comunismului, intelectualul era receptat unanim, mai

mult sau mai pu!in explicit, ca un adversar politic:
„Puterea comunist" a debutat #i s$a consolidat
pretutindeni prin divor!ul radical cu individul de
valoare, în general, dar, mai cu seam", cu intelec$
tualii.” (8) S$a constatat, de asemenea, c" „ura
împotriva intelectualilor #i a culturii a fost mai
adânc" #i mai durabil" decât ura fa!" de clasele
exploatatoare” (9), fapt ce s$a mai observat, pe
alocuri, #i, din timp în timp, #i dup" Revolu!ia Român"
din 1989 (cel mai bun exemplu sunt mineriadele
din anii ‘90).

Intervalul temporar
ce se refer" la perioada
anilor ’50 (în care unii
critici includ #i prima
parte a deceniului
urm"tor), marcat de
abuzurile autorit"!ilor
staliniste, este supra$
numit #i „obsedantul
deceniu”. Privit în
ansamblu, se poate
caracteriza ca fiind
o perioad" de disolu!ie
a culturii române, sub
influen!a ideologiei
comuniste institu!io$
nalizate, ce conducea
la manipulare #i
supunere.

Perioada 1944$1963
este cunoscut" în
istoria literaturii române
drept „perioada prolet$

cultismului, când directivele politice practic au sufocat
crea!ia literar" #i în general toat" via!a cultural".
Aceasta a fost aservit" unei a#a$zise ideologii a clasei
muncitoare #i se vorbea de «dictatura proletariatului»,
dar în esen!" se vehiculau idei precum cultul lui
Stalin, r"zboiul rece, lupta antiimperialist", lupta
pentru pace, colectivizarea agriculturii, lupta de clas"
etc. În aceast" perioad" de trist" amintire pentru
cultura româneasc" au disp"rut din libr"rii, din
biblioteci #i chiar din casele oamenilor operele unor
autori consacra!i. […] Pentru via!a cultural" #i pentru
reprezent"rile ei de atunci, realitatea nu exist" decât
ca s" demonstreze adev"rurile marxist$leniniste.” (10)

Oschimbare are loc dup" venirea lui
Nicolae Ceau#escu la putere, atunci când
este ales prim$secretar al PMR, pe 22

martie 1965. El a continuat linia de independen!"
politic" adoptat" la începutul anilor ‘60 de Gheorghe
Gheorghiu$Dej, ceea ce îi atrage bun"voin!a opiniei
publice occidentale #i a oficialilor din statele vestice,
entuziasma!i de bre#a realizat" astfel în lag"rul
socialist. În noile condi!ii, organismul cenzurii pierde
din agresivitate, dar continu" s" existe sub forma
unor m"suri preventive: „Cenzura existent" func!iona
tot pe baza normelor de Caiete de sarcini. De data
aceasta lipseau îns" limitele pân" la care se putea
merge cu aprecierile despre un eveniment istoric,
despre o personalitate care înainte fusese trecut"
la capitolul interzi#i.” (11)

În linii mari, cenzura din anii ‘60 a fost mai
permisiv" decât cea din anii ‘50, iar aceast" slab"
liberalizare va permite revalorificarea unei p"r!i a
culturii trecute anterior sub obroc. A#a se explic" #i
faptul c", pe acest fundal de vag" libertate, ia na#tere
o nou" genera!ie artistic", nu numai în literatur"
(Marin Preda, Nichita St"nescu, Augustin Buzura,
Ana Blandiana, Theodor Mazilu), dar #i în teatru,
artele plastice, muzic" etc. 

Se apreciaz" c" perioada 1965$1971 a fost cea
mai permisiv" din 1945 #i pân" în 1989, dar ea nu
trebuie idealizat", deoarece, dup" 1965, Direc!ia
General" a Presei #i Tip"riturilor a fost transformat"
în Consiliu de Stat al Presei #i Tip"riturilor care a
devenit noua institu!ie a cenzurii, un filtru ideologic
pentru c"r!i, reviste, ziare, radio, televiziune,
cinematografie, teatru, concerte etc. 

Reinventarea cenzurii din 1966 a dus la o
generalizare a acesteia, scriitorii fie supunându$se
ei (fiind mai mult sau mai pu!in servili, unii dintre
ei chiar prosl"vind regimul), fie adoptând opozi!ia.
Diziden!ii puteau fi îns" acuza!i c" nu respect"
Constitu!ia Republicii Socialiste România din 1965,
în care, la art. 29, scria: „libertatea cuvântului, presei,
întrunirilor ... nu pot fi folosite în scopuri potrivnice
orânduirii socialiste #i intereselor celor ce muncesc”
(a#adar, era vorba despre o liberate par!ial").

Dar, în fapt, Ceau#escu cerea, din prisma
na!ionalism$comunismului s"u organic, mai mult
decât atât: scriitorii (#i arti#tii plastici) trebuiau s"
înf"!i#eze în literatur" (#i în arta plastic") „eroul
socialist” înving"tor. Astfel, mai mul!i scriitori au
sprijinit ideologia respectiv", din convingere sau
datorit" unor avantaje. 

În anul 1971 s$a înfiin!at Consiliul Culturii
#i Educa!iei Socialiste. CCES a fost un organ de
partid #i de stat, aflat sub conducerea nemijlocit"
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român
#i a Consiliului de Mini#tri, cu scopul de a asigura
înf"ptuirea politicii partidului #i statului în domeniul
culturii #i al educa!iei socialiste, de a conduce #i
a îndruma întreaga activitate cultural$educativ"
desf"#urat" în Republica Socialist" România. În
acela#i an se înfiin!eaz" Comisia de Propagand" #i
Comisia de Pres" #i Cultur" din structura Comitetului
Central al P.C.R., cu scopul de a controla publica!iile
prin noi m"suri. Institu!ia a fost desfiin!at" în 1977
(de dragul imaginii externe la care !inea Ceau#escu),
dar „angaja!ii” ei î#i vor continua activitatea, „fiind
infiltra!i în redac!iile ziarelor, la edituri #i tipografii,
în institu!iile de pres" #i în universit"!i”. (12) 

Cultura era direc!ionat" acum pentru a prosl"vi
personajele istorice ale românilor, folclorul, realiz"rile
societ"!ii socialiste #i pentru a alimenta permanent
cultul personalit"!ii lui Ceau#escu.

Cenzura de Stat se desfiin!eaz" în 1977, dar
func!iile acesteia sunt preluate de CCES (în
redac!ii existau îns" cenzori „semioficiali”).

Securitatea a preluat apoi sarcinile institu!iei cenzurii
#i a avut loc transformarea unor cenzori în securi#ti:
„scriitorilor li se întocmeau «fi#e personale», «planuri
de neutralizare a activit"!ii ostile», erau urm"ri!i,
amenin!a!i, aresta!i, tortura!i, iar dac" înainte de 1977
aveau de suferit operele acestor scriitori disiden!i,
de acum se mergea pân" la eliminarea fizic" a celor
ce nu se supuneau ideologiei partidului” .(13) Este,
astfel, evident rolul Securit"!ii de a supraveghea #i
de a dirija via!a cultural" din România. Ia propor!ii,
de atunci, #i fenomenul autocenzurii, care, adesea,
a fost la fel de eficient ca cel al cenzurii oficiale
anterioare.

În anii ‘80 exista în lumea cultural" româneasc"
(#i poate, cu predilec!ie în cea literar") o stare
caracterizat" de lips" de sens #i de speran!", de
team", descurajare, demoralizare #i permanent
disconfort psihologic, altfel spus, o atmosfer" de
„marasm” (presupun c" una dintre cauzele ei majore
era #i imposibilitatea de a spune adev"rul f"!i#,
datorit" riscurilor foarte mari la care te expuneai).

(Va urma)
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Constantin Mota!, renumit zoolog, biolog,
ecolog !i hidrobiolog român, membru titular
al Academiei Române, savantul care

împreun" cu Stanko Karaman(en) !i P.A. Chappuis a
pus bazele unei !tiin#e noi, freatobiologia, s$a n"scut
la Vaslui, în 8 iulie 1891. P"rin#ii lui murind de tineri,
a fost crescut de unchiul s"u, Ioan N. Mota!.

A urmat !coala primar" !i primele dou" clase
gimnaziale în ora!ul natal, dup" care !i$a continuat
studiile la Liceul Na#ional din Ia!i pe care l$a absolvit
cu examenul de bacalaureat în 1911. (1) În acela!i
an se înscrie la Facultatea de %tiin#e din Ia!i, sec#ia
%tiin#e Naturale, unde predau cadre didactice de
mare valoare (Ion Simionescu, Paul Bujor, Ion
Borcea, Petre Bogdan, Alexandru Popovici !i al#ii).
Î!i încheie str"lucit examenul de licen#" în 1915
!i imediat î!i începe cariera didactic" universitar"
ca asistent la Laboratorul de Zoologie al Univer$
sit"#ii din Ia!i condus de profesorul Ion Borcea. 

În 1913 Constantin Mota! a fost încorporat
ca soldat Termen Redus (TR) într$un regiment
de obuziere, iar de acolo la artilerie, fiind
absolvent al %colii de ofi#eri de artilerie.

În prim"vara anului 1917, Constantin Mota!
a cerut s" fie transferat la avia#ie. Astfel, urmeaz"
în lunile aprilie$mai 1917 %coala de observatori
aerieni de la Boto!ani, fiind repartizat, dup"
absolvire, la Escadrila F$7 din Grupul 2 Aeronautic
Tecuci. Odat" cu intrarea României în Primul
R"zboi Mondial, Constantin Mota! începe
activitatea de observator aerian, fiind avansat
la gradul de sublocotenent. În aceast" nou"
calitate, îndepline!te prima misiune de lupt"
în iulie 1917, executând o recunoa!tere aerian"
în timpul b"t"liei de la M"r"!e!ti. 

În urma noii mobiliz"ri de dup" 10 noiembrie
1918, Constantin Mota! va fi repartizat ca obser$
vator aerian împreun" cu plt. av. Popa Constantin
la escadrila Sopwith$12, comandat" de cpt. av.
Racoveanu Gheorghe din Grupul 3 Aeronautic
dislocat pe aerodromul din Roman. Misiunea acestui
grup consta în sprijinirea unit"#ilor din compunerea
Grupului de armate General Traian Mo!oiu în luptele
din Transilvania !i Ungaria, purtate împotriva bol!e$
vicilor maghiari pentru ap"rarea României Mari.

La data de 22 decembrie 1918, conform ordinului
de serviciu nr. 115 al Comandantului Grupului 3
Avia#ie, dou" avioane au decolat de pe aerodromul
Roman c"tre Some!eni, Cluj. Unul dintre aparatele
de zbor, care a decolat la ora 12.00, a fost pilotat de
c"tre plt. av. Popa Constantin, având ca observator
aerian pe slt. Mota! Constantin. 

Constantin Mota! a fost decorat cu Ordinul
Coroana României cu spade în gradul de ofi#er !i
panglic" de Virtute Militar" „pentru curajul cu care
a f"cut serviciul de observator în zboruri deosebit de
periculoase peste linia frontului inamic, îndeplinindu$!i
misiunile cu o deosebit" pricepere în anul 1919” !i cu
Ordinul Virtutea Aeronautic" în grad de ofi#er conform
Decretului Regal nr. 3325/1930.

Dup" încheierea Primului R"zboi Mondial
!i realizarea României Mari, Constantin
Mota! î!i continu" studiile de specializare

la Institutul de Zoologie al Universit"#ii din Basel
(Elve#ia) !i la Universitatea din Grenoble (Fran#a),
absolvind sec#iile de piscicultur" !i hidrobiologie
aplicat" în 1926 (2), iar doi ani mai târziu (1928)
ob#ine diploma de doctor al Universit"#ii din Grenoble
cu teza Contribution à la connaissance des Hydra!
cariens français et particulièrement du sud!est
de la France. 

Tot în 1928 devine membru al Uniunii Interna$
#ionale de Limnologie Teoretic" !i Aplicat". (3)

În 1929 se întoarce în #ar", la Universitatea din
Ia!i, unde este mai întâi !ef de lucr"ri, apoi docent
în 1930, conferen#iar de zoologie aplicat" în 1932,
profesor agregat de zoologie aplicat" !i entomologie
(4) în 1932 !i, din 1937, profesor titular la Catedra
de Zoologie Descriptiv" a Facult"#ii de %tiin#e din Ia!i. 

În paralel, în perioada anilor 1930$1936, este

conferen#iar !i apoi profesor de zoologie aplicat"
!i entomologie la Facultatea de Agronomie a
Universit"#ii din Ia!i, unde sus#ine primul curs
de hidrobiologie !i piscicultur" din #ara noastr". 

Activeaz" la universitatea ie!ean" din 1915 pân"
în 1940 (25 de ani), când se transfer" la Catedra de
Zoologie a Facult"#ii de %tiin#e Naturale a Universit"#ii
din Bucure!ti. Aici este profesor pân" în 1949, când
este arestat de autorit"#ile comuniste. 

A condus (redactor$!ef) mai mul#i ani Analele
"tiin#ifice ale Universit$#ii din Ia%i !i Revista "tiin#ific$
„Vasile Adamachi”, în paginile c"rora a publicat
articole !i studii de specialitate. În 1938, la Ia!i, a
devenit primul pre!edinte al Comisei Monumentelor
Naturii din Moldova !i director al Muzeului de Istorie

Natural" din Ia!i,
militând pentru
realizarea unor
rezerva#ii naturale
în Moldova
!i la Agigea. 

Pentru valo$
roasa sa contri$
bu#ie !tiin#ific",
Constantin Mota!
este ales membru
corespondent
al Academiei
Române în 1937,
apoi membru plin
în 1946, precum
!i membru al
Academiei de
%tiin#e din
România. (5)

Începând
cu anul 1940,

profesorul Mota! conduce Sta#iunea Zoologic" Sinaia,
în perioada 1945$1949 este directorul Muzeului de
Istorie Natural" „Gr. Antipa”, prorector al Universit"#ii
Bucure!ti în 1944$1945, director al Institutului de
Speologie „Emil Racovi#"” din Bucure!ti, dup" ie!irea
din deten#ie în 1956, !i director al Sta#iunii Zoologice
de la Agigea. A fost membru al colegiului de redac#ie
al revistei interna#ionale Acarologie (6) din Paris
!i al International Journal of Speleology, membru al
Societ"#ii de Zoologie din Fran#a (din 1966), membru
al Muzeului de Istorie Natural" din Fran#a (din 1972),
membru al sec#iunii de pescuit a Organiza#iei pentru
Alimenta#ie !i Agricultur" – FAO.

Aria preocup"rilor !tiin#ifice ale acade$
micianului Constantin Mota! a avut un
câmp foarte larg de cercetare, cuprinzând

numeroase domenii ale biologiei, zoologiei generale
!i aplicate, entomologie, acarologie, limnologie,
hidrobiologie, freatobiologie, ecologie, biogeografie,
biologie general", istoria biologiei, muzeologie,
ocrotirea naturii, pedagogie universitar" !i social" !i
altele. Legat de aceste domenii, a scris peste 250 de
lucr"ri, note, memorii, recenzii, publicate în periodice
din #ar" !i str"in"tate. A fost preocupat de problema
apelor interioare !i, mai ales, a celor montane !i a
militat pentru punerea în valoare a apelor de munte
pe baza limnologiei moderne !i a cunoa!terii factorilor
biotici !i abiotici favorizan#i pentru repopularea lor. 

Fiind membru al Partidului Social Democrat
Român !i un apropiat al liderului s"u, Titel Petrescu,
partid în dizgra#ia autorit"#ilor comuniste sus#inute
de Moscova, „incomodul” profesor universitar trebuia
redus la t"cere. Lipsea îns" pretextul, !i acesta a
venit în 1949 prin urm"toarea întâmplare: în pauza
unui curs, un asistent i$a solicitat s" dea „un leu
pentru Coreea” (partea de nord), aflat" pe atunci
în r"zboiul nord contra sud. Profesorul l$a întrebat
ironic: „%i de ce a! da?” „Pentru c" a!a a zis
tovar"!ul Stalin” a replicat asistentul. „Cine, boul
Apis?” (7) i$a sc"pat profesorului. 

Aceste replici i$au fost de ajuns pentru a fi arestat
în 21 mai 1949 prin ordinul DGSS nr. 101893/1949,
sub acuza#ia de „înalt" tr"dare !i tentativ" de a

submina ordinea de stat”,
automat retr"gându$i$se
!i titlul de academician.
Au urmat anchetele, judecata
!i condamnarea. 

Din Fi!ele sale penale de la IICMER (8) afl"m c"
Tribunalul Militar Bucure!ti îl condamn" pe profesorul
Mota!, membru marcant al P.S.D.I. Titel Petrescu,
conform hot"rârii nr. 49/952, la 20 de ani „temni#"
grea” pentru „crim" de înalt" tr"dare”, cu urm"toarea
descriere a faptului: „Fiind în comitetul executiv a dat
o delega#ie unuia care a fugit la Paris pentru a putea
s" prezinte partidul Social Democrat”. Începerea
pedepsei este men#ionat" la 21 mai 1949. Dup" ce
trece prin penitenciarele Jilava, Aiud, Pite!ti, spitalul
V"c"re!ti, va fi eliberat în 26 aprilie 1956, conform
decretului de gra#iere al P.A.M.N. nr. 206/24.04.1956,
dup" aproape 7 ani de deten#ie. De fapt, Constantin
Mota! a fost eliberat în urma presiunilor externe
exercitate de zoologii !i speciali!tii în hidrocarieni
din Europa, în frunte cu Karl O. Viets. (9)

În timpul celor !apte ani de deten#ie, !i$a
men#inut moralul !i condi#ia de intelectual
!i profesor, predând colegilor de celul" lec#ii

orale de biologie !i recitându$le din Eminescu !i al#i
poe#i, a!a cum f"ceau, de altfel, to#i marii intelectuali
români încarcera#i. Ion Ioanid îl prezint" în cartea sa
Închisoarea noastr$ cea de toate zilele pe profesorul
Mota!, întâlnit la închisoarea din Pite!ti, astfel:
Profesorul Mota% era un om pa%nic %i modest. Purta
o musta#$ mare alb$ care îi completa de minune
portretul de b$trân moldovean sf$tos. N!ai fi zis c$
era un savant de renume mondial, cunoscut pentru
cercet$rile %i lucr$rile lui în domeniul biologiei.
Profesorul Mota% era un vechi social democrat
de!al lui Titel Petrescu %i nu acceptase compromisul
cu comuni%tii. (10)

Dup" eliberarea sa, la interven#ia unor foruri
academice str"ine, va reînfiin#a Institutul de
Speologie din Bucure!ti.

A încetat din via#" la 15 ianuarie 1980 în Bucure!ti
!i a fost înmormântat la cimitirul Belu, în sec#iunea
rezervat" membrilor Academiei Române. 

O fotografie a academicianului Constantin
Mota! se afl" la Muzeul de Istorie Natural" din Ia!i
în Sala Unirii, iar alta în Aula Facult"#ii de Biologie
a Universit"#ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia!i. 

Conform celor men#ionate mai sus, Constantin
Mota! a fost combatant în Primul R"zboi Mondial.
Prezent"m în continuare un episod deosebit
de emo#ionant legat de o scrisoare expediat" de
veteranul din acest r"zboi, Constantin Mota!, atunci
tân"r sublocotenent observator de avia#ie, viitor
prestigios academician, expediat" mult mai târziu
fostului lui camarad, Popa Constantin din Roman,
plt. aviator, de asemenea veteran al aceluia!i r"zboi. 

Dup" 10 noiembrie 1918, când Regele a ordonat
noua mobilizare, Corpul 4 Armat" Ia!i a hot"rât
ca Divizia 7, sub comanda generalului Neculce, s"
treac" în Transilvania prin pasurile mun#ilor Moldovei.

Corpului 4 Armat" i$a fost repartizat Grupul
3 Avia#ie, care avea dou" escadrile ce
se aflau la Roman. Escadrila Sopwith 12

era comandat" de cpt. Racoveanu Gheorghe, fost
marinar, !i avea ca pilo#i pe B"rbulescu Simion,
Gheorghe Stan, Popa Constantin !i al#ii. În dotarea
acesteia se aflau avioane Sopwith de fabrica#ie
englezeasc" !i fran#uzeasc" !i aduna toate avioanele
Corpului 4 Armat". (11) Aceasta, la cea de$a doua
mobilizare, în baza ordinului nr. 3973 al Corpului de
Avia#ie, a hot"rât ca parte din avioane !i e!alonul
greu s" plece în Transilvania pe calea ferat", urmând
ca plt. Stan Gheorghe (12) cu Lacri#eanu Eugen
ca observator, precum !i plt. Popa Constantin (13)
împreun" cu slt. Mota! Constantin, conform ordinului
din 23 decembrie 1918, s" treac" mun#ii în zbor,
fiecare echipaj cu avionul respectiv, atunci când
vremea avea s" o permit".

C"pitanul Constantin C. Mota!,
martir al regimului comunist (I)

Ilie POPA
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În episodul anterior
am schi!at r"spândirea
arborescent" a oamenilor

pe P"mânt. Reamintesc c"
geneticienii au urm"rit în acest
scop, în principal, propagarea

cromozomului Y (haplogrupurile Y!DNA), transmis
numai pe cale masculin", de la tat" la fiu, ca #i
a ADN$ului mitocondrial (haplogrupurile mtDNA),
transmis numai pe cale feminin", de la mam" la
to!i copiii s"i. În cele ce urmeaz", vorbind de istoria
migra!iilor în zona în care se afl" #i teritoriul actual
al României, m" voi referi, pentru simplitate, dar #i
pentru c" aici imaginea e mult mai clar", aproape
exclusiv, la Y$DNA.

Înc" de acum 300.000 de ani #i pân" prin 37.000
înainte de momentul prezent (BP – Before Present),
Europa, ca #i partea central" a Asiei au fost locuite
de oamenii de Neanderthal, o subspecie a omului
modern, adic" al lui Homo Sapiens. Mici de statur"
(155$165 cm), dar foarte robu#ti, neanderthalienii
aveau o capacitate cranian" medie de 1600 cm3, în
timp ce a omului modern este de numai 1250 – 1400
cm3. Cauza dispari!iei lor e incert", dar f"r" îndoial"
a contribuit #i faptul c" tr"iau în grupuri mai pu!in
numeroase #i mai izolate. Tehnologiile lor de fabricat
unelte #i arme au avansat extrem de încet în timp #i
probabil erau #i mai pu!in eficien!i în vân"toare decât
omul modern. Poate nu s$au adaptat nici la schimb"$
rile de clim" care au înlocuit savanele cu p"duri.
Neanderthalienii s$au stins în ultimul lor refugiu,
din pe#terile de la poalele stâncii Gibraltarului.
Dup" unele opinii, acum vreo 24$28.000 de ani.

Str"mo#ul nostru direct, Homo Sapiens Sapiens,
a ap"rut în Africa de Est acum circa 200.000 de ani.
Urma#ii s"i au trecut, dup" un timp, în Asia, avan$
sând în bun" m"sur" de$a lungul coastelor sale
sudice, dar s$au aventurat #i spre interiorul continen$
tului. Între timp, muta!iile au produs câteva zeci de
haplogrupuri diferite, care s$au r"spândit c"tre toate
continentele. A#a cum am mai men!ionat, pe la
45.000 BP, un astfel de grup, numit haplogrupul IJ
se g"sea în Asia de Vest. El se va divide în haplo$
grupurile I #i J. Cel de al doilea va migra spre sudul
M"rii Caspice, peninsula Arabic" #i Orientul Apropiat. 

Cei din haplogrupul I au fost primii oameni
de tip actual (Homo Sapiens Sapiens) care
nu doar c" au ajuns, acum circa 42.000 de

ani, în Europa, dar urma#ii lor au #i supravie!uit pân"
azi (au fost #i alte grupuri, care au disp"rut între
timp). Ei au sosit probabil ocolind Marea Neagr" pe
la nord, dup" care au luat$o de$a lungul Dun"rii, apoi
au trecut pe v"ile Rinului #i Elbei, spre Scandinavia,
dar #i c"tre vestul Europei, ajungând pân" la Atlantic.
La 40.000 BP se aflau deja în toat" Europa. Erau
vân"tori$culeg"tori foarte mobili #i eficien!i. Înal!i
de 180$190 cm, cu capacitatea cranian" tot de 1600
cm3, dar cu un creier se pare mai bine organizat, mai
ales pe partea vorbirii #i a socializ"rii, i$au eliminat
treptat pe oamenii de Neanderthal. Au existat #i unele
încruci#"ri, dar pu!in importante, între cele dou"
subspecii.

Primul schelet al acestor oameni moderni a fost
g"sit în 1868, în pe#tera Cro$Magnon din Fran!a
de Sud$Vest, din care motiv ei au fost numi!i atunci
„oameni de Cro$Magnon”, termen utilizat azi doar

tradi!ional, dar nu #i de speciali#ti. Remarcabil este
c" cele mai vechi oseminte semnificative ale acestui
tip uman din Europa au fost descoperite, în 2002,
pe teritoriul României, în „Pe#tera cu Oase” nu
departe de Anina, jud. Cara#$Severin. Vârsta lor
este apreciat", dup" diferite evalu"ri, între 35.000
#i 42.000 de ani. Am putea spune deci c", într$un
fel, la noi a tr"it cel mai b"trân str"mo# european. 

Teritoriul României a fost locuit, în continuare,
în permanen!", de oameni din aceste prime semin!ii.
Din tehnologiile lor au supravie!uit unelte de piatr"
cu lame mici #i ascu!ite, folosite pentru vân"toarea de
vânat mare (bizon, cal, ren #i mamut). Pentru vânatul
mic, ei foloseau plase, capcane, iar mai târziu arcul.
Pe malul m"rii #i al marilor râuri preocuparea prin$
cipal" era pescuitul. P"durea oferea #i ea ciuperci,
miere, r"d"cini comestibile, fructe etc., dintre care
unele puteau fi p"strate #i peste iarn".

Faptul c! nu duceau o via!" chinuit" se
v"de#te #i în produc!iile artistice. În pe#tera
Coliboaia, de pe versantul vestic al Mun!ilor

Apuseni, exist" cele mai vechi picturi rupestre din
Europa Central", datând din perioada între 23.000

BP #i 35.000 BP. La Mitoc, jude!ul Boto#ani s$au
aflat fragmente de os vechi de 29.000 de ani având
incizate figuri geometrice. În august 2013, arheologii
români au g"sit un pandantiv vechi de 20.000 de ani
pe situl paleolitic din Poiana Cire#ului, lâng" Piatra
Neam!. Unelte incizate din corn de ren, de cerb,
unelte din os etc. au fost descoperite la Cuina
Turcului, în Clisura Dun"rii. Având 13.000 de ani,
sunt cele mai vechi obiecte de art" din acea zon".
Între ele este #i o falang" de cal s"lbatic având ca
ornament o siluet" uman" schematizat". Este posibil
ca aceste unelte ornamentate s" fi fost folosite în
ritualurile religioase. La toate acestea se adaug"
multe figurine „Venus”, de altfel larg distribuite în
Europa, figurine se pare esen!iale pentru un rit
de fertilitate #i de închinare la „Marea Mam" Glia”,
cea d"t"toare de roade.

În ultima sut" de mii de ani, pân" pe la 12.000
BP, P"mântul a trecut printr$o epoc" glaciar", cu mari
sui#uri #i coborâ#uri ale temperaturii. Drept efect,
o parte considerabil" din apele P"mântului s$a
acumulat în ghe!urile din zona polilor. 

Ultimul maxim glaciar (LGM), între 26.500 #i

19.000$20.000 de ani în urm", a fost o perioad"
în care straturile de ghea!" s$au aflat la cea mai
mare extindere, acoperind o mare parte din America
de Nord, nordul Europei #i Asia. Aceste acumul"ri
de ghea!" au afectat profund clima P"mântului,
provocând de#ertificare #i o sc"dere dramatic"
a nivelului m"rilor #i oceanelor. Clima era rece,
secetoas" #i inospitalier", cu furtuni frecvente
#i o atmosfer" înc"rcat" de praf. Praful atmosferei
LGM este o caracteristic" proeminent" în calotele
de ghea!"% nivelurile de praf au fost de 20 pân"
la 25 de ori mai mari decât în prezent.

Nordul Europei era acoperit pe atunci
în mare parte de ghea!", limita sudic" a
ghe!urilor trecând prin Germania #i Polonia.

Permafrostul a acoperit Europa, la sud de stratul de
ghea!", pân" la actualul Szeged din Ungaria. Ghea!a
a cuprins aproape complet #i insulele britanice,
exceptând sudul Angliei. Marea Britanie nu era pe
atunci altceva decât o peninsul" a Europei, cu nordul
s"u acoperit de ghea!", iar sudul un de#ert polar.

Dezghe!ul, produs de o „înc"lzire global"”
extraordinar de puternic", în jurul anului 12.500 BP,
a eliberat (desigur treptat) o cantitate de ap" care a
ridicat, în cele din urm" (pân" pe la 8500$8200 BP),
nivelul oceanului global cu circa 120 de metri fa!" de
nivelul ini!ial. Zone întinse, aflate pe maluri, au fost
astfel inundate. Atunci a disp"rut sub ape un teritoriu
cât o !ar" (numit azi Doggerland), aflat între Anglia
#i Danemarca. Atunci s$au desp"r!it insulele britanice
de continent #.a.m.d. 

Ridicarea apelor nu s$a produs uniform peste tot,
în unele cazuri având chiar un aspect catastrofal.
În mod cert, pe malul m"rii existau pe atunci a#ez"ri
umane care s$au scufundat astfel, alimentând mitul
potopului sau al Atlantidei. În timpul glacia!iunii,
în locul M"rii Mediterane, al M"rii Negre #i al M"rii
Caspice se g"seau câteva lacuri închise. Dezghe!ul
calotei din nordul Europei a umflat, la început, mult
peste debitele de azi, fluviile care veneau dinspre
nord #i vest: Volga, Don, Nipru, Bug, Nistru, Dun"rea
etc., f"când ca, dup" un timp, Caspica #i Marea
Neagr" s" creasc" mult peste nivelul actual. Exist"
chiar indicii c", la un moment dat, cele dou" m"ri
erau unite. Surplusul de ap" se v"rsa, în acea
perioad", prin Bosfor, care era o imens" cascad",
spre Mediterana. Continuarea înc"lzirii a ridicat
concomitent #i apele oceanelor. Atlanticul, t"ind
strâmtoarea Gibraltar, a umplut atunci Mediterana. 

Între timp, epuizându$se surplusul de ap"
din fluviile care izvorau din ghe!arii din nordul
Europei, nivelul M"rii Negre a sc"zut, mult

sub cel actual. De data aceasta a fost rândul apelor
umflate ale Mediteranei s" treac", înapoi, prin Bosfor,
pentru a reumple Marea Neagr". Fenomenul s$a
petrecut, dup" unele estim"ri, în jurul anului 5600
înainte de Hristos (BC – Before Christian Era), apele
ridicându$se atunci cu 80 de metri, iar dup" o alt"
variant" doar cu 30 de metri #i în jurul datei de 7400
BC. În ambele cazuri, procesul ar fi durat cam un an,
timp în care popula!iile de pescari #i de navigatori din
a#ez"rile existente pe maluri au fost dislocate brutal.
Poate c" #i ecourile acestei catastrofe se vor fi
r"sfrânt asupra miturilor privind Potopul. 

(Va urma.)

Originea românilor (III)
Primii europeni

Dan D. FARCA!

Note
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În sfânta tradi!ie cre"tin# !i în mentalul
"#r#nesc (neprih#nit), sufletul omului decedat
s#l#!luie!te pe p#mânt dac# nu are un loc,

un mormânt, unde s# fie pomenit de cei dragi.
Osemintele soldatului român mort pe câmpul
de lupt#, departe de cas#, la Stalingrad de pild#,
n$au putut fi aduse familiei, care era doar în!tiin"at#
de deces. Atunci, mama, so"ia, fiica, soacra celui
decedat îi confec"ionau o cruce, o a!ezau la locul
de veci al familiei din cimitirul localit#"ii, unde$l jeleau,
!i$i f#ceau toate cele cuvenite. Acolo, în cimitir,
"#ranca românc# îi f#cea un cenotaf (gr. kenos$gol%
taphos!mormânt), adic# un „monument funerar
construit în memoria unui personaj al c#rui corp
a disp#rut sau se g#se!te în alt# parte” (DEX),
chiar dac# "#ranca nu st#pânea acest termen.

Istoria neamului românesc este înc#rcat#,
din p#cate, de cre!tini, fie ei simpli solda"i,
ofi"eri sau domnitori, care !i$au f#cut datoria
fa"# de Patrie, dar ale c#ror sânge !i trupuri
au îngr#!at alte meleaguri.

Pentru unul dintre ace!ti eroi na"ionali,
Tudor Vladimirescu, s$a g#sit „rezolvarea”, dup#
dou# veacuri de nemurire. I$am f#cut aceast#
propunere Preasfin"itului Nicodim, episcopul
Severinului !i Strehaiei, care a îmbr#"i!at$o cu
c#ldur# !i entuziasm !i, iat#, sâmb#t#, 5 iunie
2021, la orele 9.30, a avut loc slujba de „sfin"ire
inedit# a unui cenotaf pentru cel care a pus
început, cu pre"ul vie"ii, României moderne”,
cum se men"ioneaz# în invita"ia la acest
în#l"#tor moment. Pe crucea acestui cenotaf, construit
din marmur# de Ruschi"a, sub poza Vladimirescului,
st# scris pentru eternitate: „Ridicatu$s$a acest cenotaf
de c#tre Episcopia Severinului !i Strehaiei, cu binecu$
vântarea Preasfin"itului Nicodim, spre ve!nic# pome$
nire a eroului na"ional TUDOR VLADIMIRESCU, la
împlinirea a 200 ani de la revolu"ia sa (1821$2021)”.

Pe meleagurile mehedin"ene s$a înfiin"at acum
651 de ani, adic# în 1370, prima mitropolie din
Oltenia, al doilea scaun mitropolitan din &ara
Româneasc#, ca o necesitate stringent# datorit#
amenin"#rii otomane !i a preten"iilor regilor maghiari
de a$i catoliciza (adic# dezna"ionaliza) pe români, dar
!i pentru ap#rarea unit#"ii de credin"# !i neam. Primii
mitropoli"i ai Severinului au fost Antim (1370$1381),
în timpul c#ruia a propov#duit c#lug#rul Nicodim,
venit din sudul Dun#rii ca s# întemeieze monahismul
românesc, precum !i mitropolitul Atanasie (1389$
1403). În 1672 sau 1673, se înfiin"eaz# o alt#
episcopie sufragan# Mitropoliei Ungro$Vlahiei: Epis$
copia Strehaiei, cu sediul la M#n#stirea Strehaia,
cu o via"# scurt#.

Harnici !i buni cre!tini, mehedin"enii nu vor
s# lase stins# flac#ra ortodoxiei la cel mai înalt nivel:
Ioan Stoian Grecescu, ctitorul Bisericii „Sf. Ioan
Botez#torul” din Turnu Severin, cere, în a doua
jum#tate a secolului 19, reînfiin"area episcopiei. Acest
lucru a fost realizat mai târziu, în 2003, din ini"iativa
mitropolitului Olteniei Teofan (actualul mitropolit al
Moldovei !i Bucovinei)% Sfântul Sinod al BOR aprob#
reînfiin"area, la 28 martie 2003, iar la 11 februarie
2004 P.S. Nicodim este ales în scaunul episcopal,
întronizat la 25 aprilie 2004, festivitate la care au
participat peste 20.000 de enoria!i.

Afost o alegere binevenit# !i binecuvântat#,
întrucât P.S. Nicodim (n#scut la 6 aprilie
1962 în comuna mehedin"ean# Glodeanu,

conferen"iar universitar la Teologia craiovean#) s$a
dovedit a fi vrednic de aceast# misiune, atât pe plan
pastoral$misionar, cât !i în cel cultural$editorial% a
pus piatra de temelie unor noi biserici, a înfiin"at !i
reînfiin"at !ase m#n#stiri (Co!u!tea$Crivelnic, Cerne"i,
Baia de Aram#, Mraconia, Godeanu, Jiana), Epis$
copia Severinului !i Strehaiei având azi 13 m#n#stiri,
patru protoierii cu 183 de parohii.

Anul 2021 a venit pentru români „cu o tolb# plin#
cu aducere aminte de înainta!ii no!tri”, cum st# scris
în invita"ia P.S. Nicodim, !i, ca atare, Episcopia
Severinului !i Strehaiei „a acordat o aten"ie deosebit#
celor care au avut în centru oameni !i fapte ce s$au
intersectat într$o m#sur# mai mic# sau mai mare !i cu
jud. Mehedin"i. Dintre ace!tia, – continu# cu pio!enie
invita"ia – împlinirea a 420 de ani de la asasinarea
mi!eleasc# a celui ce a fost pentru prima dat# voie$
vod al tuturor românilor, Mihai Viteazul, precum

!i a 200 de ani de la Revolu"ia condus# de Theodor
din Vladimiri, ne$au dat curajul de a îndr#zni
organizarea unor evenimente culturale în acest
an în care incertitudinea cu privire la astfel de
demersuri înc# persist#.”

A!adar, sâmb#t#, 5 iunie 2021, în incinta
M#n#stirii „Sf. Treime” Cerne"i a fost sfin"it cenotaful
lui Tudor Vladimirescu. Biserica, ctitorie început# de
Gh. Ghica (1659$1660) !i finalizat# în 1662, a fost
în anul revolu"ionar 1821 unul din punctele fortificate
ale cetelor de panduri, clopotni"a servind ca turn
de cetate !i observa"ie. M#n#stirea a fost reactivat#
la 16 decembrie 2004 de P.S. Nicodim, ca m#n#stire
de maici.

Dup# slujba de
sfin"ire a cenotafului !i
slujba Parastasului, P.S.
Nicodim ne$a adresat
un emo"ionant !i sincer
Cuvânt de întâmpinare,
alocu"iuni sus"inând !i
conf. univ. Virgil$Daniel
Popescu, ministrul
Energiei, !i C. Tru!c#,

primarul Cerne"ului, dup#
care a urmat Grupul psaltic
„Sf. Cuv. Nicodim de la
Tismana” al Catedralei,
care a intonat imnul
Revolu"iei de la 1821,
Mugur, mugurel (descoperit
!i popularizat de mitro$
politul de ve!nic# pomenire Nestor Vornicescu), !i
un moment artistic sus"inut de actorii Marian Ciripan
!i Denis Gagiu de la Compania de Teatru Civic Art
CvM, Bucure!ti. Simpozionul !tiin"ific a fost sus"inut
de P.S. Nicodim, Radu 'tefan Vergatti, Adina Berciu$
Dr#ghicescu, Tudor Nedelcea, Dinic# Ciobotea,
Tudor R#"oi, I. Pâl!oiu, Pavel Popescu, E. Petrescu,
Gabriel Croitoru, N. Chei"#, Victor Rusu, Fl. Copcea,
Al. St#nciulescu$Bârda, I. Leone Gavril#$Ciobotea.

Cerne!ul este un sat al comunei 'imian,
a!ezat de$a lungul râului Topolni"a, atestat
documentar din secolul 16, apar"inând,

vremelnic, M#n#stirilor Cozia, Govora, Tismana,
fra"ilor Buze!ti din timpul domniei lui Mihai Viteazul.
Domnitorii Matei Basarab, Grigore Ghica, C. Brânco$
veanu etc. au leg#turi cu istoria satului. Între 1658$
1885 a avut statut de ora!, fiind chiar re!edin"a jude$
"ului, alipit ulterior ora!ului Turnu Severin, cu statut
de cartier. Între 1925$1968 a avut statut de comun#.
În 1650, Paul de Alep îl numea „pazar” (târg).

Aici înc# se mai p#streaz# Cula lui Tudor
Vladimirescu (care va fi, în sfâr!it, restaurat#) !i
casele sale, unde, în 1912, Asocia"ia Institutorilor !i
Institutoarelor din România au ridicat un monument
lui Tudor, prin subscrip"ie public# (arh. V. Mironescu),
pe care st# scris „Lui Tudor Vladimirescu – Eroul
Rede!tept#rii Na"ionale. 1821”.

Prejna, sat apar"in#tor din 1968 comunei Balta,
unde azi primar este renumita Irina Zoican, iar fiice
ale satului sunt celebrele privighetori ale Mehedin"ului
Angelica Stoican !i fiica sa, Niculina Stoican, a fost
atestat documentar în 1486. Prejna face parte din
platoul Clo!ani, o zon# mirific#, comparabil# cu
nordul Bucovinei !i Mun"ii Apuseni.

La 15 august 1808, de Sfânta Marie Mare, Bise$
rica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorit#
de Tudor Vladimirescu, în memoria tat#lui s#u,
N. Ursu, împreun# cu Gh. Duncea, cum st# scris pe
Icoana Maicii Domnului, a fost sfin"it#, în prezen"a a
peste 300 de panduri. La temelia bisericii, Tudor !i$ar
fi îngropat sabia, iar Duncea, verigheta de la mân#.

Revolu"ionarul de mai târziu, Tudor, doneaz#
bisericii odoarele necesare, un clopot adus de la
Viena, o Evanghelie !i un Triod („acest Triod s$au
cump#rat d# mine, la leat 1808, martie 9, pentru
Sfânta biseric# ot Pre!na, hramul Sfintei Adormiri
a Precistei, care s$au f#cut iar#!i cu cheltuiala mea

!i am isc#lit Theodor biv vel
sluger !i Comondir”). Totodat#,
d#ruie!te !i dou# mo!ii („i$am
dat danie la sfânta biseric#
ot Prejna, hramul Sfintei
N#sc#toare de Dumnezeu,
care s$au f#cut de mine, s# fie
pentru chivernisirea sfintei
biserici !i pomenirea sufletului
meu !i a p#rin"ilor !i a tot neamul meu, pentru ca s#
fie !tiut c# ace!ti stânjeni i$am luat numai pentru acea
treab# de i$am dat de danie la Sfânta biseric#”). El
a mai l#sat pentru biseric# prin testament 300 lei, dar
i$au fost confisca"i, întreaga sa avere fiind scoas# la
mezat de Marea Vornicie. Toate aceste date !i altele
le g#sim în manuscrisul Dic"ionar istoric al jude"ului
Mehedin"i semnat de Dinic# Ciobotea !i Tudor R#"oi,
membri ai Adun#rii Eparhiale a Episcopiei Severinului
!i Strehaiei, !i va fi editat tot de episcopia mehedin$
"ean#.

Tudor este pictat pe u!a de la intrarea în biseric#,
înso"it de Gh. Duncea !i so"ia sa, u!# de patrimoniu
na"ional aflat# azi la Muzeul de Art# al României.

Manifest#rile de la Prejna de duminic# 6 iunie
2021 au fost de$a dreptul impresio$
nante, desf#!urate la cote înalte.
În primul rând, prin num#rul foarte
mare de participan"i, peste 3000 de
enoria!i, pe lâng# cei câ"iva din sat,
veni"i nu numai din Oltenia, ci din
întreaga "ar#, din Br#ila, Negre!ti$Oa!,
o mas# de oameni, blocând pur !i
simplu uli"a mare a satului, puhoi
de oameni care au asistat la Sfânta
Liturghie, de la orele 8.30 pân# la final
(orele 15.00). 

Dup# Sfânta Liturghie s#vâr!it#
de un sobor de preo"i, în frunte cu
episcopul, !i emo"ionanta expunere

a lui Tudor R#"oi despre biografia celui s#rb#torit,
a urmat evenimentul mult a!teptat: slujba de sfin"ire
a Sfintei Cruci de marmur#, ridicat# de c#tre Episco$
pia Severinului !i Strehaiei, cu binecuvântarea P.S.
Nicodim, la împlinirea a 200 de ani de la Revolu"ia
lui Tudor, cruce a!ezat# în fa"a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului”, precum !i slujba Parastasului
pentru eroul na"ional. 

Momentul artistic al primei p#r"i a fost sus"inut
de rapsodul popular Ion Cre"eanu (numit de curând
„tezaur uman viu” UNESCO), grupul „Izvora!ul” al
Episcopiei !i de cei doi actori bucure!teni Marian
Ciripan !i Denis Gagiu (la nai, fluier, caval).

Partea a doua a avut un caracter cultural.
A fost plantat un castan lâng# b#trânul
castan de peste 250 de ani din satul

Gornovi"a, unde Tudor î!i aduna pandurii spre a
stabili strategii de lupt#. S$a proiectat filmul video$
documentar Tudor Vladimirescu. Istorie, Revolu"ie
#i Legend$, realizat de prof. Dan 'alapa, care a
fost !i moderatorul manifest#rii. Un moment artistic
emo"ionant l$a constituit apari"ia lui Tudor, înso"it de
10 panduri pe cai, citind Proclama"ia de la Pade!.
A urmat Ansamblul de copii „Bordeia!ul” din Baia
de Aram#. Au cântat pe scen# Niculina Stoican,
Delia Barbu, Marian Medregoniu.

S$au prezentat multe c#r"i: Tudor Vladimirescu,
Scrieri (edi"ie Tudor Nedelcea, prefa"# Marin
Sorescu)% Tudor Vladimirescu, Texte% Domnul
Tudor (antologie Victor Rusu)% Dan 'alapa, Tudor
Vladimirescu. Istorie, Revolu"ie #i Legend$% Victor
Rusu, Memoriul c$pitanului Gh. Duncea, revistele
Caligraf !i R$stimp.

Episcopia Severinului !i Strehaiei, prin P.S.
Nicodim !i colaboratorii s#i, Prim#ria com. Balta, prin
primarul Irina Zoican !i consilierii locali, !i$au adus
din plin, cu asupra de m#sur#, piosul omagiu Eroului
Na"ional, care, con!tient, !i$a îmbr#cat „c#ma!a
mor"ii”, ridicând steagul Revolu"iei de la 1821 spre
„a cere drepturile Patriei mele”. 

Prim#ria Balta a ob"inut titlurile de proprietate ale
lui Tudor Vladimirescu, aduse la zi, !i vor fi trecute pe
seama Bisericii ctitorite de el, azi slujit# de pr. Marius
Stoian.

Prin tot ce$au f#cut oltenii pentru Tudor la dou#
veacuri de la Revolu"ie, atest# c# patriotismul nu$i
o vorb# goal#, c# „tot ce$i românesc nu piere”.

Cenotaf pentru Tudor Vladimirescu
Tudor NEDELCEA

Domnul Tudor ! 200
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La 150 ani de la apari!ia în via!" a marii
personalit!"i care a fost c!rturarul multivalent
Nicolae Iorga, ne#am propus obiectivul dificil

de a reconstitui traseul vie"ii sale. Nu a fost u$or.
El a l!sat în urm! 1.200 de c!r"i $i 25.000 de articole.
Este dificil în primul rând s! fie g!site toate aceste
titluri. Se constat! c! cei care au f!cut bibliografiile lui
Nicolae Iorga nu le#au v!zut în totalitate. În al doilea
rând, a trebuit s! surmont!m dificultatea de a par#
curge cea mai mare parte a lucr!rilor care puteau
s! ne creeze o imagine a monumentalului profesor
cu atâtea preocup!ri $i realiz!ri, care, între altele,
$tia s! citeasc!, s! scrie $i s! vorbeasc! în 14 limbi.
Aceast! situa"ie ne#a impus, apriori, s! ne reunim
for"ele $i timpul tuturor celor trei care am format
o grupare de cercetare, de lucru $i de redactare.
Sper!m ca rezultatul ob"inut s! fie satisf!c!tor.

N!scut la 5/17 iunie 1871 în Boto$ani, Nicolae
Iorga a fost înregistrat la starea civil! cu numele
„Nicu N. Iorga”, ca fiu major al modestului avocat
Nicu Iorga (1837#1876) $i al Zulniei n!scut!
Arghiropol (1842#1934). [Memoria arhivelor boto!
"#nene. Nicolae Iorga, edi"ie de documente întocmit!
de Sergiu Balanovici, George Arhip, Rodica Cr!can!,
Editura Axa, Boto$ani, 2015, doc. nr. 5, din 5 iunie
1871, pp. 45#46.]

Tat!l lui Iorga se n!scuse la 5 octombrie 1837, în
Boto$ani, $i fusese înregistrat la na$tere cu numele
Necolai Costache Iorga. [Ibidem, doc. nr. 1: Extras
privind na$terea lui Nicu C(ostache) Iorga, tat!l lui
Nicolae Iorga, p. 43.]

Însu$i Nicolae Iorga, în lucrarea cu caracter
autobiografic O via$# de om a"a cum a fost, a ar!tat
c! dup! tat! se tr!gea din mun"ii Pind, vatr! a
aromânilor, iar dup! mam! provenea din aristocra"ia
bizantin!. 

Pentru luminarea curio#ilor, el a mai scris,
r!spunzând la articolul lui Ilarie Chendi
intitulat „Originea scriitorilor”, ap!rut în Via$a

literar#, num!rul din 12 august 1906: „Tat!l mieu era
dintr’un neam de negustori români mai târziu boieri"i,
din Boto$ani, iar mama mea este fiica scriitoarei
române Elena Dr!ghici, nepoata de sor! a croni#
carului Manolachi Dr!ghici $i nepoata de fiic! a lui
Iordachi Dr!ghici, mare Vornic al Moldovei. Cu tot
numele de Arghiropol, tat!l mamei mele, dintr’o
familie venit! din Rusia, din Basarabia, era fiul unei
Micle$te din %inutul Tartarei, rud! cu Mitropolitul
Sofronie Miclescu la care a $i locuit într’un timp,
$i cu Mitropolitul Calinic.” [Dumitru Hîncu, Scrisori
inedite de la N. Iorga, E. Lovinescu, G.M. Zamfirescu,
B. Fundoianu, Camil Baltazar, Petru Comarnescu,
un documentar de ~, în România Literar#, Anul XLII,
Nr. 42, 23 octombrie 2009, pp. 20#21, aici p. 20.]

S#a emis $i ipoteza c! ar fi avut $i leg!turi
genetice cu aristocra"ia din Bizan". [Mihai Sorin
R!dulescu, Sur l'aristocratie roumaine de l'entre!
deux!guerres, în The New Europe College Yearbook
1996!1997, New Europe College, Bucure$ti, 2000,
pp. 339#365, aici p. 344.] Afirma"iile lui, c! ar fi înrudit
cu vechi familii boiere$ti, ca aceea a Craiove$tilor
sau aceea a Cantacuzinilor, au fost discutate $i mai
recent. C! sunt conving!toare sau nu, r!mâne de
v!zut. Astfel, se arat! c! o str!moa$! din partea
mamei, Catinca Arghiropol#Miclescu, ar fi avut la
rândul ei str!mo$i în rândurile familiei Cantacuzino
muntean! $i, în acest fel, ar fi ajuns pân! la

Craiove$ti $i chiar mai departe, înrudin#
du#se în acest fel $i cu familii domnitoare
$i boiere$ti moldovene $i muntene.
[&tefan Sorin Gorovei, Mihai Sorin
R!dulescu, Str#mo"ii cunoscu$i ai lui
N. Iorga, în Acta Moldaviae Meridionalis,
anuarul Muzeului Jude"ean Vaslui, VII#
VIII, 1985#1986, pp. 427#444, aici pp. 428,
431' o opinie contrar!, la Lucian Nastas!#
Kovacs, Intelectualii "i promovarea
social# (pentru o morfologie a câmpului
universitar), Ed. Limes, Cluj, 2004, p. 62.]

Nicolae Iorga a avut un frate mai mic,
Gheorghe/George Iorga. Acesta era

n!scut în Boto$ani la 25 noiembrie 1872, conform
actelor de stare civil!. Astfel se corecteaz! data
na$terii fratelui lui Nicolae Iorga, George Iorga, care
fusese propus! de secretarul lui N. Iorga, Barbu
Theodorescu, în anul 1873. [Barbu Theodorescu,
Nicolae Iorga, 1871!1940, vol. I, Editura &tiin"ific! $i
Enciclopedic!, Editura Militar!, Bucure$ti, 1976, p. 16.]

Ambii copii au r!mas orfani de tat!, care a murit
în anul 1876, la nici 40 de ani.

În anul 1878 Nicolae
a fost înscris la &coala
Primar! de B!ie"i Nr. 1
„Marchian” („Marchian
Folescu”) din Boto$ani.
&i#a dovedit calit!"ile
înc! de mic. La vârsta
de doar 9 ani, institutorul
din clas! i#a permis lui
Nicolae Iorga s! spun!
colegilor câteva pove$ti
din istoria românilor,
înlocuindu#l pe el la
clas!. Copilul a dovedit
de atunci a avea un
deosebit talent de
narator pedagogic.
[Victor Iova, Tabel
cronologic, în N. Iorga,
Istoria lui Mihai Viteazul,
Vol. I, Editura Minerva,
Bucure$ti, 1979,
pp. XXVII#XXIX (în
continuare va fi citat V.
Iova, Tabel cronologic).]
În anul 1881, la terminarea ciclului primar, a fost
înscris la Colegiul gimnazial „August Treboniu
Laurian” din Boto$ani. Doi ani mai târziu, deoarece
b!ne$te familia era într#o situa"ie grea, c!ci de la
moartea tat!lui mama lor avea doar o pensie foarte
mic!, Nicolae d!dea medita"ii pentru a#$i ajuta mama
$i fratele mai mic. [Idem, pp. XXIX#XXX] În vara
anului 1884, conform propriei sale m!rturisiri, Nicolae
Iorga a debutat în ziarul Romanu – gazet! politic! $i
literar! – publica"ie a unchiului s!u matern Emanoil
(Manole) Arghiropol din ora$ul Roman. Acolo, Iorga
povestea c! a publicat articole $i comentarii de
afaceri externe. În nr. 76 din 28 septembrie 1884 al
ziarului a fost publicat! o poezie numit! Dedica$iune
amicului meu P..., semnat! „Nicu”. Dup! aceast!
semn!tur!, poezia a fost atribuit! lui Nicolae Iorga.
Ziarul a încetat s! apar! dup! moartea unchiului Em.
Arghiropol, care era $i el avocat. [Dic$ionarul literaturii
române de la origini pân# la 1900, Ed. Academiei,
Bucure$ti, 1979, p. 741, sub voce „Romanu”.]

În anul 1886 a avut loc un incident la $coal!.
Tân!rul Iorga a fost acuzat c! nu a salutat un
profesor $i pedepsit cu eliminarea temporar!.

Întâmplarea l#a afectat atât de mult, încât a p!r!sit
Boto$aniul. S#a înscris la Colegiul Na"ional din Ia$i,
condus atunci de filologul Vasile Burl!. La noua
$coal!, tân!rul a fost foarte apreciat $i a primit $i
burs!. [V. Iova, Tabel cronologic, pp. XXXIX#XXXI.]
Acolo a beneficiat de predarea la înalt nivel $i a
aprofundat studiile în limba român! cu profesorul
Alexandru Philippide. La limba francez! l#a avut
pe profesorul Alexandru Su"u, la latin! pe Xenofont
Gheorghiu, la german! pe Octav Teodorescu.

[Nicolae Iorga, Orizonturile mele. O via$# de om a"a
cum a fost, Ed. Minerva, Bucure$ti, 1976, pp. 69, 71.]

Ca mul"i tineri entuzia$ti, a fost atras de curentul
socialist. Ca urmare, a scris o serie de articole
fulminante în revista Via$a Social# – de extrem!
stâng!. Urmarea lor a fost aceea c! a fost declarat
marxist. El însu$i s#a declarat marxist în cadrul a o
serie de conferin"e pe care le#a "inut despre Capitalul,
opera fundamental! a lui Karl Marx. Rezultatul nu
a fost prea bun pentru Iorga, c!ci a fost $i de aici
exmatriculat temporar $i a pierdut bursa $colar!.
Dar chiar $i a$a, a reu$it s! termine liceul cu nota
9,24 la Bacalaureat. [V. Iova, Tabel cronologic,
p. xxxi' Lucian Nastas!#Kovacs, op. cit., 2004, p. 61.]

Imediat, în anul 1888, s#a înscris la Facultatea
de Litere $i Filosofie a Universit!"ii din Ia$i. Datorit!
manierei în care a r!spuns la examenele din anul I,
consiliul profesoral al Universit!"ii i#a acordat burs!.
Ministerul de resort i#a permis s!#$i dea toate
examenele de anul II $i III într#un singur an. Aceast!
situa"ie a determinat scurtarea timpului petrecut în
facultate. A terminat facultatea prezentând o lucrare
despre literatura greac! în epoca antic!. L#a avut

conduc!tor de licen"! pe  marele
istoric Al.D. Xenopol. [Barbu
Theodorescu, Nicolae Iorga, Ed.
Tineretului, Bucure$ti, 1968, p. 61'
N. Iorga, Orizonturile mele...,. ed. cit.,
p. 111.] Apoi a plecat s! predea un
an ca profesor suplinitor la Liceul
„Sf. Petru $i Pavel” din Ploie$ti. Din
anul 1890, a început s! participe la
$edin"ele societ!"ii literare Junimea.
Aceasta i#a schimbat orientarea
intelectual!. Nicolae Iorga a ajuns
s! fie influen"at de curentul de gândire
al conservatorilor junimi$ti. În acel
timp, Iacob Negruzzi $i criticul literar
&tefan Vârgolici au publicat un articol
al tân!rului Nicolae Iorga despre
Veronica Micle în Convorbiri literare.
Articolul s!u a avut r!sunet, deoarece
ea se sinucisese dup! moartea lui
Mihail Eminescu. Publicarea în
Convorbiri literare era prin ea îns!$i
prestigioas!. Ca ziarist de opinie,
a început s! scrie $i s! publice
din ce în ce mai mult în reviste

ale vremii. A scris în ziarul socialist Contemporanul
al lui Constantin Dobrogeanu#Gherea, în Era Nou# –
tot publica"ie socialist!, dar $i în Revista Nou# a lui
B.P. Hasdeu. A publicat $i poezie, militant! $i critic!,
în Lupta $i Literatur# "i %tiin$#.

Înc" din timpul facult"!ii, Nicolae Iorga
urm!rea s! urce rapid pe scara realiz!rilor
sociale. S#a gândit c! o putea face, în mod

firesc, ca mul"i tineri din vremea lui, prin c!s!torie.
În acea situa"ie, el a p!r!sit leg!tura pe care a avut#o
în facultate cu Ecaterina Botez, care era cu cinci ani
mai mare ca el, fat! de mici proprietari. Epistolele
colegilor Dimitrie Evolceanu $i Petre Fântânaru
adresate lui Nicolae Iorga îi repro$eaz! durerea pe
care i#a pricinuit#o Ecaterinei Botez prin retragerea
din aceast! leg!tur!. Cu sprijinul lui Alexandru
Xenopol, care l#a ajutat foarte mult, inclusiv s!
publice în revista sa Arhiva Societ#$ii %tiin$ifice "i
Literare, $i cu sprijinul junimi$tilor, a fost din ce în ce
mai promovat $i a intrat în leg!tur! cu tot mai multe
personalit!"i de seam! din societatea ie$ean!. Între
acestea se g!sea $i junimistul conservator magistra#
tul Vasile Tasu, profesor suplinitor la Facultatea
de Drept din Ia$i, dar $i ani la rând pre$edinte al
Tribunalului Ia$i, ceea ce i#a deschis poarta c!tre
înalta demnitate de consilier la Curtea de Casa"ie.
Ca urmare, Vasile Tasu era una dintre personalit!"ile
de seam! din high!life#ul ie$ean. Alexandru Xenopol,
urm!rind s!#l promoveze pe Nicolae Iorga în rându#
rile aripii junimiste din care f!cea parte, a decis,
cu ajutorul so"iei sale Riria, s!#l prezinte pe Iorga
personalit!"ilor ie$ene, organizând un banchet în
cinstea tân!rului cu perspective deosebite.

Nicolae Iorga –150
Savant, om politic, patriot român

Gen. Dan MISCHIANU, Vasile SÂRBU, Radu !tefan VERGATTI
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Era un obicei al junimi!tilor s! procedeze
astfel, c!ci în acest mod ajutorul pe care"l
d!deau celor promova#i li se întorcea

în viitor. Junimi$tii au procedat cu abilitate, astfel
ca Iorga s! scrie c! nimeni nu i"a cerut nimic în
schimbul ajutorului de a pleca în str!in!tate ca s!
ob#in! un doctorat – #elul lui din acel moment. O cale
de a strânge $i mai mult leg!turile cu protectorii lui
a fost cea de a se c!s!tori la 15 aprilie 1890 cu fiica
magistratului $i profesorului Vasile Tasu, Maria Tasu.
Pe#itor pentru Nicolae Iorga a fost tot Alexandru
Xenopol. Imediat $i pe tot parcursul c!sniciei care
a durat pân! în anul 1900, socrul lui Nicolae Iorga
$i"a pus în mi$care toate rela#iile pentru a ob#ine
avansarea în carier! a ginerelui. Prima dat!, Nicolae
Iorga a ob#inut o burs! ie$ean! pentru a pleca s!
studieze în Italia, unde a stat între aprilie $i iunie
1890. Remarcând u$or $i rapid c! ob#inerea unui titlu
de doctor era dificil! în Italia, a plecat în Fran#a, la
Universitatea Sorbonne din Paris. Acolo, la École
pratique des hautes études, în 1891"1892 $i 1892"
1893 a audiat prelegerile profesorilor Gabriel Monod
$i Ch. Bémont. Nu a fost apreciat în Fran#a a$a cum
se a$tepta el. Profesorii francezi i"au considerat
dorin#a de a lua repede un doctorat drept superficial!
$i urm!rirea unei m!riri prea rapide, ceea ce f!cea
ca titlul de doctor s!"i poat! fi acordat cu foarte mult!
greutate, poate doar la o universitate dintr"un ora$
provincial francez. În aceast! situa#ie, Nicolae Iorga a
decis s! plece c!tre lumea intelectual! din Germania.
Aceasta era mai permeabil!, permisiv! $i dornic!
s! atrag! mai mul#i tineri str!ini c!tre ea. În primul
rând, Iorga s"a dus la Universitatea din Berlin. Acolo
a încercat s! prezinte lucrarea având ca subiect pe
Tomaso III, marquis de Saluzzo. Era un studiu asupra
unui înalt aristocrat din nord"vestul Italiei, care tr!ise
între anii 1356"1416. El era $i autorul romanului cava"
leresc Le Chevalier errant. Profesorii de la Universita"
tea din Berlin au respins lucrarea prezentat! de
Nicolae Iorga, motivând c! ea era rodul un autor
care scria mult mai bine în limba german!. Mai mult,
i s"a repro$at c! nu avea cei trei ani de studii necesari
pentru ob#inerea unui titlu de doctor. Imediat, el a
plecat de la Berlin la Universitatea din Leipzig. Acolo,
în fine, în august 1894 a ob#inut titlul de doctor mult
dorit, în fa#a unei comisii formate din profesorii Adolf
Birch"Hirschfeld, Karl Lamprecht %i Karl Wachsmuth. 

Nu mult dup! aceea, o alt! lucrare a sa despre
Philippe de Mézières i"a adus $i diploma de la École
pratique des hautes études, acordat! de un grup
de profesori în frunte cu Gaston Paris $i Charles
Bémont. 

A decis s! mai r!mân! în Occident pentru a
cerceta arhivele unde se g!seau informa#ii despre
români, având înc! timp datorit! bursei române$ti.
A publicat o serie de informa#ii inedite despre
personalit!#ile române, dar $i teza de doctorat
german!, în limba francez!, în Fran#a. A intrat
în leg!tur! cu o serie de al#i cercet!tori $i savan#i
care i"au facilitat prezentarea lucr!rilor sale prin
publicarea în reviste $i prin conferin#e. 

Arevenit în România în anul 1894, de data
aceasta la Bucure$ti. A g!sit o locuin#! în
zona Gr!dinii Icoanei. În aceast! perioad!,

datorit! rela#iilor socrului s!u, s"a scos la concurs un
post la catedra de istorie medie de la Universitatea
din Bucure$ti. Comisia care l"a examinat a fost
format! din Ioan D. Caragiani, Alexandru Odobescu,
Al.D. Xenopol, Aron Densu%ianu, Constantin
Leon!rdescu %i Petre Râ%canu. Nicolae Iorga a reu$it
s! ob#in! nota 7, la limita la care putea s! r!mân!
în înv!#!mânt $i s! ob#in! o catedr! de profesor
suplinitor. Un an mai târziu, în 1895, s"a prezentat
din nou la concurs $i a reu$it s! devin! profesor
titular cu media 9,15. Avea atunci numai 24 de ani.

Prima lui prelegere în calitate de profesor
universitar suplinitor a fost Despre concep!ia actual"
a istoriei #i geneza ei – o prelegere de metodic!.

Anul 1895 a fost foarte agitat pentru Nicolae Iorga: 
" a plecat din nou în Italia pentru a strânge alte

informa#ii din arhive despre istoria românilor&
" a publicat prima parte din colec#ia Acte

#i fragmente cu privire la istoria românilor$
" a #inut o conferin#! la Ateneul Român,

valorificând documentele noi despre Mihai Viteazul
(rela#iile dintre domnul român $i generalul albanez
de mercenari George Basta, pl!tit de habsburgi
pentru a lupta împotriva domnului român)&
" a stabilit leg!turi cu profesorul A.C. Cuza&

mai mult, împreun! au întemeiat Alian#a Antisemit!

Universal! (era un moment deosebit, c!ci pe plan
interna#ional evreii puneau bazele mi$c!rii sioniste)&
" cu sprijinul profesorului Alexandru Xenopol, a

devenit curator $i editor al marii colec#ii de volume
Documente Hurmuzaki.

În anul 1897 a fost ales membru corespondent
al Academiei Române. Primirea acestui titlu nu
l"a determinat pe Iorga s! munceasc! mai pu#in
ca cercet!tor. A plecat din nou în arhivele din Italia,
apoi în Imperiul Austro"Ungar, în Croa#ia, la
Dubrovnik, în Transilvania, la Bistri#a, Bra$ov, Sibiu.
Totodat!, a publicat volume de documente inedite,
g!site în timpul cercet!rii, cum ar fi Manuscrise din
Biblioteci str"ine (2 vol., 1899), Documente române#ti
din arhivele Bistri!ei $i o carte în dou! tomuri despre
cruciade, Notes et extraits pour servir à l'histoire
des croisades. 

Tot în 1899 Alexandru Xenopol l"a propus s!
devin! membru titular al Academiei, dar nu a fost
acceptat, chiar dac! locul era liber prin moartea
tragic! a lui Alexandru Odobescu. În acea situa#ie,
orgoliosul Nicolae Iorga a început s! publice în pres!
o serie de articole critice la adresa colegilor s!i din
breasl!. I"a atacat mai ales pe cei mai în vârst!,
sus#in!tori ai Partidului Liberal. Între ace$tia au fost
$i vechi prieteni $i sprijinitori: B.P. Hasdeu, Grigore
Tocilescu, V.A. Urechia, Dimitrie Sturdza, G. Ionescu"
Gion etc. Tocilescu, iritat, a ajuns chiar la o mic!
lupt! în cancelarie cu Iorga, pe care l"a lovit cu
bastonul în spate, de la care a primit în schimb

o c!limar! în cap. L"a provocat $i la duel pe Iorga...
În acele zile furtunoase, au fost unii care au cerut
chiar excluderea din Academie a tân!rului agitat. Ion
Luca Caragiale, cu limba sa plin! de spumos venin
$i peni#a ascu#it!, a scris despre Iorga: e$ti înalt, dar
e$ti $i strâmb. Iorga avea s! recunoasc! mai târziu
c! multe dintre atacurile sale fuseser! exagerate $i
nedrepte. El a fost plin de avânt în timpul polemicilor
$i pentru c! a fost sus#inut de o parte din confra#ii
s!i cu nume celebre: Dimitrie Onciul, N. Petra$cu
$i lingvistul german Gustav Weigand. Oricum, era
$i o lupt! a genera#iilor.

Furtuna polemic" pe care tot el o crease i"a
adus lui Iorga nenum!ra#i du$mani puternici,
stabili, pe o durat! îndelungat! $i chiar

propunerea de a fi exclus din Academie, ceea ce îns!
nu s"a întâmplat. În schimb, cel mai înalt for de $tiin#!
$i cultur! din #ar! i"a aplicat interdic#ia de a prezenta
rapoarte la Academie. Totodat!, Documentele româ%
ne#ti din arhivele Bistri!ei au fost eliminate de pe lista
volumelor propuse pentru premiul Academiei.

Iorga era atacat din mai multe locuri, inclusiv din
partea universit!#ilor din Viena $i din Budapesta,
deoarece în anul în care se n!scuse el, istoricul
austriac Robert Rösler publicase Romänische
Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte
Rumäniens, Leipzig, 1871 (Studii române#ti.
Cercet"ri asupra istoriei mai vechi a României), o
carte categoric antiromâneasc!. Iorga, la timpul lui,
precum precursorii s!i, atacase punctele de vedere
ale lui Rösler, comb!tându"le cu argumente $tiin#ifice.
Datorit! pozi#iei lui Rösler, atitudinea lui Iorga a
provocat tumult în lumea $tiin#ific!. Lupta a dep!$it
cadrele normale ale mediului academic $i s"a înscris
în contradic#ii politice, violente, jignitoare.

În octombrie"noiembrie 1900, Iorga a mai f!cut
ceva nea$teptat: a cerut divor#ul de so#ia sa, Maria
(n. Tasu). Nu se mai în#elegea cu ea. Invoca „traiul
r!u”, „abaterile sale de la datoriile conjugale” $i
„insulte grave” ce i s"ar fi adus. La rândul lui, socrul
lui Iorga, consilierul la Curtea de Casa#ie Vasile Tasu,

pierduse mult din puterea pe care o avusese $i cu
care"l putuse ajuta pe Nicolae Iorga. 

Anterior pronun#!rii divor#ului, în anul 1899,
Nicolae Iorga st!tuse la Bra$ov, unde vizita des casa
familiei slavistului Ioan Bogdan. Acolo a cunoscut"o
pe fiica cea mare din familie, Maria Bogdan, institu"
toare, cu dreptul de a se m!rita prima. Iorga era înc!
însurat, dar era atras de Maria, de atmosfera inte"
lectual! $i mult mai aristocrat!, a$a cum o percepea
el, a Bra$ovului fa#! de Vechiul Regat. Dar brusc
a sosit din Budapesta fiica mai mic!, Ecaterina
(Catinca) Bogdan. Aceasta absolvise sec#ia de
matematic!"fizic! a 'colii Pedagogice „Erzsébet”
din capitala Regatului Ungariei. Iorga a fost cucerit
iremediabil. A început o curte asidu!, ini#ial neîncu"
rajat! de Catinca Bogdan. Dup! 131 de scrisori
adresate Catinc!i de Nicolae Iorga, dup! interven#iile
fra#ilor ei Ioan, Gheorghe, Alexandru $i ale unor
prieteni, dup! divor#ul lui Iorga de Maria Tasu,
savantul $i Catinca Bogdan s"au c!s!torit. 

Ceremonia a avut loc la data de 4/17
februarie 1901, în Bra$ov, la Biserica „Sf.
Nicolae Schei”. Na$ le"a fost Al. Tzigara"

Samurca$. Aceast! nou! c!s!torie $i persoana
na$ului coincideau cu preten#iile lui Iorga. Na$ul
era în anturajul foarte apropiat al Regelui Carol I,
despre care se spunea c! ar fi fost tat!l natural al
lui Tzigara"Samurca$. Iorga intrase în rândul celor
mai de sus familii, pe cât îi era posibil în acel
moment. Devenea cumnat cu apreciatul slavist Ioan
Bogdan $i cu Gheorghe Bogdan"Duic!. Pe fiul
acestuia din urm!, pictorul Catul Bogdan, Iorga
avea s!"l sus#in! în carier!. 

Din prima c!s!torie, cu Maria Tasu, Iorga avea
deja patru copii:
" Petru (1894"1965), fost ofi#er&
" dou! feti#e – Elena $i Maria – care îns! au murit

pân! s! împlineasc! doi ani&
" Florica, zis! Kiki (1898"1954), care s"a m!ritat

cu ofi#erul Dumitru Chirescu.
Din cea de a doua c!snicie, cu Catinca Bogdan,

a avut $apte copii:
" Mircea (1902"1966) a studiat la Torino, a ajuns

inginer $i apoi profesor universitar la Politehnica
Bucure$ti& a fost $i subsecretar de stat în Ministerul
Industriilor&
" Adriana (1904"1912) a murit la numai 8 ani&
" Magdalena/Magdalina (1905"1993), a studiat

la Paris, devenind pictori#! $i a expus sub numele
Magda Iorga&
" 'tefan (1906"1975) a fost scriitor $i apoi medic&
" Liliana (1910"1985), absolvent! de Litere, s"a

c!s!torit cu istoricul Dionisie M. Pippidi&
" Valentin"Nicolae (1912"1977) a fost arhitect

$i conferen#iar universitar&
" Alina (1916"1979) a studiat la o $coal! parti"

cular! de art! numit! Academia Julian, în Paris&
în anul 1943 s"a c!s!torit cu un diplomat, Francisco
La Plaza, n!scut în anul 1904, care era consul al
Argentinei la Bucure$ti, profesor la Buenos Aires&
ei au avut trei copii.

Îndat! dup! c!s!torie, ajuns la Vene#ia în luna
de miere, Nicolae Iorga nu a putut sta departe de
lumea intelectual!. Acolo l"a convins pe istoricul
german Karl Gotthard Lamprecht (1856"1915) s!"i
încredin#eze lui $i nu lui Xenopol redactarea unui
capitol despre istoria românilor, care s! apar! într"o
proiectat! lucrare occidental! de istorie universal!. 

Neîn#elegerile lui Iorga cu Academia
Român! nu încetaser!. Ca urmare a
respingerii de la premiere a lucr!rii sale

Istoria literaturii române în secolul al XVIII%lea,
Iorga a demisionat pentru a protesta. S"a dus la
Budapesta. Profitând c! so#ia sa $tia bine ungure$te,
Nicolae Iorga a putut s! aib! acces la documente din
arhivele de acolo, traduse de so#ia sa. El se ocupa
de rolul lui Mihai Viteazul în evenimentele din 1600"
1601. Intrând în leg!tur! cu al#i intelectuali români din
Imperiul Austro"Ungar, a ajuns chiar s! #in! discursuri
la întrunirile de protest ale acestora.

Materialul de arhiv! budapestan $i transilv!nean
i"a dat noi direc#ii de cercetare lui Nicolae Iorga. El a
putut astfel s! urm!reasc! vie#ile frunta$ilor #!ranilor
$i preo#ilor români lupt!tori pentru independen#a
Transilvaniei, rolul clerului în p!strarea fiin#ei
na#ionale române$ti din Evul Mediu $i pân! în
contemporaneitate, importan#a c!r#ii religioase
române$ti în aceea$i regiune. 
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În anul 1903, Nicolae Iorga a ajuns unul dintre
redactorii revistei S!m!n!torul/Sem!n!torul,
înfiin!at" de George Co#buc #i Alexandru

Vlahu!". Iorga a adoptat astfel o nou" orientare,
profitând de retragerea lui Titu Maiorescu strict
c"tre domeniul literar.

În anul 1904 se comemorau 400 de ani de
la moartea lui $tefan cel Mare. Ministrul liberal
al educa!iei, Spiru Haret, i%a cerut lui Nicolae Iorga
s" scrie un tom dedicat voievodului moldovean.
Cartea urma s" fie distribuit" în toate col!urile !"rii.

În articolul Povestitorii de ieri "i cei de ast!zi:
nuveli"tii "i scriitorii de schi#e, ap"rut în S!m!n!torul,
III, nr. 14, 4 aprilie 1904, Nicolae Iorga îi f"cea un
portret elogios lui Mihail Sadoveanu, marcând astfel
începutul impunerii acestuia în literatura român".
Chiar a numit anul 1904 – „Anul Sadoveanu”.

Iorga, neobosit, s%a ocupat pe mai departe de
cercetare în arhive, de publicarea rezultatelor, dar #i
de politic". În 1905 profesorul transilv"nean Onisifor
Ghibu i%a devenit discipol apropiat. Iorga se interesa
din ce în ce mai mult #i de soarta românilor din
Bucovina #i Basarabia. A c"l"torit în Bucovina #i
a scris asiduu despre lupta prin cultur" pe aceste
p"mânturi române#ti. În acela#i an, Iorga a dat
publicit"!ii 23 de lucr"ri, dintre care men!ion"m:
Geschichte des Rümanischen Volkes im Rahmen
seiner Staatsbildungen, 2 vol, Istoria românilor în
chipuri "i icoane, Sate "i m!n!stiri din România.

Totodat", a ajuns deputat independent la alege%
rile din anul 1905, pentru ca în 1906 s" treac" la
conservatori. Din nou a avut de%a face cu o opozi!ie
acerb": fo#ti junimi#ti, ajun#i la liberali, îl criticau
feroce.

În anul 1906, Nicolae Iorga, împreun" cu frunta#i
liberali, aripa ro#ie – democratic" – s%a ridicat
împotriva s"rb"toririi a 40 de ani de domnie a
Regelui Carol I. Iorga, împreun" cu Barbu $tef"nescu
Delavrancea, ambii oratori str"luci!i, au !inut dis%
cursuri în sala din fa!a Teatrului Na!ional. Ei au folosit
ca pretext o pies" de teatru numit" nefericit Madame
Flirt, prin care au criticat curentul francofoniei din
România. Studen!ii au venit #i au sus!inut cu t"rie
punctul de vedere al lui Nicolae Iorga, Barbu
$tef"nescu Delavrancea, Take Ionescu etc. Autori%
t"!ile, guvernul conservator Gh.Gr. Cantacuzino,

au încercat s" opreasc" manifesta!ia crescând"
din Pia!a Teatrului. Au trimis trupe ale jandarmilor
s" risipeasc" demonstra!ia. Aceasta s%a înte!it
îns" #i mul!imea a reac!ionat, aruncând cu pietre,
ridicând baricade etc. Au împiedicat intrarea în sal"
a oficialit"!ilor #i a mo#tenitorului tronului, principele
Ferdinand. Manifesta!iile s%au prelungit în restul
anului. În acela#i an se organiza s"rb"torirea a 40 de
ani de la urcarea Regelui Carol I pe tronul României.
Nici acolo nu au reu#it ac!iunile anti%regale, dar ele
au fost destule. De exemplu, la intonarea unui imn în
limba german", cu ocazia celebr"rii Jubileului, Iorga
a strigat în semn de protest: „Acum cânta!i turce#te,
c"ci nem!e#te s%a cântat”. Criticii jubileului sus!ineau
c" banii ar fi fost mai bine cheltui!i pentru altceva.
Dan Berindei a ar"tat c" în foaia Protestarea, în
Furnica #i în alte publica!ii ale anului 1906 se critica
decizia de a se organiza jubileul, pentru c" banii
da!i pentru crearea Parcului Carol #i a s"rb"torilor
proiectate ar fi fost utili pentru oamenii s"rmani.
[Dan Berindei, Bucure"tii anului 1906 "i ai r!scoalei
din 1907, în Bucure"ti, Materiale de Istorie "i
Muzeografie, II, 1965, pp. 231%246, aici p. 237.]

Aceste evenimente au avut #i alte conse%
cin!e pentru Nicolae Iorga. El a început
s" fie permanent supravegheat #i urm"rit,

deoarece se considera c" reprezent" un pericol
pentru monarhie. [Cornelia Bodea, Radu $tefan
Vergatti, Nicolae Iorga în arhivele vieneze "i ale
Siguran#ei Regale (1903$1914), Editura Mica Valahie,
Bucure#ti, 2012] El s%a situat în fruntea luptei pentru
realizarea idealului na!ional – formarea României
Mari, pentru rezolvarea problemei !"r"ne#ti
#i a problemei electorale. 

Noi volume au urmat la publicat în anul 1906:
Contribu#ii la istoria literar!, Neamul românesc în
Ardeal "i %ara Ungureasc!, Nego#ul "i me"te"ugurile
în trecutul românesc. În anul urm"tor a ini!iat publi%
carea unui al doilea periodic, Floarea darurilor.

În dramaticul an 1907, Nicolae Iorga ajunge
din nou implicat nu doar în critica politicii privind
!"r"nimea, dar #i într%un nou conflict în cadrul
Academiei. Acesta din urm" se datora izbucnirii
unor rivalit"!i regionale, sub masca unor dispute
arheologice ale lui Iorga #i Pârvan cu Oreste
Tafrali: Bucure#tiul #i Transilvania, contra Ia#ului

(Oreste Tafrali).
Dar evenimentul cel mai bulversant pentru

societatea româneasc", r"scoalele !"r"ne#ti din acel
an, a prilejuit lui Iorga un nou câmp de lupt" politic".
El s%a exprimat în conferin!e #i publica!ii, ar"tând
necru!"tor c" !"r"nimea din România era poate cea
mai greu încercat" din toat" Europa #i s%a ridicat
împotriva exploat"rii crunte din partea arenda#ilor
evrei. A continuat s" critice acerb #i Austro%Ungaria
#i atitudinea acesteia fa!" de românii de acolo.
Aceasta a f"cut s" se intensifice urm"rirea sa de
c"tre Siguran!" #i de c"tre serviciile austro%ungare.
Era perceput de autorit"!i drept un pericol pentru
rela!iile celor dou" state. În anul 1909 a #i fost
expulzat din Bucovina, unde s%a dus în mod
demonstrativ tocmai în acest scop. Iorga nu f"cea
în fapt decât s" exprime foarte ap"sat #i pasional
dorin!ele legitime ale românilor din afara grani!elor.

În anul 1908 s!a mutat cu familia la V"lenii
de Munte. Dar nu doar atât. De#i era catalogat
drept agitator împotriva statului, a fost ajutat de

ministrul Spiru Haret. Acolo, împreun" cu A.C. Cuza,
a creat #coala de var" de la V"leni. Ea a început
s" func!ioneze cu deosebit" putere. Veneau acolo
tot felul de tineri anima!i de idei de progres, dar #i de
revenire la valorile tradi!ionale, na!ionale, care cereau
ridicarea nivelului cultural al românilor #i doreau s"
lupte pentru unitatea na!ional". Organul de pres"
al #colii de la V"leni a fost noua revist" creat" #i
condus" de Iorga, Neamul Românesc. Era r"spândit"
în special între înv"!"torii din mediul rural, pentru
care se d"dea gratuit. Din p"cate, revista avea #i un
caracter exacerbat religios ortodox #i net antisemit.
Neamul Românesc #i%a înfiin!at #i propria tipografie.
Pe lâng" #coala de var" #i tipografie a ap"rut #i azilul
condus de scriitoarea Constan!a Marino%Moscu.

În timpul r"zboiului balcanic, Iorga, împreun" cu
Mihail Sadoveanu, s%au pronun!at împotriva anex"rii
Cadrilaterului. Au ar"tat c" aceasta era o atitudine
for!at", care nu putea duce decât la în"sprirea
raporturilor dintre România #i Bulgaria. Pentru a
opri curentul împotriva lui, care%l numise micul bulgar,
Iorga #i Mihail Sadoveanu s%au înrolat în armat"
pentru a pleca pe front. Din fericire, nu s%au dat
niciun fel de lupte atunci. 

Eufrosina Otl"can, Pa!i de voie prin istorie, pa!i prin amintiri..., Editura
Ars Docendi, Bucure#ti, 2021

Am parcurs 48 de ani în ritm alert, desf"#urând activitatea profesional" cu
drag pentru matematica pe care am studiat%o #i apoi am predat%o multor genera!ii
de studen!i, preg"ti!i a deveni ingineri.

Conceput" în patru p"r!i – Pa"i prin istoria "tiin#ei, Pa"i prin istoria culturii,
Câ#iva pa"i prin istoria României, Pa"i prin amintiri – lucrarea are rolul de a pune
o anumit" ordine în cuprinsul c"r!ii, f"r" a face o disjunc!ie a temelor tratate, #tiut
fiind c" #tiin!a este parte a culturii& pe de alt" parte, aproape în toate cele scrise
apare leg"tura cu istoria României. (Autoarea, pe coperta a patra) 

Horia B"descu, Celui qui reste debout/ Cel ce r"mâne#n picioare, Éditions
PETRA, Paris, 2021.

Noul volum al lui Horia B"descu, poet român #i francofon, ne propune acela#i
mesaj omenesc #i lucid care%i traverseaz" întreaga oper". Dinaintea teribilelor
experien!e prin care trecem ast"zi, Celui qui reste debout/ Cel ce r!mâne$n
picioare ne ofer" o lec!ie de demnitate omeneasc". Poemele sale îndeamn"
totdeauna la rezisten!a fiin!ei în fa!a probelor pe care ni le impune existen!a.
S" te revol!i împotriva suferin!ei #i singur"t"!ii, s" lup!i împotriva terorii #i mor!ii,
aceasta e lec!ia pe care poetul ne invit" s%o înv"!"m: S! tr!ie"ti pân!$n clipa
care$#i spune:/ „trebuie s! tr!ie"ti...”/ absolut al aventurii! S" tr"ie#ti #i s" iube#ti!
S" r"mâi în picioare în fa!a vie!ii #i a mor!ii, aceasta%i esen!a condi!iei umane,
le aminte#te el semenilor #i fra!ilor s"i (Pielea mea$i alb!, ei "i?/ Sângele
e totdeauna ro"u/ indiferent ale cui sunt venele$n care curge), cu arta #i for!a

pe care i le cunoa#tem demult: gemând, t!când, tr!im
pentru$a muri pe p!mânt/ Orgoliul nostru: s! r!mânem
în picioare pân’ la sfâr"it! Splendid" lec!ie de demnitate. 

A#a cum scria Max Alhau: „Poezia lui Horia B"descu
este aceea a unui om mereu atent la ceilal!i, al c"rui verb vorbe#te, cu juste!e #i
luciditate, despre destinul c"ruia îi este supus fiecare, dar care poart" în el lucirea
unei lumini inalterabile, înving"toare a for!elor obscure, lumina pe care el o evoc"
în întreg parcursul s"u poetic #i existen!ial.” (Traducerea textului de pe coperta
a patra)

Lina Codreanu, Vremea de sub gene, Opera omnia, Poezie contemporan",
Editura TipoMoldova, Ia#i, 2021

În avalan#a de textualism tocit #i refolosibil al modei, Lina Codreanu are
voca!ia prospe!imii sintagmatice #i propozi!ionale a figurilor stilistice: toamna ne
poart" pe „aleile pistruiate” de frunze (Frunze), stejarul secular din valea natal"
e „simfonic”, rahmaninovian, „un templu vegetal” (Stejar I), statuia voievodal"
din parc vegheaz" sub „vrai#tea vremii”, când hoarde de furnici îi „tot sap"
soclul #i mut" istoria din loc” (Umbra voievodal!), „cea!a rostirii magice”,
„s"geata sunetului” (Proserpina), „cearc"nul lunii” (Puntea), „apa m"t"soas"”,
„Se%nvele#te%n galben/ frunza de prin vii” (Autumnal!) etc. Nu%i displace
n"scocirea de cuvinte: „luciferea imperial”, „triunghiogram"” (Pove"ti de nisip),
„arc purgatorial” (Puntea), „pre%crepuscul” (M! doare înserarea).

Iar dac" ad"ug"m retr"irea profund" a miturilor, dincolo de uzura „complexelor
de cultur"”, poezia româneasc" poate s" câ#tige o nou" voce, Lina Codreanu.
(Theodor Codreanu, în prefa!")

Marian Nencescu, Dialoguri confortabile, Editura U.Z.P., Bucure#ti, 2021
Pentru c" am acceptat cu o deosebit" pl"cere invita!ia confratelui Marian

Nencescu de a scrie un Cuvânt înainte la noua
sa carte, m" v"d dator s" v" avertizez: nu v"
lua!i dup" titlu, fiindc" aceste dialoguri numai
„confortabile” nu sunt! Mai bine zis, pentru acea
categorie de cititori obi#nui!i s" caute pe Google
r"spuns la toate întreb"rile. (…) 

Sunt, toate acestea, doar câteva motive, pentru
care, dup" ce am citit cu sufletul la gur" cartea
de interviuri realizat" de Marian Nencescu, m%am
decis s" o recomand aten!iei distinsului public
cititor. Nu exclud, recunosc, #i ideea ca ea s"
nu fie pe placul tuturor lectorilor. Ce ar fi, atunci,
de f"cut? Desigur, o nou" carte de interviuri mai
incitante #i mai pu!in confortabile. Unul dintre primii
autori care s%ar alinia la start fiind, se putea altfel?,
Marian Nencescu! ($erban Cionoff, în prefa!")

Semn(al) de carte
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Împreun! cu A.C. Cuza, el crease Partidul
Na!ionalist"Democrat în 1910. Nicolae Iorga,
împreun# cu acest vioi profesor universitar

ie$ean, a creat un partid care lupta cu mult# putere
pentru crearea României Mari prin unirea tuturor
p#mânturilor române$ti aflate la hotarele statului.
Iorga a accentuat $i caracterul na!ional al poporului
român ie$it în eviden!# în anul 1907. Partidul,
ca urmare a ini!iativei lui A.C. Cuza, adoptase ca
simbol svastica în 1910 $i în primii ani ai existen!ei
forma!iunii politice. Simbolul este în fapt de origine
teogonic#. Prin bra!ele crucii se ar#ta mersul c#tre
progres al societ#!ii, o mi$care de rota!ie în jurul unor
r#d#cini creatoare, un simbol solar. Când, dup# anul
1922, el a fost preluat de mi$carea na!ional"socialist#
din Germania, a r#mas în credin!a general# c# este
crea!ia acestora din urm#.

În timpul Marelui R#zboi 1914"1918, cât timp
România a fost în neutralitate, 1914"1916, $i apoi
în r#zboi, 1916"1918, Nicolae Iorga a fost un fervent
sus!in#tor al luptei Regatului României împotriva
Puterilor Centrale. Ura lui împotriva acestora s"a
accentuat în momentul în care toate bunurile lui
de la V#leni au fost confiscate $i folosite de Puterile
Centrale. [Constantin Dobrescu, Nicolae Iorga victim!
a ocupa"iei germane, în Gazeta Prahovei, 24 iulie
2017, edi!ie online, https://gazetaph.ro/editorial/
nicolae"iorga"victima"a"ocupatiei"germane/, consultat
20 decembrie 2020, scria, conform documentelor de
arhiv# ale Tribunalului Prahova: „(...) trupele germane
au trecut $i la rechizi!ionarea unor cl#diri. În acest
context se înscrie $i ocuparea for!at# a tipografiei
$i a cl#dirii Universit#!ii Populare de la V#lenii de
Munte. Credem c# nu gre$im dac# ad#ug#m c#
la cauzele generale care au dus la rechizi!ionarea
acestor spa!ii de produc!ie $i de înv#!#mânt a stat $i
ura pe care du$manul, mai ales austriecii, o nutrea
fa!# de Nicolae Iorga, deoarece acesta a militat cu
ardoare pentru realizarea idealului na!ional al#turi de
puterile Antantei.”] Tipograful socialist Gh.N. Dulca,
str#bunicul Cristinei Vergatti (avocat $i so!ia unuia
dintre autorii articolului de fa!#), a fost obligat
s# lucreze în tipografie pentru Puterile Centrale.
În cadrul procesului de la sfâr$itul r#zboiului,
Gh.N. Dulca a depus m#rturie, ar#tând pagubele
care i s"au pricinuit profesorului Nicolae Iorga. Iorga
i"a condamnat pe to!i germanofilii, în frunte cu
Constantin Stere, colonelul Alexandru Sturdza, omul
politic Alexandru Marghiloman etc. S"a opus cu
disperare primirii lui Constantin Stere în Academie.
În schimb, a sus!inut primirea în Academie a profe"
sorului %tefan Ciobanu ca membru plin $i a lui Ion
Incule! ca membru corespondent. A avut un rol
special, ca profesor, în educarea viitorilor regi Carol
al II"lea $i Mihai I. Ambii l"au apreciat în cuvinte mai
mult decât laudative. %i"a continuat cursurile de
profesor universitar $i scrierea monumentalei lucr#ri
în zece volume Istoria Românilor. În 1931, 1932,
la rug#mintea Regelui Carol II, a ocupat înalta
demnitate de prim"ministru. Era un moment greu.
&ara era lovit# de o cumplit# criz# economic#, dar
a reu$it s# echilibreze situa!ia $i s# m#reasc# pres"
tigiul României pe plan interna!ional printr"o serie
de conferin!e rostite la mari universit#!i europene,
cum au fost Sorbona din Paris $i Oxford din Anglia. 

Îns!, în "ar!, datorit# sprijinului exterior, a
progresat mi$carea legionar#, numit# în ultima
parte Totul pentru &ar#. În fruntea ei era o

personalitate a epocii, Corneliu Zelea Codreanu,
supranumit „C#pitanul”, preluând ini!ial exemplul
partidului lui Iorga $i A.C. Cuza. El a ajuns s# fie un
model pentru fasci$tii din Italia de sud $i din Sicilia.
Nicolae Iorga s"a ridicat împotriva mi$c#rii legionare
$i a condamnat"o. Nu a fost de acord cu crimele
politice ale acesteia (asasinarea premierului
României I.G. Duca – 29 decembrie 1933,
a lui Mihail Stelescu – 16 iulie 1936 etc.).

Iorga !ine $i seria de conferin!e Sfaturi pe întuneric
la Radio. Acestea au foarte mare importan!#, deoa"
rece aceste conferin!e au atras tineretul $i intelectualii
din România împotriva mi$c#rii legionare. Iorga
atr#gea aten!ia $i cât de puternic# era ac!iunea
pe plan extern împotriva României.

Între 11 februarie $i 29 martie 1938 a f#cut parte
din nou din guvern, de data aceasta condus de
Patriarhul Miron Cristea. În aprilie 1938 l"a deter"
minat pe Corneliu Zelea Codreanu s#"i adreseze
o scrisoare deschis# care avea s#"i aduc# acestuia
închisoarea $i asasinarea. Nicolae Iorga ataca
întreprinderile cu caracter na!ional $i de ajutor

înfiin!ate de legionari. Scrisoarea deschis# a lui C.Z.
Codreanu în care l"a acuzat pe Iorga c# e necinstit
$i incorect în aceste atacuri, a folosit drept pretext
pentru ca $eful mi$c#rii legionare s# fie, din ordinul
premierului Armand C#linescu, arestat, judecat $i
condamnat pentru delictul de atacarea în pres# a
unui demnitar – Nicolae Iorga. Întreaga mi$care de
altfel $i"a v#zut membrii aresta!i, judeca!i, condamna!i
$i mul!i dintre ei au sfâr$it asasina!i. Însu$i Corneliu
Zelea Codreanu a fost asasinat în noaptea de
Sf. Andrei, 30 noiembrie 1938, în duba poli!iei. 

De aici situa!ia s"a agravat. În loc ca dispari!ia
conduc#torului mi$c#rii s# opreasc# legionarii
$i s#"i determine s# se supun# statului $i oamenilor
politici conduc#tori, s"a ajuns la o reac!ie violent#. 

În prim#vara anului 1939, a avut loc o conferin!#
secret# la Dresda, prin care s"a pus problema
împ#r!irii spa!iului sud"est european între Germania $i
URSS. A urmat pactul Molotov"Ribentropp, 23 august
1939, Moscova, prin
care se perfecta în
scris în protocolul
secret adi!ional
împ#r!irea estului
Europei între
Uniunea Sovietic#
$i Germania. La
1 septembrie 1939
Germania a atacat
Polonia, urmat#
câteva zile mai târziu
de URSS în atacarea
aceluia$i stat. În
consecin!#, conform
pactului de alian!#
între România
$i Polonia, la 15
septembrie 1939
premierul Armand
C#linescu a deschis
grani!ele României, permi!ând polonezilor care
doreau s# se refugieze s# g#seasc# ad#post în
România. Urmarea a fost simpl#. La 23 septembrie
1939 premierul României a fost asasinat. Reac!ia
Regelui Carol II a fost cumplit#. A ordonat Siguran!ei
Statului s# asasineze peste 230 de frunta$i legionari,
drept pedeaps# colectiv#. Nicolae Iorga s"a pronun!at
din nou împotriva violen!ei. 

Pentru România a urmat fierbintea var#
a anului 1940. Atunci, prin ultimatumurile
URSS, a pierdut Basarabia $i nordul

Bucovinei, la 26"28 iunie 1940. Nicolae Iorga a
f#cut parte dintre cei $ase membri ai Consiliului de
Coroan# care au votat ca !ara s# se opun# armat
pentru ap#rarea integrit#!ii sale statale. Profesorul
%tefan Ciobanu $i Nicolae Iorga au rostit cele mai
puternice discursuri prin care au cerut opozi!ia armat#
fa!# de dezmembrarea !#rii, inutil îns#. Apoi, prin
al doilea Diktat de la Viena, 30"31 august 1940,
României i s"a r#pit partea de nord"vest a Transil"
vaniei. În fine, României i s"a luat $i Cadrilaterul,
în urma discu!iilor de la Craiova $i Turnu"Severin,
concretizate prin tratatul de la Craiova, 7 septembrie
1940. În fruntea !#rii a venit guvernul Antonescu –
Horia Sima. Regele Carol II a p#r#sit tronul la 6
septembrie 1940. Noul Rege, Mihai I, aproape
adolescent, a acceptat întrutotul guvernul Ion
Antonescu – Horia Sima (7 septembrie 1940 –
22 ianuarie 1941). Legionarii, f#r# orizont politic,
neîn!elegând c# r#zbunarea nu este acceptabil#,
nici m#car când au ajuns la putere, c# putea duce
la haos politic, dar $i al!ii care li s"au afiliat doar din
oportunism, au trecut la pl#!i de poli!e, la arestarea
$i asasinarea celor pe care"i considerau vinova!i
de e$ecurile lor, de decapitarea mi$c#rii din anii
1937"1939 $i de situa!ia în care ajunsese !ara. 

Profesorul Nicolae Iorga, împreun# cu familia sa,
se retr#sese în vila lui din Sinaia. Procedase astfel
deoarece în noaptea de 10 noiembrie 1940 Bucure$tii
fuseser# lovi!i de un cumplit cutremur. Legionarii,
care îl urm#reau pe Nicolae Iorga, cuno$teau toate
mi$c#rile lui $i erau informa!i despre ele. Ca urmare,
în ziua de 27 noiembrie 1940 profesorul Nicolae Iorga
a fost ridicat din casa lui din Sinaia din ini!iativa
lui Traian Boeru (inginer, fost director general al
Coopera!iei, disp#rut ulterior) de c#tre un grup de
legionari format din %tefan Cojocaru (consilier la
Institutul Na!ional al Coopera!iei), %tefan Iacobu!#
(originar din Ia$i, fost $ofer la Coopera!ie, disp#rut),
Teodor Dacu (avocat din Ploie$ti, disp#rut de la 28

noiembrie 1940), Ioan Tucan (din Foc$ani, student,
fost secretar general al Coopera!iei, disp#rut), Teodor
Schweininger, Traian Iorga, îndruma!i de Bozdoc
Ion de la organiza!ia legionar# din Sinaia. El a fost
luat de ace$tia cu for!a în dup#"amiaza zilei de
27 noiembrie 1940, în jurul orelor 17.30. [George
Octavian Toma, Investigarea asasin!rii profesorului
Nicolae Iorga, tez# de doctorat, conduc#tor de
doctorat prof. univ. Damian Miclea, Academia de
Poli!ie, Bucure$ti, 2014, rezumat, p. 16. Men!ion#m
c# dl. procuror George Octavian Toma a publicat
$i volumul Anchetele privind asasinarea lui Nicolae
Iorga, Ed. Karta"Graphic, 2017.] Grupul a g#sit"o
în cas# pe doamna Catinca Iorga, so!ia profesorului,
$i pe femeia de serviciu, Cazacu Anica. Alina Iorga,
fiica cea mic#, plecase cu câinele la plimbare $i
l#sase u$a deschis#. Astfel, intru$ii nu au avut nicio
dificultate s# p#trund# în cas#. 

Familia profesorului a telefonat
la poli!ia din Sinaia pentru a
cere ajutor. Nu li s"a r#spuns

la apelurile telefonice. So!ia profesorului
a sunat în disperare pe telefonul direct,
cerând leg#tura cu generalul Ion Antonescu.
Nici aici nu i s"a r#spuns. Dac# generalul
era în$tiin!at de cele ce se întâmplau, ar fi
putut s# trimit# imediat la vila profesorului
un pluton de gard# înarmat cu o mitralier#
grea. Era în dotare. Sigur c# altul ar fi fost
rezultatul ac!iunii comandoului legionar.
Cum nimeni din poli!ie sau din unit#!ile
de paz# de la palat nu au r#spuns la
solicit#rile insistente ale Catinc#i Iorga,
profesorul a putut fi ridicat $i cu brutalitate
suit într"una din ma$inile comandoului.
Acesta nu a putut s# mearg# spre
Bucure$ti deoarece drumul era strict
controlat de unit#!ile poli!iei legionare.
Atunci, comandoul a oprit ma$inile în

marginea p#durii Strejnic. Acolo, în noaptea de 27
noiembrie 1940, Nicolae Iorga a fost împu$cat $i ucis. 

Trupul lui neînsufle!it a fost g#sit la ora 7,15, în
diminea!a de 28 noiembrie 1940, pe mo$ia Radovici,
în marginea de est a comunei Strejnic, jude!ul
Prahova. Lt. col. Alexandru Ionescu, în calitate de
comandant al Legiunii de Jandarmi Prahova, anun!a
Prefectura Prahova despre teribila descoperire prin
raportul nr. 2024 din 29 noiembrie 1940. El preciza
în raport c# a dat ordin maiorului Aurel Bratu s# ridice
cadavrul. Istoricul a fost apoi transportat la Bucure$ti
cu o camionet# a Prefecturii Prahova. Apoi a fost
predat familiei. Actele ini!iale – probabil proces"verbal
de cercetare la fa!a locului, care îns# ast#zi nu mai
este de g#sit – au fost întocmite de $eful de post
$i predate procurorului Sichitiu, care a fost la fa!a
locului. Se mai preciza în raport c# pe moment autorii
nu putuser# fi descoperi!i $i nici prin$i. [George
Octavian Toma, op. cit., p. 9, citând $i documentul
de arhiv# de la DJAN Prahova, Dosar nr. 1/1941,
f. 5, publicat ulterior.] Cu toate c# organele de
anchet# ale statului aveau în componen!# membri
ai mi$c#rii legionare, cercet#rile au început imediat.
Au fost stabili!i mai mul!i suspec!i. Unii, care au putut
fi g#si!i fizic, au fost aresta!i imediat. Au fost aresta!i
$i membri ai familiilor celor suspec!i $i neprin$i înc#.
Al!ii au fost aresta!i sau acuza!i, dar exonera!i: %tefan
Cojocaru, fost director în cadrul Coopera!iei, aflat în
stare de arest la Ploie$ti, a fost $i el suspect, dar
a fost achitat' a mai fost suspectat, dar f#r# probe,
Cârciumaru Gheorghe, din Ploie$ti, fost $ef al Poli!iei
Regionale din ora$, disp#rut' la fel $i Cojocaru Paul,
din Ploie$ti, fost chestor legionar, arestat.

Prin adresa nr. 69284/10 iunie 1941 a prim"
procurorului Tribunalului Ilfov transmis#
c#tre primul procuror al Tribunalului Militar

al Comandamentului Militar al Capitalei, au fost
înaintate dosarele privind omorul, nr. 263/1940
$i 293/1940 ale Cabinetului 2 Instruc!ie Prahova.

Dosarele con!ineau $i mai multe „corpuri delicte”,
adic# probe, conform adresei de înaintare: un fanion
de postav verde cu emblema Mi$c#rii Legionare,
dou# perechi m#nu$i de piele b#rb#te$ti, un toc
de revolver din piele maro, un glon! tras, un plic
cu tuburile de cartu$e trase, nou# fotografii diferite
(efectuate la fa!a locului), una leg#tur# cu nou# tuburi
cartu$e, un plic cu note informative ale Siguran!ei
Statului $i un biblioraft cuprinzând procesele verbale
ale Comitetului de conducere din Institutul Na!ional
al Coopera!iei.
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Pu!ine scrieri g!se"ti
ast!zi despre cel
care a fost astronom,

geograf, geodez, cartograf
"i ofi#er al Armatei Române,

Constantin C!pit!neanu, românul care a lucrat între
anii 1868$1873 la Observatorul Astronomic din Paris,
sub conducerea lui Urban Le Verrier (1811$1877),
descoperitorul, doar prin calcul, al planetei Neptun.

Calitatea de astronom "i leg!tura cu celebrul
astronom francez ne este adus! la cuno"tin#!, în
câteva articole, de doamna astronom dr. Magda
Stavinschi, fost director "tiin#ific al Observatorului
Astronomic din Bucure"ti. %ansa noastr! de a
afla mai mult se datoreaz! faptului c! aceast!
personalitate de excep#ie a "tiin#ei române"ti din
secolul al XIX$lea, Constantin C!pit!neanu, a fost
ofi#er al Armatei Române.

S$a n!scut la Curtea de Arge" în 17 noiembrie
1844 "i s$a stins din via#! la 49 de ani neîmplini#i,
în 13 aprilie 1893, la Pite"ti. A r!mas în ora"ul natal
pân! la vârsta de 18 ani, absolvind aici "coala
primar! "i Seminarul teologic, pentru ca apoi
s! studieze la %coala Militar! din Bucure"ti. 

Doamna Stavinschi, într$un frumos "i documentat
articol intitulat Le Verrier !i românii, publicat în revista
Studii !i Comunic"ri / DIS, volumul IV/2011, la pagina
190, scrie c! visul de adolescent al lui Constantin
C!pit!neanu ar fi fost s! devin! preot: „Ce l$a
determinat s!$"i schimbe aceast! misiune spiritual!
cu una p!mânteasc! este greu de aflat ast!zi”. Legat
de „visul” copilului, îmi permit o p!rere, aflând care
era oferta educa#ional! a ora"ului Curtea de Arge"
pe la sfâr"itul secolului XIX. Wikipedia ne spune c!
aici popula#ia num!ra 4000 de locuitori, locuia în 715
case, c! func#iona un Seminar teologic, o "coal!
primar! de b!ie#i, o "coal! primar! de fete, birou de
po"t! "i telegraf, "apte biserici "i dou! târguri mari, la
Sfântul Pantelimon "i la Adormirea Maicii Domnului.
S! ne închipuim copilul de 11 ani, n!scut "i crescut în
familie aici, care a terminat cele patru clase primare.
Cu "apte biserici "i o singur! "coal! secundar! în
ora", cred c! a fost op#iunea p!rin#ilor de a$l înscrie
la Seminar, profesia de preot bucurându$se de o
stim! deosebit! în societate. Presupun c!, din motive
materiale pentru familie, tân!rul s$a îndreptat c!tre
%coala Militar!, institu#ie cu statut de înv!#!mânt
superior, sus#inut! financiar de Statul român. 

Constantin C!pit!neanu, înscris la %coala Militar!
din Bucure"ti în iulie 1862, absolv! cursurile în 1864,
cu gradul de sublocotenent "i este re#inut în institu#ie
în calitate de „ofi#er$repetitor” la mai multe catedre.
Cum, în acest an, 1864, se înfiin#eaz! #coala de
pon$i !i !osele, mine !i arhitectur" (nucleul viitoarei
Politehnici bucure"tene), C!pit!neanu prime"te post
de predare "i în acest cadru formator de ingineri.

Avansat locotenent în cadrul Regimentului
2 infanterie, func#ioneaz! "i ca profesor
la %coala militar! de ofi#eri de geniu din

Bucure"ti, aici fiind chiar "ef al catedrei de cosmo%
grafie (ramur! a astronomiei, care se ocupa cu
descrierea corpurilor "i fenomenelor cere"ti& e posibil
ca în "colile din secolul XIX s! se fi numit astfel
ceea ce acum figureaz!, ca disciplin!, astronomia).
Rectorul "colii era Constantin Barozzi (1833$1921),
general, "ef al Marelui Stat Major al Armatei, apoi
ministru al Ap!r!rii Na#ionale între 23 martie
"i 11 noiembrie 1888.

Primind o burs! din partea Ministerului de R!zboi
pentru a studia astronomia, Constantin C!pit!neanu
ajunge la Observatorul Astronomic (pe atunci,
Imperial) din Paris, condus chiar de celebrul

Le Verrier. De lucrat, lucreaz! în Departamentul
pentru observa#ii meridian, sub îndrumarea
profesorului Maurice Loewy (1833$1907), care
îl p!streaz! "i dup! absolvirea cursurilor teoretice,
pentru a face observa#ii "i m!sur!tori. Observa#iile
lui C!pit!neanu dintre anii 1869$1870 sunt p!strate
în Biblioteca Observatorului Astronomic din Paris,
în "ase din cele "apte caiete scrise de el, ne spune
Magda Stavinschi în articolul citat, unde sunt repro$
duse rânduri din scrisoarea pe care Loewy o trimite
mai târziu lui %tefan
C. Hepites (1851$
1922, a fost "i
vicepre"edinte
al Academiei
Române): „Analele
Observatorului
din Paris pe 1869
"i 1870 cuprind
numeroase
pagini semnate
C!pit!neanu care
fac cea mai mare
cinste astronomului
român”. %i, mai
departe, tot
Loewy despre
C!pit!neanu: „Intr!
în observa#iile
militare, observa#ii
care aduseser!
ap!r!rii cele mai serioase servicii "i ale c!ror lucr!ri
ocup! o pagin! memorabil! în istoria acestei
împrejur!ri celebr! prin triste#ea sa” (este vorba
de r!zboiul franco$prusac din anii 1870$1871).

Este deosebit de valoroas" scrisoarea
semnat! de Le Verrier, reprodus! (foto$
copie) de doamna Stavinschi, prin care

celebrul astronom francez r!spunde recomand!rii
Ministrului de R!zboi român. P!rerea/decizia
celebrului astronom francez este ca studentului
C!pit!neanu, care dobândise deja cuno"tin#e în
Matematic!, Fizic! "i Astronomie, s! i se permit!
r!mânerea la Observatorul parizian, cu singura
preocupare de a lucra în continuare la educa#ia sa
astronomic!, unde i se vor asigura instrumentele
necesare. Ministrul român al Ap!r!rii, George Manu,
sus#ine în #ar! propunerea venit! din Paris "i se
adreseaz! regelui Carol, care va da aprobarea.
Reproducem aceast! cerere (sursa Wikipedia):
„Locotenentul C!pit!neanu Constantin, c!ruia i$am
acordat un concediu de studii la Paris, a fost, potrivit
informa#iilor primite, distins "i a primit un loc de
munc! la Observatorul din Paris. Potrivit informa#iilor
mele, ofi#erul nu î"i poate permite s! tr!iasc! în
Paris. În aceste condi#ii, subsemnatul, crezând c!
acest ofi#er ar trebui încurajat "i men#inut la Paris
pentru a$"i termina studiile "i pentru a face "ederea
lui cât mai profitabil! la reîntoarcerea în #ar!, solicit
respectuos Majest!#ii Voastre a da cu amabilitate
consim#!mântul de a se acorda o burs! de 60 de
monede de aur pentru misiune” (Monitorul Anului,
nr. 24, 1870).

Într$adev!r, C!pit!neanu mai r!mâne s! lucreze
la Observatorul astronomic din Paris pân! la înce$
putul anului 1873, când trece în Italia "i lucreaz! la
Institutul topografic militar (oficiu tehnic al Statului
Major) din Observatorul astronomic din Napoli. Aici
face observa#ii astronomice deosebit de apreciate
"i î"i atrage admira#ia tuturor, atât pentru activitate,
cât "i pentru farmecul s!u personal.

În vara anului 1873 se întoarce în #ar!& fiind

avansat c!pitan, va lucra la Institutul Geografic al
Armatei, al c!rui director era generalul Constantin
Barozzi. În cadrul acestui Institut, la ini#iativa lui
C. Barozzi, Constantin C!pit!neanu, împreun!
"i cu geodezul cartograf Constantin Br!tianu (1844$
1910, membru corespondent al Academiei Române),
realizeaz! prima hart! modern! a României, Harta
Regatului României, cunoscut! "i ca Harta celor
trei Constantini. 

În anul 1875, C. C!pit!neanu are calitatea de
„delegat al României la Comisia Interna#ional!
a Metrului” la Paris& tot el va semna documentele
Conven#iei metrului.

Particip" la R"zboiul de Independen!"
în calitate de ofi#er (acum avansat maior)
în cadrul sec#iei topografice a Marelui

Stat Major "i director al Cancelariei Marelui Cartier
General al Armatei. Pentru meritele sale a fost distins
cu Ordinul Virtutea Militar! de aur, Ordinul Coroana
României, Crucea Trecerea Dun!rii "i medalia
Ap!r!torilor Independen#ei. Pe frontul acestui
r!zboi a colaborat cu ofi#eri din armata rus! aliat!
la realizarea unor lucr!ri de geniu "i fortifica#ii.
M!sur!torile pe care le face au fost publicate de
generalul maior Lebedev în Travaux astronomiques
effectués en Roumanie en 1877, în al 48$lea volum
din Mémoire de la section topographique de L’État
Major în 1892.

Membru fondator al Societ!#ii Geografice
Române, C!pit!neanu public! în Buletinul Societ"$ii
numeroase studii "i articole, între care: Institu$ii
cadastrale în Europa !i asupra necesit"$ii cre"rii unei
asemenea institu$ii în România, Memoriu asupra
principiilor !i !irului de opera$iuni urmate în construc%
$ia unui cadastru na$ional. Principii !i opera$iuni ce
formeaz" bazele Legilor !i Regulamentelor privitoare
la construc$ia !i conservarea cadastrului. Între lucr!$
rile publicate de Constantin C!pit!neanu se mai
men#ioneaz! Determinarea diferen$ei de longitudine
între Ia!i !i Cern"u$i, coautor cu F. Kuhnert. 

Cuvintelor de laud! a calit!#ilor astronomului
român scrise de generalul Barozzi, „Acolo unde
C!pit!neanu va pune ochiul la lunet!, cel mai bun
observator nu ar vedea mai bine”, le ad!ug!m pe
cele ale astronomului francez Périgaud: „Analele
observatorului din Paris din anii 1869 "i 1870 au
cuprins, deci, pentru cercul lui Gambey "i pentru
marele meridian, numeroase file semnate de
C!pit!neanu, care fac cea mai mare cinste astro$
nomului român. În diferite lucr!ri ce i$au fost încre$
din#ate, nu numai c! el se distinsese prin exactitate,
prin îndemânarea "i precizia sa, dar d!duse dovezi
de o real! aptitudine pentru studiul astronomiei.”

Datorez Internetului cele mai multe informa#ii, iar
bibliografia citat! de Wikipedia con#ine, între altele,
c!r#ile: Prietenul stelelor: Locotenent%colonel astro%
nom Constantin C"pit"neanu, autor I.M. %tefan,
Editura Militar!, Bucure"ti, 1971, "i Prezen$e militare
în #tiin$a !i Cultura Româneasc" – Mic Dic$ionar,
autor Ion Rotaru, Editura Militar!, Bucure"ti, 1982,
pp. 82$85.

Pentru astronomul arge#ean Constantin
C!pit!neanu, care a "tiut s! vad!, s!
citeasc!, s! în#eleag! mai bine ca oricare

altul din vremea sa cerul înstelat al Europei, s!$"i
publice observa#iile pentru a fi de folos #!rii sale
"i nu numai ei, "tiin#a româneasc! a"az! o stea
de prim! m!rime pe firmamentul ei.

În 16 iulie 2012, Observatorului Astronomic Militar
i$a fost acordat! denumirea onorific! „Locotenent$
colonel Constantin C!pit!neanu”.

Constantin C"pit"neanu:
Un astronom n"scut la Curtea de Arge#

Eufrosina OTL!CAN

Procesul a avut loc la Curtea Mar!ial" a Comandamentului Militar
al Capitalei, cauzele asasinatelor din 26$28 noiembrie 1940 fiind reunite
la judecare. Nu s$au putut îns! clarifica toate împrejur!rile privind

uciderea profesorului. Nu s$a putut stabili cu certitudine care a fost compunerea
exact! a comandoului. Nici traseul urm!rit de acesta prin Sinaia la ridicarea
profesorului, la p!r!sirea ora"ului, apoi pân! la locul crimei. Totodat!, unul dintre
acuza#i, %tefan Cojocaru, a fost achitat din cauze procedurale de administrare a
probelor, nu neap!rat pentru c! nu ar fi s!vâr"it fapta. În acela"i timp, principalii
inculpa#i "i mul#i martori nu au putut fi adu"i "i interoga#i, deoarece nu au fost

g!si#i vreodat!. Este de semnalat c! dup! 22$23 de ani, anume în anul 1963
organele de securitate ale statului socialist au reluat ancheta "i au readministrat
probatorii. Totu"i, nu s$a putut dovedi nici atunci c! la originea asasin!rii ar fi stat
conduc!torii mi"c!rii din 1940. [Idem, p. 30 "i urm.]

Ca urmare, România "i omenirea au pierdut o mare personalitate intelectual!.
Valoarea lui Nicolae Iorga a r!mas "i r!mâne nepre#uit! prin opera scris!, c!ci
cuvintele sale au adus o serie de nout!#i atât din punctul de vedere al cercet!rii,
cât "i din acela al expunerii faptelor "i premiselor respective, inclusiv acum, dup!
o sut! cincizeci de ani de la na"terea sa. (Bucure"ti, 30 mai 2021) 
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Tudor Gheorghe
Menestrel la Cur!ile Dorului

Elis RÂPEANU

Tudor Gheorghe
este o personalitate
fascinant! a culturii

noastre, e menestrelul care
si"a creat singur aureol!,
împ!timit în dragostea
lui pentru Oltenia, pentru
România, pentru cântecul cu
valen#e moderne izvorât din
harul s!u, cu ecou în melosul
popular str!mo$esc. Este
o personalitate complex!,

greu de caracterizat într"un articol. Nici paginile
unei c!r#i n"ar fi suficiente. E un simbol al muzicii,
al spectacolelor totale, cu s!lile pline, al poeziei,
al cântecului popular, al corului… le include pe toate,
înflorite în sufletul s!u, unite în $uvoiul de daruri
$i tr!iri izvorâte din fondul ancestral – und! în
care se scald! întreaga sa personalitate. %i toate
acestea înv!luite în armonia la care contribuie
$i orchestratorul $i dirijorul Marius
Hristescu pe care $i l"a f!cut fin
de cununie („i"a ars lumân!rile
la spate”). Într"un fel, cântecul
popular, abordat mai frecvent
la începuturile afirm!rii, nu"l
interpreteaz! pur $i simplu ca un
cânt!re# de muzic! popular!, ci ca
un menestrel cu voce de haiduc,
care apare pe scen! cu chitara în
mâini. Iat! chiar cuvintele artistului,
consemnate de Constantin Preda
în interviul publicat în Na!ionalul
din 22 noiembrie 2004, privind
menestrelul $i actorul: „Ei bine, eu
am intrat de dou! ori într"o teac!.
M! tai pe mine însumi pân! la
sânge, de mine însumi m! tai, îmi împreun sângele,
ca $i cum n"ar fi tot al meu, cu acelea$i gânduri ale
celor doi, care sunt tot eu $i m! încheg diminea#a
într"o singur! teac!… ceva între floret! $i iatagan.”

Nu putem spune c! Tudor Gheorghe n"a avut
noroc, dar nici c! el a r!s!rit din piatr! seac!: harul
i l"au dat Dumnezeu, p!rin#ii, adâncurile fiin#ei sc!l"
date în izvoare ancestrale $i meleagurile de vis ale
Podarilor unde s"a n!scut. Dar, vorba aia, „Dumnezeu
î#i d!, dar nu"#i bag! în traist!”: când sim#i harul $i
te d!ruie$ti lui, nu te la$i ame#it de „digitalizare”, te
d!ruie$ti lui, la rândul t!u, î#i pritoce$ti fiin#a pe visul
izvorât din minuni. Munc! $i iar munc!, tenacitate,
verticalitate $i t!ria de a învinge piedicile din tine $i
pe cele puse de vremuri, dar $i de oameni, de vorbe
sau priviri câ$e. În plus, Tudor Gheorghe nu s"a
supus decât atât cât era necesar adagiului cronic!"
resc, „Nu este omul la cârma vremurilor, ci bietul om
sub vremi”: ca orice personalitate afirmat!, a în#eles
c! $i vremurile se mai schimb!, precum $i oamenii,
odat! cu timpul. Civiliza#ia avanseaz!, dar nu desfi"
in#eaz! tiparul, cum e tendin#a acestor vremi în care
anormalul devine normal. 

Patronul protector al acestui artist de
excep#ie este Sfântul Gheorghe, s!rb!torit
la 23 aprilie, principe din Capadochia, marti"

rizat sub Diocle#ian, despre care legenda spune c!
s"a luptat cu un balaur. Dar Sfântul Gheorghe este
$i protector al Angliei: începând din secolul XIV, em"
blema lui (o cruce ro$ie pe fond alb) a fost purtat!
de solda#ii englezi, fiind introdus! ulterior în steagul
Angliei. Ad!ug!m $i faptul, specificat de Dan Lupescu
în Lamura din Craiova (nr. 7"8"9, 2005), c! numele
s!u de familie – Tudor – are ecouri de balad! româ"
neasc!, dar $i de str!veche familie englezeasc!. %i,
culmea culmilor, dup! cum afl!m de la însu$i purt!"
torul acestui nume, pe p"l"ria Plantagene!ilor, firul
de praz era simbol. #i cu asta ne mândrim noi, oltenii,
dar $i to!i Tudorii, familie originar! din &ara Galilor. 

Tudor Gheorghe s"a n!scut la 1 august 1945, în
comuna Podari, aflat! pe malul Jiului, la o „azvârlitur!
de b!#” de Craiova, la 6"7 km, în familia lui Ilie Tudor,

cânt!re# de biseric! $i înv!#!tor. Era, deci, intelec%
tualul satului, vorba lui Marin Sorescu. Zodia Leului
îi d! for#a $i dorin#a de dominare, de ascultare $i
supunere din partea celor din jur, dar nu e lipsit de
influen#a Racului (dac! ne d!m cu 13 zile în urm!,
dup! vechiul calendar) care"i d! o sensibilitate uneori
ie$it! din comun. Casa p!rinteasc!, un adev!rat
conac cu sc!ri înalte $i cerdac, de pe strada Fântâna
Mireselor, exist! $i ast!zi. Acolo l"am vizitat de multe
ori pe scriitorul Ilie Tudor, fost de#inut politic, în drumul
meu spre B!ile$ti, invitat! la manifest!rile culturale
organizate la Biblioteca Municipal! „Petre Anghel”,
de directoarea de atunci, Janeta Vlad. Viitorul artist a
mo$tenit darul de a cânta de la mama $i cel poetic de
la tata. S"a n!scut $i a crescut acolo unde vie#uie$te
cea mai înalt! $i curat! nobilime româneasc! –
#!ranii. Citind $i ascultând ce s"a scris despre familia
Tudor $i ascultându"l în diverse ocazii pe Maestru,
zic $i eu c! oltenii no$tri – m! refer la cei n!scu#i,
crescu#i $i r!ma$i în mediul lor oltenesc – sunt
extraordinari. Vorba unui confrate epigramist:

„dac! zici oltean iste! comi#i
un pleonasm.

Pe cea care avea s!"i stea
al!turi, fiindu"i sprijin nepre#uit,
pe domni$oara Georgeta Loch

(ulterior, Luchian),
a cunoscut"o la
facultate, fiindu"i
coleg! dintr"un an mai mare. A remarcat"o de
cum a v!zut"o $i a fost s!getat de Eros: „Eu eram
îndr!gostit total. Pe vremea aceea, cum intrai în
institut, vedeai un panou pe care scria: Ne mândrim
cu frunta$ii no$tri. (subl. în text). %i cea mai frumoas!
frunta$! era dânsa. Chiar dac! printre frunta$e era
$i Irina Petrescu. Am reg!sit"o la Teatrul din Craiova.”
%i astfel, bucure$teanca Georgeta Loch, copili#a
care sc!pase, ca prin minune, în 1944, din marele
bombardament, a devenit „olteanc! dup! b!rbat” –
cum se spune...

Îmi cer scuze de la cititori pentru o întreru"
pere pe care o fac, dar m! simt datoare s!"i
informez. Cum am grij! s! scriu articolul din

timp, am fost cu pixul în mân! când fratele meu de
suflet din Ploie$ti, artistul plastic Adrian Zagorodnei,
care"mi bate materialele la calculator, mi"a telefonat
vestea trist! c!, în acea zi – mar#i 26 ianuarie 2021,
s"a mutat la via#a ve$nic! tovar!$a de via#! a acestui
mare artist. Drept omagiu, transcriem cele ap!rute
pe internet, cu semn!tura M.B:

„Teatrul Na#ional «Marin Sorescu» anun#! cu
triste#e plecarea la cele ve$nice a actri#ei Georgeta
Luchian Tudor. Avea 86 de ani, fiind una dintre
actri#ele emblematice ale unei institu#ii pe care a
slujit"o cu un talent ie$it din comun. S"a n!scut la
Br!ila, pe 6 sept. 1934. A absolvit I.A.T.C. în 1963 la
clasa profesorului Ion %ahighian.  A debutat la Teatrul
Na#ional craiovean în spectacolul Nunta lui Figaro de
Beaumarchais. În spectacolul Micul Infern de Mircea
%tef!nescu a jucat al!turi de so#ul ei – artistul Tudor
Gheorghe, cu care a fost împreun! timp de 56 de
ani.” Nu mai avem cuvinte. Amintirea ei va d!inui
al!turi de numele so#ului ei.

Tudor Gheorghe a avut o via#! plin!, interesant! –
de munc! $i zbateri. Nu s"a trezit dintr"odat! Marele
Tudor Gheorghe. E drept c! Destinul, chemarea
cum s"ar spune, l"a dus pe o anumit! traiectorie, dar
aceast! cale $i"a croit"o singur prin preg!tire, ini#iative
$i c!ut!ri. Care dintre arti$tii no$tri cânt!re#i a studiat

(cu burs! în
Bucure$ti)
înregistr!rile
melodiilor vechi
la Institutul
de Folclor al
Academiei
Române? Sau
câ#i dintre ei
s"au gândit s! ia
lec#ii de cântat –
la cobz! sau din
gur! de la un
l!utar autentic? Sunt interesante m!rturisirile sale
privind devenirea $i urcu$ul spre pozi#ia pe care
o ocup! acum, începând cu 1969 – anul debutului: 

Am debutat pe o scen" profesionist", la Teatrul
CFR Giule$ti, într%o pies" a lui Dorel Dorian, Ninge
la Ecuator, regia Ion Cojar. #i am avut succes. Când
am terminat Institutul, puteam s" r"mân în Bucure$ti,
terminasem cu 10. N%am r"mas pentru c" voiam s"
vin acas", la tata, care ie$ise din închisoare. Aici se
confirm" zicala c" nimeni nu e rege în !ara lui. M"
a$teptam s" mi se pun" covorul ro$u. Ei bine, n%a fost
a$a. Nu%i interesam pe cei de la Teatrul din Craiova.
Mi%am adus aminte c" sunt un bun recitator. #i am

f"cut un spectacol de poezie. N%ar"tam
ca Septimiu Sever, eram dezertor din
sicriu – a$a cum îmi spunea profesorul
de Sport de la Institut, dar a intervenit
Dumnezeu! #i a$a am debusolat pe
toat" lumea, pân" în ziua de azi. Am
avut ideea de a relogodi versul cu
muzica. Am readus poezia la forma
ei primar", fiind convins în sinea mea
c" marii tragedieni ai antichit"!ii nu
recitau, cântau. #i iac"t", s%a n"scut
un Menestrel la Cur#ile Dorului. Nimeni
nu $tia ce fac. Nu le venea s" cread"
c" un om, un actor de care nu se
auzise, apare pe scen" cu o chitar"

în mân", cânt" dou" ore, f"r" microfon $i nu mi$c"
nimeni în sal".

Pentru a se adânci în fondul folclorului
românesc, a înv!#at s! cânte la cobz!
de la Tarzan (pe numele adev!rat Ion

%erban), un l!utar celebru din Craiova. Apoi s"a
dus la Tismana, la Petre Geacu C!t!roiu, al c!rui
repertoriu îl $tia deja. Dup! ce au b!ut o #uic!
amândoi, dup! cum se dest!inuie$te Menestrelul,
l!utarul s"a apucat s! cânte cu vioara… Urâtul merge
pe sec/ #i zice m"%nec, m"%nec/ Frumosul merge pe
ap"…/ Nu i%e fric" c" se%neac" – completai eu. De
unde $tii?, m! întreb!. Ei, se cânt! $i pe la noi asta!
Apoi a cântat o doin! care „scormone prin tot adâncul
sufletului”, doin! a c!rei origine $i"o revendic! $i
b!n!#enii, $i ardelenii: M"rie, M"rie,/ Ia s"%mi spui
tu mie/ Care floare%nfloare/ Noaptea pe r"coare?/
Floarea crinului/ #i cu%a dorului…

„P"asta n"o $tiam. Am cântat"o cu el de dou! ori
s! fiu sigur c"o #in minte” Când a recântat"o, a în#eles:
„Nu mai era exact ca !la, dar s"a recompus în mine”.
(Jurnalul Na!ional, Supliment, 29 mai 2009) A$a
se"ntâmpl! mereu: toate se recompun în fiin#a
sa pe care ne"o d! nou!.

La aceste „lec#ii” luate de la l!utari, se adaug!
un curs de specialitate – despre care am amintit mai
sus: a primit „una dintre cele mai fascinante burse
date vreunui român. /…/ Toat! povestea a plecat de
la un dialog pe care l"am avut cu Înalt Preafericitul
Teoctist pe vremea aceea Mitropolit al Olteniei. /…/
Vreau s! m! ocup cu studiul folclorului la mine în
#ar! $i s! fiu pl!tit pentru asta. A$a am fost deta$at
doi ani de la Teatrul Na#ional din Craiova la Institutul
de Folclor. Jucam la Craiova, dar eram angajat la
Institut la Bucure$ti.” Nici aici n"a fost u$or s! ajung!
s! studieze, s! asculte, „s! recompun! în fiin#a
sa” izvoarele folclorului românesc. „Pân! m"am dus
la tehnicieni. A$a am ajuns s! pot asculta lucrurile
esen#iale care m! interesau $i pentru care de fapt
venisem acolo.”
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!i, când a ap!rut în muzica româneasc!,
a "â#nit dintr$odat%, venind cu o manier%
personal% de interpretare, cu o voce de

tenor pe care o adâncea spre tonuri joase, cântând
mai ales dorul, acest dor românesc intraductibil.
Pentru c% românului i$e dor de orice sau pur #i simplu
i!e dor. E o stare sufleteasc% a lui. !i iat% c% vine
o s%mân"% de oltean, n%scut lâng% capitala B%niei,
s% ne fac% s% în"elegem c% ne e dor, transformând
„simpla” art% a cântecului în vr%jitorie.

Cânt% #i melodii originale care nu sunt populare,
dar nici departe de ele nu$s. !i, în ani, a ajuns la
o manier% care iar ne uime#te, dar în mod în%l"%tor:
îmbrac% aceste cântece în simfonie. Cântecul
popular, care face parte din fibra sa genetic%,
î#i are sorgintea în îngem%narea dintre muzic% #i
poezie: melodia #i textul fac un tot de nedesp%r"it,
una se tope#te în cealalt%. Lira – instrumentul zeului
solar Apollo – e deopotriv% simbolul
muzicii #i$al poeziei. De altfel, marea,
regretata Leopoldina B%l%nu"% (1934$
1998) spunea, la Radio (14 iunie 1989):
„Muzica #i poezia convie"uiesc sub
aceea#i bolt% de spiritualitate”. !i Tudor
Gheorghe e atras de poeziile cu vers
clasic – singura excep"ie era crea"ia
lui Marin Sorescu, de care nu putea
s% nu fie legat cu toat% fiin"a. Când recit%
o poezie, cu vocea sa melodioas% #i cu
o dic"ie perfect%, îi amplific% armoniile,
versurile cânt% parc% singure. De altfel,
acestea care cânt% singure #i r%scolesc
adâncurile fiin"ei de român l$au trans$
format în Menestrel, în compozitor,
dar #i în poet.

Aceast% unitate între text #i melodie,
precum #i poeziile extraordinare pe care le alege,
constituie factorul important care i$a în%l"at fiin"a de
artist. „Eu nu am putut s% despart niciodat% poezia
de cântec, nici cântecul de poezie. De altfel, forma
primar% de poezie cred c% a fost cântecul. Nu cred
c% Homer a scris Iliada, Odiseea, f%r% cântec.”
Consider% c%, datorit% acestor dou% valori spirituale,
via"a sa s$a derulat firesc, a fost împins
de marea poezie român% #i de pasiunea
pentru adev%ratul cântec popular româ$
nesc pe care l$a trecut prin inima sa:
„Au fost dou% resorturi atât de ginga#e,
de legate, care m$au împins încet pân%
sus. /…/ Via"a mea a fost un urcu#
permanent propulsat cu aceste dou%
urcu#uri: cântecul #i marea poezie româ$
neasc%. /…/ Am fost împins în via"% exact
unde trebuia s% ajung.” [Lamura]

Pentru cântecele sale, Tudor
Gheorghe a selectat poezii cu o
muzicalitate deosebit%, cu ritm #i mesaj
în rezonan"% cu inima sa, din foarte mul"i
autori – celebri #i mai pu"in celebri – a
c%ror list% este infinit%. Îi amintim pe Romulus
Vulpescu, Adrian P%unescu, George Topîrceanu,
Virgil Carianopol, Vasile Voiculescu, Andrei Ciurunga,
Radu Gyr, Mircea Micu, Grigore Vieru, Dumitru
Matcovschi, Dan Botta, P%storel Teodoreanu, Lucian
Blaga, George &%rnea, Macedonski #.a. Poeziile lui
Marin Sorescu le recit%. „Poezia român% – consider%
domnia sa – este atât de frumoas% #i perfect% încât
nu are nevoie de artificii. Am considerat îns% c%,
din când în când, ea trebuie îmbr%cat% într$o hain%
de gal%.” Chiar dac% nu to"i poe"ii din care #i$a ales
versurile sunt considera"i foarte mari, ei au devenit
mari prin cântecele sale. Arhip Ciubotaru (1935$2010)
a devenit foarte cunoscut în România datorit% poeziei
Salcâmii, pus% pe muzic% #i adus% în circuitul cultural
românesc de Tudor Gheorghe:

Au înnebunit salcâmii
De atâta prim"var" /…/
Au înnebunit salcâmii
#i tu vrei s" fiu cuminte?

De la Gabriel Bratu, cel care a devenit
Cet%"ean de Onoare al Craiovei odat%
cu Tudor Gheorghe, în octombrie 2005,

am aflat c% la New York, un român din sal% s$a sculat
#i i$a spus Maestrului s% cânte ceva din Eminescu.
I$a r%spuns c% nu poate s% cânte din Eminescu, ci va
recita din el, Eminescu se cânt% singur. La Eminescu,
poezia î#i recap%t% rolul ei primordial #i cânt% singur%.

Despre spectacolele lui Tudor Gheorghe ce pot
s% spun? Nu se pot caracteriza în câteva fraze.

Ca s% sim"i miracolul lor trebuie s% fii prezent în
sal%. La un spectacol, dou%, trei, nou%. S%$l auzi
cum cânt%, cum recit%, cum se mi#c% în scen%. S%
cuprinzi, în fiin"%, vocea lui, recitarea, dialogul cu
publicul, corul, chiar corul de copii, orchestra dirijat%
de cel în care nu degeaba a avut încredere, Marius
Hristescu, s%$l auzi pe rapsodul pe care l$a invitat la
spectacolul s%u… !i s% nu uit%m: la spectacol nu se
aplaud% decât la sfâr#it, nu se întrerupe fluxul cu
strig%te, b%t%i din palme, sârbe pe marginea s%lii –
obicei împ%mântenit la Sala Radio, la concertele de
muzic% popular% dirijate de Adrian Grigora#. I s$a
repro#at c% nu las% publicul s% aplaude, s% întrerup%
acel flux de nedescris, cu b%t%i din palme. Dar, când
se zboar%, aripile sunt f%cute pentru aplauze?, întrea$
b% artistul. Aripile de flutur, cu o melodie #optit%, pot
aplauda? Or, aici se creeaz% o anumit% stare, poe$
mele curg unul dintr$altul #i e p%cat s% distrugi vraja.

E greu s% descrii un spectacol sus"inut de
Tudor Gheorghe. La fel de greu ar fi s% num%r%m
sumedenia unor astfel de manifest%ri, care au avut
loc în peste o jum%tate de secol. M% voi referi, totu#i,
la un „maraton” de spectacole de la Sala Palatului
din 2006, la care am avut pl%cerea s% fiu spectatoare.
În prim%vara acelui an, Tudor Gheorghe ne$a oferit

o miraculoas% s%pt%mân%
a risipitorului de frumuse$i:
în #apte seri la rând, #apte

spectacole diferite,
un adev%rat record.
E lucru obi#nuit ca un
artist s% mearg% seri la rând, în mai multe localit%"i,
dar cu acela#i spectacol. Dar, e pentru prima dat%
când un artist reu#e#te asemenea performan"%:
s% cânte #apte seri la rând în #apte spectacole
independente unul de altul, acompaniat de sute de
persoane – instrumenti#ti, cori#ti (membri ai Teatrului
Liric #i ai Filarmonicii din Craiova) #i forma"iuni,
însumând 200 de copii din cele patru p%r"i ale fostei
Românii Mari. La acestea se adaug% #apte decoruri
diferite, schimbate de la o zi la alta, peste 200 de
melodii #i mii de versuri semnate de poe"ii români.

Artistul a oferit, cu strategia unui regizor
înn%scut, dar #i ca un bun cunosc%tor al
preferin"elor spectatorilor fideli #i rafina"i, nu

numai simfonia anotimpurilor, ci #i melodii de mare
succes, precum #i spectacole în premier% sau altele
înc%rcate de mult dor. Raluca Grin"escu, în Jurnalul
Na$ional, considera c% „trebuie s% fii prezent pentru a
în"elege cu adev%rat dac% ceea ce face Maestrul este
teatru, recital folcloric sau poezie cult%” – sau toate
la un loc, ad%ug%m noi. Pentru c% am fost prezent%
la toate cele #apte spectacole, voi prezenta titlurile
lor – ceea ce va fi suficient, pentru un om avizat,
s%$#i fac% o p%rere. De altfel, am scris despre aceste
spectacole, mai mult cu sufletul decât cu condeiul,
în volumul Risipitorul de frumuse$i (Tudor Gheorghe),
278 p., Ed. Printeuro, Ploie#ti 2007.

În prima sear% – luni, 29 mai 2006, ne$a oferit
o explozie de lumin%, de poezie #i flori de prim%var%,
topite în melodii binecuvântate. Prim"vara simfonic
a fost, cu câ"iva ani în urm%, #i prima colaborare
a Maestrului cu tân%rul dirijor #i orchestrator Marius
Hristescu.

Mar"i, 30 mai 2006, e seara Toamnei. La Tudor
Gheorghe, toamna vine direct dup% prim%var% a#a
cum, în poezie, se poate zbura #i cu o singur% arip%.
!i cântecul începe f%r% introducere, ca de obicei.

Miercuri, 31 mai 2006, particip%m la o Petrecere
cu taraf. Scena nu mai e aglomerat%. Maestrul cânt%
la fluier o doin%, apoi Mândruli$a mea – cântec pe
care l$am auzit în copil%rie interpretat de inegalabila
Ileana Constantinescu.

Urm!torul spectacol, Diligen$a cu p"pu%i,
are loc în seara zilei de 1 Iunie 2006, Ziua
Interna"ional% a Copilului, dar #i a În%l"%rii,

în acel an. Ne$a f%cut s% credem c% aceast%
coinciden"% n$a fost întâmpl%toare: Dumnezeu
ne ridic% sufletul din "%rân% nu numai prin
În%l"area Sa la ceruri #i prin eroii no#tri nemu$
ritori, ci #i prin copii – cei care duc mai departe
via"a pe p%mânt, asigurând #irul de mame
#i de ta"i.

Spectacolul În c"utarea dorului pierdut din
seara zilei de 2 iunie 2006 ne$a oferit cele mai
frumoase poezii care exprim% dorul – dorul de
meleagul natal, cu tot #i to"i cuprin#i în cuvântul
acas", dorul$dor izvorât din iubire, precum #i
alte dest%inuiri ale Maestrului, care nu sunt
cuprinse în cântece. E mereu în dialog cu
sala. „O tân%r% m$a întrebat de ce am spus
În c"utarea dorului pierdut? – M%i fat%, nu
eu îl caut, îl caut% cei din sal%, eu l$am g%sit!”

Sâmb%t%, 3 iunie 2006, a fost seara iernii –
Iarna simfonic – cu orchestr% #i cor, cu Leru!i Ler,
Domnului, Doamne! care ne transpune în atmosfera
cu miros de brad a s%rb%torilor de Cr%ciun. Maestrul
cânt% cu o voce b%rb%teasc%, armonioas%, limpede.
A fost întrebat de o tân%r% jurnalist% de ce cânt%
iarna în timpul verii… „Oare, ca s%$l ascult%m pe
Vivaldi trebuie s% a#tept%m anotimpul respectiv?”

Vara simfonic de duminic% 4 iunie 2006, încheie
parc% apoteotic „maratonul” cu un mega spectacol.

Maestrul ar mai fi vrut s% mai sus"in% înc% cinci
spectacole, pe lâng% acestea #apte, dar n$a
mai avut sal%.

Ce$a# putea spune? A fost ceva care te
face s%$i mul"ume#ti lui Dumnezeu c% tr%ie#ti
s% vezi, s% auzi, s% respiri, s% te tope#ti, s% te
la#i purtat de asemenea cântece, interpretate,
parc%, dup% placul inimii. Semnificative sunt
cuvintele regizorului Mihai Manolescu de la
teatrul craiovean, spuse reporterului Pompiliu
Kostas R%dulescu, în Jurnalul Na$ional,
Suplimentul de luni 29 mai 2006: „Tudor
Gheorghe nu cânt% cântece! El exprim% valori.
Nu e doar un actor sau un cânt%re". Tudor
Gheorghe este o personalitate cultural%. /…/
Când spune despre el c% simte ritmul #i muzica

dinl%untrul poeziei nu e deloc o figur% de stil.” Foarte
frumos spune #i Miron Manega tot în Jurnalul Na$io!
nal, „Maestrul ia poezia de pe hârtie #i o pune
în cutia de rezonan"% a glasului s%u.”

Tudor Gheorghe este r%s%dit în inimile tuturor
românilor, oriunde ar vie"ui ei. Pentru c% a c%utat
muzica interioar% a poeziei, ca amplificator al st%rii
l%untrice #i n%sc%toare de melodie. La ploaia limpede
de stele, spectatorii r%spund – dar numai la sfâr#itul
spectacolelor – cu ploaie de aplauze.

Oardere spiritual! permanent!, care
îl mistuie #i îl propulseaz% #i$i capteaz%
pe cei din jur. Prin aspira"iile sale, prin

curiozitatea creatoare mereu regenerat%, printr$o
melancolie de nelecuit a inimii rev%rsate în cântec,
a privirii, sugereaz% tuturor o personalitate înzestrat%,
un intelect viu, o sim"ire ascu"it%. !i toate acestea
sunt sus"inute de o munc% asidu% (ilustrând dictonul
conform c%ruia, pe lâng% talent, se cere mult%
sudoare), cu surplusul energiei sale vitale, care
ni se pare inepuizabil%.

La zi$ntâi din ultima #i cea mai blând% lun% a verii,
acest mare artist dep%#e#te cu un an trei sferturi de
veac. Îi ur%m s$ating% suta #i chiar mai mult, s$aduc%
bucurie în inima românilor.

Tudor Gheorghe – o statuie care cânt", un Om,
un Mit.
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Raia Rogac: Prezenta!i v" rog, trei#patru, sau
câte dori!i, momente care v#au marcat cople$itor, din
perioada cât a!i activat $i activa!i înc" la Biblioteca
Municipal". 

Lidia Kulikovski: Au fost atât de multe! A! începe
cu proiectul de deschidere a bibliotecilor pentru etniile
conlocuitoare (1991). Modelului nostru chi!in"uian
i s#a dus vestea peste m"ri !i oceane: Israel, SUA –
ambele $"ri ne#au invitat s" ne prezent"m experien$a
(de nevoie am înv"$at engleza la 50 de ani). Eram
mândr" de faptul c" Biblioteca noastr" figura ca
subiect principal la foruri interna$ionale de profil,
iar engleza, pentru care aveam o pronun$ie mai
deosebit", mi#a fost de real folos. Mai târziu, am
tradus un volum de biblioteconomie, intitulat Un
loc la mas" de Katleen de Pena McCook, prin
generozitatea Asocia$iei Bibliotecilor Publice din
Statele Unite. Îmi este de folos !i acum, pentru
c" urm"resc ce public" Federa$ia Interna$ional"
a Asocia$iilor Bibliotecare (IFLA), Asocia$ia
Bibliotecarilor Americani (ABA), revistele de
specialitate din diferite $"ri, astfel fiind la curent
cu tendin$ele de dezvoltare biblioteconomic".
Un proiect vizionar, care a contribuit enorm
la imaginea BM, un proiect de suflet cu care
m" mândresc !i azi.

R.R.: Apropo, acest proiect a demarat
înaintea deschiderii filialelor de carte româ#
neasc". Îmi amintesc bine c" filiala „I!ic
Mangher” a fost inaugurat" în luna februarie
1991, anul acesta a fost aniversarea de trei
decenii… 

L.K.: Da, apoi a urmat proiectul bibliotecilor
de carte româneasc", proiect, la fel, de suflet,
dar !i de necesitate stringent". Cele mai solicitate
biblioteci imediat dup" dotarea cu carte româneasc"
erau „Transilvania”, „Onisifor Ghibu” !i Biblioteca
Central" a BM „B.P. Hasdeu”, care aveau câte 1000
– 1500 de cititori pe zi. %in bine minte un moment,
parc" desprins din filme str"ine: am intrat în sala
istoric" cu coloane albe a Bibliotecii Centrale !i am
v"zut mul$i cititori stând la podea – nu mai erau locuri
la mese !i nici scaune, s#au a!ezat direct pe podea,
bine c" era pe atunci parchet !i mochet". Nu aveam
nici aparate video, foto, nici telefoane mobile ca s"
fotografiem. Era în anii 1991–2000 un flux de cititori
cum n#am mai v"zut în istoria bibliotecii, motiv
!i de bucurie s" v"d eficien$a efortului de consti#
tuire a colec$iei. Un alt moment crucial e legat de
coordonarea din partea BM a trei proiecte europene
la nivel de $ar", proiecte care ne#au adus notorietate
interna$ional" !i na$ional", la care participau distin!i
exper$i europeni. Conferin$ele PLDP, „Pulman”
!i „Calimera”, cereau efort profesional !i financiar,
dar ne#am descurcat bine. Pe timpuri, principala
bibliotec" a municipiului Chi!in"u purta numele
unui ideolog rus – Jdanov, dup" rena!terea ei, am
botezat#o cu numele marelui c"rturar B.P. Hasdeu.
Tot la începuturi a fost creat Centrul de Hasdeologie,
întru valorificarea operei lui B.P. Hasdeu prin
activit"$i, studii, bibliografii !i fondarea unei noi
structuri de „Carte veche !i rar"”. Centrul de
Hasdeologie era unul de studii !i cercet"ri care
s#a extins pentru tot arborele genealogic Hasdeu.
Regretabil c" nu se mai reg"se!te în organigrama
BM. Un alt proiect benefic pentru to$i locuitorii
municipiului !i nu numai a fost fondarea Centrului
de Informare !i Documentare „Chi!in"u”, apoi
redimensionarea !i redenumirea lui în „Memoria
Chi!in"ului”, trecând de la rolul de documentare la
cel de valorificare a Chi!in"ului. Un alt proiect, cel de
reinser$ie în circuitul cultural !i bibliografic a lucr"rilor
bibliografice nepublicate înc" din perioada interbelic",
chiar !i mai înainte, cu Alexandru David, Petru
Moghileanschi, Alexandru Ia$imirschi am deschis
colec$ia „Bibliografica” !i am pus pe temei !tiin$ific
elaborarea lucr"rilor bibliografice despre persona#
lit"$i !i de prezervare a memoriei literar#culturale
a Chi!in"ului. O munc" colosal" s#a depus la elabo#
rarea lucr"rilor teoretico#practice de biblioteconomie
(personal, am editat 26 de titluri ca autor, coautor,
coordonator), care ne#au adus premii !i un plus
de imagine BM, considerat" acum institu$ia care î!i
elaboreaz" con$inutul necesar dezvolt"rii !i form"rii
continue. A fost editat !i un volum despre istoria

Bibliotecii, de la întemeiere pân" la 1940, fiind
o carte de referin$" pentru cercet"tori, studen$i !i
elevi. Cu titlu de unicat au fost !i editarea primelor
Bibliografii: a Municipiului Chi!in"u, a Bibliotecii
Municipale, a volumelor „C"r$i cu autografe !i dedi#
ca$ii din colec$iile BM” !i alte proiecte de cercetare,
cum ar fi „Chi!in"ul în literatur"”, „Chi!in"ul în
pictur"” !.a. În acea perioad" s#a impus !i deschi#
derea Bibliotecii de Drept, pe care am dotat#o cu
literatur" nou", calculatoare !i alte mijloace tehnice.
Inaugurarea Bibliotecii „Adam Mickiewicz”, de carte
polonez", ne#a deschis calea spre un alt proiect !i
anume, cel de colaborare a BM cu Seimul Poloniei.
Nu pot s" trec cu vederea crearea primului site care

s#a învrednicit de Marele Premiu al Funda$iei „Soros”,
a primului catalog electronic, pe care l#am numit
„Metro”, constituirea unei reviste de specialitate,
BiblioPolis, care a s"rb"torit la ziua de na!tere
a Luceaf"rului Poeziei Române!ti 20 de ani de la
fondare. &i deoarece providen$a ne#a d"ruit un mare
academician eminescolog, pe domnul Mihai Cimpoi,
a fost de datoria noastr" s" cre"m Centrul Academic
Interna$ional Eminescu (CAIE), unde se g"se!te
întreaga colec$ie eminescian" a domnului academi#
cian, dar !i alte volume adunate în cele dou" decenii
de existen$" cu tematic" eminescian", de asemenea,
!i picturi, CD#uri etc. O parte din lucr"rile Congresului
Mondial al Eminescologilor, desf"!urat anual la
Academia de &tiin$e a Moldovei, au loc !i la CAIE.
O surpriz" pl"cut" pentru bibliotecari !i utilizatori a
fost elaborarea primului manual de identitate. Din tot
sufletul îmi doream s" consolidez o echip" creativ"
care s" poat" r"spunde la oportunit"$i !i provoc"ri,
la tehnologia în alert" dezvoltare, la noile modele de
activitate !i la schimbare, la fel de alerte întru satis#
facerea a!tept"rilor utilizatorilor no!tri. Pentru ei am
organizat „Biblioteca mov”, Zilele FedEx@Hasdeu,
Cafeneaua „Chindii profesionale” !.a. Când am mai
prins puteri, am elaborat prima Strategie de dezvol#
tare a BM (2008#2017) !i... aici m" opresc, c" au
fost multe#multe momente#realiz"ri, care au influ#
en$at bunul mers !i imaginea de succes a Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”, ar fi o în!iruire prea lung".

R.R.: Pare ciudat, dar e un fapt real: cu ceva
timp în urm" majoritatea iubitorilor de lectur", locuind
cu chirie $i la c"mine, având lipsuri de tot felul, se
str"duiau s" cumpere c"r!i, s" încropeasc" de la
zero biblioteci personale, dac" nu aveau mo$tenite
de la p"rin!i. Acum, o mare parte din tineri, în special
cei cu a$a#numitele joburi profitabile, tr"ind în apar#
tamente noi, comode, înzestrate cu ma$ini automate
de tot felul, nu dispun nici m"car de un raft de c"r!i,
ba chiar de nicio carte. În sprijinul acestei afirma!ii
pot aduce declara!ia artistei poporului Ninela Caranfil,
f"cut" la o lansare de carte a regreta!ilor Vlad Pohil"
$i Valeriu Ra!". Distinsa doamn", aflându#se în vizit"
la un bog"ta$, a încercat, f"r" rezultat, s" descopere
în palatul acestuia m"car o carte. La nedumerirea
ei, gazda a r"spuns senin: „Dar la ce#mi trebuiesc
c"r!ile, s" se adune praful pe ele? Am calculator $i
îmi este suficient.” Dac" acum bibliotecile personale
nu mai sunt la mod", ce crede!i, bibliotecile publice
au un mare viitor? 

L.K.: Acum tot mai mul$i tineri au informa$ia

!i cartea la purt"tor. La o
dezbatere despre cartea
electronic" !i cea tip"rit", un
tân"r participant s#a ridicat !i
a zis, ar"tând un Iphon: „Aici
am tot ce#mi trebuie”. &i avea
dreptate. L#am întrebat, mai
mult în glum", dac" va spune
pove!ti copiilor s"i, atunci când va avea familie, tot
de pe Iphon. S#a fâstâcit... !i nu a r"spuns. Nu toat"
lumea are Iphoane !i nu toat" lumea !tie a se folosi
la capacitate maxim" de un laptop, o tablet" sau un
telefon mobil modern. Vor mai exista înc" mult timp
(nu !tiu cât), cele 50 de procente de oameni din
comunitate care niciodat" nu merg la bibliotec".
Dintotdeauna bibliotecile au fost institu$ii utile
comunit"$ilor care le fondau. R"mân în continuare
utile, ba chiar în viitor vor fi !i mai solicitate. Pentru
c" extinderea vertiginoas" a volumului de informa$ii
face c"utarea foarte dificil" !i va fi nevoie de exper$i#
bibliotecari. Singura condi$ie pentru biblioteci de a
r"mâne pe linia de plutire !i în viitor este ca acestea
s" fie adânc ancorate în comunitate, s" simt" pulsul,
vocea, bucuria !i problemele comunit"$ii. Chiar nu
cred c" e o problem" lipsa bibliotecilor personale.
R"mâne mai mult teren de ac$iune bibliotecilor
publice, dar cre!te !i responsabilitatea bibliotecarilor
s" are (a ara cu plugul competen$ei) acest teren,
s"#l transforme în teren de posibilit"$i interesante
!i de joc atractiv al Bibliotecii. 

R.R.: Sunte!i „na$ul” de botez $i al altor proiecte
interesante, cum ar fi, de exemplu, „Chi$in"ul
cite$te”, ini!iat ca „Chi$in"ul cite$te o carte”, care
a fost preluat $i de Biblioteca Na!ional" pentru Copii
„Ion Creang"”, o serie de biblioteci publice raionale
$i s"te$ti% în alt" ordine de idei, mai este $i proiectul
„Novateca” – continua!i dumneavoastr"…

L.K.: Biblioteca Na$ional" pentru Copii „Ion
Creang"” l#a preluat cu alt titlu, dar cu acela!i sens.
M#a impresionat acest program de lectur" în SUA.
S#a dovedit eficient !i la noi, dar mai avem !i altele:
„Lecturile verii”, „Ora pove!tii”, care sunt la fel de
longevive, mai nou avem „B"t"lia c"r$ilor”, dup"
modelul clujean. Proiectul „Novateca” la noi a ajuns
cam târziu, când nimeni nu#l mai a!tepta, dar a
fost cel mai eficient !i interesant proiect, la care
au participat 28 de $"ri, desf"!urat sub diverse
denumiri. El presupune un program hub de înv"#
$are, de motivare, de sus$inere !i modernizare a
bibliotecilor. A modernizat peste 1000 de biblioteci
publice, proces la care am participat ca membru al
echipei „Novateca”. Biblioteca Municipal" a beneficiat
din plin de sus$inerea programului Centrului de
Excelen$" Profesional" pentru Bibliotecari, acum
„Campusul de competen$e”, dezvoltare servicii 1+1,
granturi mici pentru evenimente ca: Ignite#urile
(BiblioTalks) !i dot"ri, replicare servicii, instruiri,
deplas"ri !i vizite de documentare !i schimb de
experien$", elabor"ri de strategii etc. Sunt fericit"
c" am participat, la sfâr!it de carier", în cel mai
fabulos proiect de modernizare a domeniului, având
pozi$ia de specialist în inova$ii. Nimic mai frumos
nu se putea întâmpla în via$a mea profesional".
Altfel spus, pot afirma: Eu am tr"it „Novateca”!

R.R.: O aniversare presupune $i un bilan!, în
plan profesional. &tiu c" rodul muncii din ultimii ani
în ajunul s"rb"torii s#a materializat $i în trei lucr"ri
de/$i despre Lidia Kulikovski… 

L.K.: M" tem de bilan$uri, e ca !i cum ai trage
linie, iar eu mai am de scris !i cercetat. BM e creator
de con$inut bibliologic !i biblioteconomic, apreciat"
cu premii anuale pentru publica$iile ei. În Republica
Moldova este o penurie de lucr"ri teoretice. A!a
c" am început s" scriu, s" creez con$inut mai mult
biblioteconomic, decât bibliologic. Mi#a pl"cut !i chiar
m#a captivat aceast" preocupare, devenind în timp
una preferat". Imboldul de a face acest lucru a fost
concursul de scriere a manualelor de specialitate,
lansat de Funda$ia „Soros”. Spre satisfac$ia mea,
s#a dovedit a fi chiar foarte bun (stra!nic de
„modest"” sunt, mai bine m" ironizez singur",
decât s#o fac" al$ii!), manualul a ob$inut mai multe
premii na$ionale !i interna$ionale. 

De vorb! cu Lidia Kulikovski (II)
Raia ROGAC
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Am mai scris volume în diferite proiecte:
EuroAsia – propunere de cercetare de
la regretatul scriitor Ioan Mân!scurt!,

Academia de "tiin#e a RM $i „Novateca”. Ultima
carte, deocamdat!, se nume$te Ludicul în activitatea
bibliotecilor publice. Vademecum $i e o revenire
la un proiect „Novateca”, încheiat, dar drag mie,
$i l%am realizat pentru c! promisesem. Mai am în
„laboratorul meu” patru proiecte, patru titluri, care
vor ap!rea unul câte unul anul acesta $i anul viitor.

R.R.: Suntem aproape de finalul discu!iei
"i nu puteam s# nu v# întreb, chiar dac# "tiu c#
producându$se o mare minune "i întorcându$v# în
alegerea profesiei, a!i pleda tot pentru profesia de
bibliotecar. Cum "i când a încol!it aceast# dragoste
miraculoas# "i cine v$a fost modelul de urmat
în acest sens? 

L.K.: Niciodat! nu m%am gândit s!%mi schimb
profesia. Sunt mândr! c! sunt bibliotecar, oriunde
merg m! prezint ca bibliotecar, de$i am regalii pe
care le pot pune înainte. N%am avut modele chiar
de la începuturi, m%am îndr!gostit de bibliotec! $i
de profesie. M! îndr!gosteam de diferite aspecte
biblioteconomice: un timp, cel mai important lucru mi
se p!rea c! este procesul de achizi#ie, pe care l%am
f!cut ca pe un spectacol. Apoi am f!cut cercetare
bibliografic! $i spuneam tuturor c! mai interesant!
munc! nu exist! – s! radiografiez activitatea unei
personalit!#i, s! ac#ionezi ca o raz! roentgen,
elaborând o oglind! a personalit!#ii bibliografiate,
prezentate a$a cum a fost, cum a tr!it, cum $i cu ce
a contribuit, $i atunci când nu se afl! în fa#a oglinzii,
sau când nu mai este... (ca monografia bibliografic!
consacrat! regretatului Nicolae Dabija, lansarea
c!reia n%am reu$it s%o facem din cauza pandemiei).
S! bibliografiezi un subiect sau o institu#ie e un lucru
mare. Când am scris primul manual m! gândeam
c! e cea mai interesant! activitate în bibliotecono%
mie. M%am îndr!gostit de activitatea de formare a
bibliotecarilor (Universitatea de Stat din Moldova),
apoi mai frumoas! z!bav! nu a existat decât
formarea continu! a bibliotecarilor $i m%am scufundat
în aceast! activitate. F!ceam cursuri cu subiecte de
care nimeni nu se apuca, cred c! am cele mai multe
cursuri cu acte în regul!: Curricula, Agenda, Suport
de curs. Apoi m%am îndr!gostit de Campaniile
de promovare aplicat! a Creativit!#ii $i Inova#iei,
a "tiin#ei, a Instruirii non%formale. Am în#eles c!
dac! dore$ti ca oamenii s! îmbun!t!#easc! ceva,
s! creeze, s! inventeze ceva – introducerea unui

dram de nebunie $i mai multe dramuri de umor
$i libertate – sunt metode care asigur! rezultate,
succes $i folos. Am mai spus, dar repet, eu nu am
f!cut management, eu l%am tr!it, eu n%am f!cut
biblioteconomie, eu am tr!it%o. Referitor la modele.
Cred c! succesul nu îl ob#ii doar urm!rind sau dep!%
$ind un model, nu ob#ii m!iestrie individual! doar
imitând un model. Da, cu siguran#!, modelele ne
pot deschide ochii, ne pot influen#a, dar copiindu%le
ajungem s! fim juc!tori de%a prinselea... or, noi nu
vrem s! fim ce%i din urm!. Mi%am creat, din capul
locului, modelul meu unic, original (iar!$i, foarte
„modest!” sunt!), marca Kulikovski, care prevedea
ridicarea cât mai sus a stindardului BM.

R.R.: Au fost bibliotecari "i B.P. Hasdeu, "i M.
Eminescu, "i L. Blaga, "i Ana Blandiana, "i este "i
Lidia Kulikovski, care, în Chi"in#ul de pe "apte culmi,
rotunje"te de zece ori "apte urcu"uri ale destinului. 

L.K.: Au fost $i Johann Wolfgang Goethe,
Benjamin Franklin, Mao Zedong, Constantin Noica,
George C!linescu, George Bacovia, Ioan Bianu,
Nicolae Manolescu, Ivan Bunin, Anatole France,
Amos Oz, Alexandru Soljeni#ân, Nicolae Steinhardt,
Lewis Carroll, Nicolae Iorga etc. Aceste personalit!#i
notorii doar au trecut prin bibliotec!, cu excep#ia lui
George Luis Borges (directorul Bibliotecii Na#ionale
a Argentinei), Nicolae Steinhardt (Bibliotecarul
M!n!stirii Rohia, Maramure$) Ioan Bianu (direc%
torul Bibliotecii Academiei Române), B.P. Hasdeu
$i Nicolae Iorga, responsabili pe diverse domenii.
B.P. Hasdeu a scris $i despre biblioteci în scurta%i
experien#! bibliotec!reasc!, Nicolae Iorga a propul%
sat proiectul de deschidere a bibliotecilor populare
(publice) în fiecare localitate. Sunt departe de ei,
am preferat s!%i citesc, dar am scris $i scriu despre/
$i pentru biblioteconomie. Profesia de bibliotecar
are acum o cu totul alt! semnifica#ie $i bibliotecile
$i%au schimbat de multe ori „haina”, rolurile $i res%
ponsabilit!#ile. 

R.R.: Sunte!i, f#r# doar "i poate, mândr#
de profesia îndr#git#. Ea v$a ales sau, totu"i,
dumneavoastr# a!i ales$o? 

L.K.: Da, sunt mândr!. Eu zic c! ea m%a ales
pe mine, precum $i c!r#ile, am impresia c! de fiecare
dat! ele m! g!sesc pe mine. Visam de mic! s! devin
buc!tar%$ef la un restaurant, convins! fiind c! îi pot
aduce m!car o stea Michelin, g!team din clasa a IV%a
pentru toat! familia. În clasa a noua (1967), voiam
s! m! fac ambasador, doar a$a îmi închipuiam

eu c! pot c!l!tori $i vedea lumea. M%am înscris
la Institutul de Rela#ii Interna#ionale din Moscova.
Mi%au cerut CV%ul, notele, o caracterizare semnat!
de directorul $colii, dar pân! la sfâr$itul anului am
uitat c! m! pornisem s! înv!# la Moscova. A venit
r!spunsul: admis!! Mare bucurie! Dar m!mica, atunci
când i%am spus, s%a luat cu m!tura dup! mine prin
ograd!, „altoindu%m!” din când în când $i zicându%mi:
Da ce, nu%s universit!#i în Moldova? Nu%i universitate
la B!l#i, aproape de cas!? $i… poc! Nu%s universit!#i
la Chi$in!u? $i… poc! N%am „gogit” mult, pentru c! eu
îmi imaginam c! sunt cea mai bun!, dar avea s! aflu
c! Moscova trebuia s! includ! obligatoriu câte unu%
doi candida#i din republicile surori, se vede c! al#i
pretenden#i din Moldova n%au fost $i asta m%a lecuit
fulger!tor! Când am depus actele la facultatea de
drept, am telefonat acas! s! m! laud, dar m!mica nu
$i nu. Am mai f!cut o încercare disperat!, spunându%i
c! prefer s! fac actorie la Teatrul de p!pu$i. Reac#ia
m!mic!i nu s%a l!sat mult a$teptat!, întrebându%m!:
tu ai v!zut vreun actor care s! se poat! hr!ni din
salariu? Am ascultat%o $i am depus documentele
de admitere la facultatea de filologie cu specializare
în biblioteconomie.

R.R.: La încheierea acestui sincer dialog a"
vrea s# "tiu dac# anume dragostea de lectur#
a fost determinant# în alegerea activit#!ii de munc#
în bibliotec#.

L.K.: Nu, lectura era pasiunea mea de mic!.
Niciodat! nu legam lectura de ce a$ fi vrut s! devin
în profesie. Am descris mai sus cum umblam cu
documentele, într%o singur! zi le%am depus $i le%am
retras de la dou! institu#ii $i de la dou! specialit!#i
diametral opuse. Poate, din subcon$tient, lectura m%a
îndreptat spre filologie. A jucat un rol mare $i p!rerea
mamei, care voia pentru fiica ei o profesie lini$tit!.
Drept c! eu n%am fost lini$tit!. Am ales s! conduc
o bibliotec! $i am ridicat%o în prim%planul domeniului.
Aveam totdeauna pentru Biblioteca mea, în inim! $i
în minte, idei $i proiecte revolu#ionare. Au fost multe
pe parcursul a aproape un sfert de veac: schimbarea
modului de organizare, a direc#iei, a paradigmei, a
con#inutului $i imaginii. Mul#i m! numeau „vulcanica”,
„europeana” $i „rebela domeniului biblioteconomic”.
Îmi pl!ceau aceste etichet!ri, mai ales ultima. Chiar
am fost $i sunt o rebel!!

R.R.: La aceste complimente care v# plac,
ad#ug#m multe ur#ri de s#n#tate, prosperitate
"i succes! La mul!i – mul!i ani!

Iulian Chivu, Premise române!ti de filosofie
liminar", Editura Sitech, Craiova, 2021

M!rturisesc convingerea c! etnologia româneasc!
(cultura popular!, în genere) ofer! în planul material
$i al expresiei suficiente premise ale unei filosofii
a vie#ii $i a mor#ii cu importante amprente autohtone
de existen#ialism – prolegomenele unei filosofii a
fiin!ei române"ti, cum ar fi spus Constantin Noica.
Premisele acestei filosofii se g!sesc efectiv în
credin#e $i ritualuri, în contemplativul liric, în reflexi%
vitatea faptului baladesc, în aspira#iile alegoriilor, în
spa#io%temporalitatea basmului ca $i în profunzimea
faptelor simple, dar semnificative. "i, nu în ultimul
rând, în gândirea echilibrat! prin semnifican#i $i
semnificare în limb!, în spiritul s!u perceptibil în
euritmie fonetic! $i sintactic!, în figurativ, în atitudini
$i idei. (Autorul, la începutul Capitolului I)

A. Sacerdo!eanu, Emil Vârtosu, Unirea
Românilor. 1599#1859#1918, Editura Arhiepiscopiei
Arge"ului "i Muscelului, Curtea de Arge", 2018

Tocmai pentru a marca evenimentul aniversar
al unui veac de unire a celor trei &!ri Române
într%un singur stat, consider!m a fi binevenit! reedi%
tarea volumului semnat de înv!#a#ii istoriei Aurel
Sacerdo#eanu $i Emil Vârtosu. Cartea, ini#ial editat!
de Prim!ria Bucure$tiului în 1938, mai apoi de
Arhiepiscopia Arge$ului $i Muscelului, este reeditat!
ast!zi tot cu sprijinul generos al Prim!riei Capitalei,
prin Centrul ArCuB, subordonat acestei institu#ii.
Vii $i alese mul#umiri, pentru toat! osteneala! 

Studiul este remarcabil! Cele ce sunt, oarecum,
inedite, ca piese aparte, sunt portretele lui Mihai
Viteazul dinainte de 1846, care au stat drept model
portretisticii de mai târziu' portretele lui Alexandru
Ioan Cuza $i ale doamnei Elena, acte din veacul al

XIX%lea $i anumite imagini
din pres! care au descris
cu entuziasm Sfânta Unire
de la 1918.

Rug!m pe Domnul
Dumnezeu s! primeasc!
rug!ciunile noastre de
mul#umire $i recuno$tin#!
c! în decursul Istoriei
Românilor, nu ne%a
p!r!sit $i mor#ii nu ne%a
dat definitiv, a$a cum
doreau neamurile dornice
de prad! $i nimicire!

De asemenea, rug!m
pe Domnul Dumnezeu

s! binecuvânteze România românilor, de pretutindeni,
cu pace, s!n!tate $i prosperitate de%a pururi!

Cinstim memoria tuturor românilor $i a celor ce
ne%au ajutat în epopeea unic!, lupta pentru Unirea
cea Mare $i Sfânt!, a$ezat! pe temelia martiriului,
pentru n!dejdea d!inuirii!

Mul#umim $i celor de azi, urma$ii martirilor
na#ionali de ieri, care se apleac! recunosc!tori
$i sfielnici asupra jertfei unice din istoria omenirii
$i din istoria noastr! româneasc!!

Ne bucur!m de apari#ia acestei c!r#i unice,
pe care din iubire de #ar!, unit! pe veci, istoricul
Florin "andru, cu entuziasm, ne%a încredin#at%o
spre reeditare.

Doamne, Dumnezeule, ap!r! $i binecuvânteaz!
România! (ÎPS Calinic Arge$eanul, pe coperta
a patra)

Virgil Ciuc#, Blestem str"bun, Editura Ro.cart,
Bucure"ti, 2020

Dintre poe#ii din diaspora care scriu o autentic!
poezie patriotic! $i o r!spândesc atât în România,
cât $i în America se desprinde dl Virgil Ciuc!, poet
autentic, de intens! vibra#ie $i tr!ire a spa#iului
originar oltenesc $i a #!rii întregi, care p!streaz!
m!sura $i echilibrul în afirmarea sentimentelor,
în sensul c! acestea formeaz! pe de% a%ntregul
substan#a poetic! $i confer! autenticitate
$i originalitate discursului poetic.

Volumul de fa#! al dlui Ciuc! con#ine versuri
de înalt! rezolu#ie mitologic! $i militant! care%l a$az!
pe poet în rândul scriitorilor români importan#i care
s%au a$ezat pe tot mapamondul. (Aureliu Goci,
pe coperta a patra)

Semn(al) de carte
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!tiin"a, parte a culturii

Hidrogenul (H) este considerat combustibilul
!i purt"torul de energie al viitorului, „p"cura
verde” a anilor ce urmeaz". De!i nu exist"

în form" pur" în natur", este al zecelea cel mai
r"spândit element, fiind prezent în ap", în gazul
metan, chiar !i în corpul uman, unde apa este
prezent" în propor#ie de 60$55%. 

În stare gazoas" este extrem de u!or, în cazul
unei scurgeri accidentale, de exemplu, din rezer$
voarele unui autobuz urban, hidrogenul urc" în
atmosfer" cu 20 metri/secund"!

Este inflamabil, incolor, inodor, insipid, H elemen$
tar fiind principala component" a universului, 75% din
masa acestuia. A fost folosit la umplerea dirijabilelor,
dar, dup" catastrofa imensului Hindenburg, distrus
de un incendiu devastator chiar dup" ce traversase
în 1937 Atlanticul, pu#in înainte de aterizarea la New
York, H a fost înlocuit cu Heliul în astfel de aplica#ii. 

Zborurile spa#iale nu ar fi fost posibile f"r" H,
folosit drept combustibil, în form" lichid", datorit"
imensei densit"#i energetice. Un kg de H are de
2,1 ori mai mult" energie decât un kg de gaz metan,
sau 2,8 kg benzin". S" ne amintim c" în Germania,
în 1937, Heinkel construise primul avion cu reac#ie
din lume cu motoarele alimentate cu hidrogen, c"
înc" din 1960 NASA (agen#ia na#ional" american"
aerospa#ial") se bazeaz" pe hidrogen pentru lan$
sarea rachetelor/navetelor spa#iale. Amintim c" în
1988 ru!ii au realizat un avion TU$154 alimentat cu
hidrogen lichid, un pas important în avia#ie, urmat de
Airbus, coordonator al unei echipe de 36 de firme la
proiectul Cryoplane, ce vizeaz" lansarea comercial"
a primului avion cu pile de combustie cu hidrogen
lichid pân" în 2030. Americanii de la Boeing au
propriul proiect, competi#ia s" tr"iasc", ea duce
omenirea la progresul material. 

Foarte recentul Raport de evaluare a progreselor
realizate în cadrul documentului „Calea c"tre Spa#iul
European Unic de Transporturi” relev" atât progresele
formidabile, dar !i minusurile, indicând m"surile
corective de luat, pentru ca obiectivele „C"r#ii Albe”
lansate în 2011 s" nu fie compromise. 

Scopul este, evident, de a reduce în ritm mult
mai alert decât pân" acum dependen#a de petrol,
de combustibilii fosili care conduc la emisiile GHG,
a gazelor cu efect de ser" responsabile de cre!te$
rea înc"lzirii globale, cu alaiul de efecte distructive
cunoscut. 

Comisia European! a lansat strategia,
programele, instrumentele, finan#"rile
considerate necesare proiectelor care

vor concura pentru fondurile europene, Adic" tot ce
este necesar ca #inta actual", foarte ambi#ioas", de a
reduce cu 60% emisiile de GHG în 2050 fa#" de 1990
s" fie atins", prin efortul conjugat al tuturor statelor
membre. Acest obiectiv se dovede!te dificil de pus
în practic" peste tot în lume. Dificult"#i pe care noi,
românii, le avem în aceste zile pentru ca PNRR s"
primeasc" avizul necesar de la Bruxelles. Personal,
sunt sceptic c" vom ob#ine sumele anun#ate din
fondurile europene, bani absolut necesari ca #ara
noastr" s" realizeze sarcinile asumate. Constat c"
nici m"car acum, pe ultima sut" de metri în cursa de
ob#inere a banilor europeni, noi nu lucr"m profesio$
nist, c" nu sunt implica#i suficient profesioni!tii, nu
sunt ascultate opiniile !i se lucreaz" în continuare
dup" ureche. Din p"cate, este relativ u!or de v"zut
c" e nevoie de în#elegerea profund" a documentelor
programatice emise de UE prin organismele sale, de
examinarea detaliilor, de adoptarea reformelor f"r" de
care nimeni nu va lua în seam" în!iruirea de proiecte
propuse, stadiul la care suntem azi, chiar în momen$
tul în care formulez articolul [finalul lunii mai – n.red.]. 

S" ne oprim la sectorul transporturi (public, privat,
persoane, m"rfuri, rutier, naval, aerian) responsabil
de 25$30% din emisiile de gaze cu efect de ser"
(GHG) unde, în ciuda unor eforturi remarcabile,
emisiile GHG au crescut cu 32% în 2018 fa#" de
1990, conform Comisiei Europene !i EUROSTAT.
Tot o statistic" oficial" a UE arat" c" în 2018 sec$
torul transport al celor 27 de state membre este înc"

dependent de petrol, de a!a$numi#ii combustibili
conven#ionali, unde benzina, motorina !i gazul
petrolier lichefiat sau gazul natural comprimat au avut
o cre!tere a consumului de 8% fa#" de 2011, fapt
ce a fost atent analizat de organismele competente
specializate, la cererea Comisiei Europene. 

Vânz!rile de vehicule electrice au fost în
2015 de 45.000 buc în UE27, ajungând în
2019 la 2,1 milioane, mai ales ca urmare

a subven#iilor acordate – capitol la care suntem chiar
frunta!i, de!i nu producem nimic înc", adic" finan#"m
din banii no!tri cercetarea !i produc#ia statelor care
sunt capabile s" fac" acest lucru. Eforturilor investi$
#ionale în sta#ii publice de înc"rcare a vehiculelor
electrice !i a celor hibride, plug!in, concretizate în
cele 2400 de sta#ii existente în 2011 în UE27 !i
175.300 existente în 2020 (la care le ad"ug"m pe
cele rapide, de ultim" genera#ie, în num"r de 19.500)
au încurajat tot mai mul#i oameni s" cumpere vehi$
cule electrice. Urma!ii întemeietorilor coloniei New
Haven pe continentul nord$american (actualul New
York), adic" olandezii, conduc clasamentul cu cele
58.300 de sta#ii publice de înc"rcat în 2020. Urmeaz"
Germania, cu 40.500, !i Fran#a, cu 38.000. 

Vehiculele pe baz" de hidrogen (FCEV), mai
ales autobuze urbane, camioane grele, locomotive
!i autoutilitare, apar în programele de fabrica#ie
ale multor companii. Personal, am mers câteva ore,
în Miami$Florida/USA, cu unul dintre cele 20 de
autobuze ale municipalit"#ii care erau alimentate cu
hidrogen din dou" rezervoare la 300 bari presiune.
Gazele emise erau de fapt vapori de ap"! Era prin
anul 2001, când participam la un dialog transatlantic
privind cooperarea industrial", pentru un viitor
mai bun. Am r"mas !i cu bucuria cunoa!terii unor
remarcabile progrese – nu este loc aici s" dezvolt –
dar !i cu triste#ea atacului f"cut de prietenii !i vecinii
no!tri, care în cele trei zile ale workshop$ului au f"cut
tot ce au putut ei ca s" îndrepte spre mine fel de fel
de ONG$isti, jurnali!ti, care s" cear" explica#ii cum de
am otr"vit noi pe!tii din Tisa !i din Dun"re, poate !i
din Atlantic, nu$mi aduc bine aminte acest am"nunt.
Era vorba de incidentul de la o fabric" australian",
care recupera aurul !i argintul din haldele de steril
r"mase dup" mineritul din zona Baia Mare. R"mase
– nu c" eram noi risipitori atunci, din contra, ci pentru
c" nu aveam tehnologia care s" permit" extrac#ia
profitabil" economic a celor 8$11 grame aur per
ton" steril !i a celor 10$34 grame argint existente
în haldele r"mase. Dup" câteva zile de ploi toren#iale,
a cedat iazul de decantare, insuficient de rezistent la
astfel de situa#ii, apa otr"vit" deversând !i provocând
ceva pagube, mult mai mici decât au fost prezentate,
dar pagube totu!i. Investitorii str"ini aveau !i atunci,
ca !i acum, întâietate fa#" de cei autohtoni, a!a c"
noi am r"mas cu ru!inea, iar str"inul investitor s$a
mutat pu#in mai la nord, în Ucraina, care avea halde
!i mai multe, cu con#inut de metale pre#ioase !i mai
mare, luând !i profitul, f"r" ca statul român s"$!i
exercite dreptul la suveranitate !i s" recupereze
pagubele. Haldele cu mult aur !i argint au fost
vândute chinezilor, ferici#i c" au mai g"sit cadmiu,
o alt" raritate valoroas". Au fost 500.000 tone, din
care ei au extras cel pu#in 5 tone aur !i 18 tone
argint. 

Revenind, autobuze cu hidrogen se produc
azi de c"tre mai multe firme, din Germania,
UK, Fran#a, Polonia, mai multe municipa$

lit"#i europene introducând în transportul urban noile
modele. Anul trecut, o companie olandez" a adus
un astfel de autobuz care a f"cut curse timp de o
s"pt"mân" în Bucure!ti. Nu !tiu dac" unicul produ$
c"tor bucure!tean de autobuze, BMC, ar avea
curajul s" investeasc" într$un model propriu, când
el nu câ!tig" nicio licita#ie prin Bucure!ti, tr"ind din
exporturi. Pentru c" statul nostru nu încurajeaz"
capitalul autohton, din contra, a!a cum face !i cu
ramele de metrou produse la Arad pe baza a dou"
licen#e ultraperformante, cu locomotivele produse la
Craiova !i exportate în Austria !i Suedia, cu FCEV

f"cute la ICSIM Râmnicu
Vâlcea, în cinci variante
constructive, care ar putea
asigura transportul persoa$
nelor în gr"dini botanice, zone
istorice ale capitalei !i altor
mari metropole, în situri istorice. Am informa#ii
verificate c" RAR (Registrul Auto Român) refuz"
omologarea, în schimb, la noi circul" prin spa#iile
de genul exemplelor de mai sus ma!inu#e f"cute
din componente chineze!ti în Ungaria, unde sunt
omologate, putând deci circula !i la noi. Germania
a introdus trenul pe hidrogen înc" din 2018, Austria
din 2019, acolo unde erau folosite locomotive Diesel,
adic" în zone de munte, f"r" electricitate, din motive
de costuri prohibitive. Autoturisme sau autoutilitare se
produc de c"tre cel pu#in 12 companii diverse, printre
care Toyota, Tesla, Hyundai, Renault, Mercedes,
BMW, Volkswagen, Kya, Fiat, Volvo, Ford etc. 

Japonia, cu cele mai multe sta#ii de alimentare
cu H din lume, a anun#at c" vrea s" fie lider la
automobile pe baz" de H. 

China, cel mai mare produc"tor de H din lume, se
bazeaz" pe H pentru a atinge neutralitatea climatic"
în 2060, iar în Marea Britanie firmele Jaguar !i Land
Rover (de#inute de indienii de la grupul TATA) au deja
modele pe H. Greutatea redus", autonomia mare
!i reînc"rcarea rapid" sunt trei argumente solide
pentru vehicule grele, trenuri, dar !i autoturisme/
autofurgonete. 

Blocul economic din care facem parte, UE, a
anun#at c" va deveni neutru din punct de vedere
climatic în 2050 !i c" mizeaz" pe hidrogen pentru
atingerea obiectivului. UE are o strategie clar", a
lansat programul Green Deal, a alocat sume imense
pentru cercetare, având pozi#ie de lider în noile
tehnologii, pe care dore!te s" o men#in". România
are o serie de avantaje comparative !i competitive
chiar în domeniul hidrogenului. ICSI Râmnicu Vâlcea,
un institut na#ional de cercetare$dezvoltare în dome$
niul hidrogenului !i al izotopilor s"i, deuteriul !i tritiul,
are realiz"ri notabile. Concret, de#ine tehnologii
de fabrica#ie a pilelor de combustie PEM (proton
exchange membrane) cu care a echipat cele cinci
prototipuri de autovehicule cu hidrogen, produce
hidrogen prin electroliza apei, are realiz"ri în stocarea
hidrogenului în butelii la 300 !i 700 bari, particip"
la proiecte europene de cercetare în consor#ii cu
prestigioase universit"#i, institute de cercetare,
companii private etc. 

Universit!"ile tehnice din Bucure!ti, Ia!i,
Timi!oara, Cluj, Gala#i, Pite!ti, Constan#a
au preocup"ri în domeniu. România, care a

fost lider european în extrac#ia !i rafinarea petrolului,
a produs hidrogen prin reformarea gazului metan. Noi
avem cel mai mare parc eolian onshore (pe uscat)
din Europa, circa cinci mii Mw în Dobrogea. Cum
!tim deja, energia electric" eolian" este volatil",
vântul bate când vrea, de multe ori, producem masiv
electricitate !i nu avem clien#i, fie o export"m pe
foarte pu#ini bani (atunci când to#i au energie), fie
orient"m palele uria!elor turbine paralel cu vântul,
ca s" nu producem. Adic" risipim ce nu avem,
energie, pentru c" nu putem s" o stoc"m. Electroliza
apei, cu instala#ii ajunse azi la zece Mw, pe baz"
de electricitate din eoliene, în scopul producerii de
H verde, deschide o nou" perspectiv", o solu#ie de
trecere la economia hidrogenului. Energia electric"
poate fi astfel stocat" prin producerea H, un excelent
purt"tor de energie. H curat, verde, cum deja a intrat
în documentele UE, este cel puternic finan#at de UE,
deoarece, spre deosebire de H albastru, ob#inut prin
reformarea gazului metan, ori a H gri, derivat din
combustibili fosili, nu polueaz" prin arderea sa.
H verde este ideal pentru realizarea obiectivului
major asumat de UE de a ajunge la near to zero
gaze cu efect de ser" (GES). Neutralitate climatic"
în 2050, conform strategiei europene. Pionieri ai
extrac#iei !i utiliz"rii gazului metan, românii au o re#ea
imens" de transport !i distribu#ie a gazelor naturale
considerate drept combustibilul tranzi#iei la economia
neutr" din punct de vedere climatic. 

Spre o economie bazat! 
pe hidrogen (II)

Gheorghe OLTEANU
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Face Magda Ursache
în romanul Ars
expectandi (Editura

Eikon, 2021), o radiografie a
lumii noastre p!lit! de corecte
politic pandemii sociale,
literare, planetare, foarte
virulente "i recente, precum
recen#i îs "i scriitorii, "i doctorii,

"i, mai cu seam!, universitarii "i politicienii ajun"i
pestri#i dup! multele schimb!ri de culoare încercate
pe$ncercate când cu steaua, când cu crucea, când
f!r! niciun Dumnezeu, ap!ru#i ca ciupercile vag
comestibile dup! ploaia de zoaie de când cu venirea
lui Godot mult a"teptatul pe chiar p!mântul nostru
cu un cer de cocleal! democrat$original!. 

Pe canavaua unei pseudopove"ti de dragoste
cu gust de dragoste multi$etnic!, scriitoarea recurge
la ilustrarea peisajului$jungl! socio$medico$literar$
cultural, cu iriz!ri de politichie la vreme de pandemie
(c! e$n floare, cum se "tie!) în care împlete"te ea
crâmpeie de fire colorate din propria$i istorie de via#!
de c!rturar (n!scut, nu r!u$f!cut!) "i le împrumut!
personajului feminin Katherina – "i cuminte, "i
fierbinte, "i cu minte, fir!vioar!, g!lbioar! floare
rar!, care$ntr$o juma’ de veac, n$a dansat decât
o var! pu#in dulce, mult amar!, cu un persan ’nalt
de stat din neamul lui Arafat…

Cel!lalt personaj feminin este Magda U. – scrii$
toare cu care n$are, zice ea (cum care ea?, – autoa$
rea – Magda Ursache!), nicio leg!tur!… Cin’ s$o
cread! când o lume ia"iot! defileaz! rânduri$rânduri,
statornic, prin toate c!r#ile sale (y compris ale
B!trânului – jum!tatea perfect întregitoare a sufle$
tului s!u!), mai ceva decât clasa muncitoare spre
comunism pân! s! intre$n fund!tura preg!tit! ca
la carte în România noastr! de „agenturili str!ine!” 

Cât despre personajele masculine, re#in aten#ia
cititorului (dar mai cu seam! a cititoarelor) Silver "i
Onur – iadul dulce "i raiul doar întrez!rit, doi doctori
persani adjudeca#i de Caterina, pe cât de diferi#i,
pe atât de asem!n!tori, ajun"i prin România noastr!
bolnav!, ca un spital din care medicii autohtoni au

"ters$o engleze"te spre o lume mai pricopsit!
în argin#i, dar s!rac! de suflet.

Universul în care toate se fac "i se desfac r!mâne
unul "i acela"i în absolut toate scrierile Magdei
Ursache – Ia"ul s!u "i al lui Petru, Ia"ul cu str!zile
lui înc!rcate de poveste, cu universitatea, cu lumea
literar!, cu Ciricul, cu Copoul, cu Bojdeuca, cu bunele
"i cu relele. O, nu, s! nu v! treac! prin minte c!
avem de$a face cu o scriitoare provincial! care bate
apa$n piu! despre mereu acelea"i personaje pe tema
Mi"u St. Popescu vrea s! divor#eze, ca s! afl!m în
final c! Madam Popescu nu mai d! divor#… Ia"ul ei
este România întreag! n!ucit! de mori"ca bezmeticei
politici multi$partinice cu o unic! doctrin! – c!p!tuiala,
peste care s$a a"ternut imperial interna#ionalist
proletara molim! cu numele de Covid.

Magda Ursache nu contene"te s! nemu$
reasc! prin scrisul s!u (înnobilându$le
"i nimicnicia, "i nemernicia!) ni"te con$

temporani care alc!tuiesc fauna bufon! de prin
cel târg cu dulcile lui coline, înfigându$le în gogoa"a
goal! care le #ine loc de plin, un bisturiu, ba chiar un
"i" de ironie, mai ascu#it decât toate acele dintr$un
insectar de la Antipa "i, de data aceasta, prin romanul

amintit, o investe"te pe Magda U. cu puteri depline
s! dea cu barda$n putregaiuri "i cioturi de tot felul,
dar cu preten#ie de… telectuali.

Prev!z!toare (Doamne fere"te de$ar nimeri
cartea "i în mâna unor inocen#i cititori de… manele!),
autoarea acestui mic manual de tehnica a"tept!rii –
Ars expectandi începe fiecare capitol cu câte un
fragment de poem din (de)lirica mai mult sau mai
pu#in recent! – ca "i cum ar vrea s! atrag! aten#ia
c! atunci când e vorba de corectitudine literar!,
lucreaz! cu materialul clientului "i, c! povestea de
iubire strecurat! printre temele cu adev!rat de luat
în seam!, nu$i decât acadeaua cu gust de nuc!
verde "i arom! de cafea, dintr$un basm cu$Ali Baba… 

Dar deloc prevenitoare, ea îl poart! pe cititorul
dedulcit la literatur!, pentru care nevermorul nu
va rima niciodat! cu cel ghem de bezn! toars! din
fuiorul ve"niciei, printr$un fascinant univers livresc
cu care, dac! se i întâmpl! s! nu fie pe de$a$ntregul
familiar, îl prive"te, n$are decât s!$"i pun! la punct
zestrea cultural!, cât starea de alert! (vita nostra
brevis est!) o zbughe"te spre cea de urgen#! (brevi
finietur), cu trecere prin de"ertul de cenu"! al unei
lumi în care nu se mai întâmpl! nimic (bun).

Cine n!a citit ce a mai scris Magda Ursache
pân! la acest roman – de dragoste? de dor
de dragoste? de a"teptare cu art! a acelui

miracol care nu se$ntâmpl! (când se$ntâmpl!!) decât
o dat!: un ceas, o zi, o lun!, o var!, un an sau
cincizeci – totuna, s! fac! bine s! citeasc!! Va avea
privilegiul de a pricepe cât de cât ceva din lumea în
care ne$am aruncat cu ochii închi"i printr$o pseudo$
revolu#ie, spre a da de ceva nou, s!tui de o lume
în care fuseser!m #inu#i cu gura închis! ca nu cumva
s! ni se sub#ieze limba de lemn de esen#! slab! "i
s! devin! t!i" de brici. Ce a urmat apoi, am v!zut,
vedem. De unde salvarea? De la iubire poate. Nu,
nu de la iubirea aceea ca un sport$acroba#ie, ori ca
o buruian! crescut! pe un maidan f!r! dragoste. De
la iubirea în stare s! dea a"trilor pulsa#ie de inim! de
muritor fericit c! este m!sur! ve"niciei care, f!r! frân$
gerea lui, n$ar fi decât o nebunie "i trist!, "i goal!… 

Pentru reducerea noxelor la arderea gazelor naturale, amestecul cu
hidrogen poate fi solu#ia, cel pu#in pe durata tranzi#iei spre neutralitate
climatic!. Amestecul cu pân! la 20% a hidrogenului cu gazele naturale

în conductele actuale din re#eaua na#ional! de transport, administrat! de
TRANSGAZ, dar "i în re#eaua de distribu#ie ENGIE, EON sau ROMGAZ, este o
solu#ie pân! la noul sistem de conducte care s! fie compatibile cu H. Hidrogenul
atac! o#elul din care sunt fabricate conductele actuale, f!cându$l friabil, dar teste
vechi de peste 50 de ani au demonstrat c! amestecul de 10% H cu gaz metan
este fezabil. Emisiile de GES vor fi reduse pe m!sura cre"terii ponderii H în
amestec cu gazul metan, în sincronism cu #intele de reducere gradual! a polu!rii. 

Dup! ce timp de peste "apte ani autorit!#ile române au e"uat în elaborarea
unei strategii energetice, nu avem înc! o strategie a H, document absolut necesar
pentru atragerea de fonduri europene, dar "i pentru valorificarea poten#ialului
de cercetare$dezvoltare pe care$l avem, a"a cum am ar!tat anterior. Aceasta
în condi#iile în care noi am semnat in 2018 Conven#ia de la Viena (era perioada
pre"edin#iei Consiliului UE de c!tre Austria) "i avem publicat un document oficial
al guvernului de preg!tire a economiei hidrogenului. 

Concret, este sus#inut demersul fostului Combinat siderurgic de la Gala#i
(azi de#inut de indienii de la GUPTA, urma"ii lui Mitall Steel) de a înlocui cocsul
metalurgic cu H albastru "i apoi cu H verde, ob#inut cu electrolizoare de 10 Mw,
alimentate cu energie eolian!. Proiectul companiei GSP (grup servicii petroliere,
de#inut de omul de afaceri Gabriel Com!nescu) de a produce H pe amplasa$
mentul fostei centrale termice pe lignit de la Halânga$Mehedin#i, cu electroli$
zoare alimentate cu energie regenerabil!, este sus#inut de guvern prin compania
Romgaz Media, partener în acest proiect care a"teapt! finan#are european!.
Grupul GSP a cump!rat peste 128 de hectare ale fostei termocentrale Halânga,
trecut! în patrimoniul Ministerului Energiei, dup! falimentul RAAN (Regia
Autonom! pentru Activit!#i Nucleare din Turnul Severin). Este un proiect original,
care const! într$o central! pe gaze naturale de 150 Mw, la care se adaug! 50 Mw
din panourile fotovoltaice. Energia verde solar! va alimenta electrolizoarele de
producere a H prin electroliza apei, care va fi apoi amestecat cu gazul metan,
reducând semnificativ gazele cu efect de ser! rezultate din arderea gazului
metan. Turbinele moderne produse de Siemens "i de General Electric pot arde
gaze în amestec cu pân! la 60% H, fiind testate la anduran#! "i montate în mai
multe proiecte pilot. Speran#ele sunt c! în 2023 proiectul s! fie realizat, urmând
apoi s! fie replicat în mai multe amplasamente. 

Dup! cum a relatat Profit.ro, inten#ia Romgaz este de a prelua "i distribu#ia de
gaze naturale din jude#ul Mehedin#i, azi proprietatea unei firme italiene. Sus#inerea
guvernului vine din ra#iunea c! un astfel de proiect poate contribui semnificativ
la realizarea angajamentului României de a cre"te ponderea energiei regenerabile
la 34,8% din mixul energetic actual. Exist! îns! reticen#e la Bruxelles, la Comisia
European!, privind finan#area prin PNRR a propunerii noastre de construire

a re#elei inteligente de distribu#ie a gazelor naturale. TRANSGAZ mizeaz! pe
fonduri de 600 milioane euro pentru nou! re#ea na#ional! de transport gaz metan
în amestec cu H "i e nevoie de eforturi serioase de a ob#ine aprobarea PNRR,
evident, în form! revizuit! dup! observa#iile anterioare. 

Compania GSP vrea s" cumpere centrala în cogenerare pe gaze
naturale care producea energia termic! a sistemului de înc!lzire
centralizat! a municipiului Buz!u, de#inut! de firma Ecogen Energy,

intrat! în faliment acum doi ani. Ecogen este controlat! de firma Romelectro (cea
care lucreaz! în consor#iu cu spaniolii de la Duro Felguera, intra#i în insolven#!,
la centrala pe gaze de la Iernut, proiect întârziat cu peste doi ani). %i acest proiect
este în acord cu obiectivul asumat de reducere a GES pe segmentul centralelor
de energie termic! a multor ora"e, unde eficien#a energetic! "i emisiile poluante
reduse sunt extrem de necesare. Se pune întrebarea justificat!, de ce nu
refacem transportul electric urban cu tramvaie pe trasee demult abandonate,
cu troleibuze, de ce, dac! tot suntem pe la coada Europei cu autostr!zile, nu
investim în re#eaua de cale ferat!, Este greu de admis faptul c! în 2019 viteza
medie realizat! pe CFR s! fie mai mic! decât media anilor 1937$1938! De"i
fabric!m vagoane de vitez! mare la Arad, de"i producem locomotive electrice
performante, pe care le cump!r! austriecii "i suedezii, dar nu le cump!r!m noi,
românii. Ramele de metrou produse la Arad nu ajung la metroul bucure"tean
nici dup! decizia instan#ei de judecat! care a anulat o licita#ie "i a repus compania
din Arad în drepturile de furnizor al Metrorex. Greu de în#eles, greu de acceptat,
dar se întâmpl!, în ciuda împrumuturilor masive pentru importuri. Atunci când
import!m sare de mas!, ap! mineral!, ceap!, cartofi, aluat congelat din cerealele
exportate, energie electric!, ciment, fier beton, table pentru caroseriile Dacia
"i Ford, este mai mult decât urgent! schimbarea gre"itei strategii care ne duce
în pr!pastie. 

Abrevieri: FCEV, vehicule cu pile de combustie alimentate cu H& GHG, green
house gases, echivalent GES, gaze cu efect de ser!& PNRR, planul na#ional
de redresare "i rezilien#!. 
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Unul dintre erudi!ii culturii na!ionale,
Zenovie Cârlugea, în vastul/solidul s!u
studiu Mihai Eminescu – dic!ionar esen!ial.

Oameni din via!a lui (Editura TipoMoldova, 2019),
reu"e"te s! pun! la temelia istoriei literare româ#
ne"ti o „ipostaziere poliedric! "i multirela$ional!”
a complexului, grandiosului "i paradigmaticului mit:
mitul Eminescu. Spirit al sintezei, cercet!torul Zenovie
Cârlugea, autor "i al altor lucr!ri punctuale (Eminescu
– mitografii ale dacoromânit"!ii, studii #i eseuri, I,
2011, II, 2013% Mihai Eminescu – drumuri #i popasuri
în Gorj, documentar, 2016), se angajeaz! într#un
demers spectacular#substan$ial de reflec$ie "i de
reconsiderare a celui mai inconfundabil fenomen
literar românesc care, s! fie clar, a salvat "i consfin$it
esen$ial identitatea "i fiin$a miraculoas! a neamului
în mijlocul c!ruia a ap!rut "i s#a dezvoltat. Proiectul
istoricului literar Zenovie Cârlugea, din perspectiv!
palimsestic#caleidoscopic!, se adaug! riguros
continu!rii celui al eminescologului Mihai Cimpoi –
Mihai Eminescu. Dic!ionar enciclopedic (Editura
Gunivas, Chi"in!u, 2013), contribuind astfel atât
la reificarea/reversibilitatea, cât "i la descifrarea
„enigmei lui Eminescu” (Rosa de Conte, Eminescu
sau despre Absolut, Cluj Napoca, 1990).

Fire vizionar!, exegetul are meritul de a gr!bi
"i legitima necesitatea antropologic! de identificare
a noi, sintagmatice dimensiuni biobibliografice ale
Marelui Poet. Analogia cu Mihai Cimpoi, care este
de p!rere c! „unghiurile exegetice, mereu înnoite,
determin! (în cazul lui Mihai Eminescu – n.n.)
o renun$are categoric! la vechile "abloane
interpretative”, nu este deloc for$at!. Ne baz!m,
tr!gând aceast! concluzie, pe convingerea lui
Zenovie Cârlugea c! numai în anumite „oglinzi ale
alterit!$ii” „personalitatea lui Eminescu se reflect!,
dincoace de o mitizare care a lucrat spornic "i,
mai ales, dincolo de imaginarul specios din anumite
construc$ii exegetice, cu întregul fream!t mundan
"i epidermic al fiin$ei omene"ti, cu preferin$ele,
cutumele, angoasele, complexele, reac$iile, implic!rile
"i evit!rile, atragerile "i respingerile, dar mai ales
cu iluziile uit!toare de sine "i deziluziile amarelor
reg!siri de sine”. Se poate chiar avansa ideea
c! reconstituirea metodic! a „lumii lui Eminescu”,
de c!tre cel din urm!, printr#un altfel de construct
memorialistic, contribuie fundamental „la rotunjirea
mitului privind Omul în manifest!ri "i implic!ri
contigente”. Manifestarea de c!tre Zenovie Cârlugea
a unei persuasiuni temeinice, deliberative, tematice,
transcende contextul istoric al contest!rii actualit!$ii
celui care metamorfozeaz! "i înnobileaz! „realitatea
realului” (Nietzsche). „Eminescu, constata Svetlana
Paleologu#Matta (Eminescu #i abisul ontologic,
Editura Augusta, 2007), atinge tonalit!$i "i armonii
înalte, care se afl! în noi, dar pe care va trebui s! le
descoperim”. De la acest deziderat porne"te istoricul
"i criticul literar Zenovie Cârlugea în întreprinderea
sa de a evoca vremurile "i oamenii din jurul lui Mihai
Eminescu, cu care acesta a intrat meteoric sau mai
a"ezat în contact, astfel încât s! deslu"im mai bine
splendoarea chipului s!u fizic, spiritual "i moral,
dar "i în$elesurile unui inegalabil „poet na$ional”
(G. C!linescu) în care, stabile"te Z. Cârlugea, s!#
l!"luia deopotriv! o con"tiin$! de român adev!rat
"i una de artist genial, de reformator al Poeziei
"i deschiz!tor de epoc! literar!.

Reflec!iile meticulosului autor al dic!io$
narului în discu$ie ilustreaz! mai mult decât
capacitatea deosebit! a unui intelectual#

elitist de a genera un pretext de revizuire a „cestiunii
lui Eminescu” "i de a putea r!spunde f!r! echivoc
întreb!rii (consacrat! deja de Adrian Dinu Rachieru
în Eminescu dup" Eminescu, Editura Augusta, 2009):
„ce facem cu/din Eminescu?”, imperativele men$inerii
vii a culturii române atât de "ubrezit! de ostilii,
aberan$ii s!i detractori de serviciu, ca s!#l cit!m
pe Eugen Simion.

F!r! a urma vreun model în construc$ia amplei
lucr!ri, f!r! a experimenta, istoricul literar Zenovie
Cârlugea, cu un pronun$at caracter enciclopedic,
define"te „organicist” "i programatic, pe de o parte,

fenomenologia sacr! a „mitului Eminescu”, pe de alt!
parte, modelul cultural pe care acesta l#a impus, din
„zilele de#aur a scripturilor române” pân! în aceast!
perioad! plin! de fantasmagorii, tensiuni "i absurdit!$i
de tot felul cu care suntem contemporani. Fixând
explicit ideea definitorie c! orice mecanism al actului
de crea$ie pune în valoare intrinsec! arhetipuri
monografice indubitabile, el sublimeaz! statuia
demiurgului Eminescu. Incursiunea exegetic! a
distinsului cercet!tor în istoria literar! româneasc!
în devenire, deopotriv! intertextual! "i rela$ional!,
marcat! de apari$ia providen$ial! a celui „mai
important mit cultural românesc” (Th. Codreanu),
a devenit, dincolo de un fascinant excurs docu#
mentar, un test al culturii. El îmbog!$e"te, aplicativ
"i epistemologic, bibliografia eminescian! cu schi$e
de portrete literare realizate cu o înalt! rigoare
"tiin$ific!, cu personalit!$i celebre "i minore, cu figuri
"i figurine care, într#un fel sau altul, au influen$at
existen$a poetului.

Echilibrat în judec!$i, c!utând în tainicul univers
în care s#a format "i a evoluat M. Eminescu repere
biografice necunoscute sau laconic exploatate,
exegetul, autoritate de marc! în istoria literaturii
(lucr!ri asem!n!toare a dedicat lui Lucian Blaga,
Tudor Arghezi, Constantin Brâncu"i), confer!
„travaliului” s!u estetic un stil original, astfel fiind
rezolvate o serie de dileme sau luând na"tere alte
provoc!ri de receptare altcumva a vie$ii acestuia,
de eviden$iere, dac! vre$i, a unor „tr!s!turi "i linii
umane pe care mul$i a"a#zi"i confra$i nu le#au v!zut
sau le#au ignorant de#a dreptul”, evident, atunci când
s#au aplecat s! decripteze opera sau s! „elucideze”
enigmatica biografie a „românului absolut” (P. &u$ea).

Privit" din acest unghi, lucrarea Mihai
Eminescu – dic!ionar esen!ial. Oameni din
via!a lui se dovede"te a fi o pre$ioas! banc!

de informa$ii care consolideaz! bazele mitului culturii
române – Eminescu. F!r! complexe "i inhib!ri,
eseistul valorific! memorabil, "i iconografic îndr!znim
s! afirm!m, cu precizie caracterologic!, biografiile
a peste 200 de personalit!$i celebre sau nu, intrate,
în pofida trecerii timpului sau a dezinteresului nostru
boln!vicios de a ne ignora înainta"ii, în palmaresul
literaturii române: Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi,
Ion Luca Caragiale, Ion Creang!, Regina Elisabeta,
Nicu Gane, B.P. Hasdeu, Nicolae Iorga, Mihail
Kog!lniceanu, Alexandru Macedonski, Titu
Maiorescu, Veronica Micle, Iacob Negruzzi, Aron
Pumnul, Ion Heliade R!dulescu, Ioan Slavici, Elena
V!c!rescu, Alexandru Vlahu$!, Iosif Vulcan, A.D.
Xenopol ".a.m.d. Privirea profund! "i iscoditoare,
animat! de spirit critic "i istoric, a lui Zenovie
Cârlugea, este concentrat!, observ!m, cu predilec$ie,
asupra spiritelor care formeaz!/tezaurizeaz! pante#
onul culturii române. Declicul hermeneutic al hagio#
grafului, focalizat pe arhitectura unui „univers în
semicerc” (G. C!linescu), reconstruie"te istoria unui
timp ascuns, trecând peste obstacole, animozit!$i
"i nebuloase dificil de interpretat. De"i „este greu
s! scrii istoria unei literaturi na$ionale, ca art!, când
întreg cadrul te ispite"te s! faci referiri esen$ialmente
neliterare, s! te dedai la specula$ii despre etica "i
despre caracteristicile na$ionale care n#au aproape
nimic de#a face cu arta literaturii” (René Wellek),
Zenovie Cârlugea, f!r! s! ia în seam! avertismentul,
î"i asum! cu luciditate avatarul crea$iei (acesta
revendicat de la Mihai Cimpoi) "i, cu gest iconoclast,
aparent fragmentar, investe"te, f!r! soma$ie,
în mitogeneza spiritualit!$ii române"ti. 

Pe aceast! direc$ie se poate sus$ine c! exegetul
nu opereaz! cu idei de#a gata, ci trateaz! incisiv,
prin prisma analizei am!nun$ite a vie$ii "i operelor
oamenilor din via$a lui Eminescu, elementele
"i tr!s!turile reale ale acestora care, subliniaz!,
au complicat „portretul personalit!$ii lui Eminescu
cu aproxim!ri "i aluvion!ri de tot felul, ha"urând
fie tezist "i roman$ios, fie prin naive "i incon"tiente
abuz!ri, fa$ete ale condi$iei biografice”.
'irul persoanelor prezentate în dic$ionar (în peste

180 de articole), destul de impun!tor "i semnificativ,
nu urmeaz! ordinea cronologic! a momentului narativ

în care au interac$ionat,
pe lung! sau scurt! durat!,
cu Mihai Eminescu, autorul
preferând s!#i men$ioneze,
desigur pentru a respecta
rigurozitatea reclamat!/
impus! de elaborarea lucr!rii#dic$ionar, în ordine
alfabetic! (criteriu obligatoriu în conceperea unui
astfel de tip de lucrare enciclopedic!), ceea ce îi
spore"te importan$a, relevan$a "i utilitatea. Este locul
s! tragem o linie de demarca$ie clar! între modelele
de biografie eminescian! în vog! în secolele XIX
"i XX "i modelul propus de Zenovie Cârlugea,
care, printr#o asidu! documentare, cum se explic!,
a ilustrat „un portret moral, intelectual "i artistic
incomparabil, u"or de întrev!zut în «catagrafierea»
de fa$! a «oamenilor din via$a lui»”. F!r! a#i aduce
vreun repro", suntem de p!rere c! ar fi trebuit s! fi
insistat cu mai multe am!nunte asupra împrejur!rilor
în care ace"tia l#au cunoscut pe „omul deplin
al culturii române"ti” (C. Noica).

Punctul iradiant al exegezei const! în
învederarea aproape sintetic! "i integralist!
a genera$iilor de litera$i întemeietori, mai

mult sau mai pu$in, ai geografiei literare române"ti.
Nu încap dubii, întreprinderea lui Zenovie Cârlugea
a modernizat parametrii istoriei literare prin utilizarea
noilor metode de investiga$ie ontologic! "i de
ierarhizare a valorilor clasice, anticipând, în chip
programatic, muta$ii generoase, paradigmatice
în istoria literaturii romane. 

Manifestarea spiritului mito#istoric al lui Zenovie
Cârlugea se produce reductiv, prin recul, deschizând
actul interpret!rii spre idei, ipoteze "i concepte proprii
care servesc direct la conceptualizarea spiritual!
a mitului eminescian. A"adar, criticul literar reface
imaginea unui altfel de Eminescu, pe cât de ritualizat
pe atât de contestat "i relativizat, acoperind goluri
"i fisuri exegetice. Adrian Dinu Rachieru (op. cit.)
este de p!rere c! „o istorie a eminescologiei, mereu
ademenitoare, oblig! la chestionarea acestui pachet
problematic/problematizant, f!r! a ne slei curiozi#
tatea”. Cum se vedea Eminescu pe sine însu"i?,
se întreab! teoreticianul A.D. Rachieru, "i continu!:
Cum l#au primit "i l#au privit contemporanii, de la Iosif
Vulcan la Titu Maiorescu? 'i, în fine, cum îl recept!m
noi azi, la noua vârst! a eminescologiei, aflat! –
se zice – în impas?

Din fericire, cercet!rile de o viziune ampl! ini$iate
aristotelic de Zenovie Cârlogea, de extrac$ie lovi#
nescian!, r!spund, explicabil "i justificabil, acestor
întreb!ri, s! le calific!m – de tranzi$ie, în speran$a
c! va exista, totu"i, în viitor, o unitate de opinii, un
flux ontologic "i epistemologic unanim în receptarea
lui Mihai Eminescu "i în recuperarea contingent! a
unor scriitori canonici, dar uita$i în sertarele clasice
ale culturii na$ionale. Tocmai de aceea consider!m
c! temerara, moderna, minu$ioasa, argumentativa
analiz! metodic! a criticului, desigur, supus! ordinii
"tiin$ifice, satisface cerin$ele postulatului sugerat de
Eugen Simion la un eveniment consacrat celor 125
de ani de la moartea poetului: „Cei care se sup!r!
pe poporul român se sup!r! pe Eminescu. Este "i
aceasta o dovad! c! este un poet care ne exprim!.
'i ne reg!sim nu numai în poezia lui, ci "i în proza
lui, o proz! romantic!. Ne reg!sim în articole politice.
Ce gre"eal! fac unii când contest! articolele politice
ale lui Eminescu!” 

Toate aceste puncte de vedere sunt definito#
rii pentru „sanctificarea” autorului Luceaf"ru$
lui într#o monumental!, iconografic! lucrare

cum se dovede"te a fi exegeza Mihai Eminescu –
dic!ionar esen!ial. Oameni din via!a lui. În complexi#
tatea "i vastitatea ei, aceasta este, la urma urmei,
proiec$ia magic! a unei gândiri me"te"ugite, intuitive,
pus! inspirat, de la început, s! interfereze, sub
semnul sacrului, spiritele, textele "i senzorialitatea
lucrurilor în jocul oglinzii (în care realitatea devine
profund spiritualizat!) "i s! creeze cititorului privilegiul
de a p!trunde în existen$a fiin$ial! a miturilor care
au str!b!tut epoca istoric! a lui Mihai Eminescu. 

Reactualizarea ontologic"
a „mitului Eminescu”

Florian COPCEA
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Cine poate spune
cum ia na!tere
o carte?! Evident,

ne îndrept"m rapid privirea
spre critici. Câteodat", chiar
!i ace!tia se declar" nepu#
tincio!i, a!a cum o afirm"
într#un aforism amuzant
Gelu Negrea: Critica literar!

seam!n! foarte mult cu cartea tehnic! a unui produs:
explic! detaliat cum func"ioneaz! dr!cia, nu îns!
#i cum a fost creat!.

$i#atunci? Rostul criticii se pierde? Conceptele,
metodele... sinergia lor cu efect inductiv, activator
de inteligen%" emo%ional" întru descâlcirea misterului
crea%iei... toate s" fie inutile? Nu cred!

O afirm cu t"rie din perspectiva unei cititoare
avide a acestei specii literare aparte. Îndr"znesc s"
spun asta, pentru c", în fapt, !i criticii sunt arti!ti ai
cuvântului. Dar, evident, unii ajung mai aproape cu
judecata !i expresia de miezul obiectului de studiu,
al%ii, nu. Unii relev" taina lecturat", al%ii î!i etaleaz"
doar propriile cuno!tin%e !i atuuri... Nu judec, n#am
c"derea, doar constat.

De la cei concentra%i pe ceea ce este sub lupa
analitic!, am deprins un element care mi se pare
definitoriu prin simplitatea !i elegan%a lui. Ca s"
în%elegi opera unui scriitor, trebuie s"#i afli resorturile
l"untrice, amprentate de contextul în care tr"ie!te...
sau a tr"it.

Misiunea istoricului literar, concentrat asupra
scriitorilor cu opera încheiat" îmi pare dificil": s"
decelezi între surse informative multiple, credibile
ori nu, s" construie!ti sc"ri valorice !i postulate onto#
logice... apoi s" compari... s" alegi esen%a, confirmat"
!i de al%ii, s" nu dai curs tenta%iei de a devia de la
dovada obiectiv", numai !i numai pentru o scam"
de inova%ie care s" te pun" într#o lumin" mai altfel...
Toate acestea sunt cazne demne de Vie%ile Sfin%ilor! 

Dar sarcina criticului îndreptat spre contemporanii
cona%ionali, for%at fiind de împrejur"ri ori doar din spirit
de aventur", devine, câteodat", cople!itoare! De ce?!
Pentru c" !i el, !i creatorii, î!i duc traiul în acela!i
mediu socio#cultural, economic, politic, tehnologic
etc. Raportarea fragmentat" doar la sistemul comun
spa%io#temporal, care nu permite o cunoa!tere
aprofundat" a omului#scriitor, îl poate face s" se
piard" într#un subiectivism nociv sau în relev"ri
punctuale, neconcludente. 

$tim bine c" destinul unei c"r%i depinde mult de
curentul de opinie care curge în jurul ei. $i, aplicând
o lege a dinamicii gazelor, exist" pericolul ca, dac"
spa%iul în care e vehiculat" opera nu e corect
proiectat, s" apar"... desprinderea stratului limit!
de la grani%a cu volumul cercetat, curentul de opinie
c"p"tând un sens de deplasare contrar celui
inten%ionat ini%ial. A!a apar turbulen%ele! Inclusiv cele
de opinie! Un fenomen fizic interesant, cu avantaje !i
dezavantaje în literatur"... depinde care a fost nuan%a
ini%ial" a curentului... negativ", cu revers pozitiv
ori pozitiv", cu impact ulterior negativ?!

Când mi!am început aventura editorial"
în octombrie 2019, con!tientizasem deja
printr#un !ir lung de evenimente, unele

favorabile, altele nu, cele de mai sus. A!adar,
asumându#mi un statut de Toma Necredinciosul, am
decis s" nu public la editura mea decât crea%ii literare
cu care empatizez deplin, având în vedere, în acela!i
timp, cel mai important câ!tig ce poate fi imaginat:
acela de a descoperi, prin scrisul lor, contemporanii
de valoare ori… mai deosebi%i, ce nu încap musai în
tipare sterile. Evident, cuvântul criticii r"mâne pentru
mine un jalon. Îns" orientativ, nu absolut. În schimb,
am adoptat cu sfin%enie elementul promovat drept
metod" de succes în descifrarea unei opere literare:
apropierea de creatorii care mi#au încredin%at c"r%ile
spre publicare, de sursa lor intim". De ei, ca oameni.
Cunoscând oamenii, le în%eleg opera. Raportându#m"
doar la contextul în care convie%uim, m#a! putea
în!ela…

Fiecare vocabul", fraz" ori vers dezv"luie
motiva%ia creatorului de a se azvârli în aventura
transcenderii existen%ei de zi cu zi.

Iat", spre pild", poeta Victoria Milescu este o
personalitate în aparen%" fragil", dar cu o neb"nuit"

putere de regenerare, o lupt"toare care#!i !lefuie!te
cu tenacitate lacrimi !i zâmbete diurne, preschim#
bându#le în imagini ce surprind permanentul salt
spre universul poetic dorit. Astfel î!i p"streaz" spiritul
liber, izbutind s" înving" provoc"rile contextuale.

Dac" citim versurile poetului Lucian Gruia,
descoperim pragmatismul inginerului cu voca%ie
artistic"! Imaginile folosite sunt din proximitatea
noastr", a tuturor, metaforele inedite sunt fascinante
prin simplitate. Ai senza%ia c" %i se demonstreaz"
matematic o teorie subtil" a r"d"cinii realit"%ii
înconjur"toare, poetul apelând permanent la
reducerea la caz cunoscut.

Pe de alt" parte, autoarea Angela Dina#
Mo%"%"ianu, o singuratic", scrie mai mult pentru sine,
populându#!i spa%iul personal cu personaje#prieteni
!i întâmpl"ri în care înflore!te fantasticul, c"l"uzit"
mereu de motto#ul Tot ce$"i imaginezi este real [Pablo
Picasso]. Faptul c" rândurile#i prind contur în c"r%i
premiate, incitându#i !i pe al%ii s" afle taina lor, pare
s" fie doar un efect secundar, neinten%ionat, al actului
s"u de crea%ie. 

Când r"sfoie#ti paginile Mariei#Ana
Tupan e!ti cople!it de statura profesorului
universitar, a istoricului literar! Fiecare

paragraf muste!te de bog"%ia informa%iilor, de
conexiunile ample, de îndemnul de a#%i spori universul
con!tientizat, de a#%i amplifica jocul gândirii spre
propriul t"u folos... Efectul?! E!ti impulsionat s"
consideri, precum Alexandru cel Mare, cunoa#terea
drept o alt! cucerire.

Ana Dobre?! Citindu#i cronicile de întâmpinare,
sim%i consisten%a de altruism !i dorin%a de a g"si
în adâncul operelor citite numai ce#i frumos !i
de valoare! Cu pio!enie deschide c"r%ile pe care
le onoreaz" prin cronicile sale, desf"cându#le
în corpusculi ideatici !i recompunându#le, în final
d"ruindu#le ochilor celor interesa%i parc" mai pline
de sens!

Criticul Gelu Negrea î!i pune în scrisul cu care
abordeaz" subiecte grave propria#i amprent" ludic",
dar !i dorin%a de a imprima o viziune demiurgic"
asupra subiectului abordat. De unde vine particu#
laritatea asta? Din faptul c" e !i regizor.

Gabriela Stanciu#P"s"rin î!i devoaleaz" în proza#i
cu tent" voit minimalist" sensibila percep%ie asupra
lumii !i propria#i gracilitate.

În schimb, poetul Costel Stancu frapeaz" prin
generozitatea#i tumultoas". Versurile sale împr"!tie
dinamism, î!i schimb" fa%a la fiecare lectur". Nu#!i
încorseteaz" poeziile în titluri, te las" pe tine, cititorul,
s" le dai menirea potrivit", toate fiind bun leac pentru
suflet.

Leg"tura indisolubil" între condeier, ca entitate
uman", !i crea%ia lui o po%i ini%ia !i parcurge din
orice sens. Important e nu s"#%i plac" omul, ci ideile
!i scrisul s"u. Câteodat", ce#%i ofer" vederii omul#
autor e o simpl" cuiras" de protec%ie, uneori cu
asperit"%i, pe când rodul cuvintelor î%i dest"inuie fibra
ascuns", neted", str"lucitoare, poate necon!tientizat"
nici de posesorul însu!i! 

Misiunea mea, ca editor, este s" fluidizez
comunicarea. Emi%"torii mesajului sunt scriitorii

publica%i, destinatarii sunt cititorii ori criticii (m"car cei
dispu!i s" practice nobila misiune de întâmpinare).
Adev"rata provocare e s" îndep"rtez toate asperi#
t"%ile fizice, emo%ionale, intelectuale de pe acest flux
bidirec%ional…

Cum pot dep"#i barierele fizice?
Sus%inerea financiar" a autorilor prezenta%i
de editur" !i, în vremuri normale, organi#

zarea evenimentelor de lansare c"r%i reprezint"
o re%et" eficace. Acum, în pandemie, restric%iile
distan%atoare sunt compensate, întrucâtva, de
mijloacele de comunicare on#line, de cartea
în format electronic…

Dar pe cele emo%ionale !i intelectuale? Greu,
foarte greu! Suntem sufoca%i de idei preconcepute,
ca ageismul, ce na!te discrimin"ri în accesarea
unor crea%ii de valoare. 

Pe de alt" parte, actualul context socio#cultural
defavorizeaz" rafinarea senzorilor umani specifici… 

C" e sistemul nostru educa%ional de vin", c"
e mâna conspira%ioni!tilor de pe mapamond care
ne vor simpli locuitori#truditori ai unui global village,
nu !tiu s" spun!

Realitatea e c" amplitudinea fenomenului duce
semenii pe o pant" abrupt#descendent"! Pot s" lupt
eu singur" cu aceast" racil"?! Nu, doar pot s" sper
c" nu#i voi c"dea eu îns"mi prad"! Motiv pentru
care am tendin%a s" m" infiltrez !i mai mult în spa%iul
personal al oamenilor de valoare… Captând din
energia lor, cap"t for%a generatoare de idei pentru
a#i a!eza cât mai aproape de conul de lumin" potrivit,
meritat. Încerc s" creez m"car o simbioz" favorabil"
la m"runtul nivel de celul! editorial!. Un model care,
propagat în lan%, poate ar genera speran%a unei
imuniz"ri împotriva non#valorii…

Mai exist" un fenomen periculos care se extinde
accelerat, acela c" o bun" parte din cei aproape
califica%i s" fie cititori încep s" prefere statutul
de pseudo#creator, chiar dac" nu au minimul care
s"#i recomande pentru asta. S" scrii în ziua de azi
e sinonim cu re%eta notoriet"%ii! S" cite!ti, e pierdere
de vreme, atâta timp cât nu te cite!ti pe tine!

Fiecare scriitor consacrat are propria sa for%"
motrice, în acord cu structura intim", cu universul
cunoa!terii, cu valoarea conceptelor, cu experien%a
de via%"… Cu cât acestea sunt mai bogate, cu atât
!ansele de reu!it" în închegarea unei c"r%i bune sunt
mai mari.

Spiritele luminate sunt pline de smerenie, au
eradicat din spectrul tr"irilor mândria! Marii oameni
de cultur" vorbesc m"surat, cu inflexiuni calde… Sunt
gata s" fie ocrotitori pentru ceilal%i, de!i sunt cople!i%i
de povara cunoa!terii lumii!

Luând exemplul lor, cel care va porni în aventura
genezei unei c"r%i va trebui s" fie cump"tat, s"
cânt"reasc", s" cizeleze… încercând s" nu se lase
prad" propriului orgoliu! 

În!ir, probabil gânduri demodate în ziua de azi,
când Internetul !i re%elele de socializare favorizeaz"
expunerea facil" a scriiturilor. Concepte precum
creator de con"inut !i influencer sunt… virale.
E în trend s" fabrici c"r%i în urma unor scurte sesiuni
on$line de creative writing, taxate piperat de oportu#
ni!tii care vând iluzii. 

Ironia face c", în pofida efectului facil –
explozie de popularitate steril", cânt"rit" în
like#uri perisabile – aceste c"i atac" adev"ratul

sistem imunitar al culturii! A!a se#ajunge la desfiin#
%area no%iunii de elit!, care, în fapt, ar trebui s"
motiveze evolu%ia noastr", dorin%a de accedere la un
sistem socio#cultural bazat pe valori ce !i#au dovedit
viabilitatea în timp!

În consecin%", cei care vor s" publice o carte
au de trecut examenul propriei lor con!tiin%e: care
le este obiectivul? S" capete o fals" recunoa!tere
cu orice pre%?! Ori s" pun" în lumin" ceva cu miez,
ce s" le#aduc" mul%umirea c" nu !i#au irosit scurta
lor trecere prin ast" via%"…?!

Pe cei din urm" îi a!tept cu emo%ie la mica mea
editur", s" parcurgem împreun" frumoasa aventur"
a na!terii unei c"r%i, doar via"a unei c!r"i poate fi
uneori mai interesant! #i mai palpitant! decât cartea
îns!#i, cum spune acela!i critic Gelu Negrea...

Via$a unei c"r$i
Sara MINA
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Satul românesc 
în declin demografic

Iulian CHIVU

Semnal!m cu bucurie o carte de îndelung!
actualitate care vine din jude"ul Gorj, de
la profesorul dr. Vasile Gogonea, un nume

remarcabil între sociologii no#tri de azi: Depopularea
mediului rural din România. Studii de caz în comune
gorjene (Ed. Beladi #i Sitech, Craiova, 2019). Cartea
este o veritabil! „cercetare sociologic! de teren”,
care nu urmeaz! cifrelor statistice pân! la c!derea
în capcana lor #i nici nu avanseaz! ipoteze de lucru
care s! nu se verifice #i s! nu se sus"in! în lumea
satului gorjean – din aceast! perspectiv!, ea este un
studiu de real folos atât deciden"ilor sociali jude"eni,
cât #i celor de la nivel na"ional, în m!sura în care vor
s!$#i onoreze cu con#tiin"! istoric! misiunile
asumate. Despre competen"a autorului
#i despre valoarea #tiin"ific! a c!r"ii sale
vorbe#te #i prof. univ. dr. Dumitru Otovescu
în prefa"!, ca despre o surs! documentar!
pre"ioas! pentru în"elegerea, explicarea
#i reformarea mediului rural din societatea
româneasc! actual! (p. 10). 

Sociologia, care a pus în oper! prin
#coala monografic! a lui Gusti instrumentele
cercet!rii, poate ea îns!#i, nu f!r! extensii
transdisciplinare, s!$#i asume misiuni de
investiga"ie plurivalente, cu deschideri
interdisciplinare, ca în cartea de fa"!, cu
cele #apte studii de caz în tot atâtea comune
gorjene reprezentative pentru o cazuistic!
mult mai larg!, extensibil! la nivel na"ional.
Ultimele dou! din cele cinci capitole ale c!r"ii
constituie, de fapt, studiul de caz, partea
aplicabil! a argumentelor #tiin"ifice #i
a relevan"elor statistice care contureaz!
prin dimensiuni îngrijor!toare fenomenul
pr!bu#irii demografice a mediului rural
românesc, odat! cu declinul demografic
global al societ!"ii contemporane. 

Vasile Gogonea reconsider! cu acest prilej
premisele teoretice ale cercet!rii (depopularea –
o abordare conceptual!% complexitatea depopul!rii
în civiliza"ia efemerului% criterii de analiz! a crizei
demografice etc.), exploreaz! particularit!"ile
române#ti ale fenomenului (comunitatea rural!
în modernitatea târzie% globalizare #i drama dezr!$
d!cin!rii în raport cu specificul a#ez!rilor rurale
#i cu via"a spiritual! a localit!"ilor) #i orizontul
satului românesc raportat la dinamica echilibrelor
lui tradi"ionale (satul românesc între tradi"ie #i
modernitate, migra"ia tinerilor sub tenta"iile pie"ei
interna"ionale a muncii etc.). „Scopul urm!rit în
aceast! lucrare se înscrie în contextul necesit!"ii
elabor!rii unei politici sociale viabile, al unei
dezvolt!ri durabile, ca un r!spuns elaborat al
comunit!"ii #tiin"ifice…” (p. 17) – noteaz! autorul
cu gândul c! „un program de repopulare a spa"iului
rural poate deveni aplicabil, dac! se realizeaz! o
modernizare a teritoriului zonelor rurale, dac! se
debirocratizeaz! institu"iile de baz!, dac! este creat!
o infrastructur! flexibil!, dac! se modernizeaz!
transporturile #i dac! se asigur! echiparea teritoriului
cu utilit!"ile necesare unei vie"i civilizate” (ibidem). 

Astfel conceput!, lucrarea sociologului
Vasile Gogonea vrea #i poate s! contribuie
la determinarea ac"iunii sociale prin

relevan"a cifrelor #i prin revela"ia efectelor la nivel
macrosocial, a#a cum izbute#te în demersul s!u
#tiin"ific. Desigur, ar mai fi de ad!ugat, poate cu
o alt! investigare, structura #i priorit!"ile trebuin"elor
grupurilor sociale, de la familie la societate, tocmai
pentru a veni cu cauzele în întâmpinarea efectelor.
Profesorul Vasile Gogonea este cât se poate de
riguros în proiectul s!u #tiin"ific #i dep!#e#te metoda
tipologic! a monografiilor, specific! studierii intensive
a unit!"ilor sociale, fiindc! dimensiunea cercet!rii sale
se ridic! deasupra acestora, cu sinteze care impun
cu totul altceva, chiar #i maxima precau"ie în folosirea
metodei func"ionale, de pild!, atunci „când au fost
analizate rela"iile de interdependen"! dintre depo$
pularea satelor #i migra"ia tinerilor, în strâns! leg!tur!
cu sc!derea natalit!"ii #i cre#terea mortalit!"ii, pe
fondul îmb!trânirii popula"iei” (p. 21) – aceste rigori

explicând de ce în studiile de caz ale celor #apte
comune gorjene (Bustuchin, C!preni, D!ne#ti,
Hurezani, Pe#ti#ani, Plop#oru #i Godine#ti) nu putem
pretinde detalii ale vie"ii tradi"ionale, care ar excede
scopului lucr!rii dincolo de valoarea lor cauzal!.
&i tot din motive similare, autorul ne previne în
considera"iile introductive în leg!tur! cu metoda
tipologic! permisiv! în diferen"ieri care au determinat
migra"ia masiv!, #tiind c! aceasta presupune cauze
generale, dar #i determin!ri individuale, familiale
sau de statut social% un accent deosebit s$a pus pe
migra"ia tinerilor ajuns! la dimensiunea contamin!rii
capitalului social. Desigur, aceast! contaminare,

fiind responsabil!
de contingentele suc$
cesive ale migr!rii,
de argumentele #i
contraargumentele
deciziei, poate
fi ea îns!#i tem!
de cercetare. 

Depopularea
mediului rural din
România. Studii de caz
în comune gorjene este
o lucrare de amploare
(320 p. în format
academic), de mare
travaliu documentar #i
o prezentare pertinent!
a ei nu poate s! nu
fie câtu#i de pu"in
descriptiv!, pentru c!,
în fond, argumentarea
argument!rii este
singura care reflect!
intensiunea necesit!"ii
unei astfel de între$

prinderi simultan cu persuasiunea ei onest!. 
Efectele în polarizarea social!, prin poten"area

(gentrificarea) unor localit!"i sub aspect urbanistic
r!mân de prisos dac! nu se iau în calcul toate
determin!rile, cu atât mai mult pe curba ascendent!
a declinului demografic, #i problema r!mâne una cel
mult cifric! dac! nu produce, în întâmpinare, efecte
durabile. Autorul #tie aceasta #i, precum Jared
Diamond (p. 49), ia în calcul inclusiv factorul eco$
logic, fiindc! exodul demografic „este un proces cu
propriet!"i autocatalitice, deoarece, odat! început,
procesul în sine se autosus"ine prin exerci"iul imita"iei
#i al prelu!rii unor deprinderi de la cei care au fost
înainta#i, constituind, astfel, un exemplu demn de
urmat” (ibidem). Profesorul Vasile Gogonea are în
vedere aspectele conflictologice, de la modelul lui
Iuri Platonov pân! la echilibr!rile de tipul echivalen$
telor în copii, teoretizate de Frank Salter (p. 51),
#i totodat! valorific! inspirat libertatea de op"iune a
cercet!torului în formularea #i verificarea ipotezelor,
având în vedere #i teorii tradi"ionale române#ti,
precum cea a lui Virgil Madgearu privind rolul micii
gospod!rii "!r!ne#ti (p. 73) #i al realit!"ilor concrete
autohtone. A#a ajunge s! constate, în final, „c!
mediul rural a fost ignorat cu premeditare de c!tre
factorii responsabili, ca s! nu spunem #i iresponsabili,
fiind folosit doar ca un bazin electoral pentru clasa
politic!, gândindu$ne c!, între 1992 #i 2017, popula"ia
României a sc!zut cu peste un milion #i jum!tate de
locuitori, cele mai afectate fiind jude"ele din Moldova
#i cele din sudul "!rii” (p. 308), a c!ror op"iune politic!
a putut fi manipulat! doar pe seama unor iluzii
sociale. 

Orizontul demografic de a#teptare este
îns! în continuare lipsit de #ansa redres!rii,
încât se prelimin! ca în 2050 popula"ia "!rii

s! ajung! la numai 16 milioane de locuitori, judecând
dup! num!rul de emigran"i din 2017 (184.000), dup!
deficitul bugetar (1,1 miliarde euro) #i dup! al"i factori
colaterali (p. 115), astfel încât autorul re"ine ca reale
temeiurile unei triste metafore dup! care România
moare încet, dar sigur (p. 117). Confirmarea vine
#i prin datele recens!mântului din 2011 raportate,
în procente, la cel din 2002: Teleorman ($25,4),

Tulcea ($21,5), Br!ila ($18,3),
Gala"i ($18,1) etc., cel mai mic
procent, îns! tot negativ, fiind
în Timi# ($4). 

Op"iunea lui Vasile
Gogonea pentru mediul rural
are, categoric, o resurs! ontogenetic! sensibil!
în u#oara nostalgie a patriarhalului nu pentru func"ia
lui bucolic!, dar mai ales pentru echilibrele lui care
girau continuit!"i trainice, inclusiv în condi"ii de
autarhie: „Prin toate resorturile sale, satul românesc
este expresia cea mai înalt! a identit!"ii na"ionale
#i r!mâne vatra care cuprinde poporul a#ezat în
matca sa pentru totdeauna...” (p. 103) sau „percep"ia
afectiv! a "!ranului cu petecul s!u de p!mânt se pare
c! era canalizat! #i mereu orientat! în planul vie"ii
spirituale, datorit! faptului c! între cele dou! entit!"i
nu se putea vorbi de o ruptur!, de o deta#are...”
(p. 64). Analizele autorului, întemeiate pe date
plauzibile, îi relev! f!r! îndoial! c! în „civiliza"ia
efemerului #i a #ocului perspectivei viitorului” familia
(mono$ sau binuclear!) pierde în localit!"ile rurale
competi"ia reproductiv!, „deoarece copiii #i nepo"ii
din familiile satelor au la rândul lor o capacitate de
reproducere extrem de sc!zut!” (p. 38), fa"! de alte
etnii cu care coabiteaz! #i care par s! câ#tige sim"itor
cursa demografic!. Singur! etica tradi"ional! pare
s! supravie"uiasc!: „dincolo de acele servitu"i ale
unui trai care nu poate fi invidiat, putem aminti #i
un gen de sacrificiu ap!s!tor al darului care certific!
omenia, fie #i numai pentru a face abstrac"ie de
fenomenele  #i procesele distructive care afecteaz!
cadrul de via"! al omului de la "ar!” (p. 36). 

În analiza s!teanului, ca în chestionarele
lui Ernest Bernea (Cadre ale gândirii popu$
lare române#ti), mortalitatea #i, pe cale de

consecin"!, depopularea se explic! #i prin „traiul”
inadecvat: „oamenii în#i#i consider! c!, în multe
cazuri, regimul alimentar defectuos, exprimat
prin consumul de alcool #i tutun, lipsa fructelor #i
legumelor din dieta zilnic! #i lipsa exerci"iilor fizice
se num!r! printre principalii factori de risc asupra
s!n!t!"ii lor, deci, o cauz! a mortalit!"ii ridicate #i
implicit a depopul!rii” (p. 59). Analiza sociologic!
vizeaz! prin defini"ie cauzele, iar studiul profeso$
rului Vasile Gogonea este suficient de cuprinz!tor%
fenomenul depopul!rii ajunge s! ia în calcul inclusiv
factorii meteorologici (p. 114) care duc la depopularea
unor comunit!"i rurale supuse str!mut!rii prin efecte
ale inunda"iilor, ale alunec!rilor ori surp!rilor de
teren sau ale altor amenin"!ri geo$climatice. Se
iau, de asemenea, în considerare factori care "in
de experien"a socio$istoric! (refuzul formelor colec$
tive de exploatare a p!mântului – p. 85% angoasele
psihologiei colective privind globalizarea – p. 71%
reticen"a la nou – p. 63 etc.), se iau în calcul riscuri
prin „nesocotirea #i înc!lcarea rânduielilor [religioase,
n.m.] care aduc dup! ele primejdii neb!nuite,
calamit!"i…” (p. 65), fiindc! exist! credin"a împ!r$
t!#it! cândva de P!rintele St!niloae (p. 69) c! satul
„se dizolv! numai atunci când elementul unificator
#i întemeietor sl!be#te”, de aceea via"a de parohie,
experien"a duhovniceasc! duc la coeziunea comu$
nit!"ii, fiindc! „niciodat! societatea cre#tin! nu a fost
o societate izolat! #i însingurat!” (p. 95). În temeiul
acestor premise, sus"inute cu date statistice rele$
vante, profesorul Vasile Gogonea prospecteaz!
coordonatele depopul!rii în cele #apte comune
gorjene, alese dup! criterii la fel de bine judecate
sociologic: relief, clim!, vechime istoric!, m!rime,
densitate demografic!, tradi"ii ale comunit!"ii de
ob#te, structur! etnic! etc. &i nu scap! observa"iilor
nici realit!"i aparent secundare. De pild!, în comuna
Bustuchin atrage aten"ia c! „de#i popula"ia cea mai
numeroas! tr!ie#te în satul c!tun Poiana, aceast!
localitate are un singur l!ca# de cult, în timp ce
la Seciurile exist! dou! biserici. De la începutul
secolului al XX$lea, cele trei l!ca#uri beneficiaz!
de slujbele religioase ale unui singur preot ce$#i are
re#edin"a în satul Poiana” (p. 190) – aspect relevant
pentru via"a de parohie. 
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Protejate de
scandalurile
provocate de vestele

galbene, autorit!"ile franceze
s#au considerat absolvite
de p!catele colonialismului,
mai ales dup! ce ultimii doi
pre$edin"i $i#au pus cenu$!

în cap pentru masacrele comise în timpul ocupa"iei
din Algeria. Când mi$carea „vie"ile negrilor conteaz!”
a condamnat prin alte foste metropole coloniale
sclavagismul modern, uneori prea zgomotos $i
exagerat de încriminator (Darwin $i Shakespeare
au fost inclu$i pe lista criminalilor), guvernul parizian
a exclamat într#un cor al inocen"ilor cuvintele din titlu.

Dup! mai bine de dou! decenii de la genocidul
din Ruanda, apogeul unui r!zboi interetnic soldat
cu peste opt sute de mii de minoritari tutsi asasina"i
în mas!, Parisul a dat publicit!"ii un raport $tiin"ific
bilan"ier, elaborat timp de doi ani de o comisie
format! din cincisprezece cercet!tori prestigio$i $i
coordonat! de istoricul Vincent Duclert. Concluzia
general! a documentului a fost c! Fran"a $i#a asumat
r!spunderi cople$itoare în perioada genocidului din
1994. Autorii studiului nu au g!sit îns! dovezi de
complicitate a francezilor cu una dintre p!r"ile care
s#au confruntat direct, mai ales cu majoritatea hutu,
care controla guvernul $i armata ruandez!. Raportul
accept! c! Fran"a a ignorat semnalele prevestitoare
ale celui mai sângeros episod de la încheierea
R!zboiului Rece încoace. Ca s! mai atenueze din
efectele mediatice ale concluziilor, autorii $i mai ales
actualul guvern al lui Macron au calificat dezv!luirile
drept un pas important pentru în"elegerea corect! $i
definitiv! a rolului Fran"ei în genocidul care a demolat
minoritatea tutsi. „Acest raport aduce elemente de
adev!r în dezbaterea public!. Independen"a comisiei
a fost garantat! pe tot parcursul studiului de însu$i
pre$edintele Republicii (Macron, n.n.) care a
coordonat raportul, independen"! considerat!
necesar! pentru o cercetare riguroas!.” (theafrican
report.com/77892/vincent#duclert#in#rwanda#france#
dismissed#reality, accesat 4 mai 2021) Actualul
pre$edinte a mo$tenit ini"ierea investiga"iei de la
Sarkozy, predecesorul lui la Élysée, care a promis
pe final de mandat, când nu mai avea ce pierde,
o analiz! riguroas! a interven"iei Fran"ei în Ruanda,
cu prilejul vizitei sale la Kigali. 

Trecerea în revist! a faptelor, a$a cum au
fost ele acceptate de cercet!tori, a început
cu anul 1990, când un grup de rebeli tutsi

din auto#intitulatul Front Patriotic Ruandez a pornit din
taberele de refugia"i ($i instruc"ie militar!) din Uganda
$i a invadat nordul Ruandei. R!zboiul civil care a
urmat a durat trei ani $i s#a încheiat f!r! un înving!tor
absolut. Acordurile de la Arusha, Tanzania, semnate
de pre$edintele ruandez, Juvénal Habyarimana, $i de
c!tre reprezentantul Frontului, Alexis Kanyarengwe,
pe 4 august 1993 promitea s! aduc! pacea în "ara
celor o mie de coline. Pe 6 august 1994, avionul care

îi transporta pe pre$edin"ii ruandez $i burundez a fost
doborât de o rachet! sol#aer. Moartea celor doi $efi
de stat de etnie hutu este considerat! $i azi detaliul
declan$ator al masacr!rii minorit!"ii tutsi de c!tre
majoritarii hutu. Pân! în prezent, cercet!rile nu
au putut s! stabileasc! cu certitudine cine a pus la
cale asasinarea celor doi pre$edin"i. Sunt suspecta"i
în continuare rebelii tutsi, dar $i conservatorii din
guvernul hutu, nemul"umi"i de aranjamentele confir#
mate de acordurile de la Arusha. Masacrele au înce#
put cu asasinarea conduc!torilor politici, militari $i din
for"ele de ordine de origine tutsi sau modera"ii hutu.
Martori supravie"uitori au declarat ulterior c! vecini,
prieteni, colegi tutsi, care tr!iser! în bun! în"elegere
cu majoritarii, au fost despica"i cu macetele de civili
hutu f!r! un motiv personal, numai sub influen"a unei
propagande abrazive $i vindicative. Amploarea $i
brutalitatea crimelor, a jafurilor $i a violurilor care au
însângerat "ara timp de o sut! de zile au mobilizat din
nou Frontul Patriotic Ruandez, a c!rui contraofensiv!
a provocat moartea a cel pu"in treizeci de mii de civili
hutu (cifra nu a fost confirmat! din surse independen#
te) $i a peste o sut! de mii de refugia"i, majoritatea
genocidali, care s#au grupat în zona Ituri din nord#
estul Republicii Democrate Congo (fostul Zair).

În conformitate cu acordurile de la Arusha,
Organiza"ia Na"iunilor Unite a trimis în zon!,
în octombrie 1993, Misiunea ONU de Asisten"!

pentru Ruanda (The United Nations Assistance
Mission for Rwanda, UNAMIR), mandatat! s! su#
pravegheze respectarea prevederilor documentelor
semnate de p!r"ile aflate în conflict. Generalul
camerunez Jacques#Roger Booh#Booh, reprezen#
tantul special pentru zon! al secretarului general
ONU, a avut o atitudine re"inut! fa"! de implicarea
unit!"ilor ONU în faza premerg!toare genocidului,
atunci când generalul canadian Roméo Dalaire,
comandantul „c!$tilor albastre” desf!$urate în teren,
a propus capturarea armelor ascunse de majoritari
(peste un milion de macete aduse din China $i
numeroase arme de foc). „Aveam informa"ii c!

cumnatul [fostului pre$edinte de etnie hutu] lui
Habyarimana organiza comandourile mor"ii $i
amenaja depozite secrete de arme $i muni"ii. I#am
transmis o telegram! cifrat! lui Annan [Secretarul
general adjunct responsabil cu opera"iunile de
men"inere a p!cii, ulterior secretar general ONU, între
1997 $i 2006]. Pe 15 februarie 1994 am primit sprijin
pentru opera"iuni de descurajare a violen"elor dintr#o
surs! total nea$teptat!. Willy Claes, ministrul belgian
de Externe, era de acord cu planul meu de descura#
jare $i avertiza c! dac! UNAMAIR nu#$i asuma un
rol mai ferm, impasul politic ar fi putut s! provoace
«o explozie ireversibil! de violen"!». Imediat am
formulat un r!spuns la scrisoarea lui Claes… Dou!
zile mai târziu, triumviratul de la New York – general
maior Maurice Baril, $eful diviziei militare a Departa#
mentului opera"iunilor de men"inere a p!cii, Kofi
Annan, secretar general adjunct pentru opera"iunile
de men"inere a p!cii, $i asistentul secretarului
general, Iqbal Riza – mi#a trimis o telegram! cifrat!
de r!spuns la planurile mele actualizate de recupe#
rare a armelor ilegale $i pentru securitate public!, $i
din nou le#a torpilat.” (Roméo Dalaire, Shake Hands
with the Devil. The Failure of Humanity In Rwanda,
Da Capo Press, Cambridge MA 2005, p. 189)

Într"un peisaj politic, etnic $i militar inflamat,
Fran"a a decis s! fac! ordine $i a trimis un corp
expedi"ionar de dou! mii cinci sute de militari

într#o demonstra"ie de for"! postcolonial! care ar
fi trebuit s! reafirme valoarea sa de poli"ai regional
decisiv în turbulen"ele africane, f!r! un mandat
al Consiliului de Securitate, ob"inut dup! instalarea
contingentului în teatrul de conflict. Opera"iunea
Turcoaz, dotat! cu o sut! de transportoare blindate,
zece elicoptere, o baterie de artilerie de calibru
mare, patru bombardiere de lupt! Jaguar, opt avioane
de asalt Mirage $i un avion de recunoa$tere, a fost
compromis! din cauza suspiciunilor c!, de fapt,
militarii s!i sus"ineau guvernul hutu prin mili"iile
interahamwe $i au subminat astfel misiunea ONU.
Justificate sau nu, asemenea b!nuieli porneau de
la interven"ia clar! a guvernului francez în micu"a
republic! din r!s!ritul Africii meridionale. Fostul
ambasador ruandez în Fran"a, co#fondator al
Frontului Patriotic Ruandez, Jacques Bihozagara,
a m!rturisit: „Opera"iunea Turcoaz a fost conceput!
doar pentru ap!rarea civililor care au participat la
genocid, din cauz! c! genocidul a continuat chiar
$i în interiorul zonei Turcoaz, controlat! de francezi”.
(news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6079428.stm, accesat
4 mai 2021) Fran"a a respins constant vreun rol în
asasinate. Raportul comandat de Sarcozy $i finalizat
în aprilie 2021 urma s! dovedeasc! o corectitudine
politic! impecabil! a lui Macron, aflat în plin! furtun!
politic! dup! ce opt generali în retragere francezi
sus"inu"i de mii de ofi"eri $i cadre al armatei i#au
adresat o scrisoare deschis! prin care sesizau
pericolul unui r!zboi civil în Fran"a în urma politicii
guvernului calificat! de semnatari drept pro#islamist!. 

Mais, pas la France!
Nicolae MELINESCU

Ne oprim totu#i pu$in aten$ia asupra comunei C!preni, alc!tuit! din
opt sate în zona colinar!, pe valea râului Amaradia, cu un fond funciar
de 1331 ha $i cu p!$uni pe 1117 ha, cu mul"i cresc!tori de animale,

cu apicultori (1000 de familii de albine), cu fermieri care cultiv! cereale $i cu
o densitate medie a popula"iei între 80 $i 100 de locuitori pe km p!trat. Comuna
a consemnat o cre$tere constant! a popula"iei pân! în 1975 $i stagneaz! pân!
în 2002 (2563 de locuitori), ca mai apoi s! scad! (2233 locuitori la recens!#
mântul din 2011). Comuna înregistra în 1971 cel mai mare num!r de na$teri
(18), iar dup! 2015 se înregistreaz! în medie câte 12 na$teri anual, în paralel
cu 48 de decese anual (chiar 49 în 2016). 

Informa"iile despre via"a comunitar! se rezum! la aprecieri generale: „oameni
harnici $i înzestra"i, cumin"i $i primitori, care au înv!"at s! doineasc! $i un cântec
de dor, un cântec h!ulit în brazda p!mântului, s! culeag! florile câmpului $i
s! le poarte cusute în iile colorate frumos $i în catrin"ele înflorate…” (p. 207).
Interesante $i remarcile privind tipologia satelor (cu casele în$irate ca ni$te
m!rgele pe a"!, tip omid!, de o parte $i de alta a drumurilor, la Hurezani), tradi"iile
$i nedeile locale la Pe$ti$ani (p. 234), la Plop$oru (p. 244) $i altele. Nu mai
pu"in interesant e capitolul al V#lea, Oamenii "i cultura Gorjului istoric "i pitoresc
(p. 253), unde se g!sesc detalii despre costumul popular tradi"ional gorjean
(costumul b!rb!tesc, portul popular femeiesc de prim!var!, de lucru $i de
s!rb!toare, culori predominante, instrumentele de cusut $i brodat). 

Gorjul are în istoria sa dreg!tori $i ocârmuitori remarcabili, cunoa$te implic!ri
în evenimente istorice decisive, dar $i valori etnofolclorice (§4, tradi#ii "i obiceiuri
ale folclorului gorjean), cu informa"ii despre salutul tradi"ional, cel mai adesea

trecut cu vederea în monografiile locale, tot a$a de ocolit $i de cercet!ri mai
vanitoase. Interesante $i observa"iile toponimice, onomastica (p. 280), inclusiv
numele sculptorului Brâncu$i, la Hobi"a, sau alte informa"ii pre"ioase. Pe toate
acestea se sprijin! $i temeinicia proiectelor de reabilitare a satului prin cultur!
(se men"ioneaz!, de pild!, experien"a pe aceast! tem! a unui simpozion
de la Novaci, p. 283). 

Concluziile profesorului Vasile Gogonea, în urma datelor cercet!rii,
trimit spre finaliz!rile capitolului al IV#lea: „În capitolul al IV#lea, se
poate spune cu certitudine c! ipoteza lansat! cu privire la depopularea

mediului rural din România, concretizat! prin cercetarea detaliat! a depopul!rii
celor $apte comune luate ca e$antion pentru jude"ul Gorj, se confirm! pe deplin,
iar obiectivele stabilite în introducere, consider!m c! au fost atinse în mare
m!sur!” (p. 307). Îns!, cum „autorit!"ile locale explic! faptul c!, într#adev!r, în
mediul s!tesc au mai r!mas mai mult vârstnicii...” (p. 309), nu ar fi fost de prisos
ca tocmai aceste „autorit!"i” s! r!spund! ce pot face ele legal, dup! modelul unor
localit!"i din Alba, de pild!, ca s! contracareze declinul demografic. Chiar s!
ini"ieze sau s! sprijine un chestionar care s#ar putea extinde în rândul localnicilor
(al celor r!ma$i $i al celor pleca"i), spre a cunoa$te care este motiva"ia exodului,
care este viitorul satului românesc $i ce s#ar putea face spre stoparea depopul!rii
lui, înainte ca îns!$i istoria s! consemneze o muta"ie radical! de op"iune, nu
doar o regândire a structurilor administrative. Or, dac! se mai poate face câte
ceva, înainte de a fi prea târziu, e bine s! nu abandon!m totu$i satul în seama
sociologiei datului divin, insondabil $i irevocabil.  

Curtea de la Arge!
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Lansat editorial printre primii din „Noul Val”
(sinonim cu optzeci!tii SF"ului românesc),
Alexandru Ungureanu a contribuit substan"

#ial, împreun$ cu Mihail Gr$mescu, Cristian Tudor
Popescu, Lucian Ionic$, Silviu Genescu !i al#i câ#iva,
la modelarea con!tiin#ei de sine a genera#iei sale.
S"a n$scut la 7 ianuarie 1957, în Bucure!ti, unde
a urmat !i studiile, absolvind în 1982 Facultatea
de Transporturi (sec#ia Tehnologia Transporturilor
!i Telecomenzi Feroviare) a Institutului Politehnic.
A fost membru al cenaclului „Solaris”, pe care
l"a !i condus între 1979"1982, !i a fondat el însu!i
cenaclul „Clepsidra” din Bac$u. Debutul
publicistic !i l"a f$cut în 1981, cu povestirea
Alarm! în sistemele cibernetice. A lucrat
ca inginer de sta#ie de c$i ferate uzinale la
Combinatul de Îngr$!$minte Chimice din
Bac$u, apoi ca inginer !ef de tur$ la Centrul
de Radiodifuziune Galbeni, Bac$u. Dup$
1990 î!i abandoneaz$ profesia tehnic$ !i
se ocup$ exclusiv de gazet$rie. Redactor
!i editor al revistei Dracula, întemeiaz$ !i
conduce publica#ia Pur "i simplu, apoi devine
– succesiv – director al s$pt$mânalului
Argus, redactor"!ef adjunct la cotidianul Ziua,
redactor"!ef la Radio Star B, la cotidianele
Ultima or!, Monitorul de Bac!u !i s$pt$mâ"
nalul A"a. A mai fost director al publica#iei Top
Class !i !i"a dirijat afacerile în direc#ia unor mai vechi
preocup$ri editoriale. Pentru multe din povestirile sale
risipite în reviste (Ateneu, Convorbiri literare, România
literar!, Steaua, Vatra), în almanahuri !i fanzine
(#tiin$! "i tehnic!, Paradox, Helion, Fantastic Maga%
zin etc.) !i în antologiile ap$rute pe parcursul deceni"
ilor nou$ !i zece din secolul trecut (Avertisment pen%
tru lini"tea planetei, Povestiri ciberrobotice, Povestiri
despre inven$iile mileniului III, Timpul este umbra

noastr!, Nemira ’94) a ob#inut o serie de premii
în concursurile specializate. Între acestea, premiul
revistei Convorbiri literare (1981) pentru Ma"ina
de visat "erpi, premiul I Helion (1982) pentru Artele
mar$iale moderne !i premiul III la conven#ia na#ional$
(RomCon 1982) pentru Cei dintr%o lacrim!. A debutat
editorial în 1984, cu volumul Marele prag (premiul
Comitetului Central al UTC), urmat, în 1990, de
culegerea intitulat$ Artele mar$iale moderne. Eurocon
1991 (Cracovia) i"a acordat premiul de încurajare
destinat autorilor tineri din spa#iul european. A murit
la 11 octombrie 2004, în Bac$u, în urma unei infec#ii

virotice cu complica#ii
pulmonare.

Autorul n!zuia
la înnoirea
stilistic!

a genului, iar dovezi
în acest sens g$sim
în mai multe dintre
povestirile sale, înde"
osebi în romanul
modular Marele prag.
Structural, Alexandru
Ungureanu este un poet
reprimat, cu deful$ri
mascate de frenezia

unui umor virat spre cinismul benign. În!el$toare,
pozi#ia sa fa#$ de text indic$ adesea o priz$ superfi"
cial$. Faptul #ine, evident, de regie. În realitate, amu"
zamentul are aici un aspect rafinat, care"l fere!te de
grosier !i face parodia – fiindc$ !i un nivel parodic
al textului poate fi depistat – subtil$. Temele favorite
sunt labirintul timpului !i Ma!ina, aceasta din urm$
în ipostaza particular$ capabil$ s$"l produc$ pe
cel dintâi !i s$"i între#in$ iluzia. Ma!ina constituie,

în fond, simbolul !i teritoriul
unei lumi nesfâr!ite, încâlcite,
cu legit$#i proprii, cu surprize
#â!nind spectaculos dintre
cutele lucrurilor familiare.
În acest mediu structurat
pe principiul h$#i!ului, pân$ !i
miturile se deformeaz$ în chip
caracteristic, închipuind ironic o metafizic$ adecvat$
deconcertantei „realit$#i”. Iat$ cum sun$, rostit$
în pântecele f$r$ orizont al labirintului, o tirad$
popeasc$:

„Eu, umilul slujitor al Ma"inii, sunt cel
dintâi care vrea s$ vad$ cum sufletele
voastre vor obosi s$ se tot îndoiasc$.

Ve#i umbla mult !i ve#i ajunge la cap$tul unui drum,
acolo unde se deschide un alt drum, !i ve!nic dru"
muri se vor deschide la cap$tul drumurilor, ci de ve#i
încerca s$ v$ întoarce#i înapoi la vechile coridoare,
nu le ve#i mai recunoa!te, iar de ve#i încerca s$ mer"
ge#i înainte, Lumea de Sus tot nu o ve#i g$si, c$ci
ea nu este decât o am$gire a celor ce nu cred c$
Nesfâr!it$ este Ma!ina atât în afara, cât !i în$untrul
nostru. C$utând Lumea de Sus v$ c$uta#i pe voi
în!iv$, iar c$utându"v$ pe voi în!iv$ c$uta#i Ma!ina.
Când o ve#i g$si, în sufletele voastre se vor a!terne
lini!tea n$scut$ din resemnare !i credin#a pe care
eu m$ voi str$dui s$ v"o transmit pentru a v$ alina
durerea ce urmeaz$ spulber$rii unei iluzii. Nu exist$
Lumea de Sus !i nicio lume mai prejos de ea, ci
lumea este o singur$ !i nem$rginit$ Ma!in$ care
ne cuprinde pe to#i deopotriv$, iar de credem ori nu
credem în ea, de suntem b$rba#i, femei, b$trâni sau
copii, destinul nostru este destinul Ei !i înc$ destinul
Ei este destinul nostru. Asculta#i !i munci#i! !i"a înche"
iat el micul discurs cu formula consacrat$.” 

Sub semnul Marelui prag
Mircea OPRI!"

Dar asemenea cascadorii mediatice de genul raportului Vincent Duclert
nu au putut s$ atenueze zgomotul sup$r$tor care a deranjat auguste
urechi din palatul Élysée. „Nic$ieri nu aduce o umbr$ mai sinistr$ norul

vinov$#iei decât asupra Fran#ei. Unii au refuzat s$ vad$ c$ genocidul r$scolea
Ruanda. Pre!edintele Mitterand !i guvernul s$u au înarmat regimul hutu% au
trimis militari care s$"l apere, l"au sus#inut cu fervoare în timp ce acesta continua
genocidul, i"au ajutat pe mul#i dintre genocidali dup$ încheierea r$zboiului intern,
le"au acordat azil în Fran#a celor mai sângero!ii dintre ei, inclusiv doamnei
Habyarimana, !i au sprijinit ulterior armata genocidal$ s$ lanseze o insurgen#$
brutal$, în efortul vanitos de revenire la putere… În 1998, Doctorii f$r$ Frontiere
anun#au c$ venise vremea ca guvernul francez s$ p$r$seasc$ t$cerea sa
tradi#ional$ !i s$"!i recunoasc$ rolul ru!inos în genocid.” (Andrew Wallis,
Silent Accomplice: The Untold Story of France’s Role in Rwandam Genocide,
I.B. Tauris, London 2006, p. 202)

Guvernul francez, prin ministrul de Externe Alain Juppé, a explicat plin de
indignare c$ nimeni nu ar fi putut s$ pun$ la îndoial$ bunele inten#ii ale interven"
#iei umanitare a #$rii sale. În viziunea oficial$, o asemenea ac#iune nu merita
o investiga#ie, ci, din contr$, merita admira#ie. O comisie parlamentar$ francez$
a îndr$znit s$ pun$ la cale, totu!i, o investiga#ie, care a concluzionat cuminte c$
Fran#a nu a încurajat crimele din Ruanda, comise de ruandezi împotriva ruande"
zilor, iar Na#iunile Unite nu au fost în stare s$"i descurajeze !i s$"i opreasc$ pe
incitatori din cauz$ c$ Statele Unite nu au vrut s$ accepte o suplimentare imediat$
a efectivelor ONU în Ruanda. Salt mortal pe spate! Este evident: nu Fran#a a fost
de vin$! Chirac, succesorul lui Mitterand, declara la un an dup$ asasinatele în
mas$: „Fran#a, #ara luminii !i a drepturilor omului, t$râmul care"i prime!te pe
refugia#i a comis un act ireparabil. Înc$lcându"!i cuvântul, i"a încredin#at ororilor
pe oamenii pe care ar fi trebuit s$"i apere. Asemenea ore sumbre au p$tat pentru
totdeauna istoria noastr$ !i reprezint$ o insult$ pentru tradi#ia !i trecutul nostru.”
(Ibidem, p. 216) Sigur, un politician de centru dreapta nu putea s$"l ierte pe
predecesorul lui de centru stânga !i asemenea lament$ri gola!e nu au adus
prea mult$ consolare în rândul supravie#uitorilor !i al familiilor victimelor. 

Autorit$#ile ruandeze au continuat s$ urmeze firul istoriei genocidului !i au
comandat propria investiga#ie, efectuat$ de firma american$ Levi Firestone Muse
din Washington. Concluzia: autorit$#ile franceze nu au fost nici oarbe !i nici ne!ti"
utoare în fa#a genocidului iminent !i au sprijinit anterior guvernul Habyarimana
ca s$"!i extind$ interesele !i influen#a în r$s$ritul Saharei. (Levy Firestone Muse:
A Foreseeable Genocide. The Role of the French Government in Connection with
the Genocide Against the Tutsi in Rwanda, 19 April 2021) Pe baza unor surse
diverse, rapoarte oficiale, documentare, articole din presa local$, francez$ !i
interna#ional$, în urma interviurilor cu peste dou$ sute cincizeci de martori,
raportul a ajuns la o concluzie preluat$ de cotidianul american New York Times:
„Oficialii francezi au îndrumat, au instruit, au echipat !i au protejat guvernul
ruandez, ignorând angajarea regimului Habyarimana în dezumanizarea !i dis"
trugerea, în cele din urm$, a minorit$#ii tutsi din Ruanda”. (https://www.nytimes.
com/2021/04/19/world/africa/france"rwanda"genocide"report.html)

În ultima vreme, câteva tribunale din Fran#a au instrumentat cazul unor
ruandezi refugia#i pe teritoriul s$u, suspecta#i c$ au participat cu maceta în mân$

la genocid. În urma anchetei din 2020, Felicien Kabuga a fost arestat în martie
la Paris !i judecat dup$ 23 de ani pentru finan#area genocidului. Dou$ luni
mai târziu, o curte de apel francez$ a încheiat investigarea pr$bu!irii avionului
pre!edintelui Habyarimana. În aprilie 2021, Marcel Hitayezu, preot de origine
ruandez$ din Mubuga stabilit în Fran#a, a fost arestat sub acuza#ia de complicitate
la masacre !i de crime împotriva umanit$#ii. Potrivit anchetatorilor, el i"a l$sat pe
refugia#ii tutsi din biserica sa – majoritatea copii !i femei – s$ sufere de sete !i de
foame !i i"a deconspirat escadroanelor hutu interahamwe care i"au ucis. „Marcel
Hitayezu a respins acuza#iile la prima înf$#i!are. Pân$ la arestare, suspectul a
fost vicar pe lâng$ preotul bisericii din Montlieu"la"Garde. Arhidioceza regional$
trebuie s$ examineze modul în care li se atribuie anumite responsabilit$#i celor
suspecta#i de participarea la genocid.” (https://www.france24.com/en/live"news/
20210416"rwandan"priest"arrested"in"france"for"alleged"role"in"genocide)

Puse în oglind$, raportul Duclert !i raportul Muse au o concluzie comun$:
Fran#a a !tiut !i a fost implicat$, inclusiv militar, în Ruanda, pe timpul genocidului.
Duclert se opre!te aici !i suprim$ inten#ia. Autorii americani ai celui de"al doilea
document evocat men#ioneaz$ promovarea intereselor strategice franceze dinspre
Sahel înspre zona marilor lacuri africane. Dincolo de explica#ii !i supozi#ii, autorit$"
#ile de la Paris nu !i"au cerut niciodat$ scuze public pentru implicarea în Ruanda
!i nici nu !i"au asumat vreo r$spundere pentru evenimentele care au dus la
masacrarea a peste opt sute de mii de minoritari tutsi !i a etnicilor hutu modera#i. 

Respingerea acuza#iilor de c!tre oficialii guvernamentali francezi nu
a descurajat organiza#ia non"profit Survie s$ sus#in$ c$ poporul francez
ar trebui s$ recunoasc$ crimele comise de regimul pe care l"a sus#inut

în Ruanda. Cercet$torul, scriitorul !i membrul organiza#iei, Raphael Dirdant, declara,
dup$ publicarea raportului Duclert: „Este o ru!ine pentru aceast$ #ar$ ceea ce s"a
întâmplat în Ruanda. Chiar dac$ raportul guvernului neag$ complicitatea Fran#ei
în genocidul împotriva popula#iei tutsi, ar trebui s$"l recunoa!tem to#i în mod
public. Când opinia public$ este informat$, ea poate s$ adopte o pozi#ie proprie în
chestiuni politice. Judec$torii nu vor îndr$zni s$ condamne oficiali guvernamentali
pentru complicitate la genocid, pentru c$ ar deschide larg calea spre examinarea
atrocit$#ilor comise în tot trecutul colonial, ceea ce ar distruge imaginea Fran#ei
de #ar$ a drepturilor omului.” (https://survie.org/themes/genocide"des"tutsis"au"
rwanda/la"france"et"le"genocide"des"tutsis/article/rwanda"the"french"authorities)

Nu numai Fran#a are de purtat chipul negru al metropolei invadatoare în Africa,
în sud"estul asiatic sau în bazinul Caraibilor, care abandoneaz$ cu greu o pozi#ie
dominant$ caduc$. Toate fostele puteri cuceritoare au de dat r$spunsuri care s$
înl$ture fardul teatral al cosmeticii politice. Lipsa asum$rii unor ac#iuni nu le face
acceptabile. Bra#ul lung al memoriei colective r$sfoie!te filele istoriei !i se opre!te
nea!teptat la cele mai dureroase capitole. Abia atunci letargia pl$cut$ !i lini!ti"
toare a noului imperialism liberal este înlocuit$ n$valnic cu crampele provocate
de complicit$#i uciga!e în Ruanda, în Namibia, în Congo !i peste tot pe unde
t$v$lugul cuceritorilor europeni a nivelat vremelnic p$mântul st$pânilor de drept.
Cele dou$ rapoarte prezentate despre rela#ia Fran#ei cu genocidul din Ruanda
contrazic strig$tul de lupt$ al na#ionalismului francez din titlu !i nu îl feresc
de r$spunderea pentru o concluzie evident$: Mais oui, la France aussi! 

Orizont SF
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Evident, mistica Ma!inii universale nu
trebuie luat!, din asemenea pasaje indirect
persiflatoare, foarte în serios. Nu altfel

procedau, la timpul lor, Sergiu F!rc!"an în V! caut!
un taur, sau cuplul Anania#B!rbulescu în Ferma
oamenilor de piatr! "i Paralela"enigm!. Nivelul
fundamental al romanului este cel comic, dar un
comic crescut ca o pelicul! str!vezie peste straturi
în profunzimea c!rora se presimt curen$ii turbionari
ai unei lumi pline de dramatism. Altfel decât în cazul
lui Mihail Gr!mescu, îns! "i aici SF#ul tr!ie"te în
bun! simbioz! cu un fantastic al metamorfozelor:
în intervalul relativ al câtorva minute, naratorul poate
fi – succesiv – dansator într#un bar dubios, schelet
însufle$it, orhidee îndr!gostit! nebune"te, panter!
alergând prin jungl!, din nou om "i a"a mai departe,
dup! cum se integreaz! în peisajele construite de o
atotst!pânitoare Ma"in! a Iluziilor. Aceasta este sursa
unor universuri artificiale din care, odat! intrat, la
fel ca din infernul dantesc, nimeni nu scap!. În alt!
parte a c!r$ii, asemenea unei figurine informa$ionale,
personajul r!t!ce"te la infinit prin tuneluri "i pe sc!ri
subterane, întâmpinat de imagini penetrabile, de
scene desf!"urate aleatoriu, în spa$iul ori în timpul
paralel, sau aflate doar într#o suficient! „defazare”
fa$! de momentul subiectiv al naratorului încât
s! se poat! introduce în cadru, cu efect, râvnitele
elemente de stranietate. Ni se descrie astfel un
lung vis al c!ut!rilor infructuoase, producând prin
îns!"i acumularea lor un sentiment ap!s!tor pe
care relatarea lejer!, umoristic!, se str!duie"te s!#l
estompeze. Intriga se constituie din aceast!, aparent
degajat!, dar în fond îndârjit! lupt! a omenescului
cu Ma"ina labirintic!. În Marele prag autorul a g!sit
o inspirat! formul! de înscenare a propriei sale
versiuni de infern, prin care un Orfeu sofisticat
alearg! la nesfâr"it dup! simulacrul holografic
al unei Euridice.

Alexandru Ungureanu este un povestitor aventurat
nu tocmai în for$! pe terenul construc$iei epice mai
ample. Lucrul acesta se simte. Dac! unitatea de
ansamblu a romanului s!u s#ar putea admite de
pe pozi$ii teoretice laxe "i permi$ând, prin urmare,
aprecierii o oarecare marj! de toleran$!, secven$ele
constitutive sunt – luate în parte – nu numai viabile,
ci unele chiar excelent finisate. Sub semnul aceleia"i
tensiuni ivite la inciden$a dintre jocul logic, rece,
cu dramatica fulguran$! a aventurii existen$iale se
înscrie, acum în limitele unei trat!ri eminamente
grave, o splendid! povestire ulterioar! intitulat! Artele
mar#iale moderne. Cadrul ei e arena unde lupt!
„pe via$! "i pe moarte”, în numele unor combatan$i
conecta$i mental la „videoplastor”, copiile lor întrupate
cibernetic. Un sport servit de arme formidabile, c!ruia
tehnica de vârf "i „tradi$iile” viitorului par a#i da o
perfect! not! de autenticitate, de vreme ce surogatele
efemere (videoplasmele) au, pe timpul înfrunt!rii,
consisten$a, aspectul fizic "i chiar gândurile celor

reprezenta$i în calitate de gladiatori. Subiectul este
îndeajuns de senza$ional încât, judecat în sine,
s! atrag! spre el riscurile anticipa$iei comune,
paraliterare, de pur! aventur! exhibat!. Spirit
speculativ, autorul nu uit! îns! de semnifica$iile etice
pe care un asemenea material, bine exploatat, i le
poate furniza. Dintr#o simpl! problem! de inteligen$!,
povestirea devine una de demnitate uman!. O
rezolvare fericit! aduce suspansul din final, când
cel confruntat cu sanc$iunea de a#"i înfrunta în
carne "i oase propriile sale còpii o face ros nu numai
de remu"c!ri, ci "i de o subit! îndoial! cu privire
la adev!rul, la autenticitatea naturii sale omene"ti.

În povestirile ulterioare, anticipa$ia autorului
complic! recuzita, nu îns! în dauna interesului
pentru personaj. Psihologiile î"i refuz! în con#

tinuare ipostazele complica$iei. Dar simplitatea lor

devine o incontestabil! calitate între datele generale
ale insului astfel determinat. Nici Naizo, mercenarul
dezertor din Ne vom întoarce pe Herbwue, "i nici
copilul#narator din Leda cea adev!rat! nu pretind,
ca personaje, complica$ie interioar!, îns! amândoi
sunt conving!tori în rolurile încredin$ate. Alexandru
Ungureanu st!pâne"te bine instrumentele tragico#
micului, folosindu#le f!r! re$inere în descrierea unui
r!zboi cosmic ratat. %i totu"i, scenele amuzante nu
devin parodie ieftin!, iar cele de impas disperat nu
degenereaz! în melodram!. Dimpotriv!, gesturile lui
Naizo traduc destul de bine superficialitatea viclean!
"i interesat! a unui sergent scârbit de m!celurile
dintr#o menajerie planetar! plin! de robo$i, mutan$i
"i extratere"tri monstruo"i. Important!, dimensiunea
pervertit! a sufletului s!u nu e totu"i atât de profund!
încât s!#l fereasc!, la cap!tul unei experien$e
p!guboase, de actul – ironic – al unei umaniz!ri
„gratuite”. Înmormântat, la propriu "i la figurat, în visul
unei iubiri curate, el î"i pl!te"te astfel cu moned!
nefalsificat! eroarea unei existen$e de care nu e mai
vinovat decât cei care, în ciuda cântecului mobilizator,

nu se vor întoarce niciodat! pe Herbwue.
Alte povestiri sunt lucrate în registrul comicului pur

(Sham"Poo, animalul electronic de cas!, bun!oar!).
Între ele, Moartea lui Li$i#! "i alte câteva avându#l
ca personaj pe un anume Tudose, ipostaziere
superlativ! a insului comun din toate timpurile,
inclusiv din viitor), î"i poart! subiectele prin recuzita
derizorie a anticipa$iei, în vecin!tatea c!reia efectele
umoristice au un succes aproape garantat. Revenit!
la o tem! mai veche (Ma"ina „monstruoas!”), proza
autorului urm!re"te, în Tudose contra calculator
(1989), o sublimare în tonuri burle"ti a motivelor care
o compun. Comicul e de situa$ie, ca – mai demult –
la Eduard Jurist: chemat s! depaneze o ma"in!
electronic!, Tudose „risc!” un flirt cu v!duva Florica,
stârnind astfel gelozia "i represaliile calculatorului
„Gheorghi$!”, programat special "i îndopat de femeie,
pe ascuns, cu „povestiri erotice transcrise în cod
binar”. Creierul cibernetic î"i construie"te agresiunea
folosindu#se de arsenalul verificat al filmelor de
groaz!:

„O p!dure de terminale r!sare din senin: cle"ti
multipli pentru apucat diverse obiecte îl amenin$!
cl!mp!nind fioros, un fel de frez! dentar! îi bâzâie
în urechea dreapt! "i, dac! nu ar fi l!sat capul jos,
f!r! îndoial! c! i#ar fi perforat craniul dintr#o parte
în alta& trei pompi$e, din care nu se "tie ce ar putea
$â"ni, ocup! pozi$ii avantajoase de tragere& tije
articulate cu arcuri se retract! "i se destind amenin#
$!toare& lustra se b!l!ng!ne lugubru, iar becurile
instalate clipesc obositor& pentru ca efectul psihologic
s! fie complet, o siren! mascat! în perete porne"te
s! sune apocaliptic. Pentru prima dat! de când
intrase în casa v!duvei, lui Tudose îi este fric! [...]
«Dac! m! schilode"te nebunul? E în stare.»...” 

Povestirea proiecteaz" în grotesc secven$e
clasice ale genului (episodul computerului
Hal din Odiseea spa#ial! 2001, în principal).

Dar aluzii amuzante se fac "i la basmul popular.
Precum c!pc!unii, calculatorul rebel nu poate fi r!pus
f!r! complicitatea tr!d!toare a femeii $inute în robie,
gata s! indice nou#venitului izvorul ascuns al puterilor
malefice. Aceast! direc$ie de comediograf din scrisul
lui Alexandru Ungureanu putea fi productiv!, cu
condi$ia ca autorul s!#"i domine totu"i tendin$a de
a aluneca spre efecte de amuzament facil. În orice
caz, experien$a respectiv! nu e superioar!, estetic
vorbind, celor realizate în registru tragicomic (Marele
prag, Ne vom întoarce pe Herbwue), mai pu$in
savuroase, îns! mai complexe.

Comentând „Marele Prag dintre nic!ieri "i
pretutindeni” (cum sun! titlul comunic!rii sale de la
Colocviul „Ion Hobana” din 2012), D!nu$ Ungureanu
vede în crea$ia tizului s!u o „distopie vesel!”, ce
trimite gândul spre modelul metaforic al cimitirului
excentric de la S!pân$a.

(Urmare din pag. 32)

Curând aveam s" în#eleg mai bine pictura Mihaelei Radian,
prin rico"eu, a" zice, scriind despre primul s!u volum de versuri,
Nostalgii r!zle#e, ap!rut în 2019, la Editura Astralis: O plaj! pustie#

pustie, pene, pietre, frunze, scoici. Un decor minimal, o schi$! de tablou,
o copert! de carte. Transpus liric, în acela"i registru minimal, tabloul „sun!”
a"a: Valuri hoa#e/ cântând, înh!#ând/ zmeie culcate la p!mânt.../ %i alte valuri
aducând/ juc!rii stricate/ $lapi/ ochelari de soare/ unghii false, gene rimelate/
br!#!ri, speran#e, scoici sparte/ %i vântul risipind hârtii, e$arfe,/ pene albe,
vise colorate,/ colaci, p!l!rii, ziare... (Plaja)

Apropiindu#m! mai mult de pictura, dar, cu deosebire, de omul Mihaela
Radian, am aflat c!, dup! terminarea liceului, a lucrat ca desenatoare
(designer, zicem noi ast!zi), la Fabrica „Dacia” din Bucure"ti, cea mai
prestigioas! întreprindere textil! din $ar! ("i ea ruinat! azi, cu nep!sare
criminal!), unde a deprins secretele tehnicii imprimeriei, ceea ce i#a permis
s! urm!reasc! realizarea unui desen de la stadiul de proiect pân! la
finalizare. Dup! facultate, a fost angajat! artist plastic/creator de modele
la singurul institut de cercetare din industria u"oar! de la noi. Acolo s#a
„îndr!gostit” definitiv de imprimeria textil!, lucrând în condi$ii adesea precare,
din cauza toxicit!$ii coloran$ilor, pân! la pensionare. „Am avut o "ans!, în
facultate, î"i aminte"te Mihaela Radian, s! fiu studenta unui excelent om
"i pedagog, doamna Ecaterina Teodorescu. Dar "i studenta unui alt profesor
minunat, pictorul Alexandru Cump!t!. De la dumnealui am înv!$at curajul de
nu pune frân! fanteziei "i risipei de culori, de a m! exprima liber, $inând cont în
primul rând de dorin$a mea de comunicare "i nu de dogme.” În 1975 a debutat
într#o expozi$ie de grup, la Galeria Atelier 35, iar apoi via$a ei s#a schimbat. La
îndemnul unei colege, Doina D!nescu, "i ea absolvent! a Sec$iei textile, a expus
o rochie, al!turi de colegii de la Clasa de mod! a Adinei Nanu. Succesul primei

piese vestimentare vândute, o rochie din pânz!
imprimat! manual, a fost punctul de pornire
pentru viitoarele obiecte vestimentare prezente
în diverse expozi$ii "i galerii de art!. Dup! 1990,
particip!rile la expozi$ii, inclusiv interna$ionale,
s#au mai înte$it, dar nu atât cât ar fi meritat
poate artista. O emotivitate excesiv!, dublat!
de o modestie f!r! explica$ie o îndep!rteaz!
nefiresc de str!lucirea gloriei plastice. În 2012 "i
2015 deschide expozi$ii personale, la Bucure"ti
(inclusiv la Palatul Cercului Militar Na$ional),
iar în 2017 particip! la Salonul de art! de la
Taranto, Italia.

Privit" în ansamblu, pictura Mihaelei
Radian se distinge printr#o simplitate
rafinat!, îndelung exersat!. Tonurile

calde înv!luie spa$iul, adesea voit simplist,
elementar. Un col$ de strad! luminat straniu
de un copac de magnolii înflorite, un cap!t
de plaj!, câteva elemente de decor tomnatec,
fructe, flori, case înv!luite în cea$!, totul spune
o poveste. Nostalgic!, Mihaela Radian evoc!

în volumul de confesiuni Ni$te cioburi, ap!rut în 2020, la aceea"i Editur! Astralis,
povestea unei lumi pierdute, alc!tuit! din lumini, vise, frânturi de via$!, obsesii
p!strate adânc în subcon"tientul colectiv, cu totul, „cioburi” din care se na"te,
ca un puzzle atotcuprinz!tor, oglinda lumii. În galeria select! a picturii contempo#
rane, artista construie"te, tenace "i modest, tabloul de genera$ie al anilor no"tri
ce nu se mai întorc. 
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Rareori am r!gazul s! m! întorc cu gândul
la anii de început ai aventurii mele spirituale,
la vremea petrecut! în depozitele lungi,

întortocheate "i întunecate ale Bibliotecii Kalinderu
a Institutului, atunci, de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”, azi, Universitatea Na#ional! de Arte,
Bucure"ti. $i nu doar c!r#ile m! atr!geau, multe vechi,
din vremea lui Aman, întemeietorul, la noi, al primei
$coli de Belle Arte, croit! dup! model parizian, unde
a înv!#at inclusiv Brâncu"i, care a l!sat mo"tenire
Institutului celebrul Ecor!eu, ascuns în anii aceia
în fostul Cabinet de Anatomie Artistic! al doctorului
Ghi#escu, cândva atelierul lui Camil Ressu, dar "i c!r#i

mai recente, unele avan%
gardiste, adunate cu har
"i cu destul! fereal! de
rectorii vremii, Gheorghe
Achi#ei "i Vasile Dr!gu#,
dintre ofertele generoase,
dar mereu refuzate, ale
editurilor europene care
sperau, astfel, s! vând!
"i în România comunist!
produsele lor de lux, cvasi%
inaccesibile în afara biblio%
tecilor ultra specializate,
dar "i studen#ii pe care i%am
cunoscut în anii aceia, co%
legi de vârst! "i de idealuri,
"i cu care am împ!r#it
adesea nu doar speran#ele culturale, ci chiar pâinea zilnic!.
Asta pentru c! în anii aceia eram cu to#ii, sau poate doar îmi
închipui eu azi c! era a"a, o genera#ie solidar!, având adesea
în comun copil!ria s!rac! "i amintirile familiare de ne"ters. 

Chiar dac! anii "i întâmpl!rile vie#ii ne%au desp!r#it,
reîntâlnirea cu unii din acei studen#i de la arte,
c!rora, ore întregi, uneori, în sesiuni, chiar zi%lumin!,

le aduceam, iar uneori mai "i doseam pentru ei c!r#i, a fost
totdeauna luminoas!, sub semnul unui sentimental... a fost
o dat!. A"a am reg!sit%o, peste ani, expunând într%o galerie
de art! de la marginea Bucure"tilor, organizat! de Asocia#ia
Arti"tilor Plastici (curator, pictori#a Ecaterina Mihai), pe
artista "i, mai nou, pe poeta "i memorialista Mihaela Radian
(n. Bucure"ti, 15 aprilie 1950), absolvent!, în 1974, a Facult!#ii
de Arte Decorative.
Surpriza a fost mare,
de ambele p!r#i. Timpul
trecuse aproape nemilos
peste fiecare, doar pasi%
unea comun! pentru
frumos r!m!sese intact!.
Apoi au început s! curg!
amintirile: „Ciudat e cum
unele pasiuni se nasc din
bucurii simple! Am fost
fascinat! din adolescen#!
de cl!direa din Strada
Robescu (sediul Liceului
Tonitza – n.n.), unde a
func#ionat prima "coal!
de arte "i meserii, un

monument aflat azi în ruin! cu buna
"tiin#! a autorit!#ilor, situat vizavi de
Catedrala Sfântul Iosif, alt monument
pus în pericol de cl!direa monstruoas!
ridicat! al!turi... Vremuri noi, cu min#i
tulburi! Catedrala unde intram, ca lice%
eni sau studen#i, seara, dup! cursuri,
s! ascult!m muzic! de org!... Bach,
Haendel... Cu totul alt! atmosfer! decât
la "coala unde frecventam cursurile
teoretice. La fel, mi%au pl!cut "i sediul

Institutului, de pe Calea Grivi#ei,
pe care noi îl poreclisem Cazarma,
"i, de ce nu, Biblioteca Kalinderu”,
"i%a amintit Mihaela Radian. 

Apoi, discu#ia s%a rostogolit
spre prima ei pasiune,
pictura: „Am desenat "i

colorat de mic copil. Cu creionul,
cu pensula, cu creta, cu b!#ul în
nisip sau în p!mântul umed, "i
chiar cu frunze sau petale de flori
pe zidul casei, spre disperarea
bunicii care%"i vedea nalbele,
trandafirii sau zorelele jumulite.

$i cu dude. C!deau din pomul mare al
vecinilor "i le foloseam pe cele mai pri%
c!jite pentru a desena pe gardul alb, de
ciment, dinspre strad!. Case, flori, prin#e%
se "i mai ales pisici. Animalul meu preferat.
Cu zeama de la dude f!ceam conturul
"i restul culorilor îl ob#ineam din flori
"i frunze: verde, roz, mov... Cu galbenul
era mai greu. Când aveam cret! colorat!
era s!rb!toare. La fel "i cu creioanele
colorate primite de Cr!ciun, Pa"ti sau
la anivers!ri. Pe vremea aceea banul
era dr!muit cu grij!, iar p!rin#ii mei...” 

(Continuare la pag. 31)
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Num!r ilustrat cu lucr!ri de Mihaela Radian.

Mihaela Radian
Pove"ti (ilustrate) din „Mahalaua cu magnolii”

Marian NENCESCU

Ars longa...

! Horia B&DESCU – scriitor, Cluj%Napoca
! Paul DIACONESCU – scriitor, Suedia
! Mihaela MALEA STROE – scriitor, Bra"ov
! Rodica BRETIN – scriitor, Bra"ov
! Dan ANGHELESCU – scriitor, Bucure"ti
! Lucian COSTACHE – scriitor, Pite"ti
! George ROTARU – istoric, Pite"ti
! Sorin BULIGA – istoric de art!, Târgu Jiu
! Ilie POPA – prof. univ., Pite"ti
! Dan D. FARCA$ – scriitor, Bucure"ti
! Tudor NEDELCEA – scriitor, Craiova
! Gen. Dan MISCHIANU – prof. univ., Bucure"ti

! Vasile SÂRBU – prof. univ., Bucure"ti
! Radu $tefan VERGATTI – istoric, Bucure"ti
! Eufrosina OTL&CAN – prof. univ., Bucure"ti
! Elis RÂPEANU – scriitor, Bucure"ti
! Raia ROGAC – scriitor, Chi"in!u 
! Gheorghe OLTEANU – inginer, Bucure"ti
! Paula ROMANESCU – scriitor, Bucure"ti
! Florian COPCEA – scriitor, Drobeta Turnu Severin
! Sara MINA – scriitor, Bucure"ti
! Iulian CHIVU – scriitor, Ro"iorii de Vede
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure"ti
! Mircea OPRI'& – scriitor, Cluj%Napoca
! Marian NENCESCU – scriitor, Bucure"ti

Semneaz! în acest num!r
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