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Paula Romanescu: Cel mai de pre# dar
Afrodita Iorgulescu: Invita#ie la lectur!, 

reflec#ie "i ac#iune
Ion Coja: $coala Basarabean!
Mihai Vinereanu: A cui este, de fapt, 

palinca?
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De vorb! cu Ion Hadârc!
Lia Maria Andrei#!: Spovedania

lui Bazil
Florian Copcea: Alex. $tef!nescu:
enigm! "i paradigm! eminescian!

Aveam în minte dou! titluri
(deci dou! subiecte) pentru
editorialul lunii septembrie, cel

de deasupra, mai optimist "i mai pre#ios,
epitetul de pe urm! venind dinspre
termenul cel plin de miez, întru, preluat
de la Constantin Noica, precum "i mai
apropiatul de realitate „Suspinul din
jurul grani#elor”, v!dit mai trist "i mai
conjunctural, dar "i mai urgent într$un
anume sens. Situa#iile acoperite de cele
dou! sintagme, chiar dac! la prima
vedere diferite, sunt îns! legate din
plin, în adâncime a" zice, de aceea
am ales un titlu, dar vor începe prin
a$i da substan#! celui de$al doilea, care
a "i declan"at de fapt interven#ia de fa#!.

Un concurs de împrejur!ri, pe un
fond mai general – c!ci am mai vorbit
în revist! despre puterea, manifestat!
uneori sau, în mare parte, poten#ial!,
a ceea ce numim, nu tocmai potrivit,
diaspor! româneasc! (prefer mai
exactul, chiar dac! mai pu#in expresivul
„exil economico$psihologic”, pentru
a aminti motivele risipirii în lume a
aproape cinci milioane de concet!#eni),
despre românismul, ca s! nu spun
direct patriotismul, românilor pleca#i
de$a lungul "i de$a latul lumii (a se reciti
textul de luna trecut!), despre dorul
de #ar!, de limb!, de familie (dac! ave#i
îndoieli, reasculta#i$l pe Tudor Gheorghe
dând glas Colindului celui f!r! de "ar!,
al lui Adrian P!unescu, "i imagina#i$v!
c! v! afla#i undeva unde nu este iarn!,
sau nu este Cr!ciun, sau nu sunt
colinde de Cr!ciun, colinde ca la noi –
"i, v! asigur, mai peste tot este astfel).
Dintre „împrejur!ri”, men#ionez dou!
care vor parc! s! probeze înc! odat!
c! „nimic nu este întâmpl!tor”, dese$
nând o diagonal! peste hart!, peste
harta României gr!ni"uite, vorba
inspirat! a regretatului academician
Alexandru Surdu, dinspre Serbia pân!
în Bucovina de nord, din Voievodina
la Cern!u#i: articolul seniorului Ion
Andrei#! publicat chiar în num!rul
de fa#!, referitor la cap!tul de sud$vest
al diagonalei amintite, "i o Scrisoare
deschis! c!tre „Onorata Comisie DRP
de evaluare a proiectelor pe anul 2021”,
semnat! de %tefan Hostiuc, „membru
al Uniunii Scriitorilor din România, fost
redactor$"ef al fostei reviste Mesager
bucovinean cu public #int! Comunitatea
istoric! româneasc! din Ucraina”.

Scrisoarea circul!
pe internet, merit!
c!utat!, pentru c!

semnaleaz!, pe de o parte,
situa#ia mereu mai grea
a românilor din partea
Bucovinei r!mase în Ucraina
(a se vedea, în num!rul din
octombrie 2020 al revistei,
printre altele, încerc!rile
prin care a trecut "i trece
scriitorul cern!u#ean Vasile
T!râ#eanu, membru de
onoare al Academiei 

Române), pe de alta, slaba implicare
a României în ajutorarea românilor din
afara #!rii, cu prec!dere a celor din jurul
grani#elor, unde lucrurile sunt mai grave.
Românii din Serbia sunt numi#i vlahi,
unii î"i zic ei în"i"i astfel, uneori cu
variante, prin Bulgaria situa#ia este
"i mai tran"ant!, cei din Ucraina au tot
mai pu#ine gr!dini#e, "coli "i publica#ii
în limba român! – despre încetarea
sprijinirii revistei Mesager bucovinean
de c!tre Comisia DRP/MRP este vorba
în scrisoarea dlui %tefan Hostiuc. RP
înseamn!, desigur, „românii de pretu$
tindeni” (alt! sintagm! ciudat!, nu "tiu
cum s$ar putea spune mai bine, dar asta
chiar sun!… „împr!"tiat”), iar textul este
subintitulat, literar$ironic, „Cuvânt de
mul#umire în loc de contesta#ie, prin
care redactorul$"ef al publica#iei c!zute
în dizgra#ia Domniilor Voastre a r!spuns
la primirea Marelui Premiu Bucovina
al Societ!#ii Scriitorilor Bucovineni
(Suceava) pentru activitatea desf!"urat!
în vederea promov!rii spiritualit!#ii
bucovinene în paginile revistei Mesager
bucovinean”. S! ne reamintim c! este
vorba de Cern!u#ii atâtor nume sonore
ale culturii române, de la Aron Pumnul
la Paul Celan, cel de$al doilea dat "i
în Scrisoare ca exemplu al vremilor,
ce par duse de$acum, de toleran#!
multicultural! în Bucovina.

Nu "tiu ra#iunile pentru care
MRP sisteaz! sprijinul pentru
revist!, chiar dup! ce redac$

torul ei "ef fusese premiat, nu "tiu multe
alte lucruri, dar am în minte câteva
eviden#e. Alte #!ri î"i promoveaz! "i
î"i ajut! activ, pe alocuri chiar agresiv,
uneori la propriu, cona#ionalii din afara
grani#elor. România nu numai c! nu face
asta, de"i este înconjurat! de români
(N. Iorga), de"i are cea mai numeroas!
emigra#ie din Europa, dar, de dragul
Europei a"a$zis unite sau al altor inte$
rese conjuncturale, p!relnice multe,
cedeaz!, semneaz!, accept!, trece cu
vederea, uit!. Sigur, se adaug! "i mole$
"eala statului român, parazitat de politi$
cianism, oengisme, comoditate, medio$
critate. Mai am în minte "i scrierile altui
mare român plecat în lumea de lumin!,
Nicolae Dabija, despre suferin#ele
românilor din Basarabia, pe vremuri,
trimi"i în Siberia sau chiar împu"ca#i
pentru c! vorbeau române"te, pu"i
în ultimele decenii în fa#a diversiunii$
abera#ie cu „limba moldoveneasc!”
("i Stalin era citat ca „mare lingvist”,
nu$i a"a?).

(Continuare la pag. 2)
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Dura lex, sed lex, zice Românul? Nu legile
sunt îns! de vin! la toate acestea, ci
starea societ!"ii. Când vedem deasupra

unui popor s!rac, incult #i nenorocit, superpuin$
du$se milioane de mijlocitori #i de cocote, când
vedem luxul #i desfrânarea unei clase întregi,
a c!rei singur! cuno#tin"! const! în a scrie
neortografic #i a citi, când socotim sutele de
milioane cu care se între"in clase improductive
#i netrebnice, cat! s! deducem neap!rat c! pensii
reversibile, câ#tiguri din r!scump!r!ri, misiuni,
diurne, cumul, toate trebuie pl!tite în ultima linie
prin sudoarea omeneasc!, prin munc! omeneas$
c!. %i fiindc! produc"iunea actual! nu mai ajunge
spre a acoperi bugetul Sodomei #i Gomorei, spre
a între"ine lenociniile st!pânitorilor, de aceea
se scoate la mezat pân! #i persoana "!ranului.
%i$n acest popor nenorocit nu se mai afl!

destul! energie moral! pentru a ridica securea
#i a se sc!pa de asupritori. În toate provinciile
Daciei lui Traian poporul autohton e o vit! menit!
a "ine în spate popula"ii str!ine. (…)
%ampania b!ut! cu comunarzii din Paris,

m!tasea ce îmbrac! cocotele capitalei, monoclu$
rile ce armeaz! ochii pornoscopilor, toat! mla#ti$
na aceasta etnic! #i moral!, toat! adun!tura asta
scurs! din câte#ipatru unghiurile lumii tr!ie#te
în ultima linie din vânzarea de bra"e omene#ti cu
luna #i cu ziua, c!ci orice bra" care nu produce
nimic tr!ie#te de la bra"ul ce produce ceva. 

Iat! în adev!r înc! o frunz! de laur în coroana
lui Carol Îng!duitorul.

Despotismul, oricât de odios ar fi, totu#i are
mai mult! îngrijire de popor decât republica
str!inilor din România, cu eticheta ei monarhic!.
C!ci aceast! republic! nu are #i nu a avut o alt!
menire decât a constitui din str!ini clase privile$
giate, din român un sclav al lor. Adun!turi de rase
degenerate, care coboar! zi cu zi mai jos pe scara
organic!, pân! ajung a se îngropa ca câinii #i ca
maimu"ele, acestea domnesc asupra poporului
românesc& pentru a pl!ti trebuin"ele lor, lenea,
inep"ia economic! #i sterilitatea lor intelectual!,
poporul românesc se scoate la mezat #i se

închiriaz!, asemenea catârilor #i cailor de birj!,
cu luna #i cu ziua. 

(Timpul, 3 august 1882)

Cat! s! constat!m c!, mai cu seam!
în momentele actuale, o mai rea laud!
nu i se poate face unui ministru român

decât aceea de a$l proclama amic al Austriei
#i al p!r"ii ei de dincoace de Leita, a Ungariei.

În s!pt!mânile din urm! ungurii au umplut
cupa am!r!ciunilor pentru o jum!tate a poporului
românesc. Nu mai vorbim de c!l!toria arhiducelui
mo#tenitor în Ardeal. Ziarele ungure#ti au falsi$
ficat pân! #i numele localit!"ilor din Hunedoara&
numele mun"ilor, ca Retezatu #i ca Negru, au
fost transcrise fals în ziarele ungure#ti& s$au
maghiarizat nume de râuri #i de sate – toat!
descrierea vân!torii seam!n! a se fi petrecut în
Tartaria sau în Turkestan, nu în "inutul Corvinilor,
a acelei familii române care le$a dat ungurilor
pe cel mai bun rege al lor.

Episcopii români au fost prezenta"i arhidu$
celui nu de$un om superior în rang, bun!oar!
de mare#alul Principelui, ci… de$un subprefect.
Dup! asemenea formalitate ierarhic! credem

c! subprefec"ii maghiari
trebuie s! fie prezenta"i
de c!l!u, spre a se p!stra
unitatea de principiu în
eticheta maghiar! de Curte.

Spre caracterizarea
furiei de persecu"iune
ce$a cuprins pe maghiari
în contra na"ionalit!"ilor #i
în contra românilor îndeo$
sebi, care sunt na"ionalita$
tea cea mai numeroas!,
reproducem urm!toarele
dup! Telegraful român
din Sibiu. (…)

1. Numai acela poate
fi preot !i înv"#"tor care
are sim#"minte patriotice
!i !tie perfect ungure!te.
Nu poate fi prin urmare
preot cine nu !tie ungu$
re!te !i despre care se va
dovedi prin fapte c" este
panslavist. (…)

6. Limba adun"rilor protopresbiterale pe viitor
va fi exclusiv numai cea ungureasc".

Cititorii no#tri #tiu ce în"eleg ungurii politici
sub „patriotism” #i „sim"!minte patriotice”.
%tiu cu cât! furie s$au pus ungurii politici
pe maghiarizare. Ne sim"im dispensa"i de la
comentarea concluziilor reproduse mai sus #i,
ca o curiozitate, reproducem comentariul ziarului
din care le$am extras.

Era timpul suprem s" se fac" pasul acesta.
%ara aceasta trebuie s" fie ungureasc" !i totodat"
liber". Îndat" ce se pierde maghiarismul !i se
oprim" libertatea înceat" de a mai fi Ungaria.

E sfânt în ochii no!tri interesul libert"#ii, îns"
!i mai sfânt e cel al maghiarismului. Nu ne putem
închipui c" ele vor veni vreodat" în coliziune
!i, dac" se va întâmpla vreodat", nu vom ezita
niciun moment de a sacrifica libertatea pentru
maghiarism, în m"sura care se va cere, ca
s" salv"m !i s" înt"rim maghiarismul. 

(Timpul, 6 august 1882)

Redactor$#ef :  Gheorghe P!un 

Colegiu redac"ional: Svetlana
Cojocaru – membru corespondent
al Academiei de "t i in#e a Moldovei,
Chi$ in!u, Florian Copcea – scriitor,
Drobeta Turnu Severin, Lucian
Costache – scriitor, Pite$t i,
Ioan Cr!ciun – editor $ i  publicist,
Bucure$t i, Spiridon Cristocea – conferen#iar la Universitatea Pite$ti, Dumitru
Augustin Doman – scriitor, Curtea de Arge$, Sorin Mazilescu – conferen#iar
la Universitatea Pite$t i, Marian Nencescu – cercet!tor asociat la Institutul
de Filosofie al Academiei Române, Eufrosina Otl!can – profesor universitar,
Bucure$t i, Filofteia Pally – expert na# ional etnolog, Muzeului
Viticulturii $ i  Pomiculturii Gole$t i, Arge$, Cornel Popescu – director
al Muzeului Jude#ean Arge$, Pite$t i, Octavian Sachelarie – director
al Bibliotecii Jude#ene „Dinicu Golescu”, Pite$t i, Adrian S!m!rescu –
conferen# iar la Universitatea Pite$t i,  Maria Mona Vâlceanu – scriitor,
Pite$t i

Revist! lunar! de cultur!
Apare sub egida Centrului de Cultur! #i Arte „George Topîrceanu” (Bv. Basarabilor 59)

#i a Asocia"iei Culturale „Curtea de Arge#”
Redac"ia: Str. Schitului 45A, 115300 Curtea de Arge# 

Tiparul: Venus Printing Solutions SRL, Ia#i

E $mail :  curteadelaarges@gmail .com
Website:  www.curteadelaarges.ro 
Abonamente se pot  face direct  la  redac " ie ,  t r imi "ând 
contravaloarea (60 le i /an)  în contul  specif icat  mai  jos
# i ,  pr in e $mail ,  adresa po# ta l! .

ISSN: 2068-9489
Întreaga r!spundere $tiin#ific!, juridic! $i moral! pentru

con#inutul articolelor revine autorilor. Reproducerea oric!rui
articol se face numai cu acordul autorului $i precizarea sursei.

Revista poate fi sponsorizat! prin Asocia"ia Cultural! „Curtea de Arge#”, CIF 29520540, Banca Transilvania, IBAN RO38 BTRL RONC RT0V 1516 7901.

(Urmare din pag. 1)

%i totu#i… Privind istoria mai de sus, privind poporul român mai în
suflet, revin la optimismul enun"at în titlu. Citez o fraz! din cartea
Na!terea Daciei de Florin Horvath (Ed. Caiete Silvane, Zal!u, 2019&

apropo: hrvat = croat, în limba croat!, literele ad!ugate având motiv!ri
maghiarizante prea bine #tiute): „Dacii au fost singura semin"ie european!
cu neclintit! #i netulburat! continuitate în cele trei dimensiuni ale fiin"ei
sale: în timp, în credin"! #i în spiritualitate” (pag. 158). Un lung #i profund
eseu poate pleca de aici. De la Orfeu, Zalmoxis #i Legile Belagine la
ortodoxie #i dreptul cutumiar, de la Biblie la Dacia edenic" a lui Miron
Scorobete, trecând prin Densu#ianu, Vasile Lovinescu, Mircea Eliade,
de la Cucuteni la ou!le încondeiate #i „râurii” de pe alti"ele iilor muscelene,
de la Miori#a la Me!terul Manole #i la Tinere#e f"r" b"trâne#e !i via#" f"r"
de moarte, de la miturile primordiale la particula IO din numele voievozilor,
de la basme, proverbe, colinde, tradi"ii, c!lu#ari la Eminescu #i al"i români$
prototip, hiperboreeni de la înf!"i#are la fapt!. %i multe, multe altele…

Un eseu care se scrie singur… Prin suferin"a d!t!toare de t!rie a
românilor de pretutindeni, din jurul grani"elor în primul rând, de peste tot
din lume, din "ar!! Cu to"ii, înd!r!tnicindu$se în a supravie"ui întru neam,
întru românism. Amintindu$#i de unde vin, #tiind c! privesc Roma de sus,
de la în!l"imea Columnei$certificat$de$na#tere #i a Arcului lui Constantin,
crezând în tradi#ia din munte (#i din inim!) #i perpetuând$o, strângând din
din"i, dar #tiind c! „nu de sup!rare e loc, ci de puterea #i dorin"a de a face
ceva pentru acest neam” (pag. 199 din aceea#i Na!tere a Daciei).

Subiect pentru un alt eseu: ce ne lipse#te, puterea sau dorin#a?... 
%i, pân" când?...

Post scriptum: Îl rog pe cititor s! m! cread! c! aceste ultime cuvinte
sunt ad!ugate dup! punerea în pagin! a editorialului #i a textului
de mai sus al lui Eminescu, ales la rând, cronologic, din publicistica

sa. Nu se putea potrivire mai bun! – dar nu eu le$am potrivit! C!ci, toate$s
vechi #i nou! toate... R!mâne întrebarea: pân! când?...

Iar când revista era în corectur!, a ap!rut #i textul dlui Ion Coja... Parc!
semn c! Dumnezeu ne face semn...

Curtea de la Arge!

Domnul Eminescu scris!a
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Când judec!m
lucrurile, trebuie
s! pornim de la

con"tiin#a faptului c! în lumea
exprimat! totul este relativ.
Harari î"i ia m!sura de

siguran#! avertizându$ne: „Con"tientizarea propor#iilor
realiz!rilor noastre mai transmite un mesaj: acela c!
istoria nu tolereaz! vidul. Dac! inciden#a foametei,
molimelor "i r!zboiului scade, ceva le va lua locul
cu siguran#! în agenda omului. Am face bine s!
ne gândim ce anume va fi. Altminteri, e posibil s!
ob#inem victoria deplin! pe vechile câmpuri de lupt!,
doar ca s! fim lua#i complet pe nepreg!tite pe fronturi
cu totul noi.” Iar noile fronturi de lupt! – pe care
viitorul le$a deschis deja în prezentul în care „le$avem
pe toate”, precum zice poetul, bine implementate în
min#ile celor care preg!tesc, de pe$acum, ceea ce va
s! vin! dup! chipul "i asem!narea fantasmelor noii
distopii pe care o propun, ale noii religii, o religie f!r!
zei, expurgat! de sacru, o religie pentru ea îns!"i,
în care omul nu mai încape, nu$"i mai afl! locul
ca subiect, ci doar ca obiect, terifiant! în mecanica
ei algoritmic!, noile fronturi sunt: nemurirea, fericirea
!i îndumnezeirea. 

Ca s! te îndumnezeie"ti trebuie, cu necesitate,
s! rezolvi problema nemuririi. Fericirea, despre care
înc! nu se "tie prea bine ce vrea s! fie, dincolo de
ceea ce am putea numi o stare de bine, poate s!
mai a"tepte. „Lupta cu b!trâne#ea "i boala nu va face
decât s! continue r!zboiul de veacuri cu foametea
"i bolile "i va pune în eviden#! valoarea suprem! a
culturii contemporane: însemn!tatea vie#ii omene"ti.”
Ironic sau nu, Harari subliniaz!, îns!, c! de vreme
ce Declara#ia Universal! a Drepturilor Omului afirm!
„dreptul la via#!” ca valoare fundamental! a omenirii,
atunci, pe cale de consecin#!, „moartea este o crim!
împotriva umanit!#ii "i ar trebui s! dezl!n#uim un
r!zboi total împotriva ei”. Prin urmare, zic eu, de
vreme ce am reu"it s! elimin!m r!zboiul "i s!
eradic!m sau, m! rog, s! punem surdin! bolilor,
principalele malaxoare al vie#ii, mi se pare normal
ca în cultura contemporan! s! protej!m, în numele
aceluia"i principiu, asasinul "i nu victima, s! avem
grij! ca un asasin în serie s! nu se loveasc! la cap
atunci când e urcat în ma"ina poli#iei "i s!$i facem
acesteia proces de inten#ie pentru accidentele de
parcurs ale unei arest!ri, s! d!m statut de cetate
violen#ei aduc!toare de moarte în mai toate „operele
artistice” care sufoc! o mass$media dezl!n#uit! în
a le oferi sufletelor imberbe spre modelare, în numele
libert!#ii de exprimare. %i s! constat!m, precum
Harari, într$un evident viciu de logic!, c! în 2012,
spre exemplu, an în care, pe plan global, au murit
în jur de 56 de milioane de oameni, din cele 620.000
de persoane decedate datorit! violen#ei umane doar
120.000 au pierit în r!zboi, în timp ce 500.000 au fost
asasinate! 

Acela"i viciu de logic! mineaz! afirma#ia
c!: „De$a lungul istoriei, religiile "i ideologiile
nu au sanctificat via#a îns!"i.” Ba chiar „au

îndr!git$o pe Doamna cu Coasa”. Pentru ideologii nu
bag mâna$n foc, dar s! acuzi religiile, al c!ror mesaj
este d!inuirea vie#ii "i dincolo de realitatea acestei
lumi, c! nu o pre#uiesc, mi se pare prea mult. A con$
chide c! marile religii monoteiste, insistând asupra
faptului c! sensul existen#ei depinde de soarta
noastr! în via#a de apoi (mai degrab! invers, dar
asta e o alt! discu#ie!), au considerat c! moartea este
o parte vital! "i bun! a lumii, dac! nu #ine de acea
ironie sub#ire pe care o strecoar! Harari de fiecare
dat! când se erijeaz! în avocatul Diavolului, este
gre"it "i simplist. Fiindc! sacralizat! sau nu, moartea
face cu adev!rat parte din via#!, înso#indu$ne par$
cursul existen#ial din prima secund! marcat! de
„orologiul care ne m!soar! destr!marea”, a"a cum

ar trebui s! o "tie prea bine aceia pentru care ea
nu e decât rezultatul unui defect tehnic al ma"in!riei
biologice. Un defect, spun campionii cursei pentru
nemurire, care poate fi remediat prin mijloace
medicamentoase, transplant, organe artificiale,
precum orice ma"in!rie c!reia i se înlocuiesc piesele
învechite sau defecte. Cum remarca "i Harari,
de"i „majoritatea oamenilor de "tiin#!, medicilor
"i cercet!torilor înc" (s.n.) se distan#eaz! de visurile
de nemurire exprimate deschis, afirmând c! încearc!
s! dep!"easc! o anumit! problem!…, o minoritate
tot mai larg! de oameni de "tiin#! "i gânditori vorbesc
mai deschis despre asta în ultima vreme "i afirm!
c! demersul fundamental al "tiin#ei moderne este
acela de a învinge moartea "i de a le oferi oamenilor
tinere#ea ve"nic!”. Nu de mult, mai exact în 2015,
Bill Maris, directorul fondului de investi#ii al gigantului
Google, care nu e doar un motor de c!utare "i care
prin subcompania Calico, înfiin#at! anume, se ocup!
de$a „rezolva problema mor#ii”, declara c! în aceast!
competi#ie „nu încerc!m s! câ"tig!m câ#iva yarzi.
Încerc!m s! câ"tig!m meciul.”

„Vis!torii” din Silicon Valley – care sunt sigur c!
n$au auzit niciodat! de Sofocle "i nici nu s$au ostenit
s! plece urechea la avertismentele corului din
Antigona adresate omului ce$i „spornic tare$n n!s$
cociri!/ %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!” – socotesc c!
„oricine va avea un corp s!n!tos "i un cont bancar
s!n!tos în 2050 va avea o "ans! real! la nemurire,
p!c!lind moartea cu câte un deceniu”, la cap!tul
c!ruia va reintra într$o repara#ie regenerativ! pentru
urm!torii zece ani, gra#ie a noi medicamente,
upgrade$uri "i gadgeturi. Dar, cum observa Harari,
aici e vorba mai degrab! de a$mortalitate decât de
nemurirea al c!rei vis a bântuit min#ile "i sufletele
omenirii dintotdeauna. Fiindc! „pân! în prezent
medicina modern! nu ne$a prelungit durata de via#!
nici m!car cu un an. Marea ei realizare este aceea
c! ne salveaz! de la moartea prematur! "i ne
permite s! ne bucur!m din plin de via#!.” Îns!
Tinere#e f"r" b"trâne#e !i via#" f"r" de moarte nu e
numai un basm fermec!tor, ci "i o tem! de medita#ie
grav! despre via#a finitudinii, pe care, oricât s$ar trudi
cineva s$o poat! prelungi, o a"teapt! moartea, printre
ruinele zidirilor lumii, într$un cuf!r pr!fuit. Moartea de
care nu scap! nici galaxiile, nici m!car universul care
alearg! în extinc#ia lui c!tre big$bang$ul întoarcerii
în neant.

C!, „dac! "i când "tiin#a va face progrese
importante în r!zboiul împotriva mor#ii,
adev!rata lupt! se va muta din labora$

toare în parlamente, în tribunale "i pe str!zi – cum
apreciaz! autorul – "i adev!rata lupt! care ne
a"teapt! va fi cea pentru tinere#ea ve"nic!”, aceasta
e o alt! poveste. Care #ine deopotriv! de egolatria
funciar! a omului, dar "i de noua paradigm! care$l

exclude din sine însu"i. 
Fiindc! mai înainte de a o despuia de umanitatea

ei, acestei f!pturi care "i$a f!urit istoria "i pe sine
din cuvinte, imagina#ie "i visuri, e nevoie s!$i oferi
drogurile care s!$i anihileze voin#a "i puterea de
judecat!, dou! însu"iri extrem de periculoase pentru
practican#ii noii religii, izvorâte din orizontul triadei
fondatoare, dar cu b!taie în lumea distopiei care$o va
transforma în cu totul altceva: nemurirea "i fericirea.
Iar dac! în privin#a nemuririi lucrurile au un oarecare
în#eles pentru Sapiens, cu fericirea ele sunt mult mai
încurcate. Fiindc! exist! fericire "i fericire: una e
fericirea asce#ilor, isiha"tilor sau a oamenilor de spirit
"i alta cea a muritorilor de rând, aceea de care se
face vinovat Epicur "i al#ii de teapa lui, epicureismul
fiind ast!zi „viziunea standard”. De la Declara#ia de
Independen#! a Statelor Unite ale Americii, care
garanta dreptul la c"utarea fericirii, la ideea contem$
poran! c! fericirea fiin#ei umane e un drept natural
"i c! „orice ne nemul#ume"te este o înc!lcare a
drepturilor noastre umane fundamentale” n$a fost
decât un pas. Numai c!, precum spuneam, pentru
fiecare dintre noi fericirea arat! altfel. B!trânul
pehlivan Epicur avertizase, acum dou! milenii "i mai
bine, c! fericirea o fi ea binele suprem, dar „a fi fericit
e munc! grea”. Vorba lui Harari: „Se pare c! Epicur
"tia el ce "tia”. Senza#iile, tr!irile care ne fac ferici#i
sunt efemere "i atât de individualizate, încât a g!si
metoda universal! a modului de a fi fericit s$a
dovedit o utopie. Epicur a încercat s! elaboreze
un asemenea îndreptar, dar eficien#a s$a dovedit
iluzorie chiar "i pentru discipolii lui.

Poate de aceea „se pare c! fericirea noastr!
atinge un plafon misterios din sticl! care nu$i
permite s! creasc!, în ciuda realiz!rilor noastre
f!r! precedent”, realiz!ri care, nu$i a"a?, ar trebui s!
ne fac! mult mai ferici#i decât au fost înainta"ii no"tri.
„Plafonul de sticl! al fericirii – apreciaz! istoricul
israelian – este sus#inut de doi stâlpi robu"ti, unul
psihologic, cel!lalt biologic. La nivel psihologic,
fericirea depinde mai curând de a"tept!ri decât de
condi#iile obiective.” Harari identific! concordan#a
dintre a"tept!ri "i realitate ca pe un factor major
de fericire, cu amendamentul c!, de fiecare dat!,
realizarea acestui obiectiv va impune a"tept!ri "i
mai mari, creând un lan# infinit de condi#ion!ri, al
c!ror rezultat este mai degrab! contrar obiectivului,
înlocuindu$l pe acesta cu o frustrare permanent!.
Ca unul care a meditat "i a scris o sum! de pagini
pe tema a"tept!rii, a" ad!uga observa#iilor de mai
sus situa#ia paradoxal! a fericirii ca rezultat nu
al concordan#ei amintite, ci al a"tept!rii în sine
ca stare de bien$être, de satisfac#ie plenar!. 

Dar dac! la acest nivel lucrurile sunt mai
complicate, ne putem pune n!dejdea în
nivelul biologic. Acolo unde durerea "i

pl!cerea sunt mae"trii care manipuleaz! starea de
existen#! a subiectului om. Mai ales c!, aceia care
scormonesc nu lumina, ci întunericul sau, "i mai bine,
clar$obscurul biologic, au constatat f!r! putin#! de
t!gad!, c! întreaga noastr! via#! afectiv! e rezultatul
chimiei celulare, a r!spunsurilor condi#ionate de
stimuli externi, un pavlovianism biochimic cu durat!
efemer!, care nu are a face nici cu sufletul – care,
spun silicon$valley$i"tii (folosesc acest nume la modul
generic pentru to#i slujitorii noii religii "tiin#ifice), de
fapt, nici nu exist! – "i nici cu mintea, cu care înc!
nu ne$am dumirit prea bine ce este "i cum func#io$
neaz!, ci doar cu chimia celular!. Iar „dac! "tiin#a
are dreptate "i fericirea este determinat! de sistemul
nostru biochimic, atunci singura modalitate prin
care putem ob#ine o satisfac#ie de durat! este
s! manipul!m acest sistem. Uita#i de cre"terea
economic!, de reformele sociale "i de revolu#iile
politice: pentru a spori nivelul global al fericirii, trebuie
s! manipul!m biochimia omului.” Zis "i f!cut! 
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Str!veche amintire din prima copil!rie,
în preajma r!zboiului: acei tineri olteni,
adolescen"i imberbi, care str!b!teau str!zile

cartierului, încovoia"i sub cobili"!, ducând imense
castroane de lut ars, frumos încondeiate ca ni#te ou!
de Pa#ti. Strig!tul lor: „Iaurgiiuuu!”, suna tare ciudat
în acel cartier de vile, în care Catedrala episcopal!
ortodox! se învecina cu biserica italian!, catolic!,
patronat! de Sfântul Anton de Padova, cu templul
mozaic #i geamia turceasc!, iar num!rul b!ncilor
era întrecut de cel al consulatelor. 

Îi admiram: cu ce îndemânare t!iau iaurtul
cu o pan! sub"ire de lemn alb$ îi invidiam: cu cât!
elegan"! î#i purtau povara, plecând cu pa#i mici, în
mers leg!nat, cu t!lpile goale, în vreme ce noi, copiii
cartierului, trebuia s! înc!l"!m sandale cu catarame
înd!r!tnice #i ciorapi albi. Nu%i de mirare c! în mintea
mea #i a unui coleg de gr!dini"! a încol"it atunci
dorin"a de a ne face „olteni”, atunci când vom fi mari.

Extravagant! idee, #i nu chiar. Dup! mult! vreme,
cu decenii mai târziu, aveam s! aflu c! un scriitor
american, autorul faimoasei distopii Fahrenheit 451,
#i%a dorit, la vârsta de 4 ani, dup! ce a v!zut filmul
Notre"Dame de Paris, s! se fac! coco#at, când
va cre#te mare…

G!sesc la biblioteca din cartier La
familia grande de Camille Koushner,
fiica lui Bernard Koushner, fost ministru

al S!n!t!"ii, cofondator al organiza"iei „Medici f!r!
frontiere”, personalitatea cea mai popular! în Fran"a,
la un moment dat.

Cartea, ap!rut! la Seuil relativ recent, în ianuarie,
este inclasabil!. Revista L’OBS a inclus%o în lista
celor mai vândute c!r"i la rubrica „Eseuri”, de#i
volumul e cu totul altceva. Este un puternic strig!t
de eliberare, o târzie m!rturisire a unor întâmpl!ri
abjecte, t!inuite vreme de 30 de ani – violul, incestul,
pedofilia. De#i, totul începe frumos: momente idilice
din copil!ria autoarei, petrecute în sudul Fran"ei,
într%o imens! proprietate unde se întâlnesc zeci de
persoane în jurul piscinei, rude #i prieteni, în vacan"e
prelungite, fiindc! participan"ii sunt universitari, înal"i
func"ionari, actori, iar copiii se bucur! de o libertate
edenic!. Pân! în ziua în care fratele geam!n al
autoarei îi dezv!luie agresiunea tat!lui lor vitreg.

Cartea devine astfel un text dureros, zguduitor
#i, totodat!, o crud! dezv!luire a acelei elite de
stânga, care cocheteaz! cu revolu"ionarii cubanezi,

a#a numita „gauche%caviar”,
este o portretizare a idio"ilor
utili, obseda"i de „libertatea”
gen Mai%68 sub lozinca
E interzis s! interzici!

(Iunie, 2021)

„Gertrude Stein
avea necazuri cu aprinderea la motorul
vechiului s!u Ford. &i s%a întâmplat c!

mecanicul c!ruia i s%a dat s! fac! repara"ia era un
încep!tor, total nepriceput. Doamna Stein s%a plâns
imediat patronului garajului, care i%a mustrat pe tinerii
s!i ucenici astfel: «Sunte"i o genera"ie pierdut!».

Lui Hemingway, venit a doua zi în vizit! în rue
de Fleurus 27, Gertrude Stein îi relateaz! incidentul:
«La fel ca voi to"i. Voi, tinerii care a"i f!cut r!zboiul,
sunte"i o genera"ie pierdut!. Voi nu respecta"i
nimic.»

Expresia era lansat!. Ea avea s! înglobeze
întreaga genera"ie a scriitorilor americani veni"i s!
se instaleze la Paris dup! Primul R!zboi Mondial.”

(Le Monde, 25 VII 1986)

Are Romain Gary un
roman autobiografic,
La promesse de

l’aube, în limba român!, Prima
dragoste, ultima dragoste,
ap!rut prin anii ’60 ai erei
în care ne%am tot chinuit s!
ajungem la comunism în zbor,
de#i ni se t!iaser! cu drujba

aripile sufletului, iar gândul de a da de ceva nou%nou"
#i luminos cu numele de viitor de aur tr!gea s! moar!
– în care un personaj episodic, Piekielny, un b!trân
evreu din Vilnius, credea (doar el de fapt!) în viitorul
str!lucit al copilului care va fi fost naratorul prin
anii ’30, viitor pe care mama sa i%l prevedea cu un
fanatism egalat doar de nem!surata%i iubire pe care
i%o purta. Proiec"ia visului ei c!p!ta aspecte dintre
cele mai abracadabrante, dar neap!rat toate str!lu%
citoare, cu cât s!r!cia pe care o îndura cu stoicism
era mai lucie. &i%l închipuia pe puiul ei de aur ajuns
violonist celebru (i%a pl!tit #i lec"ii de vioar! la care
profesorul î#i punea mâinile%n cap ascultându%l cum
maltrata… geniul acela en herbe nobilul instrument!)
pe podiumurile de concerte ale lumii, mai ceva decât
Yascha Heifetz sau Yehudi Menuhin (sau, m! rog,
tot ca ei!), chiar pre#edinte al Fran"ei, diplomat de
anvergur! interna"ional!, savant nobelard, pictor
celebru (nu!, pictor nu, fiindc!, zicea ea #i o #i
credea, !#tia tr!iau ca vai de lume, îneca$i în alcool,
droguri, desfrâu, s!r!cie, #i mureau m!cina$i de boli
ru#inoase, nebunie – #i aici urmau exemple de care
lumea artelor #i a literaturii d! pe dinafar!…). Nimeni
nu lua în seam! prorocirile acestei mame pentru
care singura ra"iune de a tr!i era fiul ei care, musai,
avea s! ajung! Cineva #i nimic altceva… B!trânul
negustor de m!run"i#uri #i dulciuri Piekielny îi d!ruia
adesea copilului câte o cutiu"! de rahat turcesc,
privindu%l cu duio#ie #i mare aten"ie cât spre a%i
recunoa#te inocentului semnele mult a#teptatei
m!re"e deveniri, în timp ce el savura una câte
una buc!"elele moi #i aromate… 

Dar într%o zi, d!ruindu%i mult râvnita minune

turceasc! dulce, numai ce%i zice copilului de opt
ani pe care #i%l imagina deja ajuns nu #tiu ce înalt!
celebritate: Când vei întâlni mari personalit!$i, oameni
de vaz!, s! le spui c! pe strada Vielka Pohulans,
la num!rul 16, din Vilnius, locuia domnul Piekielny.
Copilul a înghi"it atunci minunatele buc!"elele de
rahat turcesc, cu un amar sentiment de vinov!"ie la
gândul c! poate nu va fi capabil niciodat! s!%i împli%
neasc! b!trânului dorin"a #i c!%i va r!mâne ve#nic
dator... Un profitor #i%atât! Nu se vedea proiectat în

niciunul din visele Minei Cacew, fantastica lui mam!.
Dar iat! c! via"a l%a tot îmboldit s! fac! #i el ceva cât
de cât #i, dup! cum scrie în Cartea Sfânt! cum c! la
început a fost Cuvântul, a început #i el cu începutul… 

Aajuns astfel scriitor #i, nu chiar unul
oarecare, ci unul care fusese „menit” unui
înalt destin, croindu%#i drum în literatura

cea de luat în seam! #i fiind deopotriv! o prezen"!
notabil! în lumea diplomatic!. Dac! pre#edinte al
Fran"ei n%a ajuns, o fi fost poate doar fiindc! nu #i%a
depus candidatura… &i, poveste#te celebrul scriitor
Romain Gary în amintita carte, în calitate de consul
al Fran"ei la Los Angeles, a urcat #i pe podiumul
de concerte… al!turi de Yascha Heifetz, dar numai
spre a%i înmâna acestuia Marea Cruce a Legiunii de
Onoare… A ratat atunci ocazia de a împlini marea

rug!minte a b!trânului cofetar din Vilnius (mutat
demult în t!râmul acela unde se spune c! nu%i nici
durere, nici întristare, nici suspin, ci poate doar un
de#ert de cenu#!…). Dar când, la sfâr#itul celui de
Al Doilea R!zboi Mondial, tân!r locotenent, ajuns
cu escadrila sa de avioane în Anglia „ca s! continue
lupta #i s%o sfâr#easc! odat!”, s%a aflat în fa"a
Majest!"ii Sale Regina Elisabeta, mama actualei
încoronate. În timp ce încremenise în pozi"ie de drep"i
pentru onor, a trebuit s! se descremeneasc! pentru
a r!spunde întreb!rii pe care suverana i%a adresat%o:
– Din ce regiune a Fran$ei e#ti, tinere? – Din Nisa,
Maiestate!, a simplificat el numele regiunii, dar
deodat! i s%a p!rut c!%l vede în fa"a ochilor pe
b!trânelul cofetar sl!b!nog din Vilnius, gesticulând
agitat, dezarticulat #i smulgându%#i cu disperare
p!rul spre a%l face s! în"eleag! c! acela #i acum
e momentul! &i atunci, r!spicat, privind drept în ochii
suveranei britanice, a prins a%i da acesteia marea
veste c! pe strada Vielka Pohulans, la num!rul 16,
din Vilnius, locuia domnul Piekielny. Gata! De acum
putea fi lini#tit. Se achitase de datorie. Suverana a
primit în#tiin"area cu un zâmbet… suveran #i a trecut
mai departe. Avea de primit onorul #i de la ceilal"i
viteji. Numai comandantul escadrilei i%a aruncat
d!t!torului de veste o privire otr!vit!. Oare de ce?!
Din acel moment, ne spune el, n%a mai ratat nicio
ocazie de a vesti personalit!"ilor pe care via"a i
le%a scos în cale cum c! pe strada… la num!rul…
din ora#ul… locuia domnul Piekielny. Astfel, de la
tribunele ONU la Ambasada din Londra, de la Palatul
Federal din Berna la Palatul Elysée, în fa$a lui
Charles de Gaulle #i a lui Vî#inski, ba chiar #i pe
la marile re$ele de televiziune americane, pentru zeci
de milioane de spectatori, el a continuat s! se achite
con#tiincios de plata pentru rahatul turcesc primit în
copil!rie – r!spl!tindu%l cu nepre"uit! dobând! pe
altfel r!masul anonim b!trânel evreu pierit în lag!rele
de exterminare din anii marii nebunii mondiale cu
numele de R!zboi. 

(În imagini, tat!l #i mama autoarei.)

Fulgura"ii
Paul DIACONESCU

Cel mai de pre" dar
Paula ROMANESCU

Ideea nu e nou!, de#i Harari apreciaz! practicarea ei doar începând cu
ultimele câteva decenii. Îns! practica modific!rilor biochimice #i, pe cale de
consecin"!, a comportamentului uman, prin utilizarea drogurilor – de la opiul

chinezesc de odinioar!, la heroina de ast!zi #i surorile ei – pentru ob"inerea st!rii
nirvanice, are o vechime secular!. Minunata lume nou!, despre care vorbea
acum un veac Aldous Huxley, a f!cut din „metodologia” accesului la fericire un
extraordinar de eficient mijloc de a ob"ine obedien"a la nivel de mase. C!reia
contemporaneitatea i%a „ad!ugat în co#” dependen"a de internet, mobil, tablet!
#i alte asemenea gadget%uri. &i, printr%un paradoxal efect, spaima, teroarea,
paradigma Orwell, pe care exerci"iul pandemic la care asist!m o ilustreaz! cu
asupra de m!sur!. Fiindc!, spun „ilumina"ii” noii lumi noi, nefericirea ca #i fericirea
e o simpl! chestiune legat! de hormoni, neurotransmi"!tori #i re"ele neuronale,

la nivelul c!rora se poate rezolva totul prin interven"ia atotputernicului Homo
deus. Totul se poate rezolva prin manipulare biochimic!: performan"ele, abilit!"ile,
capacit!"ile intelectuale #i creative, via"a personal!, lini#tea social!. 

Iar dac! Sapiens se va înc!p!"âna s! scape capcanelor cu care bog!"ia de
dependen"e încearc! s!%l fac! fericit, fiindc! el însu#i nu e în stare s! #tie ce
e mai bine pentru el, în vederea ob"inerii acelui bien être care%i ofer! prostra"ia,
care%l refuz! întreb!rii #i d! lini#te societ!"ii, exist! cipuri gata s!%i fie implantate,
menite a%i gâdila sim"urile, #i care, conectate la centre specializate, vor transmite
"es!turii de algoritmi care suntem oportunit!"ile #i op"iunile obligatorii pentru a fi
ferici"i #i pentru a ne înlesni, f!r! cel mai mic efort, accesul la comodit!"ile lumii
noi. C! pre"ul acestei victorii îl constituie îndobitocirea umanit!"ii e un mizilic
de care viitorul nu se împiedic!. (Va urma.)
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De ce mi!am adus aminte de aceast!
poveste acum când, f!r! s! fi ajuns vreo
celebritate ("i nici semne de devenire nu

se#arat!!), simt o imperioas! datorie de a v! povesti
(vede$i, v! invit s! binevoi$i a#mi primi m!rturia!)
despre mama. Nu doar ca despre cel mai frumos
nume de pe p!mânt, pe care pruncul îl "tie chiar
dinainte de a#l "ti rosti, pe care copilul îl îngân! cu
primele silabe desprinse din necuvânt "i îl strig! de
la întâia durere, soldatul îl evoc! în b!t!lie cu fiecare
clip! în care moartea#i st! al!turi gata de a#l con#
duce#n t!râmul unde lupte nu#s, ci doar o pace
cu gust de ve"nicie, îndr!gostitul îl uit! de la cea
dintâi pierdere/reg!sire în ochii dragi cu adâncimi
de noapte, cu limpezimi de azur, cu
unduiri de ape de smarald, cu adum#
briri de jaruri de r!coare, de dulci
catifel!ri, de fulger!ri vestind mari
pârjoliri de suflet într#o sfânt! be$ie a
sim$urilor toate, spre a "i#l reaminti la
cea dintâi trezire cu sfâ"ieri de suflet,
cu gustul de cocleal! al aurului calp
al tr!d!rii, cu#amarul ne#iubirii… Cea
mai grea înc!rc!tur! de sensuri a
cuvântului mam! o simte "i b!trânul
când, r!mas tot mai singur, pustiit de
absen$a celor care fuseser! cândva
lumea lui, ar vrea s! redevin! copil în
bra$ele ocrotitoare ale celei care l#a
adus în lumin! "i, nu arareori, Îndur!#
torul îl despov!reaz! de prea greul
greu al memoriei înainte de a#i des#
chide por$ile înaltelor Sale gr!dini…

Ai fost mereu evocat!, femeie!
E"ti venerat! ca Sfânt! Fecioar! –
Maic! a Domnului – Madon!
Dumnezee, omagiat! ca femeie#mam!, femeie#iubit!,
femeie#zei$!, femeie#muz!, femeie#savant, femeie#
artist, femeie#creator, femeie#stea, femeie#so$ie,
femeie#eroin!, dar "i ca femeie#p!cat, femeie#floare,
femeie#patim!, femeie#blestem, femeie#statornicie,
femeie#frivolitate! 

În cântul cel mai înalt al graiului românesc, te#a
numit floare!albastr" un Luceaf!r. Eu cred c! Tu erai
mireasm" cu alc"tuiri de rai/ #i sfânt ecou luminii în
cuvânt.// $i s!a mai spus când Eva, când Dalila,/ Ai
fost pricina R"zboiului Troian – Elena,/ Pe treapta cea
mai joas" – Magdalena,/ Pe friza tainei – Mona Lisa/
Între regine, Cleopatra din vatra Nilului sl"vit/ Iar între
neamul urgisit al lumilor/ Ai fost Fecioara cea
n"sc"toare de Mesia – Ai fost Maria.// $i s!a spus
balsam %i blestem,/ Altar de lini%ti, pacea serii,/
Miezul fierbinte din poem,/ Aroma pâinii, gustul
mierii&/ Dar e%ti cu mult mai mult de!atât:/ E%ti vie'ii
ve%nic început,/ Paznic de far, '"rm f"r" vam",/
Sensul vorbei acas" – mam"!

Ce ar mai de spus despre tine, femeie?
Poate tot atâtea pove"ti cât vor fi fost pe
lume femei, cât mai sunt, cât vor mai fi…

Cu corectitudinea asta politic! n#ar fi de mirare dac!
b!rba$ii n#or inventa na"terea f!r! na"tere din vechiul
lut al unei lumi de masculi buni la toate, lut peste
care nimeni s! nu îndr!zneasc! s! vin! cu vreun
transplant de nou duh, nici s! opereze nu "tiu ce
coast! mai firav! de constitu$ie…

Eu, om obi"nuit, ocolit de geniu "i nici pre"edin$ia
$!rii ne vizând, cum nu cred c! voi ajunge vreodat!
s! dau nas în nas cu niscaiva înalte capete încoro#
nate din lumea asta tot mai dedulcit! la democra$ie,
cu oarece mari pre"edin$i ai unor super#puteri
p!mântene, cu diploma$i interna$ionali care învârt
lumea dup! ni"te legi ale gravita$iei planetare doar
de ei "tiute sau cu orbitoare stele de neatins din
paradisuri artificiale (c! Acela ne#a fost interzis!), ca
s! le spun, la un ceai sau la un pahar de "ampanie,
luate prin palate, prin înalte cabinete guvernamentale
ori prin birouri mai mult sau mai pu$in ovale, c!
undeva, într#un sat cu numele de %u$ule"ti, pe uli$a
G!le"e"tilor, la num!rul 2, a locuit Maria Teodorescu,
mama mea, le voi povesti (iat!, am "i început!)
despre ea celor cu care împart sub cer lumina din
suflet "i din gând, semenii mei care#i vor fi cunoscut
prin timp "i numele, "i chipul, "i partea de suflet
ghicit!, dar niciodat! pe de#a#ntregul, precum "i
celor care nu au cunoscut#o deloc, pentru c! nici
n#au "tiut c! a existat "i c! ea tot continu! s! existe
"i ast!zi de când s#a mutat în gândul meu.

A"adar, mama, minunata, a fost odat! o prea#
frumoas! fat! cu ochi de senin din care chiar cerul
î"i sorbea lumina, undeva într#un sat cu livezi de meri

în care se mutase Raiul de când cu izgonirea aceea
sau cu mult dup!… Bo$e"tii de Arge" i#au fost raiul
copil!riei "i adolescen$ei. P!rin$ii s!i, Tia "i Gic!
Predescu, gospodari de frunte, ar fi vrut s#o vad!
înv!$!toare, dar ea, neîntrecut! la cusut ii "i $esut
fote, se "i vedea ajuns! maistr! $es!toare la &coala
de Arte "i Menaj de la Teiu din Vale… Astfel a urmat
cursurile amintitei "coli, promitea s! ajung! o
des!vâr"it! d!sc!li$! maistr! într#ale artelor care
$in de îndemânarea mâinilor, dar la vârsta de 18 ani
l#a cunoscut pe el, Gheorghe Teodorescu, pe atunci
maistru la &coala de Arte "i Meserii de la Vicovul
de Sus de prin Moldova Basarabilor, b!rbat frumos,
impun!tor, n!scut cu 11 ani înaintea ei "i, copt la

minte, cum i s#a p!rut a
fi doar pentru c! mintea
ei era numai inim! ca
un mugur ce sta s!
se deschid! a înflorire.
Crezând c! f!r! el via$a
n#ar mai avea niciun
farmec, ea a l!sat "i
Scoal! de Art! cu Menaj
cu tot, "i visul de#a
ajunge d!sc!li$! maistr!
"i a poposit în cel de al
doilea rai, la %u$ule"ti,
satul de pe Rovine, în
care a adus#o el s! fac!
de ast! dat! cu art"
personal" %i gra'ie
menajul în noul s!u
c!min. Adio, Vicovul de
Sus, adio, Teiu din Vale!
Drum bun în via$!,

Maria! La 19 ani, devenea pentru întâia oar! mam!.
Mircea se numea pruncul adus pe lume. Doi ani
mai târziu venea Lucia – frumoasa familiei. Casa
str!lucea de cur!$enie. N#am s! uit niciodat! (cum
a" putea!) "tergarul acela dreptunghiular, brodat,
cu, închipuit! pe el, o mas! pe care erau dispuse
„estetic” dou! ce"cu$e de cafea (aburul y compris)
"i dou! femei torcând (la cafea, ei, da!), iar în susul
„tabloului” cu litere de o caligrafie f!r! cusur: Curat
%i bine aranjat, faci din colib" un palat! Pe peretele
opus (ca s! vad! "i musafira/musafirul c! n#au picat
ca musca#n vin…), un alt înscris, între dou! buchete
de flori: Bine ai venit, iubite musafire!

B"rbatul cu minte al familiei a fost ales
primar al comunei în anul 1937 (de
„binefacerile” acestei alegeri avea s! se

„bucure” el „temeinic” în anii „obsedantului deceniu!”).
Cum grijile ob"tii nu#i l!sau timp s! se ocupe "i de
grijile casei, ea le#a preluat voinice"te ca pe un lucru
cum nu se poate mai firesc. Îi era greu. N#a cârtit.
Ar fi trebuit! Plângea din când în când pe ascuns
ca s! nu ne întristeze pe noi, copiii. 

&i a venit R!zboiul. Capul familiei a plecat pe
Fontul de Est când cu acel „Osta"i, v! ordon, trece$i
Prutul!” Restul ordinului se "tie de orice român, sau
este obligatoriu s! se "tie dac! e"ti român! Mama a
r!mas ce era deja: stâlpul casei! &i casa grea. Trebile
multe – gr!dina de legume, câmpul, livada de pruni,
copiii, gospod!ria, animalele, or!t!niile, muncile
cerute de rotirea anotimpurilor. Doar iarna, aducân#
du#"i aminte de ce ar fi putut s! fie dac! ar fi absolvit
"coala de la Teiu din Vale, punea r!zboiul s!u de
pace, s! $eas! firele de bumbac, lân!, cânep!,
borangic, pentru a asigura alor s!i îmbr!c!mintea
"i cele necesare casei – cear"afuri, "tergare, pânze,
stofe, macate, covoare. 

La Cotul Donului, r!zboiul sem!na moarte printre

osta"ii români ajun"i în acel iad de foc "i sânge. Tata
a sc!pat cu via$!. Pe 21 octombrie 1942, tata (din
acel moment "i al meu fiindc! exact cu o zi înainte
venisem "i eu pe lume!) îi scria mamei „carte”: Dac"
va fi b"iat, s"!i pune'i numele Paul. Dac" o fi fat" –
cum vre'i voi… Cum au ales cei de acas!, vede$i
cum semnez eu acum! Sprijin de n!dejde i#au fost
mamei p!rin$ii, neuita$ii mei bunici materni! Pe cei
paterni nu i#am cunoscut. Se mutaser! de sub cer
înainte de venirea mea. Nu uit cum m! ridica bunicul
pe umerii lui vânjo"i ca s! ajung la cire"ele cele mai
mari "i s! le culeg cu mâna mea de copil, cum bunica
îmi culegea, pân! prin anii deplinei mele tinere$i,
unul câte unul, merele parmen auriu "i ionatanele
din livad!, cu o pr!jin! în vârful c!reia lega o cutie
de conserve capitonat! cu otav! ca s! nu se
„vat!me” fructul desprins din ram "i s! mi#l d!ruiasc!
neatins, curat! &i, când co"ul era plin, urma alegerea
fiec!rui m!r numai unul "i unu, ca s" nu!mi rup
mâinile c"rând la ora% cine %tie ce ciuruc… O, "i
cum mai cântau cucii la vremea cire"elor în livada
de la &ipoate "i în p!durea de fagi "i de brazi de pe
Len$ea, "i cum se îndoiau de rod merii când frunza#n
codru înv!$a s! zboare c!zând, "i cum susura pârâul
cu ap! limpede str!fulgerat de p!str!vi, "i cum
trosneau lemnele iarna în soba cu plit! "i cuptor unde
se coceau pl!cintele, gutuile "i pâini"oarele ca ni"te
globuri rumene de soare viu, "i ce arome avea ceaiul
de flori din fânea$! "i de p!dure care se logodea
cu mierea din faguri, "i... Ce e, suflete?

Nu mult dup! instalarea la casa ei, mama a b!gat
de seam! c! %u$ule"tii de câmpie, cu nesfâr"ite
lanuri de grâu "i porumb, cu soarele pârjolitor din
veri, cu uli$ele pline de glod, cu cele dou! pu$uri de
ap! s!lcie care la vreme de ar"i$! mai "i secau, cu
oameni cu vorba repezit! "i t!ioas! de parc! erau
mereu pu"i pe ceart!, nu aveau nimic din farmecul
satului natal de pe colinele de la poalele Carpa$ilor –
nici p!duri nesfâr"ite, nici livezi de poveste, nici
poieni pline de floare, nici izvoare limpezi captate pe
la r!spântii, cu jgheaburi pentru vite, nici mireasma
inconfundabil! a fânului cosit, nici portul popular
ca nic!ieri în alt! parte a $!rii mai frumos – $inuta
de fiecare zi a localnicilor, nici graiul dulce "i cald
de bun! cuviin$! "i cumin$enie… Mult prea repede
s#a trezit încorsetat! de greul maternit!$ii, al respon#
sabilit!$ii, al confrunt!rii cu toate relele istoriei care
au marcat secolul al XX#lea, prin care a trecut cât
a durat sub soare – timp de aproape 95 de ani, cu
începere din Sfânta Zi de 15 august 1914, pân! în
neagra zi de 16 martie 2009 când s#a mutat sub iarb!.

Dintre cei #apte nepo$i c!rora le#a pus
temelie templului vie$ii prin „cei "apte ani
de acas!”, to$i "apte crescu$i "i educa$i de

ea pân! la chemarea abecedarului "i întâia înclinare
a frun$ii sub cuvânt (noi, p!rin$ii lor, eram pe atunci
ni"te adul$i mult prea ocupa$i pe la ora"…) doar
nepoata cea mai mic!, ajuns! pictori$!, a nemurit#o
prinzându#i pe pânz! chipul cel din anii ultimului
anotimp "i, în suflet, icoana ei luminoas! de sfânt!
pus! pe "otii..

A fost o în$eleapt! cu suflet de copil "i vorb! de
catifea. Aducea bucurie "i frumuse$e vie$ii noastre
prin glume "i jocuri inteligente. Nu am în$eles nici#
odat! de ce ea nu i s#a adresat niciodat! so$ului
ei decât cu pronumele de polite$e ("i el a acceptat
aceasta ca pe ceva cuvenit!), nu a ridicat niciodat!
tonul în fa$a lui "i i#a luat orice cuvânt drept lege, de
ajunseser!m "i noi, copiii, s! credem c! tata e cel
mai cu mo$ dintre ei doi. Pân! într#o zi, când duioasa
"i ocrotitoarea noastr! mam! a crescut deodat!
nem!surat în ochii sufletului meu de adolescent! (era
în anul 1960, când cu colectivizarea) printr#o singur!
replic! dat! la obsedanta întrebare care#l fr!mânta
pe „în$elept”: Ce o s" le d"m copiilor no%tri când vor
porni fiecare pe drumul lui, acum când comuni%tii
ne!au luat tot p"mântul %i l!au b"gat în CAP!ul lor?
Ne!au l"sat s"raci lipi'i p"mântului, blestema'ii! Ce
o s" le d"m? Mama mesteca m!m!liga "i t!cea.
Vocea tatei a tunat: E%ti mut", femeie? TU ce le
dai? &i atunci (o, binecuvântat! dumnezeiasc! or!!)
ochii alba"tri ai mamei l#au privit cu seme$ie princiar!,
f!c!le$ul de m!m!lig! a încremenit în aurul fierbinte
din ceaun "i, cu voce clar!, limpede, de mare trage#
dian!… optimist!, a gl!suit: EU LE#AM DAT VIA%'!

A"adar, dragii mei cititori "tiu$i "i ne"tiu$i, îng!du#
i$i#mi s! v! dau o mare veste: Mama mea – Maria
Teodorescu, din satul $u'ule%ti, uli'a G"le%e%tilor,
num"rul 2, mi!a f"cut cel mai de pre' dar: Mi!a dat
via'"!

Homo sapiens
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Omul. La treizeci de ani de la c!derea
dictaturii comuniste "i de la instaurarea
unui regim politic în care se poate face

orice … comunismul înflore"te în multe col#uri
ale României. ... Surprinz!tor, comunismul pare
a se fi încuibat nu doar în anumite partide sau coterii
politice, ci mai ales în "coal!. Totul, în "coala româ$
neasc!, e privit ... ca simptom comunist. Temele,
predarea, existen#a profesorilor, a inspectoratelor
"colare, a manualelor unice, a orarelor, a caietelor,
a uniformelor, a soneriilor care anun#! începutul
"i sfâr"itul orelor, obligativitatea de a înv!#a, de
a memora ni"te reguli gramaticale, date istorice,
elemente chimice sau poezii, studierea anumitor
clasici ai literaturii române …, totul e considerat un
reziduu sau, "i mai r!u, o apoteoz! a comunismului.
(pp. 14, 15)

Dac! nu e vorba de amenin#area comunist!,
atunci este amenin#area secolului al XIX$lea. ... Dup!
cum ne spun nenum!ra#i exper#i, România nu mai
poate merge înainte cu un înv!#!mânt croit pentru
secolul al XIX$lea. ... [Dar,] În ciuda faptului c! acum
suntem în secolul XXI "i nu în secolul XIX, 2 + 2 = 4.
Progresul se opre"te aici. Exist! adev!ruri care nu #in
cont de trecerea timpului. ... Exist! permanen#e. (p. 16)
%coala este o institu#ie menit! transmiterii acestor

permanen#e "i perpetu!rii civiliza#iei. ... %coala nu
este pentru nomazi, este pentru sedentari. Adic!, în
termeni istorico$antropologici, pentru oameni civiliza#i.
(p. 17)
%coala nu are, a"adar, a se adapta decât stilistic

"i prudent vremurilor "i nu se poate face o "coal!
„în conformitate cu vremurile în care tr!im”, pentru
c! nu se poate face o "coal! a schimb!rii, ci doar
a permanen#elor. %coala are rolul de a ajuta un popor
s! r!mân! sedentar, s! a"eze o #ar!. (p. 18)

„Noua educa#ie”, „activ!”, progresist!, „adaptat!
vremurilor în care tr!im”, expune copiii unui sistem
de agresiuni publicitare... "i unui nor radioactiv de
divertismente. ...

Un sistem de înv!#!mânt e un mecanism complex
care nu poate exista în stare de provizorat "i nu
poate fi expus principiului tro#kist al „revolu#iei
continue”. Revolu#ia continu! a înv!#!mântului nu
e decât un alt nume pentru transformarea lui în vac!
de muls pentru diverse corpora#ii (cei care vând
softuri, cei care vând computere, cei care vând
„curricule”, cei care vând „expertiz!”). Dup! defri$
"area mun#ilor, avem, acum, iat!, o uria"! opera#iune
de defri"are a min#ilor. Trebuie oprit!. (p. 21)

Lumea p!rin#ilor care fac presiuni pentru ca "coala
s! mearg! „în pas cu vremurile” e una a la"it!#ii "i
arivismului. ... Oamenii deda#i celor mai primare
instincte vor un sistem de educa#ie de cea mai
futurist! concep#ie, dar nu discut! nimeni despre
caracter. %i, f!r! caracter, despre ce educa#ie putem
vorbi? Putem vorbi despre îndoctrinare întru anumite
ideologii la mod! ast!zi, dar nu despre educa#ie.

Înv!#!mântul, sistemul bazat pe instruirea elevului
era, de fapt, "i un sistem de educa#ie. F!r! instruire
nu se poate face nicio educa#ie. ... (pp. 27, 31, 32)

P!rin#ii care îi cer "colii s! pun! surdin! instruc#iei
nu în#eleg c! prin acest lucru v!duvesc "coala
"i de posibilitatea – atâta cât! o are – de a educa. ...
(p. 33)

Afla#i sub ocupa#ie, în împrejur!ri grele, oamenii
instrui#i în sistemul clasic de educa#ie "i educa#i
conform principiilor cre"tin$na#ionale au "tiut s!$"i
p!streze demnitatea "i s! lupte pentru neam. (p. 85)

Biserica, "coala, familia,
ierarhia social! natural$istoric!,
bazat! pe munc!, merit "i
patriotism, adic! generozitate
fr!#easc!, au fost structurile
de rezisten#! ale României Mici
care a devenit Mare. (p. 90)

Ceea ce vedem ast!zi în
jurul nostru, ceea ce spunem,
inclusiv c! „a"a e acum”, e
rezultatul pasivit!#ii noastre

care favorizeaz!
activitatea
dezintegrant!
a altora. (p. 93)

O societate în
continu! schimbare
are nevoie de un
sistem de repere
fixe. Doar astfel,
prin cultur!, cu
ajutorul educa#iei
oferite de "coala
clasic!, putem ajuta
viitoarea genera#ie
s! t!m!duiasc!
România. Adic! s!
o pun! pe picioare.
(p. 93)

%coala de ieri. Actuala încercare de
a „reforma” sistemul de înv!#!mânt din
România nu e decât o etap!, na#ional! "i

contemporan!, a unei lupte ideologice duse de mai
bine de un secol de a"a$zisul „înv!#!mânt educativ”
împotriva „înv!#!mântului instructiv”. Abia î"i dusese
Spiru Haret la bun sfâr"it reforma educa#iei (1898 –
1904), c! deja ap!reau voci reclamând abandonarea
„"colii vechi”, instructive, în favoarea „"colii noi”,
educative. ... Or, aceast! „"coal! nou!” de la 1910
seam!n! izbitor de mult cu „"coala nou!” care
ni se propune în 2016. (p. 96)

Conform exper#ilor vechi "i noi care ar vrea
„"coala instructiv!” – bazat! pe c!r#i, citit, asimilare
metodic! de cuno"tin#e, antrenament conceptual,
rigoare intelectual! "i disciplin! personal! – înlocuit!
cu „"coala educativ!”, „creatoare”, acest ultim tip de
"coal! ar avea urm!toarele caracteristici, rezumate
de profesorul Nicolae Moisescu în 1912: "coala
educativ! „urm!re"te dezvoltarea puterilor suflete"ti”,
„d! un mic capital de cuno"tin#e”, „face oper! înceat!
"i durabil!”, „cere cunoa"terea "i respectarea indivi$
dualit!#ii elevilor”, „dezvolt! pe om armonic”, „cere s!
se fac! intui#ia în natur!”, „se conform! organiza#iunii
interne”, „condamn! manualele de "coal!”, „face
lec#iile dup! norme de dezvoltare sufleteasc!”, „are
de scop dezvoltarea intereselor multilaterale”, „se
întemeiaz! pe spontaneitatea elevului”, „aplic! întâi
metoda apoi programa”, „vede în desen un nou mijloc
de exprimare al!turi de vorbire "i scriere”, „cere
concentrarea orelor "i corela#ia studiilor”, „se ocup!
de educa#ia elevilor”, „consider! inteligen#a ca
un mijloc de educa#ie moral!”, „cere s! se fac!
o disciplin! pozitiv! "i preventiv!”, „tinde s! formeze
o educa#ie moral! pozitiv! "i preventiv!”, „urm!re"te
realizarea unui ideal umano$moral”, „cere s! aib!
educatori”. (p. 102)

Cu mici revizuiri terminologice ..., idealurile "i
metodele apostolilor "colii noi/educative/creatoare de
la 1910 sunt aidoma celor de la 2020. Ceea ce ridic!,
desigur, o întrebare foarte interesant!, "i anume cea
a continuit!#ii radicalismului pedagogic "i utopismului
demolator. Pentru c! tot ce ni se cere acum s!
facem în numele integr!rii europene, globaliz!rii
"i debaras!rii de r!m!"i#ele trecutului comunist
(fascist/na#ional$comunist), li se cerea "i românilor
de la 1910, adic! unor oameni care nu erau purt!tori
de comunism/fascism, unor oameni destul de conec$
ta#i la realitate "i de autonomi moral "i intelectual,
încât s! fac! România Mare "i s! dea, în epoca

interbelic!, ni"te genera#ii
de mare calitate uman$
intelectual!, strivite, din
p!cate, de t!v!lugul istoriei.
Atunci li se cerea s! fac!
aceste lucruri în numele
României Mari, acum ni se
cere s! reform!m "coala în
numele globaliz!rii. Actuala lege a înv!#!mântului
(Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educa#iei
Na#ionale) se deschide cu paragrafe care spun totul
despre abolirea suveranit!#ii na#ionale cu ajutorul
unui sistem de înv!#!mânt pentru sclavi generici: 

Art. 2 (2) Misiunea asumat! de lege este de
formare, prin educa#ie, a infrastructurii mentale
a societ!"ii române#ti, în acord cu noile cerin"e,
derivate din statutul României de "ar! membr! a
Uniunii Europene #i din func"ionarea în contextul
globaliz!rii, #i de generare sustenabil! a unei resurse
umane na"ionale înalt competitive, capabil! s!
func"ioneze eficient în societatea actual! #i viitoare.
Românii sunt o „resurs! uman!” care trebuie
„generat!” sustenabil, pentru ca nu cumva s! se
termine "i s! r!mân! overlorzii no"tri f!r! combustibil
sau baterii umane în sistem. (pp. 102$104)

Oare pe parcursul ultimului secol nu s$a dovedit
c! "coala instructiv!, bazat! pe curriculumul clasic,
are "i valen#e educative, pe când "coala educativ! –
a"a cum o dovede"te dezastrul sistemelor de
educa#ie public! din SUA, Canada sau Marea
Britanie – e complet lipsit! "i de valen#e instructive,
"i de valen#e educative? (p. 104) 

Reforma de azi. Sub fraze sonore, ...
exper#ii … ne ofer!, cincizeci de ani mai
târziu decât în SUA, o reform! a înv!#!$

mântului care va umple România de analfabe#i dup!
model american. M$am întors în România, dup! ce
am tr!it cincisprezece ani în SUA "i Canada, pentru
a$mi feri copiii de efectele unui sistem public de edu$
ca#ie toxic, bazat pe exact acelea"i „principii” "i cu
exact acelea"i „obiective” ca "i cele avansate ast!zi
de exper#ii lui Curaj. Datorit! copiilor mei – n!scu#i
în SUA "i Canada, unde au "i mers la "coal! atunci
când nu am f!cut cu ei homeschooling –, am putut
s! cunosc din interior un sistem de înv!#!mânt pre$
universitar public dezastruos, care produce analfabe#i
pe band! rulant!, din care a disp!rut pân! "i cea
mai vag! amintire a educa#iei adev!rate. (p. 160)

Din 1999$2000, oferta instructiv! pentru liceu în
România s$a multiplicat, astfel încât, în urma unor
concursuri "i a unor evalu!ri ale Ministerului Educa$
#iei, au ap!rut a"a$numitele manuale alternative de
liceu, înlocuind manualul unic. Exist! astfel, la ora
actual!, pentru disciplina limba "i literatura român!
10 (zece) manuale pentru clasa a XII$a, în circula#ie.
(p. 207)

Avem, deci, mai întâi lipsa de reac#ie fa#! de
direc#ia impus! societ!#ii române"ti de neîncetatele
reforme ale înv!#!mântului. Apoi, faptul c! aceast!
eroic! ab#inere e completat! de sprijinul acordat
„reformei” prin asemenea manuale. În al treilea rând,
vine încununarea acestui traseu cu deplângerea în
articole de opinie a jalnicului nivel al educa#iei unei
mari p!r#i a românilor. (p. 221)

Modelul finlandez ar putea fi aplicat la noi doar la
jum!tatea de înv!#!mânt profesional/dual/voca#ional/
activ. Dar înv!#!mântul teoretic ... trebuie s! r!mân!
a"ezat pe f!ga"ul haretian. Aceasta este tradi#ia
noastr!. ... Pentru c! România trebuie s! produc! "i
vârfuri. Nu instalatorii construiesc o #ar!. Ei ajut! la
construirea unei #!ri. ... Improviza#iile, transformarea
României, cu oamenii, locurile, resursele, tradi#iile,
p!durile, mun#ii, apele "i cerurile ei în marf!, trans$
formarea în marf! a copiilor, prin comodificarea
sistemului de înv!#!mânt, prin scoaterea lui la mezat
pentru negustorii de manuale, de softuri, de harduri,
de strategii de dezvoltare personal! (care nu au nimic
de a face cu înv!#!mântul), de modele fel de fel,
toate acestea împiedic! structurarea conform unor
principii clare, solide, perene, a României. ... Integri$
tatea sistemului de înv!#!mânt românesc trebuie
considerat! o chestiune care #ine de siguran#a na#io$
nal! "i tratat! cu maxim! seriozitate, în spiritul înv!#!$
mântului clasic, haretian. (pp. 246, 247)

Invita!ie la lectur", reflec!ie #i ac!iune
Afrodita IORGULESCU

Mircea Platon: De!colarizarea României. Scopurile, cârti"ele !i
arhitec"ii reformei înv#"#mântului românesc, Editura Ideea European",
Bucure#ti, 2020. (Prefa!" de Aura Christi.)

Cartea (460 pagini) este o surpriz" în via!a noastr", în care ne$am
obi#nuit c" nu se întâmpl" nimic deosebit, c" nu ne de#tept"m oricât de
mult ne$ar spune asta imnul na!ional. Cineva – domnul Mircea Platon,
doctor în istorie #i redactor$#ef la revista Convorbiri Literare din Ia#i –
„îndr"zne#te” s" analizeze critic, lucid, curajos #i argumentat reforma
continu" a înv"!"mântului românesc, început" dup" 1989. Ne dezv"luie,
pe baz" de documente, scopurile, arhitec"ii !i cârti"ele reformei. Orice
cuvinte suplimentare sunt de prisos% am extras din carte câteva pasaje,
pentru a v" face o idee. [Ele sunt reproduse mai jos cu acordul editu$
rii, preluând #i titlurile capitolelor, cu indicarea paginilor din carte%
punctele de suspensie indic" p"r!i din text care au fost omise – n.red.]
Numai lectura c"r!ii, îns", captivant", v" va l"muri complet lucrurile.
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Dup! 1989, sectoarele func!ionale ale
economiei române"ti au fost puse la
p#mânt dup# o re!et# clar#, pe care

o cunosc deja to!i românii. ... Astfel, s$a operat
lichidarea sau transferul economiei române"ti
din proprietatea public# în buzunare private. ... 

În privin!a sistemului de înv#!#mânt, lucrurile
au mers cumva mai greu. (p. 268)

Primul b#tut de reform# a fost îns# sistemul
de înv#!#mânt preuniversitar, de"i acesta func!iona
foarte bine. ... Prima mare mi"care vizibil# ... a fost
introducerea manualelor alternative, în a doua
jum#tate a anilor `90.

Introducerea manualelor alternative a dat startul
c#pu"#rii înv#!#mântului românesc dup# modelul
a ceea ce se petrecuse în toate ramurile economiei.
Imediat s$au format grupurile de interese speciale
"i lobby$urile. De la mijlocul anilor `90 au ap#rut
oengeurile finan!ate din str#in#tate, care au înflorit
spectaculos dup# 2000. Schimbarea manualelor
a fost "i ea finan!at# de re!ele "i organisme
interna!ionale, de la Funda!ia Soros la Banca
Mondial#. Sistemul de înv#!#mânt preuniversitar a
fost încetul cu încetul deconstruit "i apoi reconstruit
ca baterie pentru diverse grupuri de interese speciale:
au ap#rut speciali"tii în curricule, speciali"tii în
"tiin!ele educa!iei, produc#torii de softuri, angrosi"tii
de ideologie (de gen, multicultural#, neoliberal#,
civic# ".a.m.d.), motivational speakers "i tot felul de
brig#zi artistice care, sub pretextul luptei împotriva
drogurilor sau violen!ei domestice, au expus elevii,
cu finan!are european# "i cu aprobarea autorit#!ilor
statului, la propagand# virulent imoral# "i antisocial#.
(pp. 269, 270)

Rezultatul acestui cocktail Molotov de haos,
ideologie "i c#pu"are a fost "ubrezirea sistemului
de înv#!#mânt din România. Ca "i în cazul marilor
sectoare ale economiei române"ti, sistemul de
înv#!#mânt a intrat acum in faza final# de disolu!ie,
în care va fi jum#tate lichidat, jum#tate privatizat. ... 

Finalul e previzibil, viitorul îmi e cunoscut. ... Ceea
ce e mai pu!in elucidat este trecutul. De ce anume
a trebuit s# purcedem la „reforma” înv#!#mântului
românesc. Unde "i când s$a sim!it nevoia social# de
r#sturnare din temelii a "colii clasice? Care au fost
imperativele? Singura explica!ie care ni se d# acum
e c# trebuie „schimbare”. (p. 288)

Sprijinul extern pentru reform# a venit de la Banca
Mondial# sub forma unui împrumut de 50 de milioane
de dolari, împrumut pe care România l$a rambursat
integral pân# în 2002, cu ajutorul c#rora s$a pus pe
butuci întregul sistem de înv#!#mânt românesc. Cu
ace"ti bani s$a finan!at The Education Reform Project
(ERP) din România, proiect demarat prin expertize,
preg#tiri, recrutare de exper!i "i re!ele înc# din 1990,
"i aprobat ca împrumut/finan!are în 1994. (p. 313)

Dup# cum afirm# rapoartele B#ncii Mondiale,
România a fost prima "i cea mai entuziast# !ar# din
Europa de Est care s$a aruncat în vârtejul reformelor
sistemului de educa!ie. Ungurii "i polonezii au vorbit
despre "i au f#cut doar o „modernizare” a înv#!#mân$
tului, în vreme ce exper!ii I%E din România au f#cut,
cu ajutorul B#ncii Mondiale, „reforma” lui. Adic#
au dat totul peste cap. (p. 315)

În prima faz#, obiectivul primenirii "colii române"ti
a fost acela de a înl#tura ideologia din manuale "i
programe. Ar fi fost de ajuns. Dar în 1994 s$a înfiin!at
Consiliul Na!ional al Curriculumului care, în cinci ani,
conform planului pus la cale împreun# cu Banca
Mondial#, a inventat un curriculum "i noi programe.
(p. 317)

Într$un raport al OECD din 2017 se precizeaz# c#,
la ora actual#, România trece printr$o a doua reform#
a sistemului de educa!ie, dup# cea din 1998. Motivul
acestei reforme? Simplu: au trecut deja dou# decenii
de la precedenta reform#. Cu alte cuvinte, sistemul
de educa!ie al României trebuie schimbat periodic,
asemenea cauciucurilor de ma"in# sau oric#rui alt
obiect de consum. Continuitatea "i stabilitatea, care
sunt esen!iale pentru buna func!ionare a unui sistem
de educa!ie, au fost azvârlite pe geam de exper!ii
I%E, care "i$au g#sit un obiect al muncii "i o surs#
de venit în supunerea copiilor României unei reforme
periodice. (p. 320)

Din acest raport (Reshaping Education for an
Open Society in Romania 1990!2000, 2003, n.n., A.I.)
afl#m c# „scopul reformei înv#!#mântului din România
a fost acela de a remodela educa!ia din România în
acord cu valorile "i principiile unei societ#!i deschise”.
Prin urmare, aceast# reform# a urm#rit s# transforme
sistemul de educa!ie în instrument de schimbare

social# (...), adic# de inginerie social#. (p. 324) 
Neoliberalismul economic "i ideologia corectitudinii

politice au fost principalele ingrediente ale hapurilor
administrate înv#!#mântului românesc. Toate
neajunsurile de care se plâng acum p#rin!ii, profesorii
"i elevii, ... toate î"i au cauza în politicile concepute
de Banca Mondial# "i puse în aplicare de speciali"tii
de la Institutul de %tiin!e ale Educa!iei prin interme$
diul Ministerului Educa!iei "i cu sprijinul re!elei de
oengeuri create dup# anul 1995, mai cu spor dup#
2000, în România. (p. 333)

De"i unii profesori au opus rezisten!# schimb#rii
"i mul!i înc# nu aplic# noile metode consecvent,
reforma a fost realizat# în "apte ani în loc de
cincisprezece, cât cere, de obicei, un ciclu de
reforme. Procesul e înc# în desf#"urare, dar o
important# schimbare de paradigm# a avut loc.
Rezultatul proiectului e satisf#c#tor. (World Bank,
Report No. 26225, 9) (p. 345)

Bîrzea (Cezar Bîrzea, fost director al I%E între
1990$2010, n.n.) noteaz# c# elementul esen!ial al
acestui proces a fost implicarea B#ncii Mondiale,
a c#rei ideologie neoliberal# venea în contradic!ie
cu ceea ce el considera a fi „na!ionalismul autarhic”
al FSN$ului iliescian. Dar, dup# cum noteaz# el
cu amuzament, chiar FSN$ul a fost cel care a votat
pentru acest plan de reforme neoliberale, în vreme

ce partidele istorice, PN&CD "i PNL, s$au opus,
de"i erau pro$occidentale. (p. 359) 

Reforma total#, sistemic# a devenit realitate
exclusiv datorit# implic#rii institu!iilor interna!ionale
precum Banca Mondial#, Funda!ia Soros pentru
o Societate Deschis# "i Uniunea European#, care
au stabilit obiective clare "i au venit cu strategii de
reform# precise: programele de finan!are au impus
adic# termenii, pa"ii "i ritmul reformei comprehensive
a înv#!#mântului românesc. (Bîrzea, Fartu"nic,
Change Forces, pag. 78$79) (p. 375) 

Reformele înv#!#mântului din România, care
împing "coala spre digitalizare tot mai extins#, spre
reducerea num#rului orelor de predare „tradi!ional#”,
spre redefinirea profesorului ca „facilitator”, spre
ideea c# un copil poate "i trebuie s# lucreze, singur
sau în echip#, pe computer, începând din clasa
a "aptea, sun# din ce în ce mai mult a România
de"colarizat# dup# modelul anarhismului pedagogic
al lui Illich. (p. 388)

Exper!ii no"tri nu au produs nici m#car o singur#
carte critic# la adresa filosofiei pedagogice a B#ncii
Mondiale. Totul e aliniat entuziast la imperativele
momentului. (p. 388) 

Din fericire, la"itatea multora dintre exper!ii
români, care au vândut practic copiii României pentru
ni"te argin!i "i o burs# sau dou#, nu se reg#se"te
la nivel global. Într$adev#r, din Brazilia "i Argentina
în Nepal, India sau Malaiezia, de la Washington la
Pretoria, exist# o vast# literatur# critic# la adresa
modului în care reformeaz# Banca Mondial#
înv#!#mântul în !#rile modeste financiar "i fragile
epistemologic, unde nu se g#sesc exper!i care s#
reziste tenta!iei de a deveni, din oameni de "tiin!#
independen!i, simpli consultan!i ai B#ncii. (p. 390)

Concluzii pentru mâine (Plan de b!t!lie).
Cartea aceasta nu am scris$o ca invita!ie
la dezbatere. Dezbateri s$au f#cut, vreme

de 30 de ani, dezbateri manipulate la firul ierbii sau
din sistemul meteorologic, din nori, de sus. Nu ne
putem permite luxul unor dezbateri în acest caz.

Nu discut#m despre gusturi sau culori. Nu discut#m
despre arome de înghe!at# sau despre plaje.
Dezbaterile, în cazul înv#!#mântului, au avut rol
anestezic: s# ne împiedice s# sim!im durerea sau
golul atunci când se opereaz#, când se taie, când
se amputeaz# corpul înv#!#mântului românesc. Ceea
ce ne trebuie, dup# aceast# opera!iune, e restaurarea
înv#!#mântului, e reîntregirea "i recuperarea lui.
(pp. 445$446)

Cu cât scoatem mai repede "coala de sub zodia
negocierii continue, a capriciilor/intereselor/scopurilor
ulterioare ale exper!ilor, elevilor, profesorilor, p#rin!ilor,
editorilor, oengeurilor "i bunicilor lor, cu atât resta$
ur#m mai repede "coala la adev#ratul ei statut de
fapt de via!#, de structur# obiectiv# care are rolul
de a cultiva în elev sim!ul valorii "i onoarea de a
recunoa"te valorile. Aceste însu"iri sunt fundamentale
pentru orice societate func!ional#. De aceea, pentru
a restaura demnitatea "i func!ia înv#!#mântului
românesc, este necesar:

1. S# fie eliminat# orice influen!# a organiza!iilor
(private/publice, guvernamentale/non$guverna$
mentale) sau indivizilor care au alte interese "i
scopuri decât interesele strategice ale românilor:
de a forma noi români competen!i "i integri, din
care s# fie selecta!i cei mai buni pentru a deveni
conduc#tori/lideri competen!i "i integri.

2. S# fie eliminat# orice posibilitate de a ob!ine
profit material de pe urma înv#!#mântului.

3. S# refacem continuitatea cu singurul sistem de
înv#!#mânt românesc care a produs absolven!i com$
peten!i "i integri – cel antebelic, continuat ca structur#
"i mare parte a con!inutului "i în perioada `45$`95.

4. S# revenim la manualele unice, competent
structurate "i serios studiate, "i la disciplina "colar#,
care creeaz# mediul necesar educ#rii unor absolven!i
care nu au numai cuno"tin!e "i competen!e temei$
nice, ci "i disciplin# "i rigoare interioar#, st#ruin!#,
putere de munc#, echilibru psihic.

5. Aceste manuale unice s# fie produse de Editura
Didactic# "i Pedagogic#, fiind parte a activit#!ii
salarizate a speciali"tilor angaja!i acolo.

6. S# se renun!e la pseudo$materiile care încarc#
orarul "i dezorienteaz# elevii în spirit politic corect
f#r# a contribui la cre"terea competen!ei absolven!ilor.

7. S# se aplice drastic regulamentele "colare
în toate privin!ele, mai ales în privin!a elevilor care
tulbur# ordinea "i disciplina "colare, necesare pentru
buna desf#"urare a procesului înv#!#rii.

8. S# se aplice m#suri dure de eliminare a oric#rui
trafic de droguri sau alte materiale nocive în "coli
(exmatricularea imediat# a elevilor implica!i).

9. S# se elimine din "coli telefoanele celulare
cu acces la internet. 

10. Eliminarea imixtiunii permanente, incompeten$
te "i nocive a p#rin!ilor în procesul educa!ional "i a
presiunilor f#cute de p#rin!i asupra cadrelor didactice. 

11. Eliminarea leg#turii dintre mediile anuale
"i admiterea la evaluarea na!ional#/bacalaureat.

12. Recalibrarea înv#!#mântului la fiecare obiect
pe criteriul competen!ei la obiectul respectiv. Reinte$
grarea la fiecare catedr#, cu rol consultativ, a câte
unui profesor de elit# care a ob!inut rezultate recu$
noscute cu elevii s#i în perioada de glorie a înv#!#$
mântului românesc recent (anii `70$`90). Aceste cadre
didactice au experien!a/calificarea necesar#/verificat#
pentru a transmite cadrelor didactice mai tinere cel
mai bun mod de organizare a materiei, de predare
"i verificare/consolidare a competen!elor la obiectul
respectiv.

13. Eradicarea asaltului antreprenorilor educa!io$
nali asupra "colii. %coala nu e un segment de pia!#.

14. Stoparea tentativelor de digitalizare a "colii.
Un laborator digital este folositor, dar nu mai mult de
atât. Înv#!area nu se poate face cu ajutorul ecranelor
care produc demen!a digital#. 

15. Desfiin!area sau transformarea Institutului de
%tiin!e ale Educa!iei, din institu!ie dedicat# promov#rii
înv#!#mântului activ "i reformei continue, în institut
destinat consolid#rii înv#!#mântului clasic. 

16. Înv#!#mântul preuniversitar s# practice
înv#!#mântul activ doar pentru filiera voca!ional#,
unde se potrive"te. Înv#!#mântul teoretic s# r#mân#
de tip clasic, ferit de experimentele educa!ionale. ...
Babilonia trebuie s# înceteze. Trebuie s# avem un
singur sistem de înv#!#mânt cu dou# filiere "i cu
dou# pedagogii, potrivite fiec#ruia: profesional$activ,
pentru meserii, "i teoretic$clasic, pentru performan!#.

17. Partidele politice, ca "i structurile lor de sprijin
trebuie s# preia aceast# chestiune, a înv#!#mântului,
pentru a o rezolva în sens na!ional. (pp. 451$458).
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Dup! o a"teptare bun!, din cauza norilor
de z!pad! care au acoperit cerul în toate
zilele acelea, în conformitate cu ordinul de

serviciu nr. 115 al comandantului Grupului 3 avia"ie,
cele dou! avioane au decolat spre Cluj, la 22
decembrie 1918. Primul #i$a luat zborul plt. Stan
Gheorghe, dar au ajuns numai pân! la Topli"a, unde,
din cauza servan"ilor care nu puseser! bine bu#onul
la rezervorul de benzin!, s$a pierdut mult combustibil.
Cel de$al doilea a fost pilotat de plt. Popa Constantin,
înso"it de slt. Mota# Constantin. Ace#tia s$au îndreptat
spre Transilvania la ora 12.00, l!sând câteva
însemn!ri despre acest zbor, ajunse în posesia
istoricului avia%iei române, Vasile Tudor (14), prin
con%inutul unei scrisori a lt. comandor rez. Popa
Constantin, scrisoare datat! la 16 iulie 1986:

…Împreun! cu slt. Mota" Constantin, ca obser#
vator, am trecut Carpa$ii pe deasupra Ceahl!ului,
urcând cu avionul pân! la 3000 m, cu toate c! aveam
un vânt puternic din direc$ia nord "i era un ger de
minus 25#28 de grade Celsius. Când am apreciat
c! am trecut în Transilvania "i am început s! execut
manevrele de coborâre, m#am trezit cântând Pe$al
nostru steag, iar Mota", mai sentimental, aproape
c! plângea. Îns! motorul a avut puterea doar s!
ne treac! peste grani$a veche, deoarece din cauza
frigului a început s!#i scad! tura$ia din ce în ce
mai mult, punându#m! pân! la urm! în situa$ia
de a ateriza for$at în curtea fabricii de cherestea din
Gheorghieni, chiar lâng! gar!. Acolo, z!pada mare
m#a obligat s! aterizez avionul „placat”, din care
cauz! axa ro$ilor s#a îndoit, iar acestea au devenit
un fel de patine. Avionul a alunecat de parc! ar
fi avut schiuri, f!r! s! capoteze ori s! se pun!
„sond!”, oprindu#se într#o pozi$ie ca "i cum
ar fi fost „c!zut pe burt!”.

În acea situa$ie eu am r!mas lâng! avion, iar
Constantin Mota", viitorul academician, a plecat
cu trenul la Some"eni#Cluj unde se g!sea escadrila,
pentru a anun$a incidentul. Dup! vreo dou! zile
de a"teptare, a sosit Costic! %iganul, "eful tehnic
al escadrilei, care a trecut imediat la depanarea
avionului. Acesta a ridicat avionul, a îndreptat axa
ro$ilor "i a mai pus dou! diagonale între jambele
trenului de aterizare. Când totul a fost gata, nu i#a
mai r!mas decât s! porneasc! motorul care func$iona
foarte bine. Costic!, fiind un b!iat extraordinar de
priceput, captivându#ne cu marea lui pasiune pentru
meseria de mecanic, mult mai grozav! decât cea
de pilot, zicea el, mi#a propus s! zbur!m împreun!,
garantându#mi în acest fel calitatea lucr!rii. Nici
nu am apucat s!#i spun c! aveam chiar pl!cere,
c! el era deja în avion, ar!tându#mi destul de hot!rât,
ca un mare comandant, cu mâna lui cur!$it! numai
par$ial, direc$ia Clujului.

Am decolat destul de u!or pentru c! z!pada
fusese bine tasat! de oamenii curio"i s!
vad! aeroplanul românesc, poate primul

sosit pe acele meleaguri, chiar dac! venise cu
carburatorul înghe$at. Am aterizat pe terenul de la
Some"eni în bune condi$iuni, spre bucuria general!.
&eful mecanic a mai verificat înc! odat! trenul
de aterizare "i întreg avionul, g!sind totul normal.
&i a fost! Întreaga campanie din anul 1919, am
f!cut#o cu acel avion f!r! s! am probleme!

A doua zi, plini de bucurie "i mândrie patriotic!,
împreun! cu Mota", am zburat mai mult de o
jum!tate de or! deasupra Clujului la o altitudine
de numai 300 m, ca s! vad! to$i românii de acolo
tricolorul nostru, simbolul dezrobirii lor. Zborul acela
l#am executat în 26 decembrie 1918, imediat dup!
ce trupele noastre intraser! în Cluj sub comanda
generalului Mo"oiu Traian, originar din Transilvania.
(15)

Chema$i în ziua urm!toare la comandantul Diviziei
a 7#a, la a c!rei dispozi$ie erau împreun! cu toat!
escadrila, le#a fost team! c! o s! fie pedepsi$i pentru
demonstra$ia aerian! f!cut! atâta vreme peste acel
ora" care pân! atunci fusese plin de secui "i trupe
maghiare. S#au urcat în primul tren ce a sosit în gara
Some"eni "i au coborât la Cluj, luând#o pe jos spre
centrul ora"ului, unde aflaser! c! se g!sea

comandamentul diviziei. Au ajuns în pia$a ora"ului,
str!juit! de o imens! catedral! în stil gotic, ce avea
în fa$! statuia ecvestr! a lui Matei Corvin, înconjurat
de patru c!pitani dintre care doi, dup! spusele lui
Iorga, ar fi fost români. Acel tablou era însufle$it de
o mare adunare de oameni care, cântând "i jucând,
î"i manifestau bucuria eliber!rii, marcat! prin sosirea
trupelor române. V!zându#i în uniforme de aviatori,
câ$iva din mul$ime s#au apropiat "i i#au întrebat în
mândru grai transilv!nean, dac! ei au fost cei care,
cu o zi mai înainte, se învârtiser! peste ora"ul lor.
La r!spunsul afirmativ, mul$imea i#a luat pe sus, pur#
tând#i prin toat! pia$a "i înso$ind#i cu urale de bucurie.
Nu peste mult de la aceste întâmpl!ri, escadrila S#12
a trebuit, în scop tactic, s! se deplaseze la Gherla,
unde de asemenea au fost bine primi$i. (16)

Scrisoarea urm!toare aminte#te despre cele
petrecute în Primul R!zboi Mondial. A fost
scris! în Bucure#ti de fostul observator

aerian, veteranul de r!zboi Mota# Constantin, devenit
ulterior academician, #i expediat! c!tre lt. coman$
dorul Popa Constantin din Roman, pilot aviator, de
asemenea veteran de r!zboi. Scrisoarea este datat!
la 20 iunie 1966. Pentru importan"a #i frumuse"ea ei,
o vom reda integral, urmând a face prezentarea
expeditorului cât #i a destinatarului ceva mai târziu,
precum #i a episcopului Iuliu Hossu. Preciz!m c!
suntem în posesia documentului original pus la
dispozi"ie din arhiva istoricului Vasile Tudor. Iat!
textul scrisorii:

Bucure"ti, 20 iunie 1966
Drag! Costic!, 
M! tot amenin$i c! vii la Bucure"ti s! mai st!m de

vorb!, s! mai r!scolim cele vechi amintiri în leg!tur!
cu r!zboiul nostru de întregire, când eram la Tecuci
sub comanda bravului nostru "ef Andrei Popovici "i a
lui r!posatul Giosanu. Apoi la Roman cu cel din urm!,
cu bietul Lacri$eanu (un nebun! contra doi nebuni!),
cu s!rmanul domn Manole, gazda noastr! de pe
vremuri.

Dar la Gherla! Cu care ocazie, într#o diminea$!,
era s! m! împu"ti. Î$i mai aduci aminte de Simion
Pop, de Tilly, de &imi?

Dar de zborul t!u cu episcopul Iuliu Hossu?
O scrisoare de la el o p!strez "i ast!zi cu sfin$enie.
Este adresat! domnilor slt. Mota" "i Popa, Escadrila
S#12. Iat! textul:

„Iubi$i fra$i, mul$umesc pentru aducerea aminte.
Urm!resc cu drag pa"ii vo"tri "i din tot sufletul rog
pe Prea bunul Dumnezeu s! v! ocroteasc! pururea
în miile de primejdii ce le înfrunta$i pentru idealul
nostru sfânt.

Cu toat! dragostea, 
Episcop Iuliu Hossu
Gherla, 18 mai 1919”

Iat! câteva amintiri concrete. Cu atâta am r!mas,
luptând pentru „idealul nostru sfânt”! Cine î"i mai
aduce aminte de noi cei câ$i am mai r!mas în via$!,
din echipajele eroicului Grup 2 de avia$ie. 

Acum dou! zile s#a dat la televiziune mitingul
foarte reu"it de avia$ie în care a fost expus "i avionul

Vlaicu 2. S#a mai pomenit
numele lui Vuia de c!tre cel
care f!cea expunerea. Dar
dac! nu era televizorul lui
Ionel, nu am fi avut ocazia s!
vedem exchibi$iile aeriene ale pilo$ilor actuali,
lans!rile cu para"uta, izolat "i în grupe.

De"i la orice ocazie se vorbe"te de tradi$ie "i de
trecut, dar se uit! foarte repede, nimeni nu s#a gândit
s! invite, spre a asista la acest miting, "i câ$iva vechi
aviatori ca generalul Andrei Popovici, generalul
Burduloiu, generalul C. Nicolau, generalul Iorgu
Negrescu, apoi comandorul Costic! Poamp!, avia#
torul pe jos (jos de pe cai), C. Mota", „l!ptarul”
nostru, c! de Mitic! Cr!snaru nu se mai aude nimic.
Poate s#a dus "i el dup! Giosanu, dup! Stan, dup!
Gjebovici, dup! Arge"anu "i al$ii ca ace"tia pe care
i#a înghi$it p!mântul, cum l#a înghi$it "i pe simpaticul
nostru camarad Lacri$eanu.

Îmi vine s! scriu la televiziune "i s!#i întreb dac!
nu pot s! comunice la avia$ia militar! c! mai exist!
"i înc! mai respir! ni"te vechi fosile de aviatori din
r!zboiul de întregire, unii cocârja$i de tot ca bietul
Teodor Dumitrescu, fotograful, care lucra cu Durazzo
pe front la C!lm!$ui, unde comandant al escadrilei
dup! Goulin, mi se pare, era Ol!nescu, a c!rei
nevast! striga, când au r!zbit nem$ii la Straja:
„actele "i bijuteriile "i s! plec!m cât mai iute”. 

Ce epopee a fost r!zboiul nostru de întregire!
Îns! a fost uitat, nu a fost, mai bine zis, reconsiderat!
Totu"i el ne#a adus în patrimoniul $!rii mândra
Transilvanie cu cele "apte burguri (Siebenburgen):
Cluj, Bra"ov, Oradea, Arad, Sibiu, Sighi"oara "i al
"aptelea, mi se pare Baia Mare. Ne#a adus Banatul
cu splendida Timi"oar!, Re"i$a cu o$el!riile ei
renumite "i atâtea alte bunuri materiale cu care
se f!le"te România de ast!zi sub „în$eleapta”
conducere a partidului comunist.

Sper!m îns! c! leg!tura trainic! cu trecutul nu
va întârzia s! se fac!... P!cat c! noi nu vom mai
putea vedea progresele culturale, "tiin$ifice "i tehnice
ale acestei $!ri, pentru reîntregirea c!reia am luptat
"i noi odat!, zburând pe ni"te avioane ca ni"te cu"ti
de p!s!ri, care ast!zi stau în muzee, unde le era
locul de la început. Unde#s Farmanele, Voisinurile,
Caudroanele, Nieuporturile, Bregheurile "i alte
asemenea sicrie zbur!toare?

Vin! deci, drag! Costic! Poamp!, la Bucure"ti,
nu ne duce cu vorba, s! mai r!scolim vechile noastre
amintiri aviatice. Pân! atunci noi cu to$ii, v! dorim
s!n!tate la amândoi "i numai mul$umire. 

Iar eu pe tine, vechi camarad, te îmbr!$i"ez
cu drag.

Al t!u
Costic!…

Red!m în continuare cele relatate de
istoricul Vasile Tudor: Posedând aceast!
adev!rat! perl!, în anul 1985 m#am

deplasat la Roman unde am cunoscut pe cel c!ruia
îi era adresat! scrisoarea "i de la care am primit
adresa expeditorului. Întrebându#l dac! poate s!#mi
dea am!nunte legate de celelalte nume pomenite,
mi#a promis o „erat!” atunci când se va sim$i mai
bine, avea de pe atunci o vârst! înaintat!.

Iat! con"inutul scrisorii primite de istoricul Vasile
Tudor mai târziu:

Cu privire la doamna Tilly Pop din Gherla.
Noi plecasem din $ar! de câteva luni, iar trupa

escadrilei nu avea medic. În acea situa$ie, doamna,
aflând despre aceasta, a venit cu unul din ora",
care a consultat trupa "i chiar pe unii dintre pilo$i
"i tehnicieni. Pe doctor îl chema tot Pop, dar nu era
so$ul doamnei "i împreun! au luat toate m!surile
necesare. Apoi, în cinstea aviatorilor, a dat o mas!
cu bal la hotelul din ora". 

La urm!, a cerut s! zboare "i eu am luat#o la
aerodrom "i am zburat#o, f!r! s! întreb pe nimeni.

Aflând, cpt. Racoveanu, comandantul escadrilei,
s#a sup!rat foc "i a vrut s! m! pedepseasc!, dar
ar!tându#i ce a f!cut acea doamn! pentru noi, mi s#a
tolerat indisciplina comis!, deoarece cred c! oricare
în locul meu, ar fi f!cut la fel… (17)

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

Ilie POPA
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În continuare, se cuvine s! d!m câteva
l!muriri legate de cei implica"i în aceste
documente de suflet #i s! ar!t!m cum au ajuns

cei doi aviatori la Gherla.
Dup! cum se #tie, la 1 decembrie 1918, a avut loc

Marea Adunare de la Alba Iulia care a consfin"it odat!
pentru totdeauna unirea Transilvaniei cu România.

Cei doi aviatori, al!turi de al"ii, au continuat s!
lupte ajungând pân! în Ungaria. Constantin Mota#
s$a întors la universitate în 1919, iar Popa Constantin
a r!mas activ în avia"ie pân! în anul 1938, când
s$a pensionat cu gradul de lt. comandor, tr!ind pân!
la frumoasa vârst! de 95 de ani. 

Popa Constantin, destinatarul Costic! din scri$
soare, poreclit „Poamp!”, s$a n!scut în anul 1894 în
comuna Tansa$Vaslui #i a intrat ca voluntar în avia"ia
român!. (18) La 24 ianuarie 1915, dup! un examen
sus"inut la %coala de avia"ie de la Cotroceni, au
reu#it numai 72 de tineri din câteva sute de candida"i,
printre care #i Popa Constantin. %coala de pilotaj
a început$o chiar din ziua urm!toare, zburând
pe un avion Bristol$Coand!.

La 21 iunie 1915 a primit brevetul de pilot nr. 54,
dup! care i s$a dat în primire un avion de tip Voisin,
cu care #i$a continuat antrenamentul de zbor.
Participarea la Primul R!zboi Mondial a f!cut$o
cu acel avion, începând de la Turtucaia, apoi la Jiu
#i toat! retragerea pân! în Moldova. Dup! retragere,
a fost repartizat la %coala de avia"ie Boto#ani, unde
a zburat cu elevii observatori, ca pilot, #i apoi la
Odessa.

Între timp, antrenându$se pe avioanele Breguet 5,
la 1 martie 1917 a fost repartizat la Escadrila BM$8,
al c!rei personal, în cea mai mare parte, era francez.
A executat câteva bombardamente, luând parte
#i la luptele de la M!r!#e#ti. Dup! cea de$a doua
mobilizare a luptat în Transilvania #i Ungaria. A r!mas

activ în avia"ie pân! la pensie.
În ce îl prive#te pe înaltul prelat Iuliu Hossu,

acesta a participat la lupta pentru cauza na"ional! a
românilor, luând parte #i la Marea Adunare de la Alba
Iulia, unde „din îns!rcinarea Marelui Sfat al Poporului
roste#te unirea Transilvaniei cu "ara mam!, România.
Apoi, împreun! cu Vasile Goldi#, Gheorghe Pop de
B!se#ti, Iuliu Maniu #i al"i conduc!tori reprezentan"i
ai poporului român au proclamat cu sfin"enie c! din
prigoni"i nu vom deveni prigonitori.” (19)

În 2 decembrie 1918, al!turi de Miron Cristea,
Theodor Mihali, Andrei Bârseanu #i al"ii, Iuliu
Hossu a fost ales în conducerea Marelui Sfat

Na"ional Român. (20) Dup! instaurarea Consiliului
dirigent la Sibiu, a f!cut parte din delega"ia arde$
lean! condus! de episcopul Miron Cristea care
s$a prezentat la regele Ferdinand citindu$i actul Unirii,
ocazie cu care au predat st!pânirea Ardealului #i
au depus la picioarele Tronului jur!mântul de credin"!
a patru milioane de români. (21) A colaborat bine
cu episcopul ortodox Nicolae Colan.

În timpul cât Ardealul a fost cedat, Iuliu Hossu
a r!mas printre enoria#i încurajându$i, fiind nu
odat! jignit #i umilit de autorit!"ile maghiare. În ciuda
acestora, el ca #i al"ii au continuat s! ajute pe evrei
s! treac! în România, de unde puteau ajunge în
Israel. Arestat de regimul comunist în anul 1948,
a avut domiciliul for"at la Dragoslavele – Muscel,
la Sighet #i M!n!stirea C!ld!ru#ani Ilfov, unde,
în anul 1970, a decedat. (22)

Pentru realizarea acestui articol, au mai fost
consultate: Membrii Academiei Române din 1866
pân! în prezent – M& Pagina web Constantin Mota#
pe site$ul Universit!'ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia#i&
Pagina web Acad. Constantin Mota# pe site$ul oficial
al Familiei Mota#.

Note
14. Colaborator apropiat #i na# de cununie

religioas! al autorului articolului de fa"!. Istoricul
Vasile Tudor (n. 1934, Geam!na, jude"ul Arge# –
d. 2018, Pite#ti) a fost un împ!timit al istoriei avia"iei
despre care a scris numeroase articole #i mai multe
volume (Cf. Despre câteva zboruri istorice în
Transilvania anului 1918, în Armata Român! "i
Unitatea Na#ional!, pp. 90$93), el însu#i aviator,
planorist amator #i arbitru la mai multe concursuri
aviatice na"ionale. 

15. Scrisoare expediat! de comandorul av. rez.
Popa Constantin, din Roman, la 12 mai 1980, aflat!
în arhiva regretatului istoric al avia"iei române, Vasile
Tudor. 

16. Ibidem.
17. Scrisoare expediat! de lt. comandor av.

(rez.) Popa Constantin, expediat! din Roman, la 20
octombrie 1985, aflat! în posesia istoricului Vasile
Tudor. 

18. Ibidem. 
19. PERT’18, vol. II, Conference Proceedings, 28$

30 septembrie 2018, Pite"ti, Marea Unire a românilor
de la 1918, articolul F!uritori ai Marii Uniri a românilor
de la 1918 – martiri în închisorile comuniste, autor,
editor #i coordonator, Ilie Popa, p. 168. 

20. Mircea Mu#at, Ion Ardeleanu, Via#a politic!
în România, 1918$1920, Editura Politic!,1976,
Bucure#ti, p. 142. 

21. Constantin Kiri"escu, Istoria r!zboiului pentru
întregirea României 1916$1919, Edi"ia a II$a, vol. III,
Editura Casei %coalelor, Bucure#ti, p. 381. 

22. PERT’02, Conference Proceedings, 4$6
octombrie 2002, Pite"ti, Opresiunea cultelor religioase
din România în timpul dictaturii comuniste, autor,
editor #i coordonator, Ilie Popa, p. 38.

Florentin Popescu, Puii de urs nu merg cu
automobilul, Editura Tipo Moldova, Ia!i, 2021,
roman, edi"ia a doua

Avertisment c!tre cititor (de la pagina 2):
Sunt un autor care nu se dezice de scrierile

mai vechi, pe care nu concepe s! le schimbe dup!
vremuri #i împrejur!ri. De aceea volumul de fa"!
reproduce întocmai edi"ia întâi a c!r"ii, ap!rut!
la Editura Ion Creang! în anul 1989.

Prin urmare, cititorii sunt ruga"i s! nu fie surprin#i
de terminologia folosit!, ast!zi devenit! istorie
(pionier, mili"ie #.a.) #i nici de desenele care se
reproduc întocmai.

În esen"a ei, cartea transcende timpul calendaristic
în care a fost scris!. (Florentin Popescu)

Constantin Agricola Miu, Tat!l meu. In
memoriam (edi"ia a doua), Editura Prisma,
Râmnicu Vâlcea, 2016

O ampl! incursiune în istoria român! #i universal!
brodeaz! evenimentele relatate, autorul dovedindu$#i
cuno#tin"ele de fin cunosc!tor.

Personajul principal al c!r"ii este un om memorabil
– profesorul inginer floricultor Badea Miu, n!scut în
inima satului Glogoveanu, care prin mult! munc!,
extrem! voin"! #i tenacitate #i$a realizat visul, acela
de a deveni un intelectual, un om demn #i integru,
remarcabil #i remarcat în societate.

Cartea abund! în descrieri, oglindind anumite
perioade istorice #i zone geografice, "!rile prin care
eroul principal al c!r"ii a studiat des!vâr#indu$#i
profesia, precum #i r!zboiul din 1941.

De#i nu este la prima carte ap!rut!, putem aprecia

aceast! lucrare ca fiind opera de referin"! a autorului.
(Maria Raicu, în prefa"!)

Stihuri la stema "!rii de la 1635 la 1830,
Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic
!i repere critice de Tudor Nedelcea, Editura
Academiei Române, Bucure!ti, 2021

Antologia de fa"! a fost conceput! cu un instru$
ment de lucru care s! valorifice plenar începuturile
poeziei române#ti, pân! la 1830, an la care se opresc
ostenitorii monumentalei lucr!ri Bibliografia româ$
neasc! veche (4 volume, ap!rute între anii 1903$
1944). Ioan Bianu, Nerva Hodo# #i Dan Simonescu.
Adic!  s! dovedeasc! c! Primii no"tri poe#i
(Ien!chit!, Alecu, Nicolae #i Iancu V!c!rescu, C.
Conachi) nu sunt... primii no#tri poe"i, a#a cum am
încercat s! demonstr!m într$o antologie anterioar!
(Predosloviile c!r#ilor române"ti vechi, Craiova,
Scrisul Românesc, 1994), c!, la români, con#tiin"a de
sine a criticii literare este anterioar! momentului I.
Heliade R!dulescu.

Au fost antologate „stihuri” care, la o dreapt!
judecat! pe baza criteriului estetic, nu au o valoare
deosebit!& valoarea lor este îns! dat! de str!dania
trudnic! a acestor creatori (majoritatea anonimi), unii
nu lipsi"i de har, de a adeveri c! #i limba noastr!,
„cea de mo#ie”, este ml!dioas! #i savuroas!, este
compatibil! cu aceast! nobil! îndeletnicire. Altfel
spus de Miron Costin în Via#a lumii (1670), de
a dovedi c! „poate fi #i în limba noastr! acest fel
de scrisoare ce se chiam! stihuri”. (T. Nedelcea,
în „Not! asupra edi"iei”)

Mihaela Malea Stroe, Alfabestiar, Editura Eikon,
Bucure!ti, 2020

Arta doamnei Mihaela Malea Stroe de a mânui
cuvintele cu geniu poetic ne este cunoscut! din
câteva volume. Necunoscut! îns!, pân! în prezent,  
a fost acrobatica dânsei în a a#eza cuvintele în ordine
alfabetic! de a#a natur! încât ele s! ne demonstreze
atât puterea – respectiv fascina"ia – lor emo"ional!,
cât #i luciditatea lor spiritual!. Avem în fa"! un alfabet
de o radia"ie – în bun! parte filosofic! – totalmente
aparte. (Hans Bergel, la finalul  volumului)

Gheorghe Mitroiu Muscel, Zâmbete peste ani,
Editura Gimax, Câmpulung, 2020 (portrete#
caricaturi)

Îl întâlnim la Galeriile de Art! din Cârnpulung,
la Casa de Cultur! „Tudor Mu#atescu”, la Prim!ria
Câmpulungului, la Biblioteca Jude"ean! Pite#ti, îl
întâlnim acolo unde este cultur!! De regul!, acolo
este organizat! #i o expozi"ie sau o lansare de carte
cu marca apreciat!: Mitroiu.

Mitroiu este un om modest, re"inut, bine crescut,
amabil, sociabil, respectuos… caricaturist #i ardelean.
Iar dac! î#i pune #i papionul, înseamn! c! a „copt”
ceva! Ori un set de caricaturi, ori un #ir de epigrame,
ori a cules un #ir de covrigi „b!tu"i de soart!”, ori
a mai modificat genetic cine #tie ce n!zdr!v!nii ale
limbii române! Iar marele lui „defect”, descoperit de
ziarista Miruna Matei, este acela c! sufer! de maladia
umorului inteligent. Mai este în acela#i timp #i un
mare colec#ionar de inedit!

Juristul Mitroiu Muscel este un specialist de "inut!,
apreciat în meseria sa, care în acela#i timp este #i un
artist #i un actor talentat. (C. Agricola Miu, în prefa"!)

Semn(al) de carte
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Nicolae Manolescu consider! c! în
România „se poate lesne observa în
evolu"ia cenzurii comuniste evaporarea

treptat! a temeiului ideologic ini"ial. Exist! dou! epoci
distincte, sub acest raport. Vreme de un deceniu
#i jum!tate, dup! 1949, a func"ionat o cenzur!
ideologic! strict! #i conform! nomenklatorului
marxist$leninist de idei #i valori. Aceast! ideologie
pornea din materialismul dialectic marxist, îmbog!"it
cu achizi"iile leniniste despre revolu"ie #i stat, #i cu
cele staliniste despre interna"ionalismul proletar. […]
Dup! un scurt interval de relaxare, între 1965 #i 1971,
mai degrab! în contextul trecerii #tafetei politice pe
plan intern de la o genera"ie la alta decât ca urmare
a destaliniz!rii ini"iate de Hru#ciov în întreg lag!rul
estic, cenzura ultimilor dou! decenii de comunism
românesc se vede lipsit! tocmai de criteriul dogmatic.
Când na"ional$comunismul a înlocuit sovietismul,
cenzurii i$a fugit p!mântul de sub picioare. Na"ional$
comunismul n$a mai avut (nu putea avea!) un set
riguros de principii, adic! o dogm! comparabil!
cu aceea marxist$leninist!, era contradictoriu
în esen"! #i ambiguu în formul!ri. Cenzura de
dup! 1971 nici n$a mai vizat în mod sistematic
#i neechivoc ideile #i con"inuturile, ci, mai
curând, accidental #i confuz, exprim!rile,
cuvintele, imaginile. Dac! except!m ateismul
#i pudibonderia etic!, nu$i mai r!mân cenzurii
din epoca lui Ceau#escu în comun cu aceea
din epoca lui Dej decât o jum!tate de duzin!
de cli#ee devalorizate de infla"ia ideologic!.
Trebuie spus îns! neted c! din cele dou!
cenzuri au rezultat dou! literaturi: una realist$
socialist!, deplin aservit!, conformist! #i
aproape nul! ca valoare artistic!, creatoare doar în
planul falsific!rii realit!"ii #i istoriei, #i una tolerat!,
mai pu"in de voie, cât de nevoie, adesea valoroas!
artistic, destul de critic! la adresa realit!"ilor. Pe
cea dintâi, riguroasa cenzur! ideologic! a anilor ’50
a silit$o s! fie un instrument în mâna puterii politice,
f!r! personalitate #i relief artistic, demagogic! sau
de$a binelea mincinoas!. Excep"iile, foarte pu"ine,
confirm! regula. Cea de$a doua este #i ea rodul
cenzurii, dar nu în mod pasiv ca urmare a îng!duin"ei
mai mari sau a diminu!rii dogmatismului. E vorba
mai curând de o literatur! care a g!sit mijloacele
potrivite de a contracara cenzura” (14).

Dac! soarta primului tip de literatur! este destul
de clar!, nu se #tie cum va fi, îns!, receptat! cea
de$a doua (cea „evazionist!”), din deceniile 7$9 ale
secolului XX, care pare s! fie un „gen literar nou”,
în sensul c! folose#te forme de expresie „noi, cele
mai multe de tip indirect #i insidios, cum ar fi aluzia,
intertextul, sugestia, alegoria esopic!, parabola,
precum #i unor noi moduri de lectur!. […] Numai citit!
într$un anumit cod de c!tre cititorul contemporan, ea
î#i dezv!luia pe de$a$ntregul în"elesul. E o întrebare
ce se va alege de toat! aceast! literatur!, când
va disp!rea cititorul ei avizat din anii ‘60$80” (15).

Cenaclul „Columna” "i mentorul 
s!u: profesorul Titu R!doi
În contextul istoric extrem de dur, politic #i cultural,

din timpul comunismului, ale c!rui caracteristici le$am
descris anterior, a func"ionat Cenaclul „Columna”,
activitatea acestuia fiind condus! de mentorul s!u,
profesorul Titu R!doi. Se spune c! un precedent
al cenaclului a fost creat de profesorul Fometescu
(cadru didactic la %coala General! nr. 5, actuala
%coal! Gimnazial! „Voievod Litovoi”), care a realizat
primele întruniri ale oamenilor de litere din Târgu$Jiu,
în anii comunismului. Era cunoscut pentru exigen"a
lui exemplar!, din moment ce profesori #i scriitori
din timpul lui se aten"ionau în acest fel: „Dac! te duci
la el cu versuri naive, î"i va spune: «La co# cu ele»!
Habar n$ai cine este. Nu #tii ce valoare are acest
om #i cum te va judeca” (16).

Un alt nume cu greutate în înv!"!mântul gorjean
a fost Stelian Ste. (Bic!) Sterescu, ilustru profesor de
limba român! la Liceul „Tudor Vladimirescu” (actual
colegiu na"ional). Acesta avea activitate literar! înc!
din perioada interbelic! (proz! #i poezie) #i a fost un

important formator de oameni de litere #i profesori
de elit!, care, la rândul lor, au devenit slujitori de con$
#tiin"! ai catedrei #i au influen"at mai multe promo"ii
de elevi (vezi monografia dedicat! profesorului (17)).
Stelian Sterescu obi#nuia s! spun! c! „Activitatea
literar! a Târgu$Jiului a început cu Fometescu”, iar pe
Titu R!doi îl numea Spiritus rector, pentru a sublinia
meritele #i prestigiul acestuia (18). 

Înainte de a prezenta aspecte din activitatea
cenaclului, din perioada 1966$1977, pe baza
m!rturiilor unor membri activi ai s!i, se cuvine s!
eviden"iez personalitatea #i activitatea mentorului
s!u, profesorul Titu R!doi. Acesta nu era gorjean
de origine, ci ardelean (prin mama sa, care era
din Cetan), n!scut la 29 iunie 1932, în satul Cetan,
comuna Vad, din jude"ul Cluj (ambii p!rin"i, Jean
#i Aurelia, erau cadre didactice). %colile primar! #i
general! le$a urmat în satul natal, iar pe cea din urm!
a continuat$o în satul Câmpofeni din jude"ul Gorj.
A continuat studiile la Liceul „Tudor Vladimirescu“
din Târgu$Jiu #i la Liceul „Andrei Mure#an“ din Dej. 

Ca student al Facult!#ii de Filologie a
Universit!"ii din Cluj (1950$1954), a fost
membru al Cenaclului #i al trupei de

arti#ti amatori din cadrul universit!"ii #i al Cenaclului
literar al revistei clujene Almanahul literar al Uniunii
Scriitorilor din R.P.R. (care, în acea vreme, era
puternic marcat! de proletcultism). În 1954 devine
profesor de limba român! în Gorj, la %coala general!
din St!ne#ti, iar în urm!torii doi ani la Arcani (comuna
natal! a tat!lui s!u), unde a avut func"ia de director,
a înfiin"at #i a condus forma"ii artistice #i a sus"inut
constituirea Cooperativei de credit „Jale#ul“ (19).

Între anii 1956 #i 1973 este profesor de limba
#i literatura român! la Liceul „Tudor Vladimirescu“,
iar dup! 1973 (#i pân! la pensionarea #i retragerea
sa în Câmpofeni, la casa p!rinteasc!) la Liceul de
Chimie Industrial! Târgu$Jiu (actualul Colegiu Tehnic
„General Gheorghe Magheru”), unde îndepline#te
#i func"ia de director.

Titu R!doi s$a f!cut cunoscut printr$o activitate
cultural! divers!, caracterizat! de profesionalism #i
abnega"ie, care l$a propulsat adesea la vârf, devenind
pre#edintele Societ!"ii culturale „Lumina Cetanului“
(1947$1949), secretarul #i apoi pre#edintele Cena$
clului literar „Columna“ (începând cu anul 1962),
rector al Universit!"ii cultural$#tiin"ifice a municipiului
Târgu$Jiu (în anul 1975) #i pre#edintele Funda"iei
„Constantin Brâncu#i“.

A fost implicat #i în politic!: în mod democratic,
a fost ales membru al Consiliului Jude"ean Provizoriu
al Frontului Salv!rii Na"ionale #i membru al Biroului
Executiv al Consiliului Jude"ean Provizoriu al F.S.N.
(la 30 decembrie 1989). În martie 1990 el a fost
printre ini"iatorii Partidului Social Democrat Român.

Titu R!doi #i$a început activitatea publicistic! în
anul 1962, la ziarul clujean F!clia, iar apoi a colaborat
la alte publica"ii gorjene #i na"ionale: Steagul nostru,
Gazeta Gorjului, Scânteia, Scânteia tineretului,
Ramuri, Flac!ra, Tribuna, Steaua, Gorjeanul,
Brâncu"i #.a. A editat revista #colar! gorjean! Jiul
literar#"tiin$ific #i Gorjul literar, prima antologie de
literatur! gorjean! (ambele în anul 1969). Imediat
dup! Revolu"ie, în prim!vara lui 1990, au ap!rut
primul num!r al revistei Columna a Funda"iei
„Constantin Brâncu#i“ (în luna martie) #i primul
num!r al s!pt!mânalului Curierul Drept!$ii Sociale
al Partidului Social Democrat Român (în aprilie),
unde el era redactor$#ef (20).

A publicat mai multe c!r"i, de documentaristic!

#i beletristic!: Târgu Jiu –
schi$! monografic! (lucrare
colectiv! ap!rut! sub
conducerea sa în anul 1969),
Columnele prezentului (volum
constituit din reportaje despre
oameni #i locuri din Gorj, în 1981), Alexandru
%tefulescu. Epoca, omul, opera (o monografie
dedicat! istoricului Alexandru %tefulescu, din anul
1995) #i Cântec mare de petrecut (roman, 1996). 

Pe lâng! ini#iativele sale didactice #i
culturale, Titu R!doi a manifestat #i pasiune
pentru teatru, jucând înc! din copil!rie

primele roluri, pe când era elev la Câmpofeni, iar
apoi, ca student, la Cluj. %ansa de a activa creator #i
în acest domeniu artistic a ap!rut odat! cu înfiin"area
Teatrului Popular din Târgu$Jiu, când a devenit primul
s!u regizor, punând în scen! mai multe piese din
repertoriul na"ional: Nota zero la purtare, Ultima
etap!, Adam "i Eva, Trei crai de la r!s!rit #.a. 

Titu R!doi a avut #i o via"! de familie
reu#it!. A fost c!s!torit cu profesoara
Paraschiva Bâcoi #i au avut doi copii:
Augustin (ast!zi economist) #i Ana
(profesoar! de matematic!). 

Un rol major pe care l$a avut aceast!
personalitate plurivalent! a înv!"!mântului
#i a culturii gorjene a fost acela de a
descoperi, forma #i promova tineri autori,
mul"i dintre ei devenind apoi profesori
de marc!, scriitori #i conduc!tori ai
unor institu"ii de cultur! importante
din Târgu$Jiu, care i$au r!mas profund

recunosc!tori. 
Pentru a se în"elege mai bine meritele #i stilul

profesorului Titu R!doi, atât sub aspect didactic, cât
#i în ceea ce prive#te promovarea valorilor culturale
române#ti autentice, multe din perioada interbelic!
(acestea „strecurându$se” printre constrângerile
ideologice ale partidului comunist privind cultura),
voi prezenta pe scurt activitatea sa, în corela"ie
cu cea a Cenaclului „Columna”. 

Într$un articol publicat în 1997, Titu R!doi
reconstituie începuturile activit!"ii sale cenacliste,
afirmând c! „În 1962, când a fost reorganizat,
cenaclul #i$a reluat activitatea doar cu doi$trei
elevi #i al"i doi din vechiul cenaclu, ca, dup! zece,
cincisprezece ani, s! devin! un cenaclu$matc! din
care au roit alte cenacluri literare în ora# #i jude",
conduse de columni#ti. În câteva decenii de existen"!
cenaclul s$a impus definitiv în con#tiin"a public!, în
peisajul cultural, ca o #coal! a muncii #i a responsa$
bilit!"ii în abordarea actului literar. Primenindu$se
încontinuu prin atragerea de tineri îndr!gosti"i de arta
scrisului, cenaclul î#i asigur! mereu sângele proasp!t
necesar cre#terii #i continuit!"ii” (21).

Profesorul î"i exprim! mândria c! cenaclul
„se prezint! ast!zi, la peste patruzeci #i cinci
de ani de activitate aproape neîntrerupt!,

cu un palmares bogat #i satisfac"ii pe m!sur!. În to"i
ace#ti ani cenaclul a reu#it prin ac"iunile desf!#urate
s! între"in! în acest colt str!vechi de "ar! româ$
neasc! o atmosfer! cultural! vie, s! alimenteze
interesul pentru literatur!, pentru art!, în general.
Totodat! cenacli#tii s$au impus în peisajul literar, prin
contribu"ii remarcabile în proz!, poezie, eseistic! #i
critic! literar!” (22). 

El aminte#te aici #i numele unor cenacli#ti,
semnatari a numeroase c!r"i #i articole în majoritatea
revistelor din "ar!, începând cu 1970: A. Antonie,
Sabin Velican, A. Fr!"il!, C. Usc!tescu, N. Diaconu,
I. C!n!voiu, I. Popescu, Z. Cârlugea, A. B!di"a,
L. Tamaris, Sp. Popescu, S. Cosciud, I. Popescu
Sohodol, St. Melancu, P. Popescu Gogan, Elena
Deju, Mihaela Popescu, Al. Gregora, Laz!r Popescu,
V. Barbu, Romeo Ionescu, I. Mocioi, I. Sanda,
V. Ponea, Miron Dobroiu, I. Bu#e, I. Cepoi,
D. Fometescu. Aceast! „explozie” de apari"ii edito$
riale semnate de gorjeni se explic! „prin acumul!rile
din anii anteriori, când cu mare greutate se r!zb!tea
prin sita cenzurii” (23).

Cenaclul „Columna” "i Titu R!doi 
sub dictatura comunist! (II)
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Membrii cenaclului, de profesii, vârste
!i structuri suflete!ti diferite, „!i"au f#cut
din pu$inul timp liber dedicat muzelor, prilej

de subtile !i nobile satisfac$ii estetice !i intelectuale.
Crea$iile lor sunt rodul c#ut#rii cuvântului «ce exprim#
adev#rul» !i al unor lecturi bogate !i variate. Ei s"au
str#duit s# nu r#mân# în afara «timpului artistic»,
angajându"se într"un curajos efort de înnoire a
modalit#$ilor de exprimare artistic#. De aceea, pe
lâng# lecturile bogate, pe lâng# lucr#rile sus$inute
!i dezb#tute în cenaclu, vizând «experimentele» din
literatura român# !i universal#, au fost organizate
întâlniri cu cenacluri din Cluj, Severin, Vâlcea,
Bucure!ti !i au fost invita$i la Tg"Jiu scriitori cunoscu$i,
redactori de reviste !i edituri. A!a au «crescut» în
cenaclu, încetul cu încetul, scriitori !i critici literari
de prestigiu. Discu$iile din cadrul !edin$elor de lucru,
serioase !i obiective, în general, amatorismul !i
subiectivismul excesiv fiind dezavuate, i"au ajutat
!i ambi$ionat s#"!i l#rgeasc# orizontul de cunoa!tere,
le"au cultivat aceast# stare de nemul$umire creatoare
f#r# de care scriitorul e pândit de pericolul plafon#rii”
(24). 

Mai trebuie ad#ugat c# la !edin$ele cenaclului
participau !i pasiona$i de art#, ele fiind încununate
cu seri de muzic# sau cu expozi$ii de pictur# !i
sculptur#. S"au organizat, de asemenea, „!ez#tori”
(în Tg"Jiu !i în alte localit#$i din Gorj), forme de
manifestare în public care au contribuit la popu"
larizarea crea$iilor cenacli!tilor, la formarea gustului
artistic, la descoperirea !i promovarea unor talente.

O perioad# mai pu$in cunoscut# din istoria
cenaclului este cea a anilor ’60, pe care am încercat
s# o reconstitui, par$ial, plecând de la m#rturiile
profesorului Iancu Popescu, membru activ al
acestuia între anii 1966 !i 1977, când a început
o sl#bire a cenzurii ideologice în plan cultural,
dar care a l#sat loc autocenzurii, ce s"a dovedit
uneori la fel de procustian# ca !i prima. 

Astfel, profesorul î!i aminte!te c# în acei ani,
produc$iile literare ale cenacli!tilor erau strânse în
„culegeri de texte”. La început, acestea erau profund
marcate ideologic, datorit# dictaturii comuniste, iar
publicarea lor necesita bunul de tipar (se aplica
!tampila cu „T"ul”), dat de Comitetul Or#!enesc de
Cultur# Târgu"Jiu. Aprobarea respectiv# nu era u!or
de ob$inut, Titu R#doi pledând de fiecare dat# pentru
publicarea unor texte, valoroase din punct de vedere
literar, dar mai pu$in conforme cu elogierea partidului
sau a orânduirii comuniste. Cum acest deziderat
era de prim ordin în toat# $ara, s"a ajuns astfel
la promovarea na$ional# a unei literaturi partinice,
angajate în slujirea politicii Partidului Comunist. 

În Cenaclul „Columna”, atunci când se citea o
poezie, de exemplu, membrii f#ceau aprecieri dac#
exist# o „interpretare tematic#”, adic# dac# subiectul
abordat este în acord cu ideologia vremii. Acest
fapt s"a constatat din anii ’60 !i pân# la încetarea
obligativit#$ii „T"ului”, când N. Ceau!escu a desfiin$at
cenzura (care a reap#rut sub forma autocenzurii).
Oricum, în anul 1970, cenzura înc# func$iona, din
moment ce !i Iancu Popescu (profesor la Liceul
Economic din Târgu"Jiu), care era secretarul
comitetului de redac$ie al revistei Ecou, trebuia s#
mearg# la un reprezentant al comitetului or#!enesc
respectiv pentru a cere aprobarea („T"ul”) pentru
tip#rire.

Titu R!doi era dezgustat de dictatura acerb#
din acei ani (mult mai puternic# decât în
alte $#ri din blocul comunist: Ungaria,

Cehoslovacia, Iugoslavia, Republica Democrat#
German# etc.), nepl#cându"i deloc subordonarea fa$#
de organele politice. Nu avea îns# cum s# procedeze
altfel !i era auzit spunând adesea: „Iar m# duc cu
manuscrisele. Cât de mult o s# am de luptat ca s#
îmi fie aprobate” (25) (de c#tre tov. Jianu !i apoi
de c#tre tov. T#ierel, care refuzau uneori, în mod
arbitrar, tip#rirea unor texte, având scuza c# !i lor
li se impuneau, în acest sens, anumite rigori emise
de c#tre organele de partid ierarhic superioare). 

Rigorile cenzurii obligau la compromisuri (din
simplul motiv c# ele nu erau conforme cu principiile
estetice) care mutilau poten$ialul creator al scriitorilor.
Mul$i au avut originalitate, dar atât cât li s"a îng#duit
în climatul puternic ideologizat.

La început se publica proz#, poezie, reportaj, dar
apoi „Titu R#doi a atras aten$ia c# membrii cenaclului

trebuiau s# fie !i interpre$i de texte, id est critici.
Cu toate c# lui i se spunea concret de c#tre organele
de partid cum s# îndrume cenaclul în sensul amintit,
el s"a preocupat, în primul rând, de calitatea literar#
a textelor. În cenaclu se analizau poezii, schi$e,
nuvele !i romane pe diverse teme (cultur#, înv#$#"
mânt, s#n#tate etc., datorit# faptului c# membrii s#i
aveau diverse meserii: profesori, ingineri, medici,
economi!ti, bibliotecari, muncitori etc.) care nu
coincideau decât par$ial, cu cele date de partid” (26).

Uneori cenacli!tii se contestau între ei, iar cei cu
texte slabe din punct de vedere literar erau avertiza$i
s# le mai „!lefuiasc#” !i apoi s# revin#. Toate acestea
demonstreaz# rigoare în aprecierea crea$iilor !i
o activitate de critic# literar# laborioas#. Se putea
spune, a!adar, c# „cenaclul devenise o întrunire
de litera$i autentici cu spirit critic” (27).

Titu R#doi emitea adesea puncte de vedere
pozitive sau negative, el fiind primul care s"a afirmat
în cadrul cenaclului în domeniul criticii literare. Dar a
fost mai mult decât atât: „Titu R#doi a fost mentorul
cenacli!tilor. El ne"a unit, ne"a $inut strân!i unii lâng#

al$ii, ne"a îndrumat !i ne"a determinat s# fim interpre$i
de texte literare” (28). Pe m#sur# ce rigorile cenzurii
s"au atenuat, s"a permis includerea în scrierile
cenacli!tilor !i a articolelor de critic# literar#, care
au fost apoi integrate în culegeri de texte !i publicate
anual, sub denumirea de Gorjul literar (ca exemple
de titluri: „Un moralist reflexiv: D.R. Popescu” în
volumul 5 din 1977, „Un romancier liric: Vasile B#ran”
în volumul 6 din 1978). 

Activitatea de publicistic! literar# (articole
culturale, recenzii de carte etc.) a lui Titu
R#doi s"a extins la ziarul Gazeta Gorjului

(29), fiind printre primii oameni de litere din Gorj
colaboratori ai publica$iei comuniste, într"o perioad#
în care subiectele principale erau din domeniul
industriei, agriculturii !i al realiz#rilor partidului.
Progresiv, s"a f#cut loc !i culturii.

Trebuie specificat c# toate dialogurile, dezbaterile,
analizele !i interpret#rile de texte din cadrul !edin"
$elor Cenaclului „Columna” se reg#seau în procese"
verbale, prinse în registre, despre care nu !tim unde
s"ar afla (dispari$ia lor ar fi, evident, o mare pierdere).

În anii ’60, cenaclul se întrunea o dat# pe
s#pt#mân# la Biblioteca Jude$ean# „Christian Tell”
!i uneori la Teatrul de var#. Dar adesea, mai mul$i
scriitori, între care se legaser# prietenii strânse,
se desp#r$eau cu greu dup# !edin$e !i î!i continuau
apoi dezbaterile la Restaurantul „Popasul pandurilor”,
la o bere.

Nu poate fi un omagiu mai mare adus profesorului
Titu R#doi decât m#rturiile de recuno!tin$# pe care
fo!ti cenacli!ti, deveni$i apoi scriitori importan$i !i/sau
!efi ai unor institu$ii culturale, i le"au adus de"a lungul
timpului. Cu ocazia unei manifest#ri culturale come"
morative ($inut# la Biblioteca Jude$ean# „Christian
Tell”, în 2007) directorul %colii Populare de Art#
din Târgu"Jiu, regretatul Viorel Gârbaciu, f#cea
o declara$ie emo$ionant# în acest sens: „Nea Titu
a f#cut parte dintr"o genera$ie care a l#sat urme pe
care noi nu le vom putea l#sa, pentru c# ne lipse!te
bucuria de a te bucura de realiz#rile celuilalt, ne
lipse!te harul pe care îl avea magistrul Titu R#doi,
nu avem harul de a aduna oameni lâng# noi. Nea
Titu a fost singura !i cea mai important# institu$ie
cultural# din Gorj în perioada comunist#. Veneam

spre dumnealui ca fluturii spre lumin#. A fost omul
care mi"a hot#rât destinul !i toat# via$a mi"a fost
model” (30). 

Marian Negrescu, directorul de atunci al Teatrului
Dramatic „Elvira Godeanu“, spunea !i el c# îi dato"
reaz# foarte mult lui Titu R#doi: „Mi"a fost profesor,
diriginte, mentor, p#rinte. Pe magistrul Titu R#doi
îl a!ez pe acela!i palier cu p#rin$ii mei, el m"a f#cut
ceea ce sunt ast#zi. A fost cel care a propus !i a
sus$inut înfiin$area teatrului din Târgu"Jiu. A murit
într"un secol (31) !i a fost îngropat în alt secol.
Marelui om Titu R#doi îi datorez în totalitate
!i în exclusivitate cariera mea artistic#” (32). 

&inând cont de calit!"ile umane !i profe"
sionale ale maestrului Titu R#doi !i mai
ales de realiz#rile sale culturale deosebite

din perioada represiunii comuniste, consider c#
el a fost un model de intelectual român autentic,
care a continuat tradi$ia maiorescian# (din perioada
junimist#) !i pe cea lovinescian# (în care s"a încu"
rajat modernismul urmând „legea sincronismului”)
!i în general tendin$ele de modernizare a limbii !i
a literaturii române. Prin activitatea cenaclului condus
de acest personaj carismatic, cultura gorjean#
a devenit sincron# cu procesul de modernizare
a literaturii, care avea loc în România acelor ani,
dup# „dispari$ia” (în fapt, diminuarea) cenzurii. 

Plecând de la rarisima înzestrare a unor semeni
cu „harul de a aduna oameni” lâng# ei în numele unei
idei, pot spune c#, din anii ‘50 !i pân# în prezent, nu
cunosc decât dou# personalit#$i culturale „magnetice”
care au reu!it s# devin# adev#rate centre de cris"
talizare pentru oameni de cultur# valoro!i, atra!i
intens de personalitatea !i profesionalismul acestora:
profesorul Titu R#doi !i scriitorul Valentin Ta!cu (de
al c#rui nume se leag# înfiin$area Facult#$ii de Art#
din Târgu"Jiu, a Filialei Târgu"Jiu a U.A.P. din
România !i a revistei universitare Antemeridian &
Postmeridian). Pare îns# surprinz#tor faptul c# au
existat doar dou# astfel de spirite coagulante într"un
timp atât de îndelungat !i c# niciunul nu era gorjean,
ci ambii erau ardeleni, cu studii filologice la Universi"
tatea din Cluj. De altfel, exist# !i un precedent istoric
în acest sens: profesorii %tefan Bobancu, Iuliu Moisil
!i Augustin Crainic, veni$i tot din Ardeal la Gimnaziul
real înfiin$at în 1890 !i devenit ulterior Colegiul
Na$ional „Tudor Vladimirescu” din Târgu"Jiu.
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La 31 august românii serbeaz! Ziua Limbii
Române. Exist! în acest sens o lege care
a fost adoptat! în Camera Deputa"ilor din

România în luna februarie anul acesta. [Dup! cum
autorul men"ioneaz! la final, textul a fost scris
pe 31 august 2013 – n.red.] 

Mul"i români nu #tiu îns! de ce s! fie la 31 august
Ziua Limbii Române.

Iat! de ce. Pentru c! la 31 august 1989
s$a petrecut un moment istoric pentru românism,
pentru românitatea noastr! cea de toate zilele:
sub presiunea a peste 750.000 de români aduna"i
la Chi#in!u în ziua de 27 august 1989, Parlamentul
de la Chi#in!u, a#a sovietic cum era, n$a avut încotro
#i a decretat pe 31 august limba român! ca limb!
de stat #i dincolo de Prut, adic! pe ambele maluri
ale Prutului #i Nistrului. Se încununa astfel, victori$
oas!, rezisten"a românilor la dezna"ionalizare, dup!
aproape dou! veacuri de jertfe #i suferin"e, dar #i
de izbânzi pilduitoare, care au f!cut din Basarabia
"inutul românesc cel mai însângerat, pus la cele
mai grele încerc!ri, nu de pu"ine ori în cump!na
istoriei aflându$se îns!#i pieirea neamului
românesc de pe plaiurile atât de frumoase
ale Basarabiei, #i atât de jinduite de al"ii…

De data asta n$a fost s! fie cum au vrut al"ii,
ci cum au vrut!r! românii!

Ziua de 31 August a fost s!rb!torit! ca zi
a limbii noastre române#ti pentru prima oar! în
1990, în toat! Republica Moldova. %i de atunci,
„anual – scrie pe Wikipedia un autor anonim,
aceast! s!rb!toare este marcat! cu manifest!ri
de înalt patriotism, de reg!sire a r!d!cinilor,
consemnat! prin poezie, cântec #i joc, prin repu$
nerea în drepturi a vechilor tradi"ii populare #i a
momentelor care le$au marcat istoria. De regul!,
festivit!"ile sunt deschise diminea"a la Chi#in!u
de c!tre oficialii republicii, prin depunerea de flori
la monumentul lui %tefan cel Mare #i Sfânt, precum
#i la busturile clasicilor literaturii române, amplasate
în Gradina Public! %tefan cel Mare. S!rb!toarea
se încheie în mod obi#nuit printr$un concert sus"inut
în Pia"a Marii Adun!ri Na"ionale. În primii ani ai
s!rb!torii, fiecare 31 august aducea cu sine #i
dezvelirea a câte unui bust pe Aleea Clasicilor
din Chi#in!u. Acest frumos obicei a fost întrerupt
dup! venirea la putere a comuni#tilor în 2001.”

Ecoul a ceea ce se petrece la Chi#in!u
de fiecare 31 august a reverberat în multe
suflete române#ti, dar mai ales în sufletele

acelor români care cunosc bine ce înseamn! s! nu
te lepezi de graiul matern, str!mo#esc, deseori cu
pre"ul libert!"ii sau chiar al vie"ii: românii care tr!iesc
în afara grani"elor de stat ale României, românii din
Ucraina, din Ungaria, din Balcani – îndeosebi cei
din Grecia, Albania, Serbia, Bulgaria, precum #i
românii din alte "!ri ale lumii. Ace#ti români, români
exemplari, au „rezonat” la modelul basarabean, astfel
c! organiza"iile culturale ale românilor din diaspor!
s$au al!turat fra"ilor de peste Prut, s!rb!torind #i
ei an de an Ziua Limbii Române, f!când declara"ii
publice explicite în acest sens, cerând adic! insti$
tuirea acestei zile na"ionale #i în &ara Mam!. Se
poate spune c! ace#ti români transfrontalieri s$au
unit cu românii din Basarabia, din Republica Moldova,
alc!tuind o comunitate aparte, comunitate la care, în
februarie a.c., a aderat #i …România, Parlamentul
României!… C!ci, nota bene!, legea adoptat! în
februarie 2013 este o lege pe care au impus$o ace#ti
români f!r! pa#aport românesc, dar cu un suflet mai
românesc decât al nostru, cei ce nu risc!m nimic
atunci când vorbim române#te! Risc!m numai s!
vorbim din ce în ce mai stricat limba p!rin"ilor no#tri…
Dar asta este alt! poveste… O l!s!m pentru alt!dat!,
s! nu stric!m #i acest ceas s!rb!toresc!

Punctul de plecare a fost Marea ÎntruUnire de
la Chi#in!u, din 27 august 1989, la care s$au adunat,
cu un singur #i acela#i gând, peste 750.000 de
români. Adic! tot al #aselea cet!"ean al Republicii
a fost acolo prezent, cam câte unul din fiecare familie

de români!… A fost ca #i cum la Bucure#ti s$ar aduna
mâine peste trei milioane de participan"i, ca s! cear!
ce? Ce au cerut acei români grozav de români? Au
cerut „grafie latin!”! Acesta a fost cuvântul de ordine,
al c!rui în"eles s$a înc!rcat în Basarabia acelor zile
de o sumedenie de alte idei #i conota"ii, strâns legate
unele de altele, alc!tuind un veritabil program politic
na"ionalist, cum n$a mai fost rostit altul de la Blaj,
din 15 mai 1848…

ÎntruUnirea de la Chi#in!u din 27 august 1989
a fost transmis! în direct de Televiziunea Român!
de la Bucure#ti! Mi$aduc bine aminte cum am
urm!rit$o în „&ar!” cu sufletul la gur!, nevenindu$ne
a crede ce vedeam: cât de viu #i de puternic era
românismul acelor fra"i de$ai no#tri la care deseori
ne gândisem pân! atunci cu inima strâns! de team!
c! sunt în mare primejdie de a se pierde pentru
oastea Neamului nostru. Da’ de unde?! Se vedea

clar c! sunt „mai români” decât fiecare dintre noi!
C! demnitatea de român le e mai drag! ca orice!

Când, peste numai patru luni, în decembrie
1989, românii au ie#it în strad! s! înfrunte moartea
voinice#te, „cu palmele goale”, sub privirile uimite
ale întregii lumi, demonstrând o total! #i rarisim!
disponibilitate la orice sacrificiu, eu, personal, am
sim"it c! acea minune de comportament se producea
în continuarea adun!rii de la Chi#in!u, din 27 august
1989, care ren!scuse în sufletul tuturor românilor
încrederea în destinul lor de neam sortit s! fac!
istorie, iar nu figura"ie pe scena lumii!

Am scris mai apoi în chip explicit c! „Revolu"ia
Român!”, care într$adev!r revolu"ie a fost la nivelul
reac"iei #i con#tiin"ei populare, civice, a început
cu mult înainte de decembrie 1989, începuse prin
demonstra"ia de demnitate româneasc! f!cut!
de fra"ii no#tri de peste Prut!

%i mai zic o dat!: f!r! 27 august 1989 nu
ar fi fost posibil! resurec"ia din Timi#oara
#i Bucure#ti, din toat! &ara, pe care eu,

tr!ind$o în strad!, am resim"it$o mai pu"in a fi un act
de denegare a regimului politic, cât mai ales ca pe o
ampl! #i atotcuprinz!toare demonstra"ie de demnitate
na"ional!! Oamenii au ie#it f!r! arme, f!r! ciomege,
nu ca s! pedepseasc! ori s! alunge pe cineva, cât
mai ales pentru a demonstra c! „Dumnezeu e cu
noi!”, c! nu ne e team! de moarte #i suntem gata
la orice ar putea s! semnifice b!rb!"ie #i virtute,
credin"! în Neam #i Lege!

Se na#te o întrebare pe care înc! nu ne$am pus$o
cu toat! gravitatea: cum se face c! Televiziunea
Român!, care pe vremea aceea, în vara lui 1989,
era atât de închis!, rupt! de realitate #i preocupat!
exclusiv de cultul personalit!"ii celor doi „tirani”,
a transmis totu#i, în direct #i integral, Adunarea
de la Chi#in!u?

Mi$aduc aminte c! în mul"imea de participan"i,
care de care mai voios, mai frumos, mai luminos la
chip, am remarcat un b!trân, în haine „de duminic!”,
negre, care a ap!rut de mai multe ori în prim$planul
transmisiei. M$a frapat asem!narea sa, la port, la
înf!"i#are, cu unchii mei, mocanii dobrogeni, cum

se îmbr!cau #i cum ar!tau
ace#tia când veneau la ora#!
Moac! de mocan!, mi$am zis.
%i, parc! auzindu$m!, regizorul
transmisiei l$a ales pe b!trân
pentru un scurt interviu. I s$a
pus #i întrebarea de unde e,
cum se nume#te. Iar r!spunsul
a fost Ungureanu! Venise la Chi#in!u din Transnistria!
Era a#adar urma# al ardelenilor, al mocanilor care
sute de ani au tot venit iarna cu oile din Transilvania,
din M!rginimea Sibiului, pân! în b!l"ile Nistrului
sau în Crimeea! A#a cum f!cuse aceast! pendulare
transhumant! #i bunicul meu Licoi, din R!#inari!

Mul"i sunt basarabenii care au printre înainta#i
români ardeleni. Când l$am cunoscut pe Eugen Doga
l$am luat direct, dac!$#i cunoa#te buneii ardeleni.
Da, #tia #i dânsul #i era mândru de asta! Mândru
c! poart! un nume de familie adus din Ardeal
pe malurile Nistrului!

Exist! multe similitudini între ardeleni #i
basarabeni, între Transilvania #i Basarabia!
Am observat dup! 1990, în mai multe

ocazii, c! au, unii pentru al"ii, mai mult! în"elegere,
mai mare atrac"ie s! se încread! unul într$altul
#i s! conlucreze cu inima deschis!! %i unii, #i al"ii
au cunoscut mai ales partea dramatic!, tragic!, a
condi"iei de român! Au pl!tit pre"ul cel mai scump
pentru a$#i vorbi graiul p!rintesc!

Dac!, a#a cum spune viersul popular, Tot
românu!i ardelean/ Dus în "ar# de alean, dac! deci
Ardealul ne este tuturor românilor vatra, ba#tina
primordial!, apoi trebuie spus c! suntem printre
popoarele Europei singurul care s$a extins spre
R!s!rit! R!s!ritul dinspre care asupra Europei
s$a produs pustietoarea migra"ie a popoarelor Asiei
atrase de luminile Romei, ale civiliza"iei europene!
Noi românii am „înotat” împotriva curentului, în
r!sp!rul istoriei! %i am extins spre Soare R!sare
Europa, mo#tenirea Romei antice, romanitatea
noastr!, ducând$o pân! dincolo de Bug!

Dac! compari hotarele limbii latine, din vremea
lui Traian, cu hotarele în care se vorbesc azi limbile
romanice din Europa, consta"i c! peste tot aceste
hotare s$au restrâns, au cedat spa"ii întinse altor
limbi, „barbare”! Nordul Africii, Asia Mic!, ce"osul
Albion, Dalma"ia, Moesia… Numai Dacia Traian!
a câ#tigat spa"ii noi pentru l!tinie! Înzecindu$#i
mo#tenirea!

Spa"iul în care se vorbe#te limba daco$român!
s$a extins de$a lungul istoriei mai ales spre Est.
Iar acesta este meritul cel mai important al românilor
de peste Prut! Au l!"it spa"iul limbii române, l$au
extins, iar în final, iat!, ne$au d!ruit #i Ziua Na"ional!
a Limbii Române!

E bine s! re"inem c! de la ardeleni avem ziua
de 1 Decembrie, iar de la basarabeni, de la moldo$
venii de peste Prut, avem ziua de 31 August, zile
amândou! de afirmare na"ional! a identit!"ii
#i demnit!"ii noastre etnice.

Iar dac! st!m s! judec!m lucrurile cu bucuria
de a descoperi c!tre cine mai avem motive
de recuno#tin"!, este timpul s! identific!m în

cultura #i istoria noastr! un capitol pe care l$am trecut
prea u#or cu vederea: $coala Basarabean#!…

Un bob z!bav! v! cer asupra acestui gând:
$coala Basarabean#!… Gând care nu$mi apar"ine,
dar când am auzit, la o recent! lansare de carte
a unui autor de dincolo de Prut, pe dou! doamne
profesoare universitare, vorbind despre $coala
Basarabean#, m$am minunat de cât! dreptate puteau
s! aib!! Dac! vorbim de o $coal# Ardelean#, cu rolul
ei decisiv în istoria noastr!, #coal! prin care cu to"ii
ne$am românit #i mai mult decât eram, apoi se poate
vorbi #i de o $coal# Basarabean#, cu acela#i rol
istoric, de fortificant al românismului la ceas de
cump!n!! De restri#te #i de r!scruce!

"coala Basarabean!
Ion COJA
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În Europa glacia!iunilor
!i a epocii care a urmat
imediat dup" aceea,

Homo Sapiens Sapiens,
deci „omul modern”, a dus,
„în vârful lan#ului trofic”, o
existen#" de vân"tor$culeg"tor,

timp de aproape 35.000 de ani, deci cam 1000$2000
de genera#ii. Aceasta a fost epoca paleolitic", sau
„a pietrei cioplite”. Obi!nui#i fiind cu deceniile !i cu
secolele, e greu s" ne imagin"m o atare întindere
în timp. Oamenii erau probabil semi$sedentari,
mutându$se sezonier, ori în func#ie de alte eve$
nimente majore, o dat" cu cirezile de animale
s"lbatice pe care le vânau. Ad"posturile lor erau
simple !i greu de identificat azi, în afar" de cele
din pe!teri, dintre care unele arat" o locuire
continu", uneori de mii de ani.

În urm" cu aproximativ 11.500 de ani, pe fondul
unei înc"lziri generale a climei, în Levant !i în Africa
de nord$est au început s" fie cultivate grâul, orzul,
maz"rea, lintea, n"utul, inul etc. Tot aici !i atunci au
fost domesticite oile !i bovinele. În Europa !i în zone
ale Asiei, acum aproximativ 10.500 de ani, au fost
domestici#i !i mistre#ii, dând na!tere raselor de porci.
Acest proces a f"cut trecerea la ceea ce numim
epoca neolitic" (deci a uneltelor din piatr" !lefuit"). 

Agricultura, din ce în ce mai elaborat", a dus,
pentru prima dat" în istoria omenirii, la o sporire
exponen#ial" rapid" a popula#iei. Cultivatorii de
grâne au început s" intre în conflict cu cresc"torii
de animale care, pe acelea!i teritorii, aveau nevoie
de p"!uni. Antagonismul acesta, care, pe alocuri,
mocne!te !i azi, ne$a fost ilustrat prin mitul lui Cain
!i Abel.

Pe fondul „exploziei demografice” !i a c"ut"rii
de noi suprafe#e agricole !i de cre!tere a animalelor,
reprezentan#ii revolu#iei neolitice au migrat din
Orientul Apropiat spre nord !i vest, ceea ce a dus
!i la o a doua faz" esen#ial" a popul"rii teritoriului
României. În Sesklo, localitate din nordul Greciei,
în anul 6850 BC, agricultorii erau deja organiza#i
într$o a!ezare important", inclusiv cu ovine, caprine,
bovine, porcine !i câini domestici#i. Tot ei produceau
aici ceramic" glazurat". Pe la 6600 BC aceast"
popula#ie trece Dun"rea !i introduce pe teritoriul
actual al României agricultura, mai ales cultivarea
grâului, cre!terea animalelor !i diverse me!te!uguri
conexe. Dislocarea vechilor locuitori este posibil
s" se fi produs uneori în mod violent, dar treptat
popula#iile s$au amestecat, iar activit"#ile s$au
uniformizat. Acest moment constituie începutul
neoliticului la noi. Urma!ii noilor veni#i vor duce
apoi tehnicile lor în sus, pe valea Dun"rii, mai
departe, în toat" Europa.

Migra!iile venite dinspre Peninsula
Balcanic", au continuat, în valuri
succesive, pân" în jurul anului 2000 BC.

Am men#ionat în articolul anterior c" circa 40%
din popula#ia masculin" actual" a României are
haplogrupul I (Y$DNA), sosit la noi acum circa 40.000
de ani. Acestora li s$au ad"ugat cei veni#i în urma
revolu#iei agricole% urma!ii lor formeaz", la ora
actual", cam o treime din popula#ia masculin" a #"rii
noastre. Genetic, ei apar#in, în cea mai mare parte,
la trei mari haplogrupuri. Primul sosit a fost G2a,
azi predominant, pân" la 60%, la popoarele din
Caucaz, fiind important !i în Etiopia, Iran, Italia etc.
Un al doilea val, cu haplogrupul predominant E$V13,
a venit din nord$estul Africii, probabil din Sahara,
care a început s" se de!ertifice pe la 4200 BC,

silind popula#ia s" migreze spre est !i nord, poate
traversând Mediterana. Reprezentan#ii haplogrupului
E sunt azi majoritari în sudul Italiei, în sudul Greciei,
ca !i par#ial în Anatolia !i în Balcanii de vest. Un
al treilea aport, cel al haplogrupului J2, provine din
Orientul Apropiat, iar sosirea lui s$a produs probabil
în mai multe valuri.

Migra#iile revolu#iei agricole au n"scut culturi
succesive, de o mare diversitate, pe teritoriul #"rii
noastre. Primele au fost Star&evo$Cri! (6400$5300
BC), în vest, !i apoi Vin&a$Turda! (5700$3500 BC),
întins" din Serbia actual" pân" în nordul Transil$
vaniei. Erau civiliza#ii sedentare, de agricultori !i
cresc"tori de animale, care tr"iau în a!ez"ri adunate,
uneori foarte mari. La Uivar, în câmpia Banatului,
a fost cercetat" o localitate care, acum 7000 de
ani, avea o suprafa#" de peste 12 hectare !i era
înconjurat" de cinci valuri de ap"rare. Str"zile erau
dispuse concentric. Sistemul complex de fortifica#ii
(palisade !i !an#uri cu ap") sugereaz" existen#a unei
comunit"#i conduse de elite. Se pare c" cei de aici
st"pâneau deja elemente de metalurgie a cuprului.
Alte „or"!ele” asem"n"toare au fost identificate, în
aceea!i zon", la Dude!tii Vechi, Sânnicolaul Mare,
Foeni, Hodoni, Sânandrei, Chi!oda Veche, Zorlen#u
Mare, Liubcova, Gornea etc. 

Religia agricultorilor neolitici venera, înainte
de toate, P"mântul. Ei au f"cut o analogie
între s"mân#a pus" în trupul unei femei,

dup" care se va na!te un prunc, !i s"mân#a pus"
în p"mânt, din care se va na!te recolta de grâu.
Prin urmare, P"mântul era o imens" mam" – Mama
P!mânt (poate Mama Glia/Geea) – care îi hr"nea pe
to#i. La Par#a (pe malul Timi!ului, la câ#iva kilometri
de Timi!oara) a fost dezgropat, în 1978, un sanctuar
neolitic având o lungime de 11,5 m !i o l"#ime de
6 m, vechi de aproximativ 6.200 de ani. El a fost
mutat !i restaurat, în 1983, la Muzeul Banatului din
Timi!oara, unde se g"se!te !i în prezent. Are dou"
compartimente distincte% în partea anterioar" se afl"
altarul, cu dou" statui lipite, o zeitate feminin" cu
masc" !i un taur, simboluri ale fertilit"#ii !i fecundit"#ii%
o alt" camer" era destinat" ofrandelor. Templul
a fost folosit !i drept calendar solar. Doar în ziua
echinoc#iului de toamn" !i de prim"var" soarele
p"trundea printr$un orificiu !i lumina altarul.
Localitatea în care era sanctuarul era un „or"!el”,
înconjurat de 4$5 inele de palisade !i 4 !an#uri
cu ap". În regiune era r"spândit" ceramica neagr"
!i cea „ciupit"”. 

Pe multe amulete !i piese de ceramic" din
aceast" perioad" apar încrusta#ii misterioase. S$au
inventariat cam 700 (al#ii spun c" mai multe) semne
diferite, care se repet" de la un obiect la altul, la
distan#e de sute de kilometri !i sute de ani. Între ele
se g"sesc simboluri abstracte, cum ar fi svastici, cruci
!i zigzaguri. Unii arheologi spun c" ar putea fi cel mai
vechi exemplu de „proto$scriere” din lume. Aproape
sigur, nu e o scriere propriu$zis", a!a cum o !tim noi,
cu litere sau cu pictograme, codificând limbajul (a!a
cum se va întâmpla peste un mileniu !i jum"tate,
când va ap"rea scrierea cuneiform" sau hieroglific"),
ci o scriere cu simboluri „magice”, transmi#ând un
mesaj (de pild", de protec#ie), fiecare semn având
semnifica#ia sa, cunoscut" probabil doar de ini#ia#i.
Nu este exclus ca unele simboluri de pe vase
ceramice s" semnifice numere sau tipul con#inutului.

Cele mai cunoscute piese ale acestei proto$scrieri
sunt cele trei t"bli#e g"site la T"rt"ria (jud. Alba),
al"turi de un schelet datat 5500 BC. Simboluri

asem"n"toare au fost g"site !i în colina de la
Karanovo, din sud$estul Bulgariei. La Graciani#a,
localitate din nord$vestul Bulgariei s$au g"sit dou"
platouri de dimensiuni reduse% pe fundul unuia dintre
ele se poate recunoa!te reprezentarea schematic"
a unei fiin#e omene!ti sau divinit"#i, iar  cel de$al
doilea relev" o decora#ie care ar putea fi o form"
de scriere apropiat" de cea de pe sigiliul de la
Karanovo !i de pe una dintre t"bli#ele de la T"rt"ria.

Deosebit de important", în aceast" perioad",
a fost, în Dobrogea !i mai la sud de ea, cultura
Hamangia (5200$4500 BC), întemeiat" se pare de
o popula#ie venit" din Anatolia, cu unele înrudiri în
insulele ciclade. Sunt faimoase statuetele, extrem
de stilizate, reprezentând „gânditorul” !i „femeia lui”.
S$a emis ipoteza c" reprezint" un zeu al fecundit"#ii
!i o zei#" a fertilit"#ii, trimi#ând la perechea de zei din
templul de la Par#a. Cultura Hamangia va fi înghi#it"
de cultura local" Gumelni#a (4700$3950), care a
ocupat la un moment dat aproape întreaga Peninsul"
Balcanic", urmat" de cultura Boian (4300$3500).

Dar probabil cea mai spectaculoas" dintre
toate culturile de pe teritoriul #"rii noastre,
în acest r"stimp, a fost cultura Cucuteni$

Tripolie, întins", în faza ei maxim", de la Bra!ov
la Kiev, cultur" care a durat circa dou" milenii,
între 4800$2750 BC (deci o perioad" cam cât de
la Burebista !i Iulius Cezar pân" azi) !i care a fost,
pe atunci, cea mai evoluat", cel pu#in din punct
de vedere artistic, din întreaga Europ". La început,
majoritatea a!ez"rilor Cucuteni$Tripolie erau mici,
dens locuite, la 3$4 kilometri una de cealalt",
concentrate mai ales în v"ile râurilor Siret, Prut
!i Nistru. Dar în faza medie (circa 4000$3500 BC),
popula#iile apar#inând culturii Cucuteni au realizat
cele mai mari a!ez"ri neolitice din Europa, unele
dintre acestea având nu mai pu#in de 3.000
de structuri, care puteau g"zdui 20.000 pân"
la 46.000 de locuitori. (Va urma)
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Nota red. Pentru a sublinia cât de bogat" este
informa#ia acumulat" în acest domeniu, la pagina 32,
spre a beneficia de avantajul culorii, am reluat de
la adresa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
World_Map_of_Y$DNA_Haplogroups.png o hart"
a haplogrupurilor Y, „cu posibilele rute de migrare”
de$a lungul mileniilor. Desigur, multe alte date
!i referin#e pot fi g"site la adresa respectiv".

Originea românilor (IV)
Neoliticul românesc

Dan D. FARCA!

Fire#te, în al!i termeni, cu specificul ei, !i mai ales cu data ei de
func#ionare, alta: epoca contemporan"! Cunosc mul#i basarabeni,
dar descop"r mereu alte !i alte temeiuri pentru încredin#area c" rolul

Basarabiei în istoria Neamului românesc apar"ine mai ales viitorului! Iar faptul
c" la Chi!in"u s$au adunat mul#ime de norod, cum nu s$au mai adunat vreodat"
românii de mul#i, pentru a proclama dreptul de a vorbi !i scrie române!te, faptul
c" de la acea minunat" întâmplare ne$am ales cu Ziua Limbii Române, confirm"
c" pentru neamul românesc func#ioneaz" acum !i %coala Basarabean! de suflet
!i cuget curat românesc!

…Las pentru alt" dat" un inventar, cât mai cuprinz"tor, al faptelor care certific"

existen#a acestei componente a fiin#ei noastre na#ionale, o component" extrem
de dinamic", de eficient" în lupta noastr", a tuturor românilor, pentru Mântuirea
Neamului. Dar mai ales i$a! l"sa pe al#ii, mai înv"#a#i, s" fac" un inventar
al faptelor prin care basarabenii au sporit temeiurile mândriei de a fi român!
Basarabenii pe care îi cunosc, f"r" excep#ie, m$au f"cut s" tr"iesc deseori
acest sentiment. Din toat" inima le mul#"mesc acum c" ne$au d"ruit !i aceast"
zi de s"rb"toare:

La Mul#i Ani, Basarabie, La Mul#i Ani Frumo!i, români de pretutindeni! Inima
sus! Dumnezeu e cu noi, noi suntem cu Dumnezeu! Doamne, ajut"!

(Buria!, 31 august 2013)
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Înc! din secolul al XIX"lea, de la Cihac, autorul
primului dic!ionar etimologic al limbii române,
se sus!ine c" substantivul palinc! ar fi de

origine maghiar", mai precis, din mgh. palinka. Dup"
el, al!i lingvi#ti, precum Tiktin, $"ineanu, dar #i autorii
Dic!ionarului Academiei, sus!in acela#i lucru. Dar,
s" vedem cum stau de fapt lucrurile.

În limba român", palinc! (variant" p!linc!),
substantiv de genul feminin, are mai multe sensuri,
anume: 1. rachiu, !uic", 2. m"m"lig" mic" #i moale,
3. turt" din m"lai coapt" pe vatr", 4. chifl", pâine
mic". Are maghiara sensurile 2, 3, 4 ale acestui
cuvânt? Evident c" nu. În plus, trebuie s" men!ion"m
c" pentru Dic!ionarul Academiei, termenul palinc!
cu sensurile 2, 3, 4 r"mâne cu origine necunoscut",
de#i este mai mult decât evident c" nu poate fi vorba
de dou" cuvinte diferite, ci doar de sensuri diferite
ale aceluia#i cuvânt, care se raporteaz" la no!iunea
de „a coace, a înc"lzi foarte tare”. În consecin!",
ipoteza nu se sus!ine #i trebuie reconsiderat".
Dou" sunt hibele ipotezei în cauz":

În primul rând, r"d"cina verbului din care provine
acest substantiv este de origine indo%european",
iar maghiara este limb" fino%ugric". 

În al doilea rând, suf. %ca (%ka) este #i el de origine
indo%european", frecvent în limba român", în limbile
slave #i chiar în cele romanice. 

R"d"cina proto%indo%european" *pel% „a arde,
a înc"lzi” se reg"se#te #i ea în limbile slave, dar
termenul palinc! nu! În sârbo%croat" exist" forma
palinja „care arde” din vb. paliti „a arde”. În aceast"

limb", la !uic" i se spune "livovica, un derivat din
"liva „prun"”. Nici alte limbi slave nu au termenul
palinc!, cu excep!ia limbii ucrainene care
l%a împrumutat din român". 

În consecin#!, consider!m c" termenul nu este
de origine slav", ci a fost împrumutat #i în alte
limbi învecinate, pe lâng" cea maghiar": cf. ucr.

palinka, germ. (dial. austriac) palinka. Prin urmare,
termenul rom. palinc! este un derivat din a p!li care
are #i el o mul!ime de sensuri „1. a înc"lzi prea tare,
a arde, a dogori, a pârjoli, a pârli& 2. a l"sa un timp la
foc dup" preparare, pentru a ie#i mai u#or din ceaun&
3. a (se) înc"lzi la soare, a (se) bronza”. Acest fapt
dovede#te vechimea termenului în limba român".
Men!ion"m c" aceia#i autori aminti!i mai sus sus!in
c" verbul a p!li ar fi de origine slav", ceea ce nu
este corect, fiind vorba de o r"d"cin" proto%indo%
european" care se reg"se#te #i în alte limbi indo%
europene: cf. vechi islandezul fl#r „cald, c"ldu!”,
olandezul flouw „c"ldu!” #i vechi slavul polit$ „a arde”,
respectiv palit$ „a arde” (cauzativ). Verbele slave sunt
cogna!i cu rom. a p!li. În limba român", cuvântul care
define#te savuroasa licoare are mai mul!i cogna!i,
precum verbul a op!ri, pârnaie, „oal" mare de
p"mânt folosit" la g"tit”, #i pleji%! „mâncare, fiertur"”,
precum #i verbul a p!li din care provine. Toate aceste
cuvinte deriv" din r"d"cina *pel%, men!ionat" mai sus.

În consecin!", subst. palinc! este, f"r" nicio
îndoial", cuvânt de origine indo%european", ap"rut
pe terenul limbii române, iar maghiara l%a împrumutat
din limba român". În maghiar" sunt mii de cuvinte

de origine român", dar pe
multe dintre ele dic!ionarele
etimologice alte limbii române
le consider" de origine
maghiar". 

Ast"zi brandul palinka este
autorizat de c"tre UE s" fie
produs doar în Ungaria #i în
patru districte din Austria, înc"
din 2010. Putea #i România s" ob!in" acest brand
pentru jude!ele din Ardeal, dar n%a f"cut%o. Credem
c" #i azi s%ar putea ob!ine brand pentru horinc! sau
%uic!, dar nu s%a f"cut nimic în acest sens. Ungurii
„împrumut"” #i azi cum „au împrumutat” dintotdeauna
elemente de cultur" #i civiliza!ie româneasc" #i apoi
pretind c" le apar!in #i, nu numai atât, c" le%au
apar!inut dintotdeauna. Istoria adev"rat" le demon%
streaz" c" gre#esc. Genetica, ultimul bastion al
adev"rurilor incontestabile neag" opiniile lor. Pân"
#i din punct de vedere genetic ei sunt doar circa
5% ugro%finici, restul genelor le%au împrumutat de
la vecini, ponderea româneasc" fiind de cca 70%. 

Ar fi multe de spus referitor la aceste
subiecte, dar m" opresc aici, întrucât
pe multe dintre ele le cunoa#tem cu to!ii.

E bine s" re!inem c" #i originea cuvântului „palinc"”
este româneasc" #i e bine s" afle #i ungurii c"
brandul lor nu este unguresc. Iar noi, singurul lucru
pe care trebuie s"%l facem este s" trecem la treab",
cu mic, cu mare. Ne a#teapt" 'ara s%o ap"r"m
#i s%o repunem în drepturi!

A cui este, de fapt, palinca?
Mihai VINEREANU

De ce românul Pârvu din Serbia
se cheam! Pîrvulovici?!

Ion ANDREI!"

$tirea sun! sec:
Cet"!eanul Du#an
Pîrvulovici, tr"itor

cu acte%n regul" (prin întâm%
plarea nefericit" a sor!ii) între
hotarele Serbiei de azi, a fost

condamnat definitiv la un an #i jum"tate de pu#c"rie
de c"tre justi!ia sârb" pentru c" este român, afirm"
c" este român #i lupt" întru ameliorarea vie!ii cona%
!ionalilor s"i din Valea Timocului, în primul rând,
pentru recunoa#terea lor ca români (chiar dac" li
se zice – #i%#i zic – vlahi) #i tratarea ca atare. $tirea
poate fi dezvoltat", apoi, cu ce%a mai spus neînfri%
catul patriot, cu ce s%a mai aflat pe surse, cu… cu…
$i%atât? Atât! Cei ce%ar trebui s" aud" au urechile
înfundate cu câl!i #i chipurile camuflate sub o masc"
de protec!ie confec!ionat" din blan" de arici. 

Patriotul român Pârvu a îmbr"cat c!ma&a lui
Tudor, s%a pus în fruntea cosângenilor s"i din Timoc
#i%a pornit la lupt" dreapt", cu armele democra!iei.
Tot cu armele democra!iei zic c" lupt" #i numero#ii
procurori #i judec"tori sârbi, care se str"duiesc
de peste un deceniu, plimbând dosarul acuz"rii
de la un complet la altul, ca s"%l poat" condamna
pe Pârvu. Slab" victorie, ob!inut" cu armele boante
ale #antajului #i minciunii, ale pledoariei de#"n!ate
#i argumentelor false, de care râd #i câinii%n Giurgiu.
Victoria, adev"rata (apropiata!) victorie se coace
acolo, în p"mântului Timocului, înc"lzit" de
osemintele celor ce%au fost aici, dintotdeauna,
locuitori #i st"pâni.

…Întâmplarea aceasta m" trimite cu gândul
înapoi, undeva, departe de clipa de fa!". Era prin
1998%99. Doi timoceni sârbi r"t"ceau prin Paris,
al"turi de un al treilea, timocean bulgar, c"utând
sprijin pentru cona!ionalii lor de%a ie#i din negura
sutelor de ani în care sufereau, condamna!i de cei în
mijlocul c"rora tr"iau, #i care de!ineau frâiele puterii.
Am stat de mai multe ori de vorb" cu cei doi timoceni
sârbi. Mi%au oferit revista Vorba noastr! – „ca s"
v" obi#nui!i cu necazurile noastre” – reeditat" dup"
44 de ani de întrerupere (1948%1992), ast"zi ap"rând
ca publica!ie a Mi#c"rii Românilor%Valahilor din
Iugoslavia (MRVI) – vlahii, nerecunoscu!i ca

minoritate na!ional". De#i – scria în revist" #i
sus!ineau cu argument cei doi interlocutori, era/
este vorba de 320 de sate #i 20 de ora#e, numai
în Timocul sârbesc, cu peste un milion #i jum"tate
de locuitori. De#i – ace#ti români #i%au adus jertfa
lor de sânge (al"turi de sârbi, desigur) în cele dou"
mari r"zboaie mondiale. 

Mi#carea Românilor%Valahilor din Iugoslavia
era condus" de Dimitrie Cr"ciunovici (Cr"ciun!) fost
ofi!er în armata iugoslav". El repeta adesea, ca pe
un laitmotiv cutremur"tor #i testamentar, îndemnând
la rezisten!": „Dac" murim, p"rin!ii no#tri, când
ne vom întâlni cu ei pe lumea cealalt", nu vor #ti
sârbe#te #i nu vor putea s" se în!eleag" cu noi!”
Din aceea#i durere, revista #i%a înscris drept motto,
pe frontispiciu, deviza: „Limba lui care o las"/
Bl"st"mat s" fie%n cas"”. 

Tot pe"atunci l"am cunoscut #i pe cel"lalt
timocean, bulgarul, care în acte se numea
Mladen Petrov. Se n"scuse în anul 1926,

în comuna Cosova%Vidin (#i avea s" moar" în 2011,
în Champigny%Paris). $i%a schimbat numele, cu de
la sine putere, în Ion di la Vidin – un pumn de om,
în care b"tea o inim" cât România Mare. Inginer
de mine, lucrase în Iugoslavia, Italia, Fran!a – #i
fiecare leu! (franc sau dolar) economisit (#i ascuns
de nevast", o fran!uzoaic" hr"p"rea!"& nevasta lui
Pârvu a fost ademenit" cu o func!ie #i determinat"
s" divor!eze de el) pleca pe c"i ne#tiute în Bulgaria,
pentru sponsorizarea revistei Vremea (!), pentru
rede#teptarea românilor din Timocul bulg"resc,
circa 250.000 de suflete.

Autodidact de înalt" clas", Ion di la Vidin era
un foarte bun cunosc"tor al istoriei, în special a
Balcanilor. În anul 1991, scrie, în limba francez",
#i public" la Paris volumul La Tribalie – Tribalia
(tradus #i publicat, apoi, în limba român", cu titlul
Sacra Tribalia). Imediat, Bulgaria îl declar" persona
non grata. Efectul este puternic: în felul acesta,
afl" #i pedantul Occident cine sunt, cu adev"rat,
a#a%zi#ii timoceni. 

Tribalia era/este o regiune de 40.000 de kilometri
p"tra!i, locuit" de 2,2 milioane de români, situat" pe

malul drept al Dun"rii, de la Moravia #i Passarowitz
(Iugoslavia) în Vest #i, trecând prin Timoc, pân" la
Yantra #i Svitova (Bulgaria) în Est. Capitala Tribaliei
era ora#ul Bononia (Vidin). Primele date scrise
despre românii tribalieni dateaz" din timpul invaziei
per#ilor lui Darius (521%485 î.Hr.). Într%o cronic" a
lor, în care se vorbe#te despre acapar"ri de aur, se
aminte#te #i Tribalia. Ace#ti tribalieni erau un popor
traco%dacic, vorbind limba român". În leg"tur" cu
bulgarii, istoricii bizantini noteaz" apari!ia, în anii
499%500 d.Hr. la Gurile Dun"rii, a unor barbari de
pe Volga – „volgarisi”, „bolgarisi” – circa 25%50.000&
în vreme ce tribalienii erau pe atunci, dup" Strabon,
trei milioane. Bizantinii fac din ei, ca #i din sârbi, un
fel de jandarmi ai imperiului – #i din acest moment
începe tragedia românilor din Sudul Dun"rii. 

Sudi#tii ace$tia au fost totdeauna al"turi de
fra!ii lor nordi&ti, c"rora le%au s"rit în ajutor –
de la care, la nevoie, a#teapt" #i ei o mân"

întins", care, din p"cate, se las" mereu a#teptat".
Sau, cum spune Ion di la Vidin: „De la Bazia# la
Giurgiu, pân" #i câinii #tiu c" suntem români, cu
excep!ia fra!ilor no#tri din nordul Dun"rii, care con%
tinu" s" ne ignore”. Ei au luptat în o#tile lui Mircea cel
B"trân, Vlad 'epe#, Mihai Viteazul – #i s%au acoperit
de glorie în R"zboiul de Independen!", din 1877%
1878, la Smârdan, Grivi!a, Plevna. A intrat în legend"
feti!a de 15 ani, M"ri!a, care a luptat, al"turi de alte
36 de fete, pe reduta Smârdan. A fost ucis" în ziua
de 9 ianuarie 1878. În memoria jertfei ei, a fost
ridicat un monument – pe care Bulgaria, ar!"goas"
#i infatuat", l%a d"râmat în anul 1913, dup" Pacea
de la Bucure#ti. Acum, sub soarele democra!iei
europene, aceea#i Bulgarie refuz" s" instaleze,
pe vechiul loc, noul monument el tinerei eroine
române, realizat pe banii lui Ion di la Vidin. 

Dac" am început s" afl"m #i s" în!elegem
nedrept"!ile f"cute acestor fra!i ast"zi, într%o vreme
condus" de legea drepturilor omului, recunoscut"
unanim pe mapamond, cum va fi fost via!a lor mai
înainte, în plin" epoc" de înflorire capitalist"? –
m" întreb #i întreb. Iat" un exemplu edificator, datorat
tot lui Ion di la Vidin. 
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Au trecut, iat!, 50 de
ani de la publicarea
în Buletinul Oficial a

hot!rârii de înfiin"are a Fabricii
de Bunuri de Larg Consum
(FBLC) la Curtea de Arge#,
vechea cetate de scaun a
$!rii Române#ti, pe atunci

un mic târg de provincie. Economic vorbind, toat!
activitatea se rezuma la „industria local!”, o
întreprindere cu abator de vite, fabric! de mobil!,
combinatul de prelucrare a lemnului (IF, adic!
industrie forestier!, cum spuneau oamenii), ateliere
me#te#ug!re#ti de covoare, ol!rit, panifica"ie, mor!rit,
dar #i o fabric! de confec"ii, „6 Martie”.  Venise
#i vremea ora#ului, mai ales datorit! pozi"iei sale
strategice #i scânteii anului 1968, când trupele
Pactului de la Var#ovia au invadat Cehoslovacia,
care îndr!znise s! se abat! de la calea dictat! de
Moscova. Doar România a avut curajul s! nu trimit!
trupe, spre admira"ia lumii libere, dar #i spre furia
Moscovei. Pericolul invaziei "!rii era unul cât se
poate de real, a#a c! a fost proiectat #i a început
construc"ia Transf!g!r!#anului, drum strategic,
a sosit în ora# Batalionul de vân!tori de munte,
dar s%a dat #i decretul de înfiin"are a FBLC, cunos%
cut! ulterior ca Electroarge# (prescurtat ELAG),
denumirea sub care a fost înregistrat! oficial.
Scopul era atragerea oamenilor în num!r cât mai
mare în ora#ul Curtea de Arge#, amplasat strategic
la trec!tori (spre Transilvania, prin Câmpulung%Bran
#i pasul Bran, spre Olt pe drumul $!rii Lovi#tei, prin
Tigveni, &uici, Berisl!ve#ti, Jiblea, C!lim!ne#ti.

Necesitatea apari"iei unei astfel de fabrici venea
#i din marea nevoie de aparatur! casnic!, deoarece
femeile erau din ce în ce mai mult atrase de câ#tigul
unui salariu, al unei independen"e materiale, iar
timpul r!mas era insuficient pentru treburile gospo%
d!re#ti. La timpul consumat în trei schimburi prin
fabricile unde munceau, se ad!uga timpul pierdut cu
naveta, apoi cel dedicat cre#terii copiilor, a#a c! era
mare nevoie de aparatur! electrocasnic!, de aspi%
ratoare, aparate de preg!tit hrana etc. R!mânerea
vizibil! în urma altor "!ri din lag!rul socialist era
de natur! s! deranjeze ambi"iile liderilor de atunci,
mai ales c! România neascult!toare nu mai primea
m!rfuri de acest gen din "!rile sistemului (URSS,
RDG, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia în principal).
Pe de alt! parte, industria româneasc! se dezvolta
accelerat, venise vremea industriei electrotehnice
s! se dezvolte #i s! asigure cererea mare de
echipamente de comand!, control, automatizare. 

Pentru a avea o idee despre situa"ia de
atunci, amintim doar cum ar!ta industria
electrotehnic! în contextul în care ap!ruse

renumita Electroarge#, a#a cum a dovedit de%a lungul
unei jum!t!"i de secol de activitate neîntrerupt!! Caz
aproape singular în industria electrotehnic!, industrie
care, de#i performant!, a cam disp!rut de pe harta
"!rii. A#a c! Aniversarea cu A mare este mai mult
decât necesar!, este o datorie de onoare. S! se
#tie ce au f!cut genera"iile de atunci, s! se #tie
c! umblam dispera"i dup! for"! de munc!. Nim!nui
nu i%ar fi trecut prin minte atunci c!, doar dup! 25 de
ani, urma#ii lor nu vor avea unde munci, obliga"i fiind
s! ia calea exodului. Un altfel de exod, din nefericire
pentru noi, nu ca acela condus de Moise spre

P!mântul f!g!duin"ei… Ca s! d!m o imagine asupra
stadiului de dezvoltare a industriei electrotehnice în
1971, atunci când au început lucr!rile de construc"ie
la Electroarge#, iat!, de exemplu, ce progrese
ap!ruser! doar în numai cinci ani, între 1960%1965:
Electroputere Craiova, fondat! în 1949, pentru a
produce utilaj electrotehnic greu, necesar moderniz!rii
transportului feroviar #i urban, î#i diversific! gama
de produse #i cump!r! licen"! ELIN Austria pentru
autotransformatorul de 200 MVA #i licen"! ASEA
pentru fabrica"ia de transformatoare care s! echipeze
locomotivele electrice. Aceast! citadel! a industriei
electrotehnice ajunsese s! poat! produce toate
echipamentele necesare sistemului energetic na"io%
nal, de tensiuni înalte de 400 kV #i de putere de 400

MVA (patru sute de milioane de volt%amperi). Aici
au fost produse locomotive de min! #i de tramvaie,
iar din 1960, locomotivele diesel%electrice LDE de
2100 cai putere #i electrice de 5100 kW. Ap!ruse
în 1962 IPRS B!neasa, care producea sub licen"!
semiconductori, tranzistoare, tiristoare, componente
electronice pasive (transferate în 1974 la Fabrica de
piese radio Curtea de Arge#). Necesitatea dezvolt!rii
automatiz!rilor #i electronicii industriale impusese
acest! investi"ie. Electrotehnica Bucure#ti a fost
dezvoltat! cu seria de mutatoare statice, transfor%
matoare de sudur!, agregate de sudur! static!. 

La Electromotor Timi"oara, o nou! hal!
era destinat! seriei de motoare asincrone
performante, ap!ruse #i noua sec"ie de

produc"ie a bunurilor de larg consum. La Electro%
magnetica Bucure#ti începea livrarea centralelor
telefonice automate sub licen"! Crossbar%Pentaconta.
Apar primele instala"ii de automatizare române#ti
la FEA Bucure#ti, pe baz! de tranzistoare cu ger%
maniu #i apoi siliciu fabricate de IPRS B!neasa.
Electronica Bucure#ti livra televizoare alb%negru,
cu tuburi cinescop fabricate la Bucure#ti, la Fabrica
de Cinescoape, de pe platforma electronicii din
B!neasa, apoi televizoare color sub licen"! francez!,
prin anii ‘70. La IFA M!gurele (Institutul de Fizic!
Atomic!) apare CIFA3, dup! un an CIFA4 (calculator
IFA), iar la Politehnica timi#orean! apare seria
MECIPT (ma#ina electronic! de calcul a Institutului
Politehnic Timi#oara), pân! la MECIPT 3, dup!
care a fost cump!rat! licen"a IRIS50. Abia dup!
ce înv!"asem „cu ce se m!nânc!”, au fost da"i
banii pe licen"!, ca s! #tim ce cump!r!m. Fabrica
de calculatoare Bucure#ti a perfec"ionat astfel tehnica

de calcul, dup! ce prin 1965 la Electromure# ap!ruse
Fabrica de ma#ini mecanice de calcul, sub licen"!
suedez!. O manevr! inteligent! a fost însu#irea celor
mai moderne tehnologii de mecanic! fin! pentru
producerea acestor ma#ini, la Fabrica de scule #i
matri"e din cadrul EM. De acolo au înv!"at to"i din
industria electronic!%electrotehnic! cum s! fabrice
reperele sofisticate, care, dac! ar fi fost importate,
costau mun"i de bani. 

La Re#i"a, a fost construit! o nou! fabric! de
ma#ini mari, hidrogeneratoare #i turbogeneratoare
pentru hidrocentrale #i termocentrale. Fusese
cump!rat! o licen"! pentru turbogeneratoarele de
50 Mw r!cite cu hidrogen. Când vedem azi, în plin!
desf!#urare a folosirii pe scar! larg! a hidrogenului,

combustibilul ce va face posibil!
decarbonarea industriilor meta%
lurgice, petrochimice, energetice,
a transportului feroviar pe liniile
neelectrificate, camioanelor grele
(înlocuind motorul Diesel), autobuze
urbane, autoturisme, c! mul"i
sceptici invoc! pericolul de explozie,
e bine s! le spunem c! noi fabricam
înc! din 1968 generatoare electrice
cu rotorul care se învârtea cu
3000 ture/minut, r!cit cu hidrogen.
St!pâneam perfect tehnicile de
etan#are prin care hidrogenul,
produs în incinta termocentralei,
era adus pe conducte la generator,
unde umplea conductorii de bobinaj
pentru a asigura r!cirea rotorului.

Vorbesc în cuno#tin"! de cauz!, deoarece proiectul
meu de diplom! de inginer a fost o astfel de ma#in!,
pentru care am stat dou! luni la Re#i"a, unde atunci
începuse fabrica"ia primului turbogenerator de 50 Mw
r!cit cu hidrogen. Demn de spus este c! primele
echipamente pentru instala"ii de foraj petrol erau
livrate de Electrotehnica Bucure#ti prin 1963, fabrica
Autobuzul introducea la troleibuze echipamente de
ac"ionare cu logic! analogic! de la ICPE Bucure#ti.
În anul 1972, disp!reau din România locomotivele
cu abur, iar 50% din traficul feroviar era pe seama
locomotivelor electrice fabricate la Craiova
(remarcabil, nu?).  

Volumul produc#iei industriei electrotehnice
era în 1965 de 2,5 ori mai mare ca în 1959.
S! complet!m contextul în care ap!ruse

ELAG cu informa"ia c! în 1965%1970 au mai ap!rut
12 fabrici #i sec"ii specializate, fa"! de cele existente
în 1965, #i anume: IMEP (întreprinderea de ma#ini
electrice Pite#ti), Arctic G!e#ti (Frigidere) FAIT
Craiova (aparataj de înalt! tensiune), Sec"ia de
cabluri telefonice Bucure#ti, Sec"ia de cabluri izolate
în pvc (la FCME, fabrica de cabluri #i materiale
izolante), Fabrica de cinescoape, Fabrica de
televizoare #i receptoare radio Pipera, FEMI
Bucure#ti (echipamente electronice de m!sur!
industriale), FEA (elemente de automatizare),
FCE (calculatoare electronice). 

Între 1971%1975 se construiesc alte 14 fabrici,
printre care #i Electroarge#. Num!rul institutelor
de cercetare%dezvoltare ajunsese la 18, la care se
ad!ugau laboratoarele de cercetare uzinal!, precum
#i cele de cercetare din universit!"i #i alte institu"ii
de înv!"!mânt superior. 

La semicentenarul Electroarge"
Gheorghe OLTEANU

Pe atunci, sub luminoase monarhii, care mai târguiau vorbe frumoase
#i bezele diplomatice între ele, unele familii de români timoceni, spre
a nu%#i uita limba #i a încerca s! fac! #i un rost mai bun urma#ilor lor,

procedau astfel: veneau pe ascuns cu copiii la malul Dun!rii #i%i treceau noaptea,
cu barca, pe malul cel!lalt, românesc. Dup! un timp oarecare, cât s! ajung!
p!rin"ii înapoi, copiii începeau s! "ipe #i s! plâng!, pân! erau descoperi"i de
gr!niceri. A#a reu#eau fiii timocenilor (pu"ini, desigur) s! fac! #coal! în "ara%
mam!. Faptul c! li se interzicea s! vorbeasc! române#te #i se f!ceau presiuni
puternice pentru impunerea limbii sârbe are #i el o explica"ie: s%au g!sit istorici
sârbi care sus"in c! a#a%zi#ii vlahi sunt de fapt sârbi care au tr!it cândva pe malul
stâng al Dun!rii unde, for"a"i s! înve"e române#te, #i%au uitat limba lor de%acas!
(sârba) pe care n%au mai putut s%o vorbeasc!, la întoarcere' de aceea, ei trebuie
s! fie ajuta!i s! revin! la limba str!mo#easc!.

Înc! un moment de r!scruce în soarta românilor tribalieni s%a petrecut dup!
Primul R!zboi Mondial, în timpul tratativelor de pace de la Paris. O delega"ie
de români din Vidin, condus! de profesorul ie#ean Ion Ursu, a mers în capitala

Fran"ei, s!%#i fac! #i durerea lor ascultat!. Delega"ia bulgar! a refuzat s!%i
primeasc!. La fel, Delega"ia sârb!. Ultima lor n!dejde: Delega"ia român!,
condus! de marele lupt!tor #i patriot, Vaida Voievod. Nici Delega"ia româneasc!
n%a catadixit s! stea de vorb! cu ace#ti urgisi"i ai soartei. 

…Înainte de%a ne întoarce la cazul Pîrvulovici, se cuvin amintite #i cuvintele
testamentare ale lui Ion di la Vidin, în deplin! consonan"! cu zicerea lui Dimitrie
Cr!ciun. Zice (repet) Cr!ciun: „Dac! murim, p!rin"ii no#tri, când ne vom întâlni cu
ei pe lumea cealalt!, nu vor #ti sârbe#te #i nu vor putea s! se în"eleag! cu noi!”
Concluzioneaz! Ion di la Vidin: „Celor ce vor veni dup! mine le spun din suflet
s! vorbeasc!, s! cânte #i s! plâng! române#te, pentru c! aceasta este lec"ia
vie"ii #i faptei mele”. Revenind, acum, dup! acest necesar ocol, la situa"ia fratelui
nostru, Du#an Pârvu (Pîrvulovici) îmi exprim speran"a c! astfel îi vom în"elege
mai bine drama prin care trece el, pe care o tr!iesc, al!turi de el, to"i nec!ji"ii
no#tri fra"i din Valea Timocului. R!spunsul ni%l putem da fiecare – în gând sau,
mai ales, în fapt!.
&i, totu#i, de ce se cheam! românul Pârvu din Serbia, Pîrvulovici? 
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Rezult! limpede c! noi ap!ream pe un sol
fertil, în perioada de industrializare, pe când
deja existau suficient! experien"!, respectiv

multe posibilit!"i de cooperare #i ajutor pentru noi. 
Era în 1971, abia începusem cariera de inginer

electrotehnic, la Combinatul Petrochimic Pite#ti,
Divizia de automatiz!ri #i protec"ii cu relee. F!cusem
#i cele #ase luni de armat!, cum f!ceau atunci
absolven"ii de studii superioare, ob"inând gradul de
locotenent, arma transmisiuni. A fost o #coal! foarte
serioas! #i aspr!, emo"iile dup! episodul Praga
nu se atenuaser!, iar ofi"erii$profesori ne transmiteau
#i cuno#tin"e, dar #i o stare de spirit pe care acum
a# numi$o patriotism. 

La scurt timp dup! satisfacerea serviciului militar
#i reluarea muncii, am primit invita"ia de a reveni în
ora#ul unde locuiam #i unde urmasem cursurile %colii
Medii Mixte, numit apoi Liceul „Vlaicu Vod!” (LVV),
azi Colegiu Na"ional, ca inginer la noua fabric!.
Atunci am aflat, de la regretatul primar Vasile
Mohanu, de oportunitatea ivit!. Eram „pe meserie”
#i nu mai trebuia nici s! fac naveta cu trenul, care
pleca diminea"a la 4,00 #i revenea seara la 20,30.
Am predat imediat apartamentul de trei camere pe
care$l primisem de la Combinatul Petrochimic din
Pite#ti #i am devenit primul inginer stagiar angajat la
Electroarge#. Aveam marca nr. 4, deoarece existau
deja trei angaja"i: directorul Aurel Ilea, ing. #ef
Mantoiu #i secretara Paula Perciun. Prim!ria ne$a
închiriat un spa"iu la subsol, unde fusese cantina
salaria"ilor proprii #i unde am lucrat pân! când
constructorul fabricii, Trustul de Construc"ii Industriale
Bucure#ti, sucursala Pite#ti, a terminat sediul
administrativ. Conducerea avea
dou! birouri în sediul Hidro$
electrica, de peste bulevard
de Prim!rie. 

Apoi au fost angaja"i ing.
Mirela Gheorghe (c!s!torit!
Mateescu), absolvent! a
LVV, Elena Sabie, tehnician, #i
Maria Bangala, tehnician, care
urm!reau derularea lucr!rilor,
din partea beneficiarului. Au venit
apoi ing. Vasile Turt!, inginer
tehnologia construc"iilor de
ma#ini, prin transfer de la DACIA
Pite#ti, #i dânsul absolvent al
LVV, inginerul stagiar Bebe Iordache, metalurg, #i
arhitectul Florin Sc!rl!tescu, ulterior devenit arhitect$
#ef al ora#ului, dup! ce se transferase la Prim!rie
(ambii absolven"i ai LVV). Conducerea de atunci a
ora#ului a profitat din plin de #antierul Electroarge#,
de exemplu, noi fiind cei îns!rcina"i s! lucr!m efectiv
la construc"ia noului cinematograf, coordona"i de
Florin, arhitectul. Apoi a început construc"ia blocului
de nefamili#ti, a %colii profesionale, a Liceului
industrial electrotehnic, a %colii speciale de preg!tire
ca tehnicieni a mai multor serii de tineri din Siria,
Libia sau zona magrebian!... 

Pentru a avea o imagine despre cum se lucra
atunci la noile investi"ii, e suficient s! amintim c!
la doi ani de la baterea "!ru#ului pe amplasamentul
unei splendide livezi de meri pe rod, era anun"at!
intrarea în func"iune! La ceremonia baterii "!ru#ului
au participat oficialit!"i ale ora#ului, ale jude"ului
Arge#, de la Centrala industrial! de ma#ini #i
materiale electrotehnice, dar #i de la Ministerul
Construc"iilor Industriale #i de la Ministerul Industriei
Construc"iilor de Ma#ini, condus pe atunci de cel mai
longeviv ministru al perioadei de pân! la Revolu"ie,
Ioan Avram. 

Ca o parantez!, în 18/19 noiembrie 2018, în
calitate de consilier al ministrului Economiei,
am organizat un simpozion „O sut! de

ani de industrie în România, 1918$2018”. Cu prilejul
Centenarului Marii Uniri, am gândit c! e bine s!
reunim pe to"i marii f!uritori ai unei formidabile
industrii, înc! în via"!, în aula „Radu Voinea” a
Universit!"ii Politehnice Bucure#ti, pentru a le vorbi
tinerilor studen"i, dar #i masteranzilor, doctoranzilor,
tinerilor asisten"i, #efi de lucr!ri, lectori, conferen"iari,
profesori. Dl Ioan Avram, pe atunci la aproape 90 de
ani, de#i suferise o interven"ie chirurgical! pe cord,
cu abia dou! s!pt!mâni înainte, a vorbit în fa"a aulei
cu patru sute de participan"i, astfel încât studen"ii
nu se mai opreau din aplauze! În rezumat, le$a
spus cam a#a: „Tineri viitori colegi, poate pe bun!
dreptate v! întreba"i ce ne poate zice un fost ministru
comunist #i la o vârst! venerabil!? Eu v! spun

c! noi am fost de nevoie cum gândi"i acum voi, dar
noi suntem cei care în patruzeci de ani, doar dou!
genera"ii, am dus România de la carul cu boi la
autoturismele Dacia, la camioanele Carpa"i #i Bucegi,
la tractoarele de la Bra#ov, la tancurile de lupt!,
la celebrele ma#ini de teren ARO. S! nu uit s!
pomenesc avioanele IAR 83, primul avion de lupt!
românesc, avionul %OIM de antrenament #i de lupt!,
la avionul ROMBAC 1$11. Am dus România de la
lampa cu petrol la hidrocentralele Por"ile de Fier unu
#i doi, hidrocentralele Bicaz, de la Olt, Arge#. Am
electrificat "ara, construind un sistem energetic a#a
de puternic încât nu a putut fi distrus în ciuda multor
erori, neglijen"e #i uneori rea$credin"!. Eu, un simplu
ministru român, am fost primit de regina Elisabeta
a II$a a Marii Britanii, am fost plimbat prin Londra
cu calea#ca regal!, calea#ca num!rul IV! Vede"i
voi, viitorii mei colegi de breasl! inginereasc!, cum
e azi când pre#edintele e în vizit! la Londra #i nu
a fost primit nici de locatara de pe Downing street
10, ce s! mai zic de regin!?!... Vede"i c! atunci
când nu te bag! nimeni în seam!, nu e prea bine.” 

%i azi îmi aduc aminte de cuvântarea rostit! la
ceremonia de lansare a lucr!rilor la noua investi"ie
Electroarge# de prim$secretarul Jude"enei Arge#,
N!stase, un om cult, delicat. El a subliniat #ansa pe
care o avem de a face mai u#oar! via"a de zi cu zi,
de a ajuta, cu uneltele electrice ce vor fi produse aici,
la mai rapida construire de locuin"e, la apari"ia de noi
fabrici. A subliniat c! a#teapt! de la tân!rul colectiv
de angaja"i s! aib! ini"iativ!, s! nu cear! indica"ii
de sus, s! fie ei cei care dau solu"ii, nu cei care
ridic! probleme, s! fie demni #i con#tien"i de norocul

pe care$l au de a
moderniza "ara. Nici
puternicul #ef local
Vasile Mohan nu
s$a l!sat mai prejos,

spunând c! a fost nevoie
s! intervin! direct #i perso$
nal la #eful suprem, Nicolae
Ceau#escu, s!$l roage s! resping! încerc!rile altora
ca o investi"ie a#a de grozav! ca Electroarge# s!
fie amplasat! în ora#ele lor. Gazd! ceremoniei,
directorul Aurel Ilea s$a angajat c! obiectivul va fi pus
în func"iune înainte de termen, pentru c!$i va mobiliza
pe tinerii ingineri, de care era tare mândru, s! fac!
tot ce trebuie pentru a muta fabrica"ia de la EMT... 

%antierul viitoarei fabrici era des vizitat
de oficialit!"i, atât pe cale ierarhic!, dar
#i de organele de partid locale #i jude"ene.

Ministrul Construc"iilor industriale, Matei Ghigiu,
un personaj absolut atipic pe acele vremi, de fapt,
ca #i directorul Aurel Ilea, a vizitat de câteva ori
#antierul, pentru a se asigura c! darea în folosin"!
a obiectivului se va face cel târziu la termenul
prev!zut în decretul de înfiin"are. 

Cadre de conducere din Centrala industrial! de
materiale #i ma#ini electrotehnice Bucure#ti veneau
frecvent pe #antier. Chiar reputatul inginer Alexandru
Necula, director general al CIMME, a inspectat
#antierul #i #tia foarte bine toate datele proiectului,
ne trimitea la toate fabricile desemnate s! ne livreze
utilaje, scule, matri"e, se asigura c! suntem bine
trata"i. Un lider de a#a anvergur! era o raritate chiar
pe acele vremuri, când incompeten"a ajungea la vârf
rareori spre niciodat!. Ne apela pe to"i pe numele
mic, de#i eram peste 20 de angaja"i. Am în"eles
atunci ce efect mobilizator are #eful care #tie
numele mic al t!u. Orice fiin"! uman! are nevoie
de recunoa#terea muncii lui, a realiz!rilor lui, asta
a introdus papa Maslow în #tiin"a/arta de a conduce
– management, cum se spune azi…

Putem afirma c! to"i erau mari meseria#i, nu
figuran"i incompeten"i, cum azi, din p!cate, este
populat! administra"ia central! #i local!, în propor"ie
periculos de mare din punct de vedere al eficien"ei,
al cheltuirii banului public, al seriozit!"ii cu care erau
respectate hot!rârile, deciziile, ordinele pe scar!
ierarhic!. Chiar la nivelul ora#ului erau oameni

serio#i, unii chiar cu o temeinic! preg!tire profe$
sional!, disp!reau politrucii selecta"i dintre frizeri,
dulgheri, pl!pumari etc., pentru c! ap!ruser! noile
genera"ii de oameni #coli"i. Nu se mai punea a#a
de acut #i dogmatic condi"ia nenorocitului de dosar,
al originii s!n!toase, mai ales unde partidul unic
al clasei muncitoare avea oameni cu vederi mai largi
#i cu preg!tire, cum avea jude"ul Arge# pe atunci
în Ion N!stase ca prim secretar. Mai erau #i unii
neaveni"i, f!r! preg!tire, dar dominau cei competen"i.
Eram, s! nu uit!m, la începutul deceniului opt. 

Conform planului, produc"ia a demarat prin
transferul fabrica"iei de bunuri de larg consum #i
unelte electrice portabile de la sec"ia Întreprinderii
Electromotor Timi#oara, precum #i a motoarelor
de ac"ionare, numite motoare universale cu colector,
de la celebra Întreprindere de motoare electrice
Pite#ti, cea mai performant! unitate a industriei
electrotehnice din perioada de pân! în 1989. 

Prima preocupare a celor dou! compartimente
tehnice ap!rute în organigrama în evolu"ie rapid! a
fabricii a fost cea legat! de utilarea cu echipamente
#i utilaje din import (Vest #i Est, cum era lumea
împ!r"it! atunci) #i a celor din "ar!. Dl director Ilea
ne$a urcat în Dacia pe mine #i pe ing. Turt!, respectiv
constructorul #ef #i tehnologul #ef, posturi în care
am fost numi"i cu derogare de vechime, #i am plecat
seara la Timi#oara, la Electromotor. Am înnoptat la
Hotel ARO Palace din Bra#ov, dup! ce am servit
cina destul de târziu, se f!cuse miezul nop"ii. Dl Ilea
ne zice, uite mai b!ie"i, diferen"a dintre un restaurant
de marc! #i unul de prin Arge#! Voi cere un ceai de
mu#e"el, cere"i #i voi de care vre"i #i ve"i vedea c!
chelnerul le va aduce, de#i nu sunt în meniu, de#i
a trecut ora închiderii! A#a a fost. Ulterior am citit
istoria renumitului ARO, fondat în 1930, #i am în"eles
c! blazonul era respectat #i pe vremuri mai grele,
cum erau atunci când consilierii sovietici guvernau

de facto.

Am ajuns la Timi"oara devreme.
Directorul Ilea #i directorul EMT,
dl Boruga, au convenit modul de

lucru #i au desemnat echipele. Am r!mas
acolo o s!pt!mân!, demarând în vitez! dificila
munc! de identificare a documenta"iei tehnice,
de la desene constructive, norme de produs,
documente de omologare, încerc!ri de
laborator, fi#e tehnologice de fabrica"ie,
SDV$urile aferente, adic! matri"e, stan"e,
verificatoare.

Dificil! munc! e pu"in spus, a fost extrem
de complicat. De ce? Iat! câteva explica"ii:  

– Produc"ia de bunuri de larg consum era una
secundar! pentru EMT, organizat! ca o sec"ie cumva
de rang secundar, deoarece obiectul principal erau
motoarele asincrone trifazate, în sute de variante
constructive, pentru industrie, agricultur!, construc"ii
industriale, minerit. Dar #i pentru export. 

– Foarte multe componente se produceau în
multe localit!"i, Lugoj (piese din bachelit!, din acrila"i,
garnituri din cauciuc), Sighetul Marma"iei (toate
periile pentru aspiratoare, cu p!r natural de porc),
Timi#oara, Fabrica Dermatina (pielea sintetic!, din
care era înveli#ul carcaselor aspiratoarelor Practic),
Coopera"ia me#te#ug!reasc! (carcasele din hârtie
de ambalaj, rulat! #i lipit! cu clei natural de oase,
carcasele din tabl! metalic! pentru aspiratoarele
Ideal, carcasele turnate în p!mânt pentru vibratoa$
rele electrice de exterior, furtunurile din pvc pentru
aspiratoare), industria local! (carcase de borma#ini,
cabluri flexibile, pulverizatoarele de ap! pentru
aspiratoare etc.), Electrobanat (întrerup!toare
electrice, rezisten"e electrice, limitatoare de
temperatur!), Cluj (acoperiri cu strat metalic
decorativ, piese de plastic), Sibiu (arcuri calibrate
de precizie), Sighi#oara (componente din tabl!
ambutisat!), Cugir (ro"i din"ate, componente
mecanice de precizie), Media# (întrerup!toare
electrice #i piese din bimetal), Turda, Bucure#ti,
Uzina de ma#ini electrice, Fabrica de mase plastice,
Fabrica de ambalaje, unde lucrau chiar #i nev!z!tori,
oameni cu diverse handicapuri, Fabrica de cabluri #i
materiale izolante, Târgu Mure# (cordoane electrice
de alimentare, rezisten"e electrice, stan"e de mare
precizie), S!cele$Bra#ov (componente micromotoare
electrice). Pentru foarte multe componente nu existau
desene tehnice, fi#e tehnologice, dar cum lucrurile
evoluaser!, Inspectoratul de stat pentru controlul
calit!"ii produselor avea o lege drastic! de respectare
a standardelor #i normelor de fabrica"ie. 
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Inginerii de la EMT plecau pe capete, mai ales
în Germania Federal!, atra"i de via#a mai bun!
"i de posibilit!#ile de afirmare profesional!.

Aveau avantajul c! vorbeau limba german!, mul#i
fiind urma"ii "vabilor care au colonizat Banatul
(diferi#i de sa"ii trimi"i pe arcul interior al Carpa#ilor,
în estul Transilvaniei, s! apere occidentul de perico$
lele Imperiilor Otoman "i Rus). Israelul "i Germania
au propus lui Ceau"escu s! acorde libertate contra
cost speciali"tilor dispu"i s! plece, acordul s$a dat
"i a avut un impact major în via#a noastr!, pentru
c! nu mai "tia nimeni pe unde sunt miile de fi"e
tehnologice, desene, planuri de opera#ii, mai ales
pentru componentele care erau fabricate prin toate
col#urile #!rii. Afla#i la mare impas, am cerut ajutorul
directorului, care imediat l$a rugat pe omologul s!u
s! delege pe cineva care s! nu plece "i s! ne asiste
la transferul fabrica#iei. A"a au fost desemna#i doi
mari oameni, doi mari patrio#i, doi mari profesioni"ti,
inginerul Aurel Ghile, mo# din na"tere, de prin zona
Abrudului, "i maistrul Eberle, un "vab molcom, harnic,
bun la toate. Dân"ii au fost lâng! noi chiar "i dup!
demararea oficial! a produc#iei la Curtea de Arge".
Eram trata#i, eu "i colegul Turt!, precum copiii lor,
ne iubeau pentru c! rezistam la eforturi, pricepeam
repede "i nu reclamam „organelor” dificult!#ile ce
ap!reau la tot pasul. Ne adresam lor "i directorului
Ilea, poreclit de noi „t!ticul”. 

Era un ritm de lucru infernal, trebuia s! ne lupt!m
pentru introducerea în planul de importuri a fiec!rui
utilaj prev!zut de proiectantul general al ELAG, adic!
Institutul bucure"tean Electrouzinproiect. Am fost
noroco"i c!, aici, "eful de proiect era un inginer
experimentat, rapid în decizii (se documenta temei$
nic, "tia multe, era hot!rât, era patriot), Constantin
Popescu, pe care$l poreclisem „mistre#ul”, tocmai
pentru rapiditatea ac#iunilor "i puterea de str!pungere
a birocra#iei, demult inventat!. Fondurile valutare
erau limitate, cerin#ele foarte mari, #ara era atunci
un "antier, a"a c! mereu eram sf!tui#i s! alegem
utilaje mai pu#in performante, nu pe valut! forte etc.
Mergeam repede la „mistre#”, care l!sa lucrul s!u "i
mergea la Ma"inimportexport, la Tehnoimportexport,
Electroexportimport, s! ob#inem vizele necesare
pe fi"ele de import. Responsabilul pe tot Electro$
uzinproiect pentru deciziile de import, din punct
de vedere al diminu!rii riscului ca fabrica s! nu
fie capabil! de a produce la nivel calitativ competitiv,
era dl Rotileanu, o enciclopedie, un mare cunosc!tor,
un as al ingineriei în general. Ne asculta atent
argumentele, de"i aveam vârsta copiilor s!i "i
experien#! profesional! pân! la genunchiul s!u, ne
explica r!bd!tor care sunt constrângerile "i d!dea
solu#ii care ne uluiau prin formularea lor. De la dânsul
am înv!#at c! chiar în tehnologie compromisul e o
arm! redutabil!, un mixt de art! "i de cunoa"tere
specific!. Tot acolo mai aveam doi fo"ti colegi de
facultate, chiar de grup!, ing. Gh. Banu "i ing. Rodica
Ionescu (Stan), care m$au scos din multe impasuri,
adic! din multe piedici birocratice. Iat! un exemplu
ilustrativ, din experien#a direct!, despre cum se lucra
atunci în economie în general. Proiectul general al
fabricii prevedea, conform capacit!#ii de produc#ie
proiectate "i aprobate prin Decret preziden#ial, patru
ma"ini de danturat de precizie, import Elve#ia. Criza
de bani se adâncise, a"a c! am ob#inut aviz pentru
numai o ma"in!. Am ajuns direct la directorul general
Al. Necula, care primea oricând pe cei care aveau
probleme. 

Nu existau atunci ajutori de b!g!tori de
seam! care s! blocheze accesul la %EF,
de orice fel ar fi el. Dânsul m$a ascultat

atent (regula era c! niciun telefon nu$l sun!, secre$
tara "tia c! nu are voie) "i mi$a dat o solu#ie care m$a
f!cut s! cred c! a vrut s! scape de mine. Concret,
mi$a spus a"a: „Atunci când ma"ina asta vine din
Elve#ia, s!$mi spui, ca direct din Bucure"ti s! o trimi#i
la Cugir, unde vor face restul de trei ma"ini identice,
ai priceput?” Am f!cut a"a, iar dup! ce inginerii de
acolo au demontat$o "i „fotografiat$o”, imediat am
dus$o în fabric!, pentru c! venea specialistul elve#ian
s! o pun! în func#iune "i s! demonstreze c! ma"ina
face piesele conform preciziei "i cu productivitatea
orar! contractat!. Pare de necrezut, dar mecanicul
elve#ian nu "i$a dat seama c! ma"ina lor fusese
demontat! "i montat! la loc! A"a c! directorul Ilea,
ardelean cu maniere alese, m$a luat cu dânsul la
Bucure"ti s!$i mul#umim. Dl Necula ne r!spunde
scurt: acum s! v!d cum face#i voi o borma"in!
u"oar!, bun! pentru cei din construc#ii industriale,

asta ar fi mul#umirea, ca s! scap de presiunea lor.
Ulterior, ne$am #inut promisiunea de onoare. Cam
acestea erau pe vremile acelea rela#iile ierarhice,
normale adic!!

Pare ciudat azi, dar atunci proprietatea era unic!,
zis! a întregului popor (dar prin reprezentan#ii s!i, nu
a"a pentru oricine!). Statul se ocupa ca pe pia#! (în
sensul de re#ea comercial! de distribu#ie a m!rfurilor
"i bunurilor, c! nu exista pia#! liber!, nici produc!tori
priva#i) s! nu apar! produse neconforme cu standar$
dele. Nimeni nu putea fi p!c!lit, chiar dac! nu "tia
ce s! aleag!, produsele aveau un certificat de calitate
"i garan#ie la care statul supraveghea calitatea. De"i
înapoierea tehnologic! fa#! de alte #!ri, mai ales
capitaliste, era evident!, dup! nici "ase ani, ajun$
seser!m s!$i dep!"im pe mul#i din a"a$zisul lag!r
socialist, evident, în domeniul nostru de activitate.
Vom vedea ulterior cum am ajuns la acest stadiu,
adic! s! export!m masiv chiar celor de la care
importam masiv! Chiar "i acum, dup! atâ#ia ani,
e greu de evocat uria"ele eforturi f!cute pentru
punerea la punct a documenta#iilor tehnice, pe baza
c!rora se f!ceau toate, adic! fabrica#ia, pe toate
fazele, pân! ce produsele ajungeau în magazine
"i, ulterior, repara#iile, pe toat! durata garan#iei.

Este foarte important de subliniat entuzias$
mul tineresc, mentalitatea dominant! de
atunci, de bucurie a muncii, de satisfac#ii

pentru toate categoriile de salaria#i ai no"tri. Muncito$
rii, pentru c! sc!paser! de munca brut! de la #ar!,
absolviser! o "coal! profesional! ori un liceu

industrial, o "coal! de meserii, aveau concediu de
odihn!, locuiau în c!minul de nefamili"ti (dac! nu
erau c!s!tori#i), primeau garsoniere, apartamente cu
dou!, trei "i chiar patru camere, dup! reguli precise,
respectate cu sfin#enie pe acele timpuri, aveau sigu$
ran#a locului de munc! "i un salariu care era mult mai
mult decât aproape nimic la #ar!, în micile localit!#i de
unde fuseser! recruta#i. Tehnicienii, mai"trii, inginerii,
economi"tii (TESA, cum se numeau atunci)  erau "i ei
puternic motiva#i. Era vremea expansiunii industriale
f!r! precedent, for#a de munc! nu era suficient!
pentru fabricile ap!rute în ritm rapid. A"a c! mari
eforturi au fost f!cute pentru recrutarea absolven#ilor
de diverse "coli, inclusiv de muncitori califica#i la locul
de munc!. Directorul Ilea, cu experien#a de la IRE
Sibiu "i Dacia Mioveni, "tia c! f!r! motiva#ie nu se
putea stabiliza for#a de munc!. Promovarea cura$
joas! a tinerilor ingineri "i economi"ti proveni#i din
ora" sau comunele vecine, cu familie întemeiat!, pe
criterii de merit, extrem de rar pe pile, deranja uneori
„organele” (dl Ilea nu asculta recomand!rile f!cute
uneori de „organe”, "tia c! doar cu oameni de calitate
poate realiza obiective ce p!reau irealizabile). Aproba
prime foarte rapid atunci când realiz!rile erau pe
m!sur!, mai ales pentru a stimula creativitatea,
spiritul inovator, îndr!zneala. E"ecurile erau tratate
ca etape ale succesului, aceasta era starea de spirit
în fabrica noastr!, dar "i prin toate unit!#ile cu care
colaboram "i unde am constatat direct, nemijlocit,
c! ajutorul, cooperarea, comunicarea dintre oameni
era ceva care f!ceau posibile fapte mari. Pe scar!
ierarhic!, la centrala industrial!, oamenii care se
ocupau de noi erau în#eleg!tori, vedeau c! suntem
uneori dep!"i#i de lipsa de experien#! "i de cuno"$
tin#ele tehnice, ne recomandau "i ne mijloceau

contactele necesare cu speciali"ti din orizontala
industrial!, din diverse fabrici, pe tot cuprinsul #!rii.
Desigur, nu trebuie s! credem c! oamenii nu aveau
"i sl!biciuni omene"ti…

Cutez!m s! spunem c! solidaritatea era "i ea
stimulat!, într$un mod aparte: dac! cineva nu acorda
sprijinul pe domeniul de competen#!, avea mari
probleme cu dosarul profesional (promov!ri, trepte,
grada#ii, prime, concedii de odihn! la intervalul dorit,
bilete de odihn! în sta#iuni etc. etc.). Cineva supra$
veghea din umbr!, datele se colectau, se p!strau
"i foloseau, pe loc, nu dup! "apte, opt sau 12 ani!

La ministerul coordonator regula era, de
asemenea, competen#a, excep#iile erau rare,
nu sup!rau, erau compensate de majoritatea

covâr"itoare a celor de bun! credin#! "i profesioni"ti.
Chiar organismele de supraveghere "i control erau
instruite s! nu aplice sanc#iuni orbe"te, mai degrab!
s! acorde îndrumare "i "ans! îndrept!rii gre"elilor
inerente oamenilor. Lipsa de reac#ie, în sensul
corect!rii erorilor, era îns! zdrav!n pedepsit!. 

Evoc!m aici sprijinul extraordinar pe care l$am
primit, mai ales în anii de început, din partea distin$
sului inginer "i om de cultur! Ioan Român, pe atunci,
num!rul 2 la IGSCCP, responsabil pe segmentul
industriei electrotehnice. Era "i dânsul originar
din Curtea de Arge", absolvent al LVV, "i avea o
în#elegere clar! a sistemului de asigurare a calit!#ii,
în contextul economiei de comand! existent atunci.
Dar spunea limpede: dac! vrem s! vindem pe pie#ele
vestice, ca s! recuper!m m!car o parte din valuta
cheltuit! de stat pentru dot!rile tehnologice importate,
atunci s! folosim metodele lor de asigurare a calit!#ii.
Ne amintim de traducerile lucr!rilor de baz! în
domeniu, cum au fost Asigurarea calit!"ii "i Ingineria
valorii de întrebuin"are, ambele din englez!, sau
Organizarea muncii de Robert McNamara, fost
director de produc#ie la Ford, fost secretar de stat
la ap!rare în guvernul american etc. Dl Român venea
la noi "i ne #inea prelegeri ca s! se asigure c! am
în#eles calitatea ca pe o condi#ie de a exista pe pia#!
"i a recupera investi#ia în orice activitate uman!. 

Ce este remarcabil, de la dânsul am în#eles
eroarea care se f!cea atunci, anume privind rela#ia
dintre pre# "i calitate. Ne d!dea exemplu Dacia,
la care adesea cedau telescoapele sau u"ile nu
se închideau bine etc. E gre"it s! compari Dacia de
70 de mii de lei cu Mercedes de 80 de mii de m!rci
germane! Calitatea are un cost, ni se spunea. Ne
amintim c! politica economic! a acelor vremuri era
aceea de a lega pre#ul de valoarea de întrebuin#are
a respectivului produs. Un caz concret din fabric!
era cel al faimoasei râ"nite de cafea, conceput!,
proiectat! "i realizat! integral de speciali"tii de la
ELAG. Noi avusesem un semie"ec cu prima variant!
preluat! de la EMT, un produs rezultat din contextul
în care a ap!rut. Fabrica#ia de bunuri de larg consum
electromotorice (denumire provenit! din dorin#a
de a le distinge de cele electrocalorice, specialitatea
Electromure") la EMT era profil secundar, era, dac!
putem zice a"a, o sarcin! de partid "i de stat, dar
"i o necesitate de a spori cantitatea de m!rfuri pe
pia#!. Ca urmare, poten#ialul tehnic era preponderent
valorificat la fabricarea motoarelor electrice asincrone
de putere mic! "i mijlocie, într$o gam! atât de
diversificat! încât ast!zi nu mai e posibil!, pur "i
simplu. Ast!zi principiul unanim acceptat "i practicat
este acela de specializare "i cooperare, fiecare
produce ce "tie cel mai bine, ce poate s! fac! cel mai
competitiv. Altfel nu ar rezista pe pia#! în lupta acerb!
cu concuren#ii. Economia româneasc! din acei ani
era una de tip autarhic, cu tendin#a de a fabrica tot.
Pe undeva este de în#eles, dar nu de pe pozi#ia pur
teoretic! a economiei de pia#!, pentru c! nu era o
economie de pia#!, aveam o economie de comand!.
Scopul major era industrializarea în ritm accelerat,
v!zut! drept calea spre progres material "i dep!"irea
înapoierii economice, drept care se creau noi locuri
de munc!. Se f!ceau importuri doar de tehnologie,
de utilaje avansate, de aparatur! electronic!, doar
dup! ce se ob#inea o nega#ie de la întreprinderea
de profil din #ar! 

Venise rândul ora!ului nostru patriarhal,
cunoscut pentru celebra M!n!stire, cu
legenda me"terului Manole, cunoscut ca loc

de odihn! ve"nic! a regilor Carol I, regina Elisabeta,
Regele Ferdinand, Regina Maria, dar "i Neagoe
Basarab "i Radu de la Afuma#i, s! între în ramura
select! a industriei electrotehnice. 

Curtea de la Arge!
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Am pornit din extrema iberic! a Europei,
cu scopul de a ajunge pân! la opusa ei
balcanic!, deci în România. M! gândesc

c! poate nu sunt mul"i cei care se încumet! la a#a
lung drum terestru în acest moment al pandemiei,
impropriu c!l!toriilor de loisir. Cât! vreme fiecare
"ar! î#i are m!surile ei preferate de combatere a
contagierii, iar reglement!rile difer! de la o regiune
la alta, m! gîndesc c! nu stric! o scurt! trecere
în revist!. M! încumet deci s! descriu pe scurt
impresiile pe care ni le$a l!sat Germania dup!
o traversare$fulger de la sud spre nord.

Ca toate "!rile atinse de pandemie, #i Germania
manevreaz! anevoios prin aceste vremuri tulburi,
prin victorii #i e#ecuri, #anse #i rat!ri.

Am traversat Fran"a în câteva ore de rulare
destins! pe autostr!zile ei – cele mai bune din
Europa, dup! p!rerea „pilotului meu personal” – #i
nu ni s$au pus în cale piedici de niciun fel (m! refer
mai ales la cele de ordin birocratic). De mult! vreme
nu am avut parte de circula"ie a#a lejer! pe acolo%
se pare c! lumea înc! mai st! mult pe acas!, iar
masele de turi#ti înc! nu s$au pus în mi#care. Posibil
este ca anul acesta s! nu se produc! deloc temuta
„avalan#!” c!tre sud (blocaj apocaliptic, în care
ma#inile stau aproape pe loc, bar! la bar!, pe
distan"a de 600 de kilometri, între Paris #i Coasta
de Azur!).

În Bavaria am f!cut prima escal!, la prieteni cu
vaccinurile f!cute, destul de relaxa"i. Ni s$a p!rut
nefireasc! desp!r"irea în spa"ii publice de nelipsita
masc!, pe care în Spania o aveam parc! lipit!
de obraz...

Per ansamblu, sudul Germaniei tocmai se
deschidea, gra"ie c!ldurii verii venite brusc, cu
temperaturi caniculare, dar #i deciziei de deschidere
a restaurantelor #i magazinelor de m!rfuri nu
neap!rat relevante pentru traiul de zi cu zi. În Spania,
magazinele ori au fost închise complet, prin fazele
de virulen"! virotic! maxim!, ori deschise cu regim
redus, deci s$au putut face cump!r!turi cu masca pe
fa"! #i cu men"inerea distan"ei$tampon. În Germania,
în schimb, nu s$a practicat decât comer"ul online
sau cel pe baz! de comand! la u#a magazinelor.
Cu alte cuvinte, lumea era acum u#urat! c! s$a
terminat acea faz! de încuiere ermetic!. În plin!
etap! de început a unei veri în care accesul la terase
#i gr!dini se permite, cu meciuri de fotbal interesante,
oamenii erau senini, pe alocuri veseli, dar nu exu$
beran"i. Reiese c! peste iarn! regimul a fost mai
spartan în Germania decât în Spania, probabil
#i din cauza temperaturilor mai sc!zute.

Surprin"i am fost de faptul c! unele ac"iuni
de la sine în"elese în Spania nu erau la fel
în Germania: germanii nu poart! masca

decât în spa"ii închise% salutul din cot sau cu pumnul
întins nu e a#a de r!spândit (nem"ii înc! se mai ating
pe um!r sau chiar schi"eaz! îmbr!"i#!ri din lateral,
un NO$NO clar în Spania!). Vaccinul se d! în Bavaria
la adrese r!spândite cu zgârcenie pe hart! (înc!),
numai pe baz! de cerere #i programare (în Spania
prime#ti mesaj pe telefon, cu data #i ora la care
e#ti la rând, #i e treaba ta dac! te duci sau nu).
În schimb, te po"i testa gratuit în Germania, lucru
la care spaniolul viseaz! în zadar. Posibilitatea de
a te testa, eventual chiar #i acas!, e atotprezent!,
lucru care în Spania ar fi de neconceput (acolo merge
numai pe baz! de re"et! eliberat! de medic #i contra
cost, la un pre" destul de pip!rat). &i obliga"ia de
a ob"ine o programare prealabil! pentru orice fleac,
tipic! în Germania, ni s$a p!rut cam exagerat!, mai
ales pentru c! termenele sunt undeva luna viitoare,
când noi practic deja vom fi pleca"i spre alte "!ri.

Pe ansamblu, Bavaria î#i p!streaz! farmecul
ei neprotocolar, rela"iile interumane fiind inimoase
în continuare, iar restric"iile sunt privite ca un r!u
necesar, unanim acceptat. Un fel de Ardeal, cu tente
de lejeritate bine strunit!, grefat pe clasicul peisaj
deluros$împ!durit, superb! Sare în ochi faptul c!
mândria na"ional! a luat avânt% germanii redescoper!

frumuse"ea patriei lor, acum când concediile se
fac mai aproape de cas!. Nu mai e la mod! s! te
prefaci c! vorbe#ti germana cu accent din Italia,
din concediu... &i produsele tradi"ionale, buc!t!ria
local!, agricultura sustenabil!, sunt la ordinea zilei.
&i au multe, foarte multe panouri solare fotovoltaice
pe acoperi#uri! Bavaria #i landul #vabilor (Baden$
Würtenberg) sunt în continuare legate de glie #i
de natur!, au în continuare o component! agricol!
pronun"at! (dar cu culturi extensive, prin ferme mari,
deci cu bun!stare mult!). Sunt oameni genero#i #i
deschi#i, nu #i$au schimbat nici n!ravul, nici blana.

Am trecut mai apoi spre centrul Germaniei, unde
am z!bovit câteva zile în jurul metropolei Frankfurt,
mai cosmopolit! #i mai pestri"! din punct de vedere
etnic, cu mul"i imigran"i. În general sunt bine integra"i,
aflându$se la a doua sau a treia genera"ie #i ocupând
locuri de munc! hot!râtoare pentru aparatul comer$
cial sau administrativ. În or!#elul în care am stat,
primarul era de origine turc!, foarte respectat.

Landul Hessen ne$a l!sat impresia de u#oar!
rigiditate industrial$comercial$bancar!. Prin centrul
Germaniei, umorul nu e a#a r!spândit ca în sud,
legea nu se discut!. Acolo unde e loc de mici
îndrept!ri sau interpret!ri individuale, se opteaz!
din p!cate pentru varianta mai drastic!, pentru
a mearge la sigur.

Mai tot ce ai de rezolvat în Hessen se face
conform unei liste b!tute în cuie, cu pa#i
pe care îi ai de urmat. Începând de la

num!rul de persoane admise în incinta unei cofet!rii
#i mergând pân! la distan"a dintre clien"ii alinia"i la
coad!, totul e normat. Situa"ia are avantajul c! nu
trebuie s!$"i mai ba"i capul singur despre ce e voie
#i ce nu, dar are dezavantajul c! tu, venind din alt!
parte, po"i r!mâne pur #i simplu pe dinafar!, nefiind
prev!zut în sistem (cu un vaccin f!cut în Spania,
mai nimeni nu #tie de unde s! te ia, iar aplica"iile
de pe calculator te trateaz! ca pe un extraterestru).

Trecând de la o zon! la alta prin Germania,
se v!d clar efectele guvern!rii federaliste, faptul c!
fiecare land are libertatea de a adopta propriile sale
m!suri. Sunt diferen"e mari, din fericire mai mult la
detaliile f!r! importan"!. Nu merit! s! te agi"i pentru
orice fel de nimicuri, dar te sim"i incomod, din teama
de a nu gre#i cumva vreun pas dac! presupui
c! sunt acelea#i reguli ca în zonele vecine.

O ultim! etap! ne$a adus la marginea de sus
a "!rii, acolo unde se aga"! harta în cui, spre grani"a
cu Danemarca. Temperaturi mult mai sc!zute, alt!
lume! Zona Schleswig e înrudit! mai degrab! cu
Anglia (inclusiv dialectul local sun! ca o englez!
vorbit! de un olandez). Aici se tem mult de varianta
Delta a virusului #i de eventualitatea de a fi victimele
unui al patrulea val de contagieri (poate #i din cauz!
c! focarul e mai aproape, geografic vorbind).

Nordicii, mai laconici #i eliptici, cu flerul lor
maritim, a# zice chiar u#or scandinav, fac fa"!
pandemiei cu calm, pentru c! la ei distan"area
e ceva inoculat în sânge, din n!scare. Prin

magazine, cabinete, birouri, e#ti ascultat cu aten"ie
#i tratat la obiect, f!r! efuziuni sentimentale. Ce se
poate rezolva se rezolv!% ce nu, va trebui s! a#tepte.
Vremea excesiv de rece, cu sc!deri bru#te de
temperatur!, de la caniculare 30 de grade bavareze
la umede #i vântoase 12 grade baltice, are grij!
s! dea de în"eles c!l!torilor c! poate le$ar sta
mai bine cu drumul...

Ce m#a frapat în Germania e gradul de
r!spândire #i de acceptare al digitaliz!rii.
Peste tot trebuie s! te prezin"i cu telefonul

mobil. Teoretic, "i se spune c!, desigur, po"i s!
completezi un formular pe hârtie sau s! prezin"i o
declara"ie (cum am auzit c! se face în România% în
Spania nu a existat a#a ceva niciodat!), dar practic
toat! lumea are app$uri #i coduri QR cu care î#i face
treaba peste tot. Cu Luca$App intri la muzeu sau te
a#ezi la mas! pe terasele restaurantelor (frig neic!,
am b!ut ceai fierbinte, zgribuli"i în pufoaice!). La fel la
prim!rie, la magazin etc., peste tot Luca se scaneaz!
#i comunic! sistemului cine e#ti #i cât ai stat pe
acolo. În cazul în care ulterior se dovede#te c! ai
stat prea aproape #i prea mult timp lâng! o persoan!
care întâmpl!tor avea Covid, Luca î"i scrie un mesaj
#i te someaz! s! intri în carantin! sau s! te testezi.

Rezultatul testului, de asemenea, vine sub forma
unui App care probeaz! c! momentan nu e#ti
molipsitor. Dac! ai mai multe teste, se adun!
în contul t!u, împreun! cu datele despre stadiul
vacin!rii. Dac! testul iese pozitiv, ei bine, î"i spune
tot Luca ce ai de f!cut... Dac! testul e negativ #i
suficient de recent (24 de ore), app$ul î"i permite
accesul la birouri prin care po"i, de exemplu, s!$"i
prelunge#ti pa#aportul (cazul so"ului meu), sau
s!$"i vizitezi soacra la c!minul de b!trâni (cazul meu,
dar numai cu condi"ia s! nu o ating% trist, foarte trist).

Sigur, nu trebuie s! m!nânci pe terase, se poate
#i intra în restaurant cu QR$codul de cet!"ean
vaccinat, dac! dovede#ti c! ai primit vaccinul
de dou! ori #i c! au trecut 14 zile de la a doua
imunizare. Sau dac! ai un test negativ proasp!t
la îndemân!.

Dar QR$ul se prime#te de la Institutul Max Planck,
iar pentru asta ai nevoie de acces la internet.

Accesul la internet nu e o problem! pentru
germani, dar pentru un spaniol cu telefon celular în
roaming european, e mai greu, pentru c! semnalul e
foarte slab, re"eaua de telefonie mobil! in Germania
are o calitate proast! (viteza #i capacitatea sunt
execrabile, nu se compar! cu România fibrelor optice
în 5 G!). În fine, #i dac! ar merge, pentru noi nu e util,
c!ci Institutul Max Plank nu a auzit de noi, suntem
aloca"i unui cod QR emis de Ministerul S!n!t!"ii din
Spania, care înc! nu e func"ional #i nu e compatibil
cu sistemul informatic german (chiar dac! "elul
declarat este s! reuneasc! 17 "!ri europene în
megare"eaua informatic! continental!). Pe noi
chiar ne amuz! ideea asta... 

Toate incompatibilit!$ile acestea, în loc
s! ne întristeze, mai degrab! ne u#ureaz!
avansul spa"ial, pentru c! po"i oricând

pretinde c! tu ai încercat s! te bran#ezi la re"ea,
dar „sistemul” nu a func"ionat. Lumea te va crede,
c!ci sunt p!"i"i cu to"ii. A#a c! treci ca ra"a prin
ap!, lacunele fiind de partea ta. În plus, prime#ti #i
simpatia celor pe care a c!zut m!g!rea"a s! aplice
m!surile, to"i frustra"i de faptul c! nu func"ioneaz!.
Oamenii, în final, se folosesc de mijloacele infor$
matice numai atunci când sunt în avantajul lor. În
rest, le eludeaz! elegant. Vorba lui Johan Galtung,
„omenirea nu e a#a de naiv! cum pare”. 

Una peste alta, dup! o cur! de eficien"! crista$
lin! benefic!, tipic nem"easc!, ne preg!tim s! ne
îndrept!m s!pt!mâna viitoare spre Austria #i Ungaria,
cu "elul declarat de a ajunge în România. Cu injec"iile
#i actele la zi, privim spre România ca spre un "el
fezabil #i îndelung dorit. Acolo, cu siguran"!, ne vor
a#tepta alte surprize. 

Trei puncte de sudur! pe harta DE2021
Gabriela C!LU"IU SONNENBERG
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Se împlinesc 102
ani de la na!terea
P"rintelui Galeriu –

marele Preot, Duhovnic,
Predicator, Profesor, gânditor
cre!tin de neuitat al neamului
nostru. Sfin#ia sa reprezint"
acel spirit al sintezelor

superioare specifice fiin#elor române!ti, la care
se referea P"rintele St"niloaie, fiin#e „men#inute în
spa#iul$punte între Orient !i Occident, între Ortodoxie
!i Latinitate, de tainica voin#" a Proniei.” (Cf. Zoe
Dumitrescu$Bu!ulenga, Contemporanii mei, Ed.
Niculescu, 2008, p. 111.) Neuitatul nostru confrate
Mircea Ionescu$Quintus (1917$2017) îl numea
„Vrednicul P"rinte Galeriu” !i a!a am intitulat volumul
pe care l$am scris cu condeiul mânuit parc" de
Dumnezeu !i publicat în 2015 la Editura Semne.
Acest literat !i om politic „liberal din tat"$n fiu”,
„coleg” cu P"rintele în deten#ie, la canal, încheie
astfel prefa#a cu care a înnobilat aceast" lucrare:
„Mi$a fost dat s"$i fiu contemporan, s"$l cunosc,
s"$l !tiu !i s"$i pre#uiesc ne#"rmurita Lui [cu majus$
cul" în text] vrednicie !i dragoste fa#" de oameni,
cunoscu#i sau necunoscu#i !i, mai ales, sl"virea
!i credin#a în Dumnezeu la care m" închin !i$L rog
s" a!eze pe cuviosul !i prea bunul P"rinte Galeriu
de$a dreapta Sa.”

Constantin Galeriu, viitorul P"rinte, s$a n"scut
la 21 noiembrie 1918 în comuna R"c"t"u$R"ze!i
din jude#ul Bac"u, într$o familie de #"rani. Mama sa
era !tiutoare de carte !i le povestea copiilor din cele
citite în abecedarele !i c"r#ile lui Creang", basme
cu Fe#i$Frumo!i, cu zmei !i zâne. În acei ani fragezi
a început îndumnezeirea copilului: la rug"ciuni s$a
ad"ugat mirajul basmelor, care a f"cut loc magiei
adev"rurilor tainice dezv"luite de c"lug"rii pelerini
de la m"n"stirile nem#ene, care poposeau în casele
familiei Galeriu. Lumea fantastic" !i cea sfânt"
s$au îngem"nat în gândirea !i sim#irea sa. Aceast"
îngem"nare „a rodit mai târziu în predicile sale care$i
vor uimi, deopotriv", atât pe oamenii simpli, cât !i
pe c"rturari. P"rintele însu!i spunea am prins !i
eu îndemânare !i tâlc de la mama. Muiat în credin#"
!i în tradi#ia neamului, sufletul s"u s$a alc"tuit din
acela!i aluat cu al str"mo!ilor s"i r"ze!i – simplu
!i nepref"cut, trainic !i smerit.” (Cf. Cristian Curte,
„Mari duhovnici – P"rintele Galeriu – predicatorul
de foc”, Formula As, 2012.) 

Urmeaz! "coala primar! în comuna natal",
apoi Seminarul „Sfântul Gheorghe” de la
Roman, între anii 1930$1939. Odat" întrat

în adolescen#", i se deschide mintea, e primitoare,
caut" febril r"spunsuri la întreb"ri pe care singur !i le
pune. Îl preocupau nu numai disciplinele de studiu din
domeniul teologiei, îl atr"geau !i !tiin#ele exacte, pe
care le considera „ferestre ale crea#iei deschise spre
infinitul tainelor dumnezeie!ti”. Aceast" chemare spre
tot ce înseamn" cunoa!tere, dublat" de o inteligen#"
ascu#it" !i de o sârguin#" f"r" odihn", va duce spre
o deschidere spiritual" spre tot ce înseamn" univers
uman, rar întâlnit" la orice categorie de intelectuali.
Uria!ul duhovnic din anii plini de rod ai maturit"#ii
începe s" creasc" înc" din anii ace!tia de seminar.
A în#eles un adev"r pe care pu#ini îl con!tientizeaz":
cunoa!terea nu e m"rginit" de gândire !i nu se
opre!te înghe#at" la un !ir de ra#ionamente reci.
E mai degrab" vedere interioar", împ"rt"!ire de
har. „Darul lui Dumnezeu”, spunea P"rintele în 2002,
citându$l pe Sfântul Grigorie Palama, „sunt ochi
duhovnice!ti cu care po#i privi întregul univers.”
%i ace!ti ochi i s$au deschis de timpuriu.
(Cf. Formula As, 2012.)

A urmat Facultatea de Teologie din Bucure!ti,
pe care a absolvit$o în 1942, unde a avut !ansa
s" studieze cu Mitropolitul martir Irineu Mih"lcescu
(1874$1948), înl"turat din scaun !i apoi ucis de
odioasa putere comunist" de dinainte de 1950, cu
Theodor M. Popescu (1839$1973), închis de acela!i
regim, între 1959$1964. Întâlnirea providen#ial" a fost
cea cu Nichifor Crainic (pseudonimul lui Ion Dobre,
1889$1972), profesor la acelea!i facult"#i din

Bucure!ti !i Chi!in"u, renumit prin poeziile sale
cutremur"toare create (!i #inute minte) în timpul
deten#iei. Acest mare teolog !i poet religios, membru
al Academiei Române (1940), a avut o influen#"
covâr!itoare asupra viitorului Preot, Duhovnic,
Predicator [cu litere mari!]. A fost un om care nu s$a
temut de regimul comunist. Caracterul, harul viitorului
P"rinte d"ruit s" împr"!tie lumina lui Dumnezeu,
a!teptau, parc", s" intre în rezonan#" cu un spirit
superior !i Destinul i$a favorizat întâlnirea cu acest
mare ap"r"tor al credin#ei ortodoxe. Tân"rul s$a
contaminat de verva, de felul poetic în care$!i turna
ideile teologice. Germenii harului s"u de predicator
au primit, ca pe
o lumin", influen#a
talentului oratoric al
lui Nichifor Crainic.
Marele îndrum"tor
a apreciat calit"#ile
studentului s"u !i
l$a propus pentru o
burs" în Germania,
la terminarea
studiilor. Cum
România era în
r"zboi, tân"rul
Galeriu a consi$
derat îns" c" e
datoria lui s"$!i
satisfac" stagiul
militar, s"$!i
slujeasc" #ara.
Cu facultatea termi$
nat" !i datoria de
osta! încheiat",
inten#iona s"
renun#e la via#a de
mirean !i s" intre în m"n"stire, s"$!i continue
preocup"rile pentru ascetic" !i mistic". Tat"l s"u,
r"ze! din neam în neam, n$a fost de acord !i,
pe vremea aceea, copii, chiar cu înv"#"tur" înalt",
ascultau de p"rin#i, mai ales de tat". Acesta i$a spus:
„Nu, b"iete, nu vei intra la m"n"stire. Te vei c"s"tori
!i vei face copii, pentru a duce mai departe numele
Galeriu” !i Constantin s$a supus, viitorul preot
urmându$!i destinul. 

La Biserica Zl!tari slujea P"rintele Toma
Chiricu#", iar viitorul Preot Constantin era
cânt"re#. În casa familiei Opri!an, rud"

cu P"rintele, a cunoscut$o pe Argentina, de 18 ani,
absolvent" a Institutului „Elena Doamna”, cu baca$
laureatul abia luat. Afl"m, din dest"inuirile prezviterei
Argentina Galeriu, în interviul realizat de Augustin
P"unoiu, publicat în ziarul Lumina, de mar#i, 18
august 2009, pp. 8$9: „S$au f"cut prezent"rile,
ar"tând scopul pentru care venisem, iar eu, când
am auzit, am ro!it pân" în vârful urechilor. Mi$a fost
ru!ine pentru o asemenea menire de a cunoa!te un
viitor preot !i de a face o c"s"torie pe via#" slujind lui
Dumnezeu cu cinste !i corectitudine. /…/ Avea ochii
str"lucitori !i un glas care te atr"gea. Sim#eai nevoia
s" stai lâng" el !i s"$l ascul#i.” %i tân"ra a stat lâng"
el !i l$a ascultat întreaga via#", devenind preoteas",
la doar o s"pt"mân" de la aceast" întâlnire.

P"rintele Constantin a slujit la bisericu#a de la
Podu V"leni, cu hramul Sfin#ii Arhangheli Mihail !i
Gavril, toamna, !i Izvorul T"m"duirii (prima vineri
dup" Pa!ti), timp de patru ani, bucurându$se de
na!terea primilor doi copii – Narcis !i Rodion. Ca
preot cu har, s$a f"cut cunoscut în comunele vecine
!i oamenii veneau la slujbele lui la Maslu, la Sfânta
Liturghie, ascultându$l cu bucurie cum vorbe!te. Via#a
n$a fost u!oar", c" erau ani de r"zboi !i de secet",
dar oamenii, în special b"trânele veneau !i le adu$
ceau „lapte proasp"t, câte un pui!or f"cut la cuptor,
o pâine cald"… ca s" nu duc" lips" p"rin#elul lor”.

Dup" cei patru ani, datorit" studiilor !i harului s"u,
a fost numit la Ploie!ti, la Biserica „Sfântul Vasile”,
în 1947. Aici !i$a îndeplinit menirea, cu total" d"ruire
!i sacrificii, timp de 26 de ani, devenind un simbol
al credin#ei ortodoxe în ora!ul re!edin#" de regiune
!i apoi de jude#, P"rinte Duhovnic !i Propov"duitor

iubit !i neuitat de oameni. F"r" exagerare, începuse
s" aib" aur" de sfânt. Veneau la slujba de la „Sfântul
Vasile” nu numai enoria!i de la alte biserici din ora!,
ci !i credincio!i din satele din jude#. Acest renume nu
putea s" scape ochilor vigilen#i !i urechilor care st"$
teau la pând" !i care !i$au intensificat supravegherea. 

Predicile sale erau ascultate cu r"suflarea
t"iat" pentru c" erau rostite cu un ton blând,
pe în#elesul tuturor, apropiate de via#a

omului !i pline de pilde !i sfaturi conving"toare. Tot
timpul era d"ruit Bisericii !i credincio!ilor, bolnavilor,
s"racilor, tuturor celor care aveau nevoie de ajutor.

Nu #inea seama de opreli!ti, se sim#ea om
liber, având acelea!i tr"s"turi cu Nichifor
Crainic !i al#i dasc"li din facultate, mul#i dintre
ei închi!i, dar nepleca#i noilor st"pâni. „P"rin$
tele, în loc s" se supun" !i s" sprijine efortul
autorit"#ilor de îndoctrinare a oamenilor, avea
curajul s" afirme c" nu Marx este înv"#"torul,
ci Iisus Christos. /…/ Era de la sine în#eles
c" trebuia înv"#at minte.” Un asemenea om
nu putea sc"pa Securit"#ii !i, în 1952, e
arestat a doua oar". „Prima dat", fusese în
1949, pentru c" nu$l denun#ase pe liderul
liberal Victor Nicolau, pe care$l ascundeau
socrii acestuia.” (Cf. Jurnalul Na#ional, luni, 5
apr. 2004, p. 24, în interviul luat lui Rodion !i
lui Cristian, de Andreea Ca!caval.) În ziarul
Lumina (vineri, 26 aprilie 2013), Adrian Nicolae
Petcu men#ioneaz" c", în 1949, P"rintele
a fost condamnat la trei luni închisoare.
„Din acest motiv, Securitatea !i autorit"#ile
s$au confruntat cu protestele credincio!ilor
de la «Sfântul Vasile», la care s$au ad"ugat
!i al#ii. Într$o not" a Securit"#ii se ar"ta cum
s$a produs o stare de spirit agitat" în rândul

credincio!ilor… ini#ial prin comentarii c" preotul
ar fi fost arestat !i depus la penitenciar din cauza
predicilor sale religioase. Aceast" stare de spirit –
se continua în document – s$a produs în rândul
credincio!ilor din regiune, care în mod obi!nuit
veneau în fiecare duminic" s" asculte predicile
acestuia. P"stori#ii P"rintelui, dar !i al#i preo#i, au
întocmit un memoriu cu semn"turi pe care l$au
înaintat autorit"#ilor. În consecin#", cei din Securitate
propuneau sanc#ionarea preo#ilor de c"tre autorit"#ile
biserice!ti !i ducerea unei munci de l"murire în
rândul credincio!ilor.” Totu!i, P"rintele n$a fost
eliberat decât la termen, adic" dup" trei luni. În
acela!i articol, autorul consemneaz" faptul c"
P"rintele a fost arestat, ca !i Mircea Ionescu$Quintus,
în „celebra noapte a Adormirii Maicii Domnului, acu$
zat de activitate depus" în PNL$Bejan, ca membru
al delega#iei permanente în anul 1946 /…/ !i a primit
o deten#ie administrativ" de 60 de luni de munc"
obligatorie”. Iat" !i dest"inuirea lui Mircea Ionescu$
Quintus: „Îl !tiam !i$l cuno!team ca slujitor al bisericii
«Sfântul Vasile» din ora!ul nostru, l"ca! în care
strângea numero!i credincio!i cu sfaturile !i predicile
sale. /…/ Ne$am reîntâlnit în noaptea de spaim" a
Sfintei Marii din 1952, la Penitenciarul de pe strada
Rudului, împreun" cu un mare num"r de de#inu#i
politici, to#i ace!tia, buim"ci#i !i trezi#i din somn, care
nu !tiau ce !i de ce li se întâmpl". Îmi amintesc !i
acum [28 sept. 2015] calmul !i senin"tatea P"rintelui
Galeriu, d"t"toare de lini!te, încredere !i speran#e
celor din jur. Dup" zile !i nop#i în care eram supu!i
unui inuman regim de izolare !i înfometare, f"r"
asisten#" medical" m"car celor b"trâni, ne târam ca
ni!te umbre, sprijini#i doar de îndemnurile !i predicile
numero!ilor preo#i afla#i al"turi de P"rintele Galeriu,
în p"timire cu noi.” 

Acela"i ziarist Adrian Nicolae Petcu,
adaug": „Începând cu 16 ianuarie 1953
a prestat munc" obligatorie la colonia

Peninsula Valea Neagr" de la canal, apoi din 13
octombrie acela!i an a fost mutat la centrul de triere
V"c"re!ti de la Bucure!ti. Totu!i, a fost eliberat la
23 octombrie acela!i an, revenind în mijlocul familiei
!i al p"stori#ilor s"i de la Biserica «Sfântul Vasile
cel Mare» din Ploie!ti.”

Neuitatul P!rinte Galeriu 
Elis RÂPEANU
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În toat! aceast! perioad!, în care so!ia a
r"mas singur", cu patru copii, f"r" niciun fel de
venit, enoria#ii, mai ales s"tenii din împrejurimi,

precum #i preo!ii slujitori la biserica la care slujea
P"rintele, au ajutat familia r"mas" f"r" sprijin cu cele
necesare traiului. La m"n"stiri se f"ceau slujbe la
care toat" lumea se a#eza în genunchi #i se ruga
pentru punerea în libertate a P"rintelui Galeriu.
$i a fost eliberat înainte de termen.

În leg"tur" cu aceast" eliberare, e important s"
not"m din interviul la care ne%am referit: „L%a sc"pat
Gala Galaction care i%a scris lui Petru Groza cam a#a:
Drag! Petric!, m! gr!besc. Adic" Gala era b"trân #i
se temea s" nu moar" pân" nu%l #tia pe tata liber.” 

În perioada care a urmat, P"rintele a reu#it
s"%#i construiasc" o cas". Cum a reu#it acest lucru
afl"m de la Doamna Preoteas" Argentina: „Când
credincio#ii s"i au aflat c" P"rintele a fost
eliberat, au început s" se scurg" c"tre biseric".
Erau a#a de bucuro#i c" sc"pase cu via!" încât
s%au hot"rât s"%i ridice o cas". Au pus um"rul
#i în câteva luni i%au ridicat%o. Au f"cut%o chiar
în curtea bisericii, s"%l #tie ap"rat de cruce
#i altar.”

Predicile, ascultate cu ochii pe fa!a lui
sl"bit", erau cuvinte de slav" adresate lui
Dumnezeu, dar #i rugi fierbin!i, apoi r"mânea
s" spovedeasc", s" dea sfaturi, s" cânte cu
cei prezen!i cântece care treceau prin inimile
pline de lumina credin!ei. Îmi amintesc titlurile
unor melodii care mi%au r"mas în suflet #i în
memorie: Un lung tren ne pare via"a, P!storul
blând, 'Naintea ta, Iisus iubit, Cruce sfânt!
p!r!sit! #.a. La spovedanie, omul se dest"i%
nuie#te nu numai preotului, ci #i sie#i, deschide
drumul spre sine, s"%#i con#tientizeze gre#elile
#i s" se îndrepte, s" simt" o u#urare. Zi #i
noapte era la dispozi!ia credincio#ilor, mai mult decât
un doctor. Era, de fapt, doctor al sufletelor, al celor
în necaz sau în cump"n", al dezn"d"jdui!ilor, al
celor care voiau s" le binecuvânteze o reu#it", un
eveniment etc. Câte cununii a oficiat pe ascuns, câ!i
copii a botezat cu fereal", numai Dumnezeu #i mul!i
credincio#i #tiu #i ast"zi! În acela#i timp, P"rintele,
care ne spunea adesea c" „omul nu e f"cut numai
din carne, ci #i din suflet ca s" iubeasc" #i din minte
ca s" judece”, acumula har #i cuno#tin!e noi. În 1973
sus!ine examenul #i ob!ine titlul de doctor în Teologie
cu teza Jertf! #i r!scump!rare – „O lucrare de
dogmatic" unanim apreciat" în mediul academic
al Bisericii.” (Pr. Dr. Nicolae Cojocaru, Evocare,
13 aug. 2014)

Odat" cu faima Bisericii „Sfântul Vasile” datorit"
slujbelor sale, cre#te #i renumele s"u. Vestea
predicilor sale, râvna cu care%l sluje#te pe Dumnezeu
sunt cunoscute #i apreciate de mai marii Bisericii
Române, care hot"r"sc s"%l transfere la Bucure#ti,
la Institutul Teologic Universitar (1973%1974). Apoi
P"rintele sus!ine concursul de lector universitar la
acela#i institut #i i se încredin!eaz" cursul de Teologie
fundamental" #i Istoria religiilor. Patriarhul Justinian
are în vedere talentul s"u de predicator #i%l propune
s" sus!in" concursul de profesor, func!ie îndeplinit"
între 1977%1991, la disciplina Omiletic" #i Catehetic"
– profil pe care l%a ilustrat cu d"ruire în toat" cariera
sa de cadru didactic universitar. Din 1992 ocup"
func!ia de profesor universitar consultant. Îndepline#te
#i func!ia de profesor la Universitatea din Târgovi#te,
predând Teologie dogmatic", precum #i la Facultatea
de Drept a Universit"!ii Ecologice din Bucure#ti
predând Istoria #i Filosofia religiilor.

La 1 ianuarie 1990 a fost numit vicar al Arhiepis%
copiei Bucure#tilor.

Credincio"ii din Bucure"ti îl #tiu drept
P"rintele Galeriu de la Biserica „Sfântul
Silvestru”, unde a slujit începând cu 1975,

parohie de care #i%a legat numele definitiv. Acumu%
l"rile spirituale, titlurile #tiin!ifice #i didactice, studiile
teologice, harul de duhovnic #i predicator, prezen!a
în activit"!ile publice au fost realiz"ri din anii în care
a slujit la Biserica „Sfântul Silvestru”.

A fost duhovnicul poetului Ioan Alexandru, cel ce
î#i doarme somnul întru Domnul în curtea M"n"stirii
Nicula din jude!ul Cluj, #i al lui Sorin Dumitrescu. Din
acela#i Jurnal Na"ional (5 apr. 2004), afl"m de gestul
s"u pios fa!" de Nichita St"nescu. Autorit"!ile statului

hot"râser" ca trupul celui decedat la 13 decembrie
1983 s" r"mân" la morg" pân" va fi depus la
Uniunea Scriitorilor. P"rintele Galeriu, cu acela#i
curaj cu care pe vremea lui Gheorghiu%Dej cununa
#i boteza în secret, s%a dus la Spitalul de Urgen!"
#i l%a luat, ducându%l la Biserica „Sfântul Silvestru”,
unde a fost privegheat cre#tine#te.

În interviul luat de Augustin P"unoiu (Lumina,
18 aug. 2009, pp. 8%9), la întrebarea „Cum era
slujirea înainte de '89?”, P"rintele Profesor Nicolae
Borda#iu, care a slujit aproape 40 de ani în aceea#i
biseric" cu P"rintele Galeriu, spune, printre altele:
„Pot spune c" faima pe care a câ#tigat%o P"rintele
Galeriu a fost mai mare înainte de Revolu!ie. Fiindc"
#tia s" vorbeasc" atât de frumos încât sufletul însetat
al credincio#ilor de toate nivelurile, de la oamenii cei
mai simpli pân" la filosofi ca Mihai $ora, to!i veneau

#i se apropiau de P"rintele Galeriu cu sfiala uceni%
cului care î#i caut" omul de care s" se sprijine în
deruta lui spiritual" #i sufleteasc". Aborda tot ceea ce
Evanghelia îi punea în fa!" ca necesar s" fie explicat
oamenilor. Predicile lui, a#a cum #tiu to!i cei care l%au
ascultat, cuprindeau, toate domeniile posibile, /…/
încât cuvântul lui era plin de erudi!ie, de adev"r, de
iubire, de cele mai simple lucruri pentru a fi în!elese
#i însu#ite de oricine le asculta.”

Sub titlul „Vuietul Duhului”, Cristian Curte consem%
neaz", pe internet, rânduri ap"rute în Formula As din
2012, cu m"rturii ale Doamnei Argentina: într%una din
zile, pe când se întorcea din ora#, s%a întâlnit cu un
om s"rman pe care l%a binecuvântat #i i%a dat câ!iva
b"nu!i& v"zându%l descul!, P"rintele s%a desc"l!at
#i l%a înc"l!at pe nec"jit. „Apoi s%a întors acas" în
#osete, senin de parc" ar fi umblat toat" via!a f"r"
nimic în picioare”.

Cum, la o anumit! vârst!, boala nu iart"
pe nimeni, #i P"rintele a c"zut la pat,
cu neputin!e care nu%i permiteau s"

se deplaseze. Dar mintea i%a r"mas lucid" #i inima
plin" de credin!". Suferin!a sa cea mai mare era c"
nu mai poate s" slujeasc". $tiind acest lucru, Sorin
Dumitrescu a f"cut un gest care a uimit lumea: la
sfâr#itul lui iulie 2003, când la biseric" s%au primit
moa#tele Sfântului Silvestru #i când avea loc o slujb"
deosebit" la care participa Preafericitul Patriarh
Teoctist, al"turi de care s%a aflat #i P"rintele
Arhimandrit Grigore B"bu# #i mul!i preo!i, Sorin
Dumitrescu l%a adus pe targ", pe u#a de la Sfântul
altar. A fost invitat s" rosteasc" #i Sfin!ia Sa un
ecfonis [formula de încheiere a unei rug"ciuni] #i
P"rintele a reu#it acest lucru. Faptul c" a fost adus
în Sfânta Biseric" la o slujb" special", i%a impresionat
pe credincio#i #i clerici.

Dar, #i la P"rintele Galeriu, ca la to!i muritorii,
dup" mari suferin!e, a sosit momentul s" p"r"seasc"
aceast" lume #i s" se mute la Domnul, la 85 de
ani neîmplini!i: s%a stins pe 10 august 2003. La
înmormântarea lui din ziua de 13 august 2003
au venit mii de oameni, de la pre#edinte de stat
#i pân" la !iganii umili care veneau s"%i cear" ajutor
#i binecuvântare. O prieten" a familiei mele, Dumitra
C"pri!", femeie credincioas", mam" exemplar",
care a !inut s"%i aduc" P"rintelui ultimul omagiu,
ne%a m"rturisit cum credincio#ii st"teau la priveghi,
ore întregi, ca la închinarea la moa#tele Sfintei
Paraschiva – ocrotitoarea Ia#ului, sau la ale Sfântului

Gheorghe – ocrotitorul Bucure#tiului. Înainte de a fi
coborât în mormântul din curtea Sfintei Biserici, de#i
era senin, soarele s%a înconjurat de un cerc straniu,
ca un curcubeu, vestind plecarea din lumea aceasta
a unuia d"ruit cu Duhul Sfânt. De acest curcubeu
aminte#te #i ziarista Mariana Georgescu în revista
Foi#orul de Foc (sept. 2010, p. 13): imaginea lui
„a r"mas adânc întip"rit" în memoria miilor de cre#tini
veni!i s"%#i ia r"mas bun de la unul dintre cei mai
de seam" predicatori ortodoc#i români din secolul
al XX%lea.”

Constantin Galeriu, acest P'RINTE –
pentru românul ortodox, acest cuvânt,
adresat p"rintelui care i%a dat via!" #i

P"rintelui care i%a înt"rit, în suflet, credin!a, are
valoarea de cuvânt sacru – s%a n"scut cu o lun" #i
„ni!el” înainte de 1 Decembrie 1918, anun!ând,
parc", Marea Unire #i reînvierea noastr" în Biblia
Neamului, astfel încât, la Centenarul împlinit,
condeiul a consemnat cu d"ruire:

De Centenar s$au pus la por"i
Drapele sfinte$ntru cinstire:
Christos a înviat din mor"i!
Românii$nvie prin Unire.

Aceast" personalitate de frunte a Bisericii
noastre a avut în"elegerea teologic! a na"ionalului,
dup" cum subliniaz" R"zvan Codrescu în interviul
pe care i l%a luat în septembrie 1999, publicat
în Ziua #i republicat în Certitudinea nr. 26, 2018.
De#i un articol nu ne permite s" ne mai extindem,
red"m câteva rânduri din acest interviu cu adânci
semnifica!ii, care poate fi considerat „testament
solemn”, l"sat de cel mai mare predicator român
al secolului XX: „Specificul na!ional, toate deter%
mina!iile care !in de o anumit" fiin!" na!ional",

nu sunt ceva inventat – nici interesat, nici dezin%
teresat – ci ceva DAT, concret, obiectiv”, „neamurile
sunt legate de o tradi!ie proprie, care se reflect"
în specificul lor, #i individual, #i comunitar”. „Întrucât
nu exist" umanitate pur", necondi!ionat", ci numai
umanitate întrupat" în na!iuni, r"spunsurile sunt
diferite, chiar dac" esen!ial convergente.” „În dreapta
credin!", cerul #i p"mântul comunic" prin iconomia
#i din cer, #i de pe p"mânt.” „Tradi!ia vie trebuie
recuperat" #i reasumat".” „Când s%au a#ezat pe
aici #i s%au cre#tinat slavii, noi aveam deja o tradi!ie
cre#tin" venerabil", ad"pat" la izvoarele bizantine.”

În noiembrie, 2018, cu ocazia împlinirii a 100
de ani de la na#tere, s%a organizat Simpozionul
Interna!ional P!rintele Profesor Constantin Galeriu –
predicator harismatic #i preot misionar, la Facultatea
de Teologie Ortodox" „Justinian Patriarhul” din
Bucure#ti, la care au participat preo!i, profesori
români #i str"ini, scriitori, oameni de cultur" din
România, precum #i studen!i ai Facult"!ii de Teologie.
Impresionant a fost cuvântul Preafericitului P"rinte
Patriarh Daniel, din care select"m câteva fraze drept
încheiere a acestui articol scris mai mult cu sufletul,
cu lumina lui Dumnezeu pe care mi%a insuflat%o în
copil"rie #i adolescen!" acest vindec"tor de suflete.

„Personalitatea sa dinamic" #i duhovniceasc",
fervoarea credin!ei #i dragostea sa pentru Ortodoxie
#i pentru poporul român trebuie cunoscute #i pre!uite,
fiind expresia bucuriei unui misionar m!rturisitor al
Jertfei #i Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. (subl. în
text) P"rintele Galeriu punea des accentul pe Înviere,
ca via!" nou" în Hristos, tocmai pentru c" a înv"!at
din Sfânta Evanghelie, din scrierile P"rin!ilor Bisericii
#i din experien!a sfin!ilor c" învierea ca dar se
prime#te prin credin"! #i preg!tire spiritual!, nu
doar se a#teapt!. Întreaga slujire pastoral$misionar!
a P!rintelui Galeriu r!mâne pentru noi ca o f!clie
de Pa#ti, care ne ajut! s! în"elegem mai bine taina
#i bucuria învierii sufletului din moartea pricinuit!
de p!cat, dar #i a preg!tirii omului pentru învierea
trupului (subl. în text), la venirea întru slav"
a lui Hristos, la sfâr#itul veacurilor.”

P!rinte Galeriu, binecuvânta#i$m! ca s"
m" pot ruga pentru Preacucernicia Voastr"
ca Dumnezeu s" v" ierte toate gre#elile

de voie #i f"r" de voie #i cu Drep!ii bine%pl"cu!i Lui
s" v" a#eze. Ruga!i%v" neîncetat pentru neamul
românesc, pentru !ara noastr" sfânt" – România.
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Încerc o tulburare
aparte, gândindu!m"
c" vorbesc cu primul

pre#edinte al Frontului
Popular din Moldova –

care s!a smuls, acum 30 de ani, din îmbr"$i#area
Imperiului Rus. Dar, s!o lu"m c"tinel. 

– Drag! domnule Ion Hadârc!, atunci când
m! gândesc la începuturile Mi"c!rii de Eliberare
Na#ional!, îmi amintesc mereu de poezia regretatului
Ion Vatamanu Ce vor scriitorii, lucrare care a fixat,
precum într$un certificat de na"tere, p!rin#ii con$
ceptuali ai Rena"terii în încercarea lor de a explica
poporului pericolul de moarte în care se afl!, în care
ne aflam cu to#ii. 

A#i putea schi#a un parcurs, ar!tând cum a fost
posibil ca, de la o mân! de oameni care recitau
poezii lâng! bustul lui Mihai Eminescu, s! se ajung!
la urcarea pe baricade a unei întregi republici?

– Mul!umesc pentru invita!ie la dialog, drag"
coleg" de lupt" #i de suferin!", Eugenia Bulat.
Recunosc, îns", c" m" aflu în fa!a uneia dintre cele
mai mari provoc"ri – plonjarea în abisul Memoriei #i
nu #tiu cum #i cu ce vom ie#i din aceast" vâltoare…

Memoria – acest scrin negru din zestrea
str"bunicii – nu are nici lac"t, nici z"vor #i nici cheie.
Are deasupra, sus, pân" sub grinda Casei Mari,
un munte de urzeli drept mo#tenire. Peste grele
covoarele anilor, scoar!ele anotimpurilor se a#tern.
Ca #i l"icerele drumurilor$c"r"rilor noastre b"tute, iar
peste ele – pânzele$prosoape albe ale zilelor ghilite
în apele repezi$curg"toare #i multe$multe vrafuri de
perne cu iluzii penite din pas"rea nemaiîntâlnit"…

N$am reu#it #i nici n$am îndr"znit în copil"rie s"
ridic capacul greu al scrinului ad"postit sub icoan".
Nici acum, sub povara anilor, nu cred s"$i ridic
carapacea aproape etan#". %tiu c" zac în adâncu$i
alese comori, chipuri dragi #i fapte de pre!, dar #i
mult" z"d"rnicie, bibelouri inutile, acte #i bancnote
devalorizate ale unor mari capitaluri, în care am
investit sub garan!ia vântoaselor. Deh, v"d c" unii î#i
încropesc memorii lustruite mai mult din vane orgolii.
Într$o recent" conferin!" academic", am prezentat
Jurnalul inedit al lui Nicolae Iorga, care jurnal,
ad"ugat la Memoriile dumisale, realizeaz" un tablou
magistral al României interbelice – efort de d"ruire
#i de oglindire în apele repezi ale Letei. Noi suntem
din  alt" epoc". Sub sovietici era riscant s"$!i !ii
jurnale. Experien!a scriitorului Alexei Marinat, con$
damnat la ani grei de pu#c"rie pentru c" !inea un
jurnal studen!esc, este ilustrativ" în acest sens. Nu
ne$a servit nici tradi!ia, nici rigoarea colec!iei docu$
mentare, nici in$disciplina scrisului, mai ales pentru
o perioad" de fr"mânt"ri extreme, când nici zile, nici
nop!i, nici cas", nici mas" de scris nu prea am avut.

Deci, aceasta mi$i starea. Stau umil în fa!a
Monstrului Memoriei, indolent, vorace #i de
nest"pânit. Acestea fiind spuse, la drum!

Subliniez din start c" voi aplica în cele
evocate o alt" gril" de interpretare, f"r"
a fi suspectat de tenta!ia de a demola

niscaiva monumente de mucava. (Nu$i în stilul meu
#i nici nu cred c" m$ar onora deschiderea unor astfel
de fronturi.)

Fiind în toat" aceast" perioad" fierbinte a anilor
1987$1991 în miezul (în gura) cuptorului politic, cred
c" am tot dreptul s"$mi asum, hai s"$i zicem, un
punct de vedere pe cât este posibil mai apropiat
evenimentelor consumate atunci. Providen!ialmente,
scriitorii au fost cei care, primii, au b"tut clopotele.
%$apoi cine al!ii, dac" nu scriitorii s" fie cei care
ar s"ri în ajutorul sanctissimei Maici a fiin!ei noastre
na!ionale, atunci când ea este alungat" din gr"dini!e
#i #coli în chilii de maici #i la în#irat tutunul? Întreg
imperiul vuie#te de adev"rurile dezl"n!uite despre
crimele staliniste, deport"ri, foamete, ocupa!ie, Gulag,
jertfele poloneze de la Katân, ru#ii ne scriu despre
calvarul moldovenilor (romanul Stuk v dveri/ O b!taie
în u"!), iar în fericitul laborator experimental, zis
RSSM, satrapul Victor Smirnov #i pre#edintele
Academiei, Al. Jucenko, caut" s" ne închid" gura

cu eticheta „sânki kulakov” (feciora#i de culaci),
în celebrul proces Vasile Vâ#cu!

A#adar, s" recapitul"m… În urma tragicului
accident al poetului Pavel Bo!u, scriitorii cer convo$
carea unui Congres extraordinar, iar CC$ul interzice
cu niet, niet, niet. Pân" la urm", se accept" o
Adunare general" (18$19 mai 1987), a#a$zisa
„Noapte furtunoas"”, unde vechea metod" partinic",
de numire a #efilor, este huiduit" #i se acord" „vot
de blam” partidului comuneacilor. Grupul de ini!iativ"
pentru adunarea semn"turilor #i transmiterea
clandestin", prin Valeriu Matei, aflat la Moscova,
a Adres"rii c"tre forurile centrale era constituit din
Nicolae Esinencu, Andrei Strâmbeanu, Al. Brodski,

Haralambie Moraru, Serafim Saka #.a. În func!iile$
cheie sunt ale#i Ion C. Ciobanu, prim$secretar, Iurie
Grecov (redactor$#ef al revistei Kodrî), Dumitru
Matcovschi (redactor$#ef al revistei Nistru, ulterior,
Basarabia) #i Nicolae Dabija (redactor$#ef al s"pt"$
mânalului Literatura "i arta). Caz unic de revolt" #i
frond" în tot spa!iul ex$sovietic. De aici încolo, începe
lupta deschis". În toamna aceluia#i an, subsemnatul
prezint" Plenarei Uniunii Scriitorilor (30 oct.) raportul
Rolul "i misiunea scriitorului…, în care, cu toate
elogiile inerente aduse perestroik"i gorbacioviste,
se pun problemele lichid"rii „petelor albe” din istoria
noastr", rostirii adev"rului despre limba #i identitatea
na!ional", restituirii #i reabilit"rii mo#tenirii literare
#i culturale a lui Constantin Stere, Nicolae Costenco,
Petru %tef"nuc", Nicolae &urcanu #.a.

Regretatul Valentin Mândâcanu, autorul
revolu!ionarului eseu Ve"mântul fiin#ei
noastre (Nistru, nr. 4, 1988), avea s"

recunoasc" faptul c" f"r" acel raport, nici eseul
domniei sale „n$ar fi fost cu putin!"”. Anume acea
Plenar" elabora, pentru prima dat", un amplu
Program istorico$literar #i socio$politic coerent, care
#i$a g"sit deplina reflectare în ulterioarele noastre
ac!iuni de Rena#tere #i de ie#ire din „epoca stagn"rii”
sau, cum zice undeva Andrei Lupan, din „mocirla
f"r" fund a republicii”. 

Îns" nu doar limba a fost preocuparea de atunci
a scriitorilor. A# zice chiar c" în jurul Limbii – axul
întemeietor al fiin!ei na!ionale – s$au !esut toate
celelalte probleme, la fel de vitale pentru existen!a
noastr".

O adev"rat" bomb" cu ceas „de#tept"tor” a fost
publicarea în presa central" a eseului lui Ion Dru!"
despre „ecologia sufletului” – P!mântul, apa "i
virgulele (iulie$august 1987!). O mân" fr"!easc"
ne întinde #i Carolina Kojevnikova, publicând în
Literaturnaia Gazeta eseul Durerea p!mântului (iulie
1987). Se angajeaz" în lupt" Gheorghe Malarciuc,
corespondentul special al LG pentru Moldova,
ecologi#tii Ion Dediu, Alecu Reni!" #i Al. Sefer,
scriitorul Serafim Saka (Tragic aerostat)' intervin
întru salvarea Saharnei Andrei Lupan #i Vera Verina'
împotriva falsific"rii istoriei se pronun!" istoricii Ion
Buga, Alexandru Mo#anu, Ion &urcanu, Gheorghe
Cojocaru, Pavel Parasca #.a.' tot mai demn r"sun"
glasul filologilor Silviu Berejan, Valentin Mândâcanu,

Ion Dumeniuk, Nicolae M"tca#, Constantin T"nase,
Vasile Bahnaru' economi#tii Sergiu Chirc", Petru
Soltan, Silvestru Maximilian, Mihai Patra# #.a.,
c"rora li se al"tur" juri#ti, ziari#ti, pedagogi, muncitori,
plugari #i, treptat, se formeaz" Fluviul!

– Lucrurile erau mai complexe, evident, de cât
le putea vedea "i pricepe un tân!r intelectual de la
#ar!. Cum urm!ream, totu"i, în mare, evenimentele,
"tiu c! evenimentele au pornit în tromb! "i cu forme
reperabile pentru întreaga popula#ie atunci când s$a
auzit de scrisoarea celor 66 de intelectuali, publicat!
în Înv"!"mântul public. Ne pute#i descrie mai detaliat
acest context "i eventual spune dac!, pe atunci,

avea#i deja ceva contacte cu raionul C!l!ra"i,
în care a#i candidat în 1989, în primele alegeri,
par#ial democratice, pentru Congresul Deputa#ilor
URSS? 

– În baza cerin!elor Programului US, se
instituie Comisia interdepartamental" pentru
studierea istoriei #i problemele dezvolt"rii limbii
moldovene#ti. Între timp, colportorul Al. Jucenko
p"r"se#te func!ia$cheie de pre#edinte al Aca$
demiei #i pleac" din republic". Este retras #i
„v"taful” comuni#tilor, Victor Smirnov, #i scriitorii
se preg"tesc s"$#i verse „n"duful” la cea de$a
XIX$a Conferin!" a PCUS, convocat" de Mihail
Gorbaciov pentru vara lui 1988. Îns" CC$ul mai
pune o piedic", declarând nelegitim" alegerea
delega!ilor Dumitru Matcovschi #i Ion Hadârc"
la aceast" conferin!". %i atunci, la 3 iunie 1988,
în deja celebra Sal" Mare a US din Chi#in"u,
este convocat" o alt" întrunire a intelectualit"!ii
neîmp"cate #i, la propunerea lui Andrei Vartic,
revenit de curând din republicile baltice, în baza

proiectului de Declara!ie preg"tit de mine pentru
Conferin!a a XIX$a, se constituie Mi#carea Demo$
cratic" pentru sus!inerea restructur"rii.

Celebra Scrisoare a celor 66 de intelectuali
publicat" în ziarul Înv!#!mântul public (17 septem$
brie), condus de neînfricatul Anton Gr"jdieru, apoi,
în replic", „anti$celebrele” Teze ale CC al PC$ului
S! afirm!m restructurarea prin fapte concrete, din
17 noiembrie 1988, teze care, de fapt, au stârnit un
nou val de scrisori, proteste, atitudini – marcheaz"
alte jaloane istorice, de care trebuie s" !inem cont
în analiza faptelor acelei perioade. 

Dou" detalii importante mai sunt de relevat
aici. În semn de protest împotriva Tezelor,
este anun!at" prima grev" studen!easc"

a nou$constituitei Ligi studen!e#ti de la Universitatea
de Stat din Moldova, se ini!iaz" un mar# pe str"zile
capitalei. Participan!ii sunt b"tu!i de mili!ia sovietic",
între al!ii – studenta Liliana Nicul"escu #i, la întrunirea
lor de la Teatrul de var", la 20 noiembrie 1988 (de
fapt, primul Cenaclu protestatar!), sunt invitat s"
citesc, întru sus!inere, poemul Gaudeamus$99, apoi,
în contextul Zilelor Dru!iene, la o alt" Plenar" festiv"
a US, consacrat" anivers"rii omagiatului, primesc
o depe#" de la Gheorghe Spinei, ulterior ministrul
Muncii, în care mi se relateaz" despre întrunirea
secret" de la CC, cu indica!ii pentru desf"#urarea
adun"rilor colectivelor de munc" pentru sus!inerea
Tezelor, care debitau enormit"!i împotriva trecerii
la grafia latin", întrunire în cadrul c"reia se ironiza
adunarea „prea multor cu#me române#ti” la mitin$
gurile noastre. Lucr"rile Plenarei au fost sistate.
Dru!" nu mi$a mai oferit cuvântul la serata oficial",
de#i figuram în program, iar Moscova a reac!ionat
trimi!ând aici o comisie special", care mi$a analizat
poemul tradus în rus" în care ceream, chipurile,
arderea Tezelor. S$a convocat #i un Soviet al
starei#inilor (greilor) la CC care cerea cea mai
aspr" pedeaps" pentru mine!

Astfel, „s$a c"lit o!elul” anilor '87$'88, din aceste
zbateri, pe aceste temelii conceptuale de trezire
a con#tiin!ei na!ionale s$a constituit #i mi#carea ce$
naclier" – produs firesc al tradi!iei scriitorice#ti prin
cenaclurile Miori#a, Dialog, Luceaf!rul, care au
func!ionat mai curajos sau mai târâ#$gr"pi#, în toat"
perioada premerg"toare.

De#teptatea prin datin"
De vorb" cu Ion Hadârc"

Eugenia BULAT
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Odat! cu constituirea Cenaclului Alexie
Mateevici, la 15 ianuarie 1989, pe Aleea
Clasicilor, de ziua na!terii !i sub protec"ia

privirii poetului na"ional Mihai Eminescu, se încheie
în mare procesul de constituire a amplei mi!c#ri
cenacliere, care a asigurat amploarea !i ireversi$
bilitatea mi!c#rii de Rena!tere Na"ional#, însufle"ite
în mod oracular de Sfânta Trinitate a numelor lui
%tefan cel Mare, Mihai Eminescu, Alexie Mateevici.

Anul 1989 debuteaz# astfel în tromb# !i, în
bun# m#sur#, sub semnul alegerilor exponen"iale…
Alegerea c#ii de urmat, alegerea proiectelor de legi
în privin"a limbii !i a grafiei, alegerea for"ei politice de
alternativ# la „nimicnicia” groas# din fruntea republicii
!i participarea la primele alegeri par"ial democratice
anun"ate de Gorbaciov.

Chiar atunci, în miez de ghenar !i în plin proces
de înaintare a candidaturilor în primul Congres al
deputa"ilor poporului din URSS, are loc întâlnirea
mea direct# cu grupurile de ini"iativ# cenaclier#,
din Nisporeni (Ion Bouro!, Ion Teleman, Victor
Rusu, fra"ii Adam, Maria Ciobanu, primarul
Constantin Oboroc !.a.) !i cea din C#l#ra!i
(Sergiu Cojocaru, %tefan Maimescu, Eugenia
Bulat, Daria Radu, Inga Dru"# !i Victor
Buruian#, Nicolae Pâr"ac, locotenent$colonelul
Gheorghe Delejan, so"ii Gheorghe !i Nadia
Pruteanu !.a.). &in minte apoi !edin"a public#
a Comisiei electorale pentru înregistrarea
candida"ilor, la Casa de cultur# din ora!ul
C#l#ra!i. O sal# arhiplin#, prezidiu, flori, fanfar#,
prosoape !i mult# orbec#ial# prin necunoscut. 

F#r# fals# modestie, platforma electoral#
a subsemnatului – cu ideea autonomiei
economice fa"# de centru, împropriet#rirea
"#ranilor, reabilitarea victimelor celor deporta"i,
adev#rul despre foametea din '46, lichidarea
„petelor albe” din istorie, învierea datinilor !i
revenirea la credin"a cre!tin# prin refacerea
bisericilor devastate de comuni!ti !i dreptul la
libera confesiune, au sunat ca un du! rece în
sal#, în contrasens cu bâlbâiala f#r# de sens a
contracandida"ilor, printre care !i nomenclaturistul
Grigore Eremei, cel care a fost marele perdant.
Ace!tia, mode!tii cenaclieri locali, mi$au fost apoi
persoane de încredere în campania extenuant#, din
sat în sat, prin cele dou# raioane care au servit drept
model de trezire !i de lupt# deschis# pentru întreaga
republic#! Dou# luni de campanie insomniac# au
f#cut realmente cât dou# decenii de trezire din
somnul cel de moarte. Ni!cani, Tuzara, Horodi!te,
R#ciula, R#deni, Hogine!ti, Temeleu"i, Sipoteni,
Hirova, Susleni, &ibirica !i, bineîn"eles, stefaniana
Bravicea – unul dup# altul satele c#l#r#!ene înviau
trezite de chem#rile Datinii, de un minunat cor
b#rb#tesc !i de tot mai încrez#toarele fe"e bise$
rice!ti… Mai ales, mi s$a întip#rit în memorie
întâlnirea de la Sadova, cu o sal# rece !i mahmur#,
dirijat# de „clanul Aghenie”, !i cu vocea înalt# !i
curajoas# a profesoarei de român# Eugenia Bulat,
apoi întâlnirea de sub cerul liber din fund#tura
C#b#ie!tilor, sub zloata prim#v#ratic#, cu oameni
uita"i, zgribuli"i, cu multe depe!e albe în mâinile
negre, b#t#torite de munci… Atâtea vie"i !i atâtea
sor"i mutilate! De multe ori am plâns în sinea mea
pentru acele suflete n#p#stuite, în care abia mai
pâlpâia scânteia speran"ei c# !i lor li se va face
Dreptate, cândva. %i ve!nica întrebare: De ce? 

Pentru ce ni s"a dat acest stra!nic canon
de teroare a istoriei? Ruperea z#gazurilor,
în#l"area frun"ilor !i rostirea adev#rurilor

noastre r#v#!itoare, ascunse vreme de decenii
în adâncul sufletelor de!teptate, se produceau, în
sfâr!it, tot mai f#"i! !i mai r#sun#tor sub ochii uimi"i
ai lumii, care uitase de existen"a noastr# !i de noi,
mo!tenitorii celei mai strig#toare la cer dureri
de dup# cel de$Al Doilea R#zboi Mondial.

Este aproape imposibil s# cuprinzi în câteva fraze
gr#bite dimensiunea !i profunzimea acelui val al
de!tept#rii ce cuprinsese, de la nord la sud, întregul
spa"iu al str#vechii Basarabii, cu tot cu Bucovina de
Nord !i sudul Basarabiei înstr#inat !i amor"it sub
ocupa"ie. Sutele !i miile de mitinguri, cenacluri, sacii
de scrisori, mun"i de probleme ridicate, noile celule
de sus"inere: Liga Democrat# a Femeilor, Mi!carea
Ecologist#, Liga Studen"easc#, Cenaclul Alexie
Mateevici cu toate celelalte cenacluri regionale,
Societ#"ile Istoricilor, Pedagogilor, Economi!tilor,

Juri!tilor – totul s$a pus în mi!care, mobilizându$se
!i orientându$se într$o singur# direc"ie, într$un singur
avânt. Prima jum#tate a anului a fost o continu#
prim#var# a trezirii la via"#.

– Colosul PC, al întregii nomenclaturi comuniste
din RSSM, era ca un zid de nep!truns "i se sim#ea
la fiece nivel. Este clar c! dvs., de la nivelul la care
era#i, v$a#i confruntat direct chiar la vârfurile lui cu
t!i"uri ascu#ite. Noi, pe linia orizontal! a întregii
republici, ne confruntam, la fel, cu acela"i zid. %tiu
îns! c! tocmai pe acel segment de timp societatea
civil!, bine restructurat!, a"a cum a#i spus, a f!cut
corp comun cu liderii ei pentru a se revalorifica
întreaga istorie mincinoas! cu care ne acoperiser!
ultimii 50 de ani, s! creeze structuri de rezisten#!
"i de atac. Cum au evoluat lucrurile în continuare
din perspectiva dvs., a unui om implicat atât
de profund "i la nivel atât de înalt? 

– La 20 mai, în aceea!i sal# istoric# a Uniunii
Scriitorilor, în baza Mi!c#rii democratice !i a celorlalte

nuclee de sus"inere, s$a convocat Primul Congres de
constituire a Frontului Popular din Moldova. &in minte
ca azi alerta kaghebi!tilor care au alergat la US s#
ne spun# c# întrunirea este ilegal# !i c# urmeaz#
s# ne risipim pe la casele noastre. Unii „patrio"i”, de
fric# au !i luat$o la s#n#toasa. Profitând de imunitate,
am pus atunci piciorul în prag !i am declarat c#, în
calitate de deputat al poporului din URSS, îmi asum
întreaga responsabilitate pentru desf#!urarea ac"iunii.
A!a cum am f#cut$o, de altfel, !i în cazul convoc#rii
Marii Adun#ri Na"ionale de la 27 august 1989…
Pân# atunci, îns#, pân# la apari"ia legisla"iei privind
trecerea la grafia latin#, semnalez apari"ia primelor
publica"ii în grafie latin#: Glasul Na#iunii, sub
conducerea Leonidei Lari, Literatura "i arta, dirijat#
de Nicolae Dabija, !i ziarul FPM, De"teptarea. Îns#
nu dormeau nici structurile kaghebiste. În paralel,
sub tutela ziarului &'()*+,-. /'01-(2., pe baza
întreprinderilor conectate la complexul militar unional,
au ap#rut mi!c#rile rusofonilor, 3124+*(' !i &'56,
structuri$tampon, care au stimulat, la scurt timp,
grevele „proletarilor uni"i” ai Tiraspolului împotriva
limbii !i grafiei latine.

Mirosea a praf de pu#c!… Treceam atunci
cu to"ii prin încerc#rile unui adev#rat cerc
de foc, care ne ardea con!tiin"ele !i ne

purifica suflete!te. Eram martorii !i, implicit, actorii
unor nemaipomenite fenomene istorice derulate în
lan": dispari"ia lag#rului socialist, c#derea regimurilor
comuniste din Europa de Est, pr#bu!irea Zidului
Berlinului !i unificarea celor dou# Germanii. Speram,
în sinea noastr#, c# iat#$iat#… 

La Moscova, ne$am înscris, împreun# cu
Constantin Oboroc, în Grupul parlamentar
Interregional, condus de Boris El"in !i Andrei
Saharov, sus"ineam toate ini"iativele bulversante
elaborate de Grup: retragerea for"elor armate din
Afganistan, revizuirea vechiului Tratat de formare
a URSS$ului, abolirea articolul 6 din constitu"ia
sovietic# privind exclusivitatea puterii partidului
comunist, proclamarea limbilor republicilor unionale
drept limbi de stat, examinarea !i anularea Tratatului
Molotov$Ribbentrop etc.

Chi!in#ul fierbea… Se apropia ziua de 28 iunie.
'()*+,-. se preg#tea s# s#rb#toreasc# ziua ocup#rii
Basarabiei !i trebuia s# reac"ion#m adecvat. Am

prevenit autorit#"ile c#, dac# iese m#car un grupuscul
în strada 28 iunie (acum, Veronica Micle), vor suporta
consecin"ele. %i n$au ie!it. În schimb, Frontul Popular
a convocat în pia"# un miting de doliu. Pentru
ilustrare, reproduc aici un fragment din scenariul
p#strat în arhiva personal#:

Mitingul autorizat
din 25 iunie 1989, organizat de FPM.
Chi"in!u, Pia#a Victoriei, orele 1.00 – 17.00

I. Momente organizatorice:
1. Mitingul începe cu „Limba noastr!” –

responsabil Sergiu Burc!.
2. La tribun! – numai tricolorul cu panglic!

neagr!.
3. Dup! r!sunarea „Limbii noastre”, la tribun! apar

Ion Hadârc! "i Gheorghe Ghimpu care vor conduce
Mitingul.

4. Responsabili de analiza scrisorilor – Ala
Mândâcanu, Iurie Plugaru "i Tudor Cernencu.

5. Responsabili de gard! – Gheorghe
Mârzencu, Grigore Patra"cu, G. Suruceanu,
N. Scripnic, M. Banaga…

Se asigur! intrarea liber! c!tre cl!direa
Consiliului de mini"tri:

De la tribun! pân! la str. Pu"kin – r$nul
Ialoveni

De la tribun! pân! la str. Gogol – r$nele
Str!"eni, C!l!ra"i…

(În total, 5 pagini de text, cu nume
!i subiecte concrete ale vorbitorilor.)

Spre completarea subiectului,
reiau aici !i o depe!#, din 1990,
a unui cenaclist din Flore!ti – Tudor

Necul#i"#: „Dle Pre!edinte, dac# FPM a proclamat
ziua de 28 iunie '90 zi de ocupa"ie !i de doliu, din
ce cauz# M. Snegur, la sesiune, a respins acest
lucru !i to"i deputa"ii l$au sus"inut? Asta a fost
f#cut împotriva vrerii poporului…”

Pe lâng# alt miting, cel de la 23 august, consa$
crat celor 50 de ani de la semnarea odiosului pact
sovieto$german, care a condus la declan!area celui
de$Al Doilea R#zboi Mondial !i la raptul Basarabiei,
pe lâng# convocarea Marii Adun#ri Na"ionale de
la 27 august, moment de vârf în istoria Mi!c#rii
de Eliberare Na"ional#, care necesit#, probabil,
o rememorare aparte, "in s# m# opresc aici asupra
unui alt eveniment cenaclier, mai pu"in comentat
de cronicarii timpului. 

La începutul lunii august am fost anun"at de
Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM (formula
timpului) s# conduc, în calitate de deputat al
poporului, Comisia de anchet# privind agresarea
fizic# de c#tre mili"ia sovietic# a membrilor cenaclului
muzical$literar Vatra din Bender (Tighina). Împreun#
cu avocatul Gheorghe Amihalachioaie !i cu al"i
exper"i, am avut o serie de întâlniri cu autorit#"ile
ora!ului: prim$secretarul &îmai, procurorul ora!ului –
Melnic, !efii executivului, ofi"erii de mili"ie, liderii !i
membrii cenaclului: Nicolae %umleanschi, Nicolae
!i Lucia Racovi"#, Iepure, Cibotaru !.a. Cenaclul
Vatra a fost înregistrat în luna decembrie la executivul
or#!enesc !i î!i desf#!ura activitatea în conformitate
cu planul aprobat din timp (!) de Sec"ia de cultur#.
Preponderent, ac"iunile se desf#!urau în Parcul
de var# Octombrie. Pentru fiecare !edin"# trebuia
depus# o cerere suplimentar#. %edin"a anun"at#
pentru 2 august nu a fost avizat#, liderii au fost
anun"a"i cu întârziere !i cei circa 100 de participan"i
întruni"i în parc s$au pornit în mar!, cu Tricolorul sus,
c#tre Executiv, ca s# l#mureasc# situa"ia. În drum au
fost soma"i s# se împr#!tie !i s# coboare Tricolorul,
apoi s$a trecut la represalii. Au fost b#tu"i Boico,
%umleanschi, Doncoglov, iar cel mai mult a suferit
Grigore Vârtosu, luat la bulane de circa 10 mili"ieni.
Colegii i$au s#rit în ap#rare !i l$au salvat cu greu.
Au fost intentate dosare contraven"ionale.

Am depus !i un Raport c#tre Prezidiu, dar totul
a murit în sertarele birocratice. Am relatat succint
acest caz pentru a demonstra cum se desf#!ura
activitatea cenaclier#, în majoritatea centrelor
raionale, cu autorit#"i de partid ostile proceselor
de rena!tere, !i mai ales pentru a sugera în ce stare
de spirit s$au adunat compatrio"ii no!tri la Marea
Adunare Na"ional# de la 27 august 1989. 
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Toamna lui 1989 s!a dovedit a fi mai fierbinte
decât vara. În curând, dup" istoricele decizii
privind limba de stat, recunoa#terea identit"$ii

lingvistice #i revenirea la grafia latin", s!au declan#at
ridicolele greve împotriva limbii, de fapt, împotriva
libert"$ii noastre na$ionale. Frontul popular este
învinuit de toate relele din $ar", au loc ciocniri,
manifest"ri „nesanc$ionate” ale „neformalilor”.
De 7 noiembrie, FPM opre#te coloana de tancuri
sovietice pornite s" defileze spre centrul capitalei.
„S"rb"toarea” fiind compromis", fiind aresta$i #i
molesta$i în subsolurile Ministerului de Interne mai
mul$i participan$i, pe 10 noiembrie, ministerul este
asaltat cu pietre, r"ngi #i cocktailuri „Molotov”!

Era înc" un episod care risca s" se transforme
într!o mare baie de sânge, aidoma celor din
Kazahstan, Georgia etc.… În fine, pe 22 decembrie
cade regimul Ceau#escu, are loc a#a!zisa revolu$ie,
deturnat" de structurile vigilente #i omniprezente.
Marele vis al Unirii se amân" – pân" la Podul
de Flori, pân" la proclamarea independen$ei fa$"
de imperiul pr"bu#it între timp, pân" la…

Anii '90, cu alegerea primului parlament
„democratic”, zdruncinat puternic de separati#ti,
comuni#ti, agrarieni #i alte cozi de topor% puciul%
r"zboiul moldo!rus de pe Nistru #i reculul anti!
democratic sunt teme arhicunoscute #i nu este
cazul s" le mai discut aici. 

– Cum estima!i activitatea deputa!ilor în primul
nostru Parlament ales în mod democratic veni!i din
partea C"l"ra#ilor (deputa!ii Frontului, dar #i ceilal!i,
care au p"truns în legislativ, propulsa!i de structurile
partidului unic, cu care ne confruntam direct #i
nemilos în teritoriu)? Crede!i c" ace#tia #i$au

valorificat pe deplin poten!ialul?
– Despre grupul parlamentar al c"l"r"#enilor,

ce pot s" zic?... Dac" ar fi fost cu to$ii pe platforma
Frontului Popular, era altceva... Încerc s"!i rememo!
rez: &tefan Maimescu, Ion Munteanu, Simion
Gurghi#, Tudor Bobescu, Petru Caterev, Alexandru
Burian, primul secretar al comitetului raional de
partid Tudor Olaru… C" au votat Independen$a
#i alte hot"râri „epocale” – bravo lor! În rest, afar"
de &tefan Maimescu, cel mai activ deputat în comisia
de validare #i etica deputatului, mai nimic… 

– Spunea marele Noica: „Când cape!i un r"spuns,
te luminezi. Când pui o întrebare, luminezi lucrurile.”
Care este întrebarea pe care a!i fi dorit s" v$o
adresez #i... nu m$am priceput? 

– Da, noi #i Noica… Ce idee splendid": atunci
când pui o întrebare, luminezi lucrurile! Vorba e c"
noi în#ine am fost (#i am r"mas în acest spa$iu uitat
de lume #i de Dumnezeu) o întrebare, un mare semn
de întrebare, care î#i mai a#teapt" sau, mai exact,
care este în c"utarea propriului r"spuns.

Pentru c", vorba vine, acela#i Noica zice: „Dac"
e în noi ceva mai adânc decât noi în#ine, s" uit"m
de noi în#ine #i s" ne amintim de noi…” Iat" c"
ne!am amintit #i de Noi.

Tuturor c"l"r"#enilor, celor care mi!au fost al"turi
#i m!au sus$inut în acele vremuri, le port în suflet
adânca mea recuno#tin$". Pentru faptul c", în fond,
nu pe mine ne!am sus$inut atunci, ci pe NOI. A fost
temeinic" #i de durat" sus$inerea? Timpul le va
judeca pe toate…

O întrebare nerostit" ar fi cea formulat" de Paul
Goma pe coperta c"r$ii cu acela#i titlu: Unde am
gre#it? Problema e dac" a fost o gre#eal", un

concurs de împrejur"ri nefaste sau o predestinare
de a r"mâne în faza de „neatârnare”, vorba aceluia#i
Noica, comentând independen$a poporului român,
c" #i!a dorit neatârnarea, adic" suspendarea în
indecis…

Iar întrebarea!cheie este dac" a fost sau
nu posibil miracolul Re!întregirii? Dup" tot ce
s!a întâmplat cu noi, dup" euforia victoriilor

de!o clip" #i amarul e#ecurilor în lan$, dup" umila
mea experien$" în Senatul României #i dup" lectura
multor surse istorice, monografii #i m"rturii ale politi!
cienilor dâmbovi$eni, pot afirma doar c" r"spunsul
nu era la noi. Era la Bucure#ti, la Poart", la Moscova,
la Washington sau nu mai #tiu unde. &i nu #tiu dac"
mai are rost fr"mântarea. Este un punct de vedere
subiectiv, ca #i aceast" deduc$ie subiectiv" valabil"
doar pentru mine personal: n!am #tiut la începuturi,
cu siguran$a neini$iatului, c" sunt cucuie care se
adun" nu doar în c"dere, dar #i în urcu#. Ultimele –
cu mult mai grele #i mai dureroase decât primele…

– V" mul!umesc din suflet pentru acest interviu
#i rog iertare pentru s" am îndr"znit s" v" provoc s"
ridica$i capacul greu al scrinului ad"postit sub icoan".
M" dep"rtez de discu!ia cu dvs. cu gustul amar ar
realit"!ilor noastre înmul!ite la puterea tuturor Marilor
Adun"ri Na!ionale pe care le port în suflet #i cu o
întrebare grea ca piatra: dac" r"spunsul nu era #i nu
e la noi, atunci unde e? %i cum facem ca, în pofida
victoriilor de!o clip" #i amarul e#ecurilor în lan$,
împotriva legii gravita!iei înse#i, s" g"sim r"spunsul.
%i acest r"spuns s" fie unul întru salvarea noastr"... 

– Cu o rândunic", se zice, nu se face prim"vara.
Poate cu o Carte, cine #tie…

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

C"ldur"
Armenuhi Sisyan (Armenia)

Amintirea îmi înghea#" între degete,
ochii mei o fixeaz" încremeni#i,
în timp ce p"s"ri dezn"d"jduite
se îndreapt" spre #inuturi mai calde.

A vântului izbând" e aceasta,
nicidecum un triumf al inimii.
Obrazul meu nu se îmbujoreaz"
atins de ar$i#a amintirii.

Cuvintele!mi iau calea zbur"toarelor:
odihna $i!o g"sesc în cuibul poeziei

Lumin" în dep"rt"ri
Camiña Navia Velasco 
(Columbia)

În dep"rt"ri, la orizont,
se distinge un verde 
de culoarea speran%ei,
lumin" în r"s"rit,
lic"r în agonie,
scânteie temerar", st"ruitoare,
ce nu se poate stinge.
Un cântec de departe
sus%ine orizontul,
f"g"duind o alt" zi,
promisa îmbr"#i$are.
Cu ochii larg deschi$i
scruteaz" cerul dup" steaua aceasta
în dezmierd"ri de mâini,
trezind corpuri ce simt
c" mâine va fi totul.

Firmamentul
Sigurdur Pálsson (Islanda) 

Firmamentul sumbrei dimine#i
scap"r" prin ochi de întuneric
s"getând inimi de zori

numitul firmament,
se înf"#i$eaz" liber
$i complet autarhic 

scânteietoarea bolt"
liber" $i vivace

ne a$terne în fa#"
un nou câmp senzorial
o nou" degajare de for#e 

câmpul de energie al poeziei

George Baciu, coordonator, Sub lacrima Eminescului (gânduri despre
sufletul românesc), Edit Moro$an, Bucure$ti, 2021

S" ne întoarcem mereu la Eminescu! De îndat" ni se va lumina mintea
#i ni se va înt"ri credin$a în Neamul #i 'ara în care am venit pe lume, iar
cine vrea s" citeasc" vremurile, s" citeasc" pe Eminescu. A#a fac englezii cu
Shakespeare, germanii cu Goethe #i Schiller, grecii cu Pindar, ru#ii cu Pu#kin,
precum #i alte popoare cu geniile izvorâte din vatra lor.

De când poetul Tudor Arghezi l!a numit pe Eminescu „sfântul ghiersului
românesc”, de atunci am iubit mai mult pe Eminescu, iar pe Arghezi l!am z"rit
stând la tain" cu sfântul Mihai, din Ipote#tii Boto#anilor, care!i a#eza literele
în Cuvânt!

Cine!i aduce omagiu lui Eminescu, intr" în lumea scrisului s"u din poezii,
proz" #i vehemen$a ziaristic" a Timpului, care l!a dus în spa$iul etern!

Fiecare român se nume#te Eminescu! (Î.P.S. Calinic Arge#eanul, Arhiepiscop
al Arge#ului #i Muscelului, la finalul textului „Eminescu este viu”, pag. 15!16.)

Victoria Milescu, O sut$ #i una de poezii, Editura Academiei Române,
Bucure$ti, 2020

Cuprinzând o selec$ie de extrem" reprezentativitate din versurile publicate
începând cu primul grupaj de volume de dup" 1990, de la Welcome December/
Bun venit, Decembrie (ed. bilingv" român"!englez", versiunea englez" apar$inând

autoarei, Editura Fiat Lux, 1994), reeditat", la
Editura eLiteratura, 2013, %lefuitorul de lacrimi
(Editura Eminescu, 1995), Izbânda furat" (Editura
Albatros, 1995), pân" la Inim" de iepure (prefa$"

de Cezar Iv"nescu, Casa Editorial" Odeon, 1998) #i întregit" cu texte preluate
din cele mai recente volume ale autoarei (Deriva sentimentelor, 2016, Strada
L"custei, 2017, Por!ia de existen!", 2018, Biografie cu p"s"ri, 2019), spa$iul
poetic din antologia de fa$" se dovede#te al unei interiorit"$i intens colorate
de sentimentul absurdit"$ii #i tragismului vie$ii. (…)

Asociate unei lecturi
globale, la modul antologic,
cele o sut" #i una de poe!
me cuprinse în volumul de
fa$" reu#esc s" configureze
un discurs original în plin"
desf"#urare, tinzând spre
conturarea unui talent
debordant, de o profund"
elocven$" plastic", cu #anse
indiscutabile de a!#i câ#tiga
o popularitate tot mai
pregnant". (Marin Iancu,
antologator #i prefa$ator
al volumului, în prefa$a cu
titlul „Poezia în actualitate”)

Semn(al) de carte

Totul se schimb", 
totul d"inuie

Germain Droogenbroodt

Nenumit$ este obâr#ia 
cerului #i p$mântului (Lao Tse)

S!au petrecut atâtea lucruri
dar tot nu se schimb" nimic

doar aparent
sunt transform"ri
altfel decât cele obi$nuite

nu ne r"mâne mai nimic
care s" ne aminteasc" ceva $tiut

de$i c"rarea!ntortocheat"
ce duce spre iluminare,
nu s!a schimbat $i!n continuare
se întrez"re$te 
dincolo de tot ce!i aparent.

Podul de reviste
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Seniori ai culturii

Poezia lui Dumitru
Ichim este înc!rcat!
de sensuri. Ele vin

dintr"o sensibilitate subtil!
sau din semnifica#ii religioase,
cu trimiteri la teme filosofice
$i la în#elepciunea c!r#ilor
sfinte. Poetul o face cu farmec,
charism! $i de multe ori cu

umor. Când vorbe$te, ascult!! Nu $tii niciodat! care
va fi urm!torul s!u subiect de conversa#ie, ce poate
merge de la Fear and Trembling de Kierkegaard, la
Ortega y Gasset, la profilul psihologic al apostolilor,
sau la sfâ$ietoarea muzic! duduk.

Citindu"l, consta#i c! textura poeziei sale este
complex!, multidimensional!, exprimat! pe mai
multe planuri de în#elegere, de abstrac#ie, unde
semnifica#iile fac trimiteri între p!mântesc $i spiritual.
De exemplu, volumului Tu !tii c" te iubesc are sensuri
adânci, dar el poate fi abordat, ba chiar $i gustat, la
diverse niveluri de abstrac#ie. Cu to#ii sim#im c! e
ceva pre#ios, divin, în poezia lui Dumitru Ichim, îns!
pu#ini sunt în stare s! cutreiere prin p!durea
semnifica#iilor religioase. Cei mai mul#i reu$esc s!
admire doar de pe margine, fiecare luând cu sine atât
cât poate duce… Pentru to#i îns!, chiar $i pentru cei
ce nu au acces la adâncurile semnifica#iilor filosofice
$i religioase, poezia ichimian! r!mâne fermec!toare.
Are un diafan anume, o dulcea#! a limbii ce coboar!
direct de la Neculce $i pe care p!rintele continu! s!
o poetizeze, s! o transforme, ba chiar s! o inoveze,
nu doar ca limb!, ci $i ca mod de în#elegere
a teluricului $i a sacrului.

M! voi referi la una dintre multiplele teme
abordate de Dumitru Ichim, $i anume, la inocen#a
copil!riei. Ea exprim! candoarea descoperirii iubirii,
dar $i a mor#ii (ca în cazul poeziei Puiul de !arpe),
pictând sufletul neprih!nit al copilului $i uimirea la
confruntarea misterelor vie#ii, precum $i a tenebrelor
mor#ii: Râul copil"riei mele/ era puiul de !arpe,/
îmbr"cat în p"reri de argint/ !i solare inele.// Cât
îi pl"cea/ de#a ascunsul cu mine!// Când p"rin$ii nu
ne vedeau/ curgeam amândoi,/ prin necositele ierbi,/
pe furi!,/ ay, ya, ya, ya/ ...necositele ierbi,/ spre
comorile lui!/ Fl"c"ri rotunde –/ rubinele din zmeuri!/
!i câte agate,/ cu noaptea în fagur!/ Rugii de mure/
spre noi se#nchinau/ pân’ la p"mânt/ vistiernici!//
„Iat",/ îmi spunea puiul orfan,/ acolo#n adânc de
p"dure/ apusu#i dumbrav" de cerbi/ slujind Sfintei
Vineri,/ acelea#s palatele ei/ cu balcoane suflate

în aur,/ dar grij" s" ai c" la poart"/ de straj" e, f"r"
de lan$,/ un balaur.”// Îl b"gam în sân/ !i#mi ie!ea prin
buzunare/ pozna! !i râzând,/ era ca vorba mamei
de blând.// De#mi era sete,/ mi#ar"ta z"mosul burete./
%i ce caraghios...!/ Râdeam amândoi,/ pân" dincolo
de soare,/ când „p"l"ria !arpelui”/ !i#o punea pe#o
ureche pe dos.// Cât o fi fost de târziu/ când cu dor
de p"dure/ c"tre mine a curs înspre !coal"?// ...în
rest, nu mai !tiu./ Printre#mp"iatele p"s"ri,/ !i alte/
materiale didactice,/ din acele zile,/ ni l#au adus în
clas" –/ o foaie uscat" despre reptile.// Dar eu plân#
geam !i la nimeni n#am zis/ de râul oprit, de râul ucis...

Poezia spune tot ce are de spus. Nu po#i
nici m!car s! faci o selec#ie de versuri, f!r!
s! ciunte$ti frumuse#ea întregului. Puiul de

$arpe aduce câteva elemente de basm românesc
(balaur, palate suflate în aur, poate chiar $i rubinele
din zmeuri$/ $i câte agate etc.) 

Poezia Feti$a cu chibrituri (dedicat! memoriei
Floric!i Ba#u Ichim, so#ia poetului), aduce $i ea
elemente din lumea basmului, atât de la Hans
Christian Andersen citire, dar mai ales din basmul
românesc. Aici vorbim despre Împ"r"$ie (Împ"r"$ia
noastr"/ era din p"dure/ !i pân"#n Orionul înalt),
despre un prin$ (Împl"to!at în coaj" de mesteac"n/
o ap"ram de zmei,/ eram prin$ul ei) !i despre un
balaur (Odat" i#am scos din c"lcâi/ un dinte#ascu$it
de balaur/ ce#a vrut s" mi#o fure).

Remarc!m magia pove$tii de dragoste, precum
$i mici strecur!ri de sfin#enie (amintind de Sfânta
Duminec! $i Sfânta Vineri). Este o od! adus!
purit!#ii, ingenuit!#ii sufletului de copil, în toat!

minun!#ia lui, la care particip! întregul univers. Toate
punctele cardinale sunt prezente, precum $i cerurile.
Vorbim despre miaz"noapte de brazi, sau despre
îndr"gosti$ii/ cu toate cerurile tineri,/ [ce c"rau] spre
apus r"s"rituri.

Printr!o conspira"ie universal#, întreaga
natur!, de la iaz, izvor $i p!dure la Cerbi
[ce] se#nchinau/ printre brazi ca prin schituri,

toate privesc $i ascult!, p!strând secretul iubirii
curate: Ne iubeam/ înainte ca#n lume s" fie iubire,/
din dragoste f"r" s" !tim/ decât firul de cântec,/
pu$in mai sub$ire/ ca dorul/ când cetina sub lun"
!i#adoarme/ izvorul. Firul pove$tii pare s! se desf!"
$oare, pân! la un punct, simplu $i firesc: Când vei fi
mare,/ spuneam Feti$ei cu Chibrituri,/ o s" te#mbrac
în borangicul lunii/ ca voal de mireas"/ !i#o s"#$i
fur din poveste condurii…,/ dar ea se întrista/ ca
buciumul când ofteaz" p"durii/ pân" dincolo de
moarte/ !i dincolo, spre#altfel de r"s"rituri./ „Eu o s"
fiu departe/ pe unde începutul un altuia e vam"…”/
a!a#mi gr"ia Feti$a cu Chibrituri/ care doar mie#mi
spuse cum o cheam".// În alb ca o mireas"…/
Se#ngr"m"dea tot satul/ cu flori !i cu s"ruturi,/ dar
mie Sfânta Vineri,/ (care venise din $ara noastr"
veche)/ se#apropie !optindu#mi la ureche,/ a!a ca o
fântân"/ cu luna prins"#n ciuturi:/ „Nu plânge pentr#o
vreme cu mine#o s" r"mân"/ pân" când florile or
s"#i înve$e glasul/ !i#or s#o urmeze/ în alai de fluturi”.

Vorbim aici despre o nunt! în moarte? S! fie oare
aceasta o (re)înviere, o (re)na$tere (…când florile or
s"#i înve$e glasul/ !i#or s#o urmeze/ în alai de fluturi)?
Sau poate e via#! în nemurire? O dragoste dincolo
de grani#ele lumescului?

Spre deosebire de al#i poe#i, la Dumitru Ichim
iubirea e neprih!nit!, are ceva angelic, e un diafan
pe care nici nu"l po#i prinde în cuvinte, dar prin care
poetul transmite o întreag! simfonie de tr!ire. Cred
c! numai prin muzic! mai gustasem a$a nuan#! fin!,
subtilitate $i duio$ie – ceea ce nu cred c! fusese
posibil prin cuvânt. Pân! acum.

În plus, Dumitru Ichim este unul dintre pu#inii
români care p!streaz! înc! bog!#ia original! a limbii
$i tr!irii noastre, exprimate prin fine#ea nuan#elor
lingvistice, culese direct din gura vorbitorului local,
înainte de a fi trecut prin faza limbii de lemn. Poetul
Ichim este de#in!torul unei comori extraordinare, a$a
cum rar se g!se$te ea, chiar pe mo!ie… rev"rsat"
(referindu"m! la versurile lui Alexei Mateevici: Limba
noastr"#i o comoar"/ În adâncuri înfundat"...).

Pr. Dumitru Ichim

De unde începe omul
Milena MUNTEANU

Preotul scriitor Dumitru Ichim s!a n#scut la 14 august 1944,
în comuna D#rm#ne$ti, jude"ul Bac#u, în familia cânt#re"ului
bisericesc Dumitru Ichim. Urmeaz# Seminarul Teologic de la

M#n#stirea Neam"u (1959!1964), liceul teoretic, f#r# frecven"#, la Moine$ti,
în 1969 absolv# Institutul Teologic de grad universitar din Bucure$ti. Între
1968 $i 1970 urmeaz# cursuri pentru doctorat, sec"ia Teologie sistematic#,
la catedra Teologie dogmatic#, sub îndrumarea profesorului Dumitru
St#niloaie. Între 1970 $i 1973 studiaz# la mai multe $coli teologige din
Statele Unite, unde în 1973 î$i sus"ine $i teza de doctorat (The Orthodox
Liturgy and the World), sub îndrumarea teologului american James McCord.
În 1974 este hirotonit preot al parohiei „Sfin"ii Apostoli Petru $i Pavel” din
Kitchener, Ontario (Canada). Împreun# cu Florica Ba"u, so"ia sa, conduce
emisiunea bilunar# de cultur# $i spiritualitate româneasc# Romanian
Kaleidoscope, transmis# pe canalul de televiziune patru din Kitchener
(1975!1985). În 1978 se transfer# la parohia „Sfântul Ioan Botez#torul”
din acela$i ora$. Desf#$oar# o sus"inut# activitate în rândurile comunit#"ii
române$ti din Kitchener, contribuind esen"ial la înfiin"area Centrului Cultural
Românesc $i la zidirea unei noi biserici ortodoxe române (sfin"it# la 14
august 1994). Din 1979, face parte din Colegiul redac"ional al Cuvântului
românesc (Hamilton, Ontario, Canada), unde public# eseuri de teologie
$i filosofie, poezii $i cronici literare. A colaborat la numeroase reviste din
România, Germania, Canada, Statele Unite. Editeaz# revista literar# Orpheus
(din 1988), buletinul parohial R!d!cini $i colec"ia Vestitorul român canadian
(Romanian Canadian Herald). Debuteaz# editorial cu volumul de poezii
De unde începe omul (1970).

Dintre c#r"ile publicate: Sub umbra Sfinxului (1975, în colaborare cu
Petru Rezu$)% Valea nisipului de aur, poeme haiku (1977)% Urmele, poeme
haiku (1977)% Constantin Brâncoveanu, poem istoric (1981)% Melcul, "ase
scene în versuri (1981)% Agape, versuri $i proz# (1982, în colaborare
cu Nicolae Novac $i Florica Ba"u)% Biseric! "i religie la români (1985,

în colaborare cu Horia Stamatu)% Dar în
silaba Luminii plângeam orfan "i greier,
poeme tanka (1987)% Apari#iile Maicii
Domnului la Medjugorje (1989)% Fântâna
luminii. 100 plus poeme haiku (1993)%
Pas!rea cu "apte aripi, poeme tanka
(1993)% Poem imaginar dramatic în
cinci tablouri (2003)% Floarea fântânilor
pierdute, versuri (2003)% Psaltirea
apocrif! a dreptului Iov (2012)% Heshtjet
e Pafejuara (Nelogoditele t!ceri), edi"ie
bilingv# româno!albanez#, traducere
Baku Ymeri (2013)% Le solitudine della
pietra (Singur!t!#ile pietrei), Edi"ie
bilingv# româno!italian#, traducere Maria
Niculescu (2013)% Den Vita Tiden (Timp
alb), edi"ie bilingv# româno!suedez#, traducere Dorina Brându$a Landen
(2013)% The ideogram of my Soul (Ideograma sufletului meu), edi"ie româno!
englez#, traducere Mugura$ Maria Petrescu (2013)% Apa mor#ilor (2013)%
Gr!dina Reginei Izvana, poeme de dragoste (2014)% Half of Ring above the
Ocean (Jum!tate de inel deasupra oceanului), edi"ie bilingv#, traducere
Mugura$ Maria Petrescu (2014)% $arpele de aram! (2014).

Atemporal ca Shakespeare, f!r! a p!rea o icoan!% îndurerat ca
Voiculescu, f!r! a fi un militant% zbuciumat ca Arghezi, f!r! a&"i pierde
credin#a% ermetic "i muzical ca Barbu, f!r! a fi sedus de joc, Dumitru Ichim,
acest nume prea pu#in cunoscut din pricina smereniei autorului, este, prin
aceste sonete, ultimul mare poet român în via#! care se înscrie în cea mai
riguroas! "i mai solemn! tradi#ie a poeziei moderne universale.

(Savatie Ba$tovoi)
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Daniela GÎFU: Un reper de profesionalism,
un om al echilibrului, devotat, sofisticat,
galant, educat, uneori însingurat... sunt doar

câteva tr!s!turi pe care le ave"i. Dumneavoastr! cum
v#a"i descrie, distinse Domnule Profesor?

Constantin GAINDRIC: Din calificativele ce mi
le atribui!i consider mai apropiate de original om al
echilibrului (m"car în unele cazuri), devotat, uneori
însingurat… Dar #i pedant (o calitate nu prea agreat"
de colegi).

D.G.: Pu"in! istorie personal!, v! rog! Amintiri
din copil!rie. Amintiri din adolescen"!. 

C.G.: Un singur copil, într$o familie de !"rani care
citeau ziare, dac" vreun vecin, fiind la B"l!i, cump"ra
#i ruga s" i se citeasc", ca s" #tie dac" nu se va
începe iar r"zboi. C"r!i erau doar câteva #i acelea
departe de interesele lor. Am fost un copil destul
de boln"vicios, retras, care a fost înscris de mic
la #coal", deoarece o sal" de clas" se afla chiar
în casa noastr". Când p"rin!ii plecau, eram l"sat
pe seama înv"!"toarei #i r"spundeam la întreb"ri,
când altcineva nu #tia r"spunsul. La un control, în
prim"vara anului 1948, inspectorul o întreb" pe dna
Obad", înv"!"toarea, de ce nu$l las" pe micu!ul din
banca întâia care tot timpul ridic" mâna s" r"spund".
A fost nevoit" s" m" ridice s" r"spund, iar în registru
a ap"rut numele meu. Probabil doamna înv"!"toare
se temea s" spun" c" înc" nu eram elev. 

Am citit mult. Spre regretul meu, numai ce era
în biblioteca s"teasc" #i cea a #colii. Nu am #tiin!"
cine selecta acele c"r!i. Acum îmi dau seama cât
de departe era fondul de carte de ceea ce ar fi fost
necesar. Eram privilegiat: aveam acces liber la rafturi,
mi se permitea s" aleg 4$5 c"r!i. Au fost tentative
din partea unor profesori s" m" înscrie la corul #colii.
În schimbul particip"rii la ansamblul de dansuri, am
fost scutit cu greu. Cu nostalgie, m"rturisesc c" am
ajuns s" evolu"m #i la Festivalul Republican în 1957,
când se f"cea o selec!ie pentru Festivalul Mondial
al Tineretului #i Studen!ilor de la Moscova. Ansam$
blul nostru nu a trecut filtrul. În anul al cincilea de
facultate, dup" sesiunea de iarn", am fost trimi#i
în #colile care nu aveau profesori de matematic".
În satul Mile#ti, raionul Nisporeni, unde am fost trimis
eu, profesorul de munc" era cel ce preda matema$
tica. Dup" o s"pt"mân" de a#teptare în Nisporeni,
am ajuns la destina!ie (venise cu un tractor cineva
de la gospod"ria agricol" din Mile#ti, deoarece dru$
murile erau desfundate #i alte mijloace de transport
nu puteau s" circule). Pân" am reu#it s" g"sesc o
gazd", o s"pt"mân" am dormit în cancelarie. Eram

cu 2$3 ani mai în vârst" decât elevii clasei a zecea.
Acum m" mir cum de am reu#it s" stabilesc rela!iile
ce mi$au permis s" duc sarcina cu succes.

D.G.: Practic, v#a"i n!scut $i v#a"i format în peri#
oada „socialismului dezvoltat”, când grafia latin!
a fost interzis!. Am avut bucuria s! descop!r
ata$amentul fa"! de valorile române$ti. Cum a"i
descrie cei 47 de ani din via"a dumneavoastr! pân!
când a ap!rut prima publica"ie scris! în limba român!
cu grafie latin!? Cât de greu a fost s! v! adapta"i?

C.G.: Primele c"r!i citite #i manualele au fost cu
grafie chirilic", îns" am avut de la un unchi din partea
mamei vreo 4 c"r!i cu grafie latin". Îmi amintesc de

romanul Ben#Hur, o istorie a cre#tinismului (autorul
Lew Wallace), pe care l$am recitit în urm" cu vreo
cinci ierni, R!zboi $i pace de Lev Tolstoi, o carte
despre preocup"rile de fenomene paranormale ale
unui vestit fizician #i chimist englez, William Crookes,
#i o nuvel" în versuri (nu #tiu nici autorii, nici denu$
mirile, deoarece nu avea primele pagini) despre un
oarecare Ion S"racul. V" da!i seama cât de potrivit"
lectur" era pentru un copil de 8$9 ani… 

Peste mul!i ani, am început s"$mi colectez o
bibliotec" în român", din c"r!i procurate de la Libr"ria
„Drujba” din Moscova, unde vânau c"r!i române#ti
cei ce f"ceau studii în metropol". Erau foarte ieftine #i
ne puteam permite s" le cump"r"m chiar cu bursele
noastre. În perioada 1965$1966 m$am abonat, fiind
în Moscova, la ziare editate la Bucure#ti. Revenind
la Chi#in"u, s"pt"mânalul Literatura $i Arta, unde,
de asemenea, eram abonat, ajungeam s"$l citesc
cu colegii de diminea!" care a#teptau la coad" la
chio#c. Nu mai aveam r"bdare s" ajung acas"…

D.G.: Mi se pare c! nimeni din cei ce au "inut
o carte în mân!, nu au avut nevoie de  o adaptare

special! la grafia latin!. 
C.G.: S$a scris #i s$a vorbit

mult despre perioada rena#$
terii na!ionale. De firea mea
nu sunt revolu!ionar. Nu ies
la tribun", considerând c"
dac" persoana î#i face datoria
con#tiincios, acest fapt este
un argument mai de valoare.
%i totu#i, am participat  #i la
mitinguri #i la Marea Adunare Na!ional" din 27
august, când s$a votat Declara!ia de Independen!". 

Întreba!i de ata#amentul fa!" de valorile române#ti.
Cred c" în primul rând, ar fi cazul de vorbit de valori
general umane. %i s" nu v" mire afirma!ia c" în
Uniunea Sovietic" am avut norocul s" avem acces la
valorile literare universale. S$au tradus în rus" cei mai
mari scriitori occidentali (excep!ie, cei contemporani
care în mod direct nu agreau ideologia promovat").
%i toate c"r!ile erau accesibile ca pre!. Se citea,
se discuta. Practic, în fiecare locuin!" erau c"r!i, mai
ales când editurile din Chi#in"u au purces la editarea
a câte 100$200 de mii de exemplare ale celor mai
solicita!i autori. %i la Chi#in"u, o perioad" mic" de
timp, se g"seau c"r!i ale autorilor români, dar mai
mult traduceri, îns" foarte repede a disp"rut aceast"
posibilitate. O cuno#tin!", #ef de sec!ie la departamen$
tul comer! cu c"r!i, îmi spunea cum baloturi nedes$
pachetate erau returnate cu motiva!ia „la Chi#in"u nu
se solicit" decât albumele de art" în limba român"”.

D.G.: Dup! terminarea studiilor liceale, ce v#a
determinat s! v! înscrie"i la Institutul Pedagogic de
Stat „Alecu Russo” din B!l"i? Ce eminen"i dasc!li
v#au marcat parcursul ini"ial? 

C.G.: În #coala medie (licee nu erau în URSS)
eram pasionat nu numai de matematic", dar #i de
chimie. %tim cu to!ii ce influen!" are un profesor
erudit, pasionat de disciplina pe care o pred". Iar
profesorul de chimie, domnul Jamba, m$a sf"tuit s"
m" înscriu la Facultatea de Chimie a Universit"!ii din
Chi#in"u. Nu #tiu, dac" am fi discutat acum, în caz
c" îmi acceptau actele. Mi s$a spus îns" c", deoare$
ce nu aveam nici 16 ani împlini!i, s" vin când voi avea
17 ani. A#a erau regulile pentru admiterea la chimie.
La B"l!i, astfel de restric!ii nu erau. Am ales s"
m" înscriu la matematic", având norocul s" ascult
prelegerile profesorilor Valentin Belousov, Israel
Gohberg, Vasile Ceban, care au influen!at #i mai
departe via!a mea. Peste ani am devenit #i colegi
la Institutul de Matematic" cu Centru de Calcul.

Te!ai putea gândi c" Dumitru Ichim este alesul lui Dumnezeu, un
p"str"tor al minunii #i bog"!iei extraordinare a limbii noastre, pe care o
returneaz" semenilor s"i, nu doar în splendoarea$i ini!ial", ci îmbog"!it"

de rev"rsarea sa de minte #i suflet, ce aduce un suflu nou, propriu. Peste ceea
ce mo#tenise de acas", poetul adaug" o originalitate #i un farmec inconfundabil,
aduce inova!ii lingvistice, îmbog"!ind #i mai mult paleta exprim"rii poetice.
P"rerea mea e c" Dumitru Ichim va r"mâne printre notabilii literaturii române,
chiar #i numai pe baza meritelor sale artistice. La asta se adaug" încifrarea/
descifrarea semnifica!iilor religioase, unde, #i aici, pu!ini se  pot apropia. Combina$
!ia dintre aceste dou" calit"!i este cât se poate de rar", plasându$l printre poe!ii
cu respira!ie intelectual" adânc", ancorat" în valorile române#ti fundamentale.

În Od! limbii române: Vorbim/ cum ne#a#nv!"at mama a spune/ lucrurilor din
jurul nostru –/ jum!tate p!mânt, jum!tate minune. Poetul arat" ancorarea noastr"

în voca!ia cre#tin": Vorbim ce suntem $i suntem ce vorbim,/ sorbim din ulcic!
$i vin $i lumin!,/ Cuvântul când ne cheam! la Cin!./ Substantivele noastre#s
amare%/ nu au declinare/ nici de venit, nici de dus,/ ci numai orizontul de sus –/
taboric urcu$ de Vinere Mare./ …venind, coborând, din Cuvântul cre$tin:/ Oamenii
!$tia s#au n!scut din limb!,/ c! înaintea lor,/ întru#nceput,/ le#a fost Cuvântul.

Poezia lui Dumitru Ichim se împline#te în toat" minun"!ia ei departe de cas",
dar are #ansa s" aduc" în literatura noastr" nu doar un suflu nou, inovator, ba
chiar #i o nou" vitalitate a tr"irii poetice, ce reu#e#te s" înscrie abord"rile sau
interpret"rile pur române#ti (cum sunt nunta în moarte, anumite elemente de
basm, alte în!elegeri #i percep!ii), într$un circuit larg, universal. De#i de departe,
vântul ce adie este izvorât din valorile române#ti perene. Nici dac" aceast" poezie
ar fi fost z"mislit" în întregime acas", ea nu ar fi putut fi, în esen!", mai profund
româneasc". 

Triste#ile $i bucuriile profesorului
Daniela GÎFU

Constantin Gaindric
Constantin Gaindric s!a n"scut la 11 septembrie

1941 în satul Z"icani, raionul Râ$cani, Republica Moldova.
A absolvit Facultatea de Fizic" $i Matematic" a Institutului
Pedagogic de Stat „Aleco Russo” din B"l#i. Dup" absolvire
a fost angajat ca laborant la Institutul de Matematic" cu
Centru de Calcul al Academiei de %tiin#e a Moldovei, fiind
delegat pentru un stagiu de doi ani la Institutul Central
Economico!Matematic al Academiei de %tiin#e a URSS,
unde în anul 1972 a sus#inut teza de doctor. În perioada
1967!1977 este $ef al sec#iei de modelare a transportului,
$ef al departamentului metode economico!matematice în
planificare din cadrul Institutului de Cercet"ri Economice
$i Informa#ie Tehnico!%tiin#ific" al Comitetului de Stat
pentru Planificare& director al Centrului de Calcul, director
interimar al Institutului de Planificare& director!adjunct
pentru probleme $tiin#ifice din respectivul institut.  De#ine

func#ia de director!adjunct (1977!1991) $i director (1991!
2006) al Institutului de Matematic" $i Informatic" al A%M.
În anul 2000 a sus#inut teza de doctor habilitat în informa!
tic" în cadrul Universit"#ii Tehnice a Moldovei. În anul 2002
i!a fost conferit titlul de profesor universitar. În 2007 a fost
ales membru corespondent al A%M. În 2002!2009 este
pre$edinte al Comisiei Superioare de Atestare a RM,
pre$edinte al Consiliului Na#ional pentru Acreditare $i
Atestare. Din 2006 pân" în prezent – cercet"tor $tiin#ific
principal, Institutul de Matematic" $i Informatic" „Vladimir
Andrunachievici”. A fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii”,
medaliile „Meritul civic”, „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae
Milescu Sp"taru”, a fost ales Doctor Honoris Causa al
Universit"#ii „A. Russo” din B"l#i $i al Universit"#ii de Stat
din Tiraspol cu sediul în Chi$in"u.  Este laureat al Premiului
Na#ional al Republicii Moldova (2020).
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D.G.: Dup! terminarea facult!"ii a"i început s!
lucra"i în domeniul cercet!rii la Institutul Central
Economico#Matematic al Academiei de $tiin"e a
Uniunii Sovietice din Moscova. De ce Moscova?
Cum a"i descrie acea perioad!?

C.G.: Dup! facultate am fost înrolat în armata
sovietic!. Profesorul Belousov, care deja activa în
Institutul de Matematic!, mi"a spus ca la întoarcere
s! apelez la domnia sa. Cei trei profesori din B!l#i
m"au recomandat academicianului Vladimir
Andrunachievici, directorul institutului, care a g!sit
pentru mine un post de laborant superior. Peste
vreo 3 s!pt!mâni eram deja delegat la Moscova, la
Institutul Central Economico"Matematic al Academiei
de $tiin#e a Uniunii Sovietice, pentru un stagiu de doi
ani în domeniul model!rii matematice a proceselor
din economie. Era un institut recent format la insis"
ten#a unor personalit!#i marcante, academicienii V.
Nemcinov, L. Cantorovici (laureat al Premiului Nobel),
N. Fedorenco %i al#ii, care vedeau necesitatea unor
abord!ri contemporane a problemelor economiei.
Am avut norocul s! particip la mai multe evenimente,
având colegi cercet!tori matematicieni %i economi%ti,
cu viziuni moderne, complet diferi#i de marea majo"
ritate a economi%tilor închista#i în dogmele promovate
de oficialit!#i. 

D.G.: La câ"iva ani dup! fixarea pe post la
Institutul Central Economico#Matematic al Academiei
de $tiin"e a Uniunii Sovietice din Moscova, v#a"i
sus"inut teza de candidat în %tiin"e tehnice (echivalent
cu actualul titlu de doctor), apoi vi se confer! titlul
%tiin"ifico#didactic de cercet!tor %tiin"ific superior.
Practic, pân! la câ%tigarea independen"ei Republicii
Moldova, dumneavoastr! v! împlinea"i profesional în
inima fostei URSS. Cum a"i descrie to"i ace%ti ani?
Ce bariere a"i întâmpinat, dac! le#a"i întâmpinat? 

C.G.: Cred c! este o confuzie. M"am întors la
Chi%in!u la Institut dup! doi ani, în octombrie 1966.
Între timp, în URSS se promova ideea cre!rii unui
sistem centralizat de planificare, bazat pe metode
economico"matematice, utilizând calculatoarele.
La Moscova se formase un Institut de cercet!ri
în problemele planific!rii %i un centru de calcul al
Comitetului de Stat al Planific!rii al Uniunii Sovietice.
$i în fiecare din cele 15 republici din componen#a
Uniunii Sovietice s"au creat centre de calcul ale
Comitetelor republicane de planificare. De aceea,
s"a solicitat s! fie delegat la o structur! a Comitetului
republican pentru planificare cineva care ar consulta
%i ajuta la formarea centrului de calcul. În acel
moment, în Institutul de Matematic! mai era un
coleg, dr. D. Zambi#chi, care f!cuse o specializare
la Institutul Central Economico"Matematic.

Nu cunosc considerentele, de ce în iunie 1967 eu
am fost transferat la dispozi#ia Comitetului republican
pentru planificare. A%a c! în 1970, la 29 de ani
neîmplini#i, am fost numit director al Centrului de
Calcul al Comitetului Republican pentru Planificare.
Continuam cercet!rile, îns! mediul nu era prea prielnic.

Abia în octombrie 1977 am reu%it s! m! întorc
în Institutul de Matematic!. Am prezentat %i sus#inut
teza de doctor (numit! în URSS de candidat în
%tiin#e, cea de a doua fiind de doctor în %tiin#e) la
Institutul Central Economico"Matematic. Se abordau
problemele model!rii func#ion!rii transportului de

m!rfuri. De ce în %tiin#e tehnice (în România,
inginere%ti)? Datorit! nomenclatorului specialit!#ilor
%tiin#ifice din acele timpuri. Specialitatea „Informatica”
în Republica Moldova a fost inclus! în nomenclatorul
specialit!#ilor %tiin#ifice abia în anul 2004. 

D.G.: Studiile doctorale le#a"i finalizat în anul
2000, când vi s#a conferit titlul de doctor habilitat
la Universitatea Tehnic! a Moldovei. A%a a"i ales
s! lucra"i în mediul academic? Sau v#a"i împ!r"it
între cercetare %i catedr!? Ce materii/%tiin"e
a"i predat studen"ilor dvs.? 

C.G.: Prima tez! (cea de doctor) se axa pe unele
generaliz!ri ale problemei mai multor comis"voiajori
%i aplica#ii la transportarea partidelor mici de m!rfuri.
Teza de doctor habilitat avea titlul „Metode matema"
tice de fundamentare a deciziilor în probleme slab
formalizate”. Practic,
toat! activitatea mea
a decurs în institu#ii
de cercetare. Aici
m! sim#eam acas!.
Am #inut %i cursuri la
Universitate, Academia
de studii economice,
îns! doar episodic. 

D.G.: A"i scris nenum!rate studii %i c!r"i
de specialitate. Pute"i s! enumera"i câteva titluri
%i tematica pe care o abordeaz!?

C.G.: Am început cercet!rile cu metode de
optimizare, inclusiv multicriterial!, cu prec!dere
pentru unele probleme de func#ionare a între"
prinderilor de transport auto. Cu timpul, acumulând
o experien#! nu prea reu%it! de conlucrare cu cei ce
ar fi trebuit s! fie beneficiarii acestor cercet!ri, m"am
orientat spre sistemele suport pentru decizii (SSD).
În aceste sisteme, destinate ajutor!rii deciden#ilor,
se mizeaz! pe conlucrarea sistemului cu persoana,
iar solu#ia propus! de sistem este mai u%or accep"
tat!, deoarece în elaborare particip! decidentul.
Calculele de rutin! în SSD îi revin calculatorului,
iar decidentul este cel ce alege varianta care în cea
mai mare m!sur! corespunde viziunii sale de „optim”.
Nu orice solu#ie optimal!, în sensul inclus în modelul
matematic, #ine cont de toate criteriile de care se
conduce decidentul, ci %i de unele preferin#e ale
sale care nu pot fi formalizate %i incluse în modelul
procesului. Prin urmare, am trecut de la sisteme
rigide la unele ce conlucreaz! cu persoana.

Dintre titluri: Luarea deciziilor. Metode %i
tehnologii& Considerente asupra edific!rii societ!"ii
informa"ionale în Moldova& A decision support system
for resources planning in scientific and technical
programs& Fuzzy evalution processing in Decision
Support Systems& Decision support systems in
ultrasound diagnostics& Concept of computer#aided
tools for diagnostics and classification of early stages
of non#alcoholic fatty liver disease& Emergency#
SonaRes: A System for Ultrasound Diagnostics
Support in Extreme Cases& SonaRes Platform for
Development of Medical Informatics Applications.
Sunt titluri care reflect! preocup!rile mele ce #in
de luarea deciziilor – mai înainte în probleme
legate de transporturi, reparti#ia finan#!rii proiectelor
în cadrul unor programe de stat. 

D.G.: Ultimii ani sunt dedica"i diferitelor probleme
ce îi preocup! pe medici: diagnosticarea, stabilirea
unor criterii pentru categorizarea anumitor maladii. 

C.G.: Conlucrând cu speciali%ti de cea mai înalt!
calificare, dup! lungi discu#ii începem a în#elege
limbajul medicilor, iar dân%ii în#eleg ce pot cere de la
noi. Cu atât mai mare este satisfac#ia ambelor p!r#i –
a medicilor, c! au ob#inut un instrumentar performant
care îi ajut! s! g!seasc! o cale reu%it! de tratament
a pacientului, iar a informaticienilor, c! au reu%it s!
elaboreze ceva nou %i util. De fiecare dat!, c!ut!m s!
vedem ce este deja realizat în lume %i s! identific!m
solu#ii care înl!tur! neajunsurile lor. 

D.G.: Ne cunoa%tem de peste zece ani, tot prin
intermediul evenimentelor %tiin"ifice organizate fie
de dumneavoastr!, fie de noi, cei de la Facultatea

de Informatic! din Ia%i. Cum %i când a
început aceast! frumoas! colaborare
între cele dou! institu"ii? 

C.G.: În anul 1992, am participat la
o conferin#! organizat! de un membru
al Academiei Române, Horia"Nicolai
Teodorescu, dup! care au urmat vizite
reciproce de câteva ori pe an, ale colegi"
lor din Institutul de Informatic! Teoretic!
%i din Facultatea de Informatic! din Ia%i
la Chi%in!u %i ale colegilor mei la Ia%i. 

V! fac o dest!inuire. Vin la Ia%i cu
dragoste de câte ori am cea mai mic!
ocazie. $i colegii din Ia%i sunt printre
cei mai a%tepta#i la Chi%in!u. Dar
%i la Bucure%ti am colegi, prieteni.

Cum? Probabil nu numai tangen#e
în cercetare, dar %i ceva mai mult decât
colegialitate între persoane, iar aceasta

a condus %i la oficializarea rela#iilor între institu#ii.

D.G.: Sunte"i redactor#%ef al unei reviste de limb!
englez! numit! semnificativ Computer Science
Journal of Moldova. Care sunt obiectivele %i dezi#
deratele acestei publica"ii? Cu ce alte reviste a"i
colaborat %i colabora"i în prezent?

C.G.: Cu 24 ani în urm!, cu un grup de colegi
(printre care Svetlana Cojocaru, Victor Ufnarovski,
Iurie Pecerski, Galina Magariu) am ini#iat prima
revist! de informatic! în Republica Moldova %i unica,
pe atunci, de limb! englez!. Anul 1993 nu era din
cei ce favorizau editarea revistelor. Nici salariile
nu se achitau la timp. Am avut norocul (s! vede#i c!
atât de frecvent vorbesc de noroc) de domnul Andrei
Vartic %i Funda#ia cultural! Basarabia, care, de%i
a existat numai un an, a pl!tit facturile tipografiei,
celelalte activit!#i fiind asigurate voluntar de colegi.

Cum scriam în adresarea c!tre cititori, revista era
pentru noi un simbol real al independen"ei noastre
%i speram c! va fi util! %i interesant!. Simbol al
independen#ei, deoarece nu trebuia s! cerem per"
misiunea Moscovei pentru a o edita. 

Scopul nostru primordial a fost %i este de a promo"
va cercet!rile efectuate în Institut %i în Universit!#ile
din Republica Moldova, dar %i de a ini#ia colabor!ri
cu colegi din centrele de cercetare din Europa %i din
lume. Cu satisfac#ie pot s! spun c!, pe lâng! autorii
tradi#ionali din România, Rusia, Ucraina, public!m
rezultatele cercet!torilor din multe alte #!ri ale lumii.

D.G.: Deoarece acest interviu este mai pu"in
conven"ional, mi#am permis s! v! adresez unele
întreb!ri care nu apar"in de domeniul %tiin"ei. A% mai
avea o ultim! întrebare. Ce v! bucur! %i ce v! sup!r!
cel mai mult!? 

C.G.: M! sup!r! %i m! întristeaz! ce se întâmpl!
la noi, în Republica Moldova. 

Am avut mari speran#e, îns! cei ce au ajuns
la putere confirm! spusele lui G. Simenon. Orizontul
lor, atitudinea fa#! de educa#ie, %tiin#!, fa#! de popor
denot! poate nu rea"voin#!, îns! cert neprofesiona"
lism %i lips! de scrupule. Nici cea mai boln!vicioas!
imagina#ie nu ar promova ceea ce se promoveaz!
în Republica Moldova. 

Prea pu#ine lucruri m! bucur!. Dar s! nu exage"
rez. M! bucur! copiii %i nepo#ii. M! bucur! colegii,
succesele lor. M! bucur! c! reu%im s! realiz!m unele
proiecte cu colegii din România, Europa. M! bucur!
tinerii talenta#i. A% vrea s! fie mai mul#i %i mai insisten#i. 

M! bucur! c! înc! mai este ceva de care m! pot
bucura...

D.G.: V! mul"umesc mult pentru r!spunsuri
%i v! doresc bucurii %i s!n!tate!

Constantin Gaindric a publicat prima sa lucrare !tiin"ific# fiind înc#
student la Institutul Pedagogic din B#l"i. Coautor îi era profesorul Israel
Gohberg, al c#rui nume avea s# devin# curând notoriu în analiza
func"ional# !i teoria operatorilor. Poate c# atunci nici unul dintre ei nu
b#nuia c# vor deveni colegi la Institutul de Matematic# al Academiei de
$tiin"e a Moldovei, c#ruia ulterior, gra"ie insisten"ei domnului Gaindric,
devenit deja director al acestui institut, i s%au ad#ugat în denumire
cuvintele „!i Informatic#”. Anume în acest institut !i%a manifestat
dumnealui pe deplin talentul de matematician, informatician, dar !i de
conduc#tor. I%a revenit un mandat destul de dificil, într%o perioad# de dezintegrare a URSS !i formare a
statului independent Republica Moldova. Tranzi"ia nu a fost deloc u!oar#: restan"e salariale de jum#tate
de an, birouri neînc#lzite pe timp de iarn#, telefoane deconectate. Marele merit al directorului Gaindric
l%a constituit p#strarea colectivului, care a supravie"uit chiar !i în acele condi"ii vitrege. Mai mult, în
acea perioad# dânsul ini"iaz# !i editarea revistei Computer Science Journal of Moldova, încheie primele
acorduri de colaborare cu institu"ii de cercetare de peste hotare, în primul rând cu cele din Ia!i !i
Bucure!ti. Iar când un reprezentant al unei organiza"ii, din cele care erau bine finan"ate pe orice vremuri,
i%a propus s# „cumpere” institutul, oferind finan"are în schimbul angaj#rii întregului colectiv în tematica
ce "inea de profilul acesteia, i%a r#spuns ferm: Institutul nu se vinde!

A ezitat mult când i s%a propus s# vin# în fruntea Comisiei Superioare de Atestare, care se ocupa
de organizarea sus"inerilor tezelor de doctorat !i conferirea titlurilor respective. A acceptat provocarea
!i a efectuat o reform# radical# a acestui domeniu, renun"ând la modelul sovietic !i stabilind unul
apropiat de cel din "#rile europene. 

Tân#r chiar !i la acest ceas aniversar, energic, plin de idei noi, r#mâne unul dintre cei mai activi
membri ai Academiei de $tiin"e a Moldovei !i cei mai devota"i cercet#tori ai Institutului de Matematic#
!i Informatic#. La mul"i ani, drag# coleg! (Institutul de Matematic# !i Informatic#, Chi!in#u)
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„Lumea noastr!
se duce pe Apa
Sâmbetei.” Un

mesaj, pe Whats App, pe
care mi l!a trimis un prieten,
c"rturar #i diplomat de
carier". Din p"cate, rezo!
neaz" cu cele ce se petrec
ast"zi, spre durerea întregii

noastre na$ii, n"scute #i a genera$iilor ce se vor
na#te, amintindu!ne vizionara imagine ce ne d"dea
fiori reci la lectur", în care sublimul poet ne f"cea
s" auzim cum nen"scu$ii câini îi latr" pe nen"scu$ii
oameni. Iat" c" am ajuns la soroc: au ap"rut
„n"scutele” patrupede ame$ind omenirea cu
dang"tul lugubru al clopotului de mort, ce!l degaj"
r"cnetele lor pe toate c"ile de comunicare ale
acestor vremi.

Tocmai am terminat de citit cartea, înc"rcat" de
suave amintiri, a sensibilului ziarist #i scriitor Vasile
R"vescu (pe care prietenii îl onoreaz" #i cu numele
nobil de Bazil), în care strig", la catalogul unei vie$i,
pe cei ce i!au fost p"rin$i, fra$i, vecini, colegi de
#coal", pe treptele parcurse, universitare, post!
universitare, de serviciu, prin redac$iile ziarelor,
unde #i!a desc"rcat sertarele profesiei #i imagina$iei,
cu devotament #i entuziasm. Am rev"zut locuri #i
oameni, am retr"it clipe #i m!am entuziasmat, al"turi
de autor, de str"lucitele rezultate ale acestei $"ri,
create de muncitori harnici, cinsti$i #i devota$i, ca
#i ziaristul de atunci. Iar acolo unde nu am fost, prin
descrierea evenimentului de str"pungere a ultimei
por$iuni din tunelul de la M"laia, pe Lotru, surprinzând
bucuria #i ineditul reac$iei acelor tineri mineri, care!#i
petreceau via$a în bezna p"mântului, am tr"it emo$ia
de parc" a# fi fost de fa$". 

În contrast total cu cele ce se petrec ast"zi, noi
eram cuceri$i de prestigiul profesiei, f"r" a neglija
#i câ#tigul de pe statul de plat", ob$inut cinstit,
prin munc". Aceasta este lumea pe care autorul
o creioneaz" în acest volum, cu un titlu atât de
sugestiv: Întâmpl!ri de"o clip! – Amintiri de"o via#!
(Editura Rawex Coms, 2020). %i precum razele
prim"v"ratice ale soarelui plesnesc ghea$a sub$ire
de la suprafa$a apei, tot a#a aceast" emo$ie mi!a

f"cut $"nd"ri pojghi$a de lini#te din jurul sufletului,
pe care o tot cârpesc cu f"râme de rug"ciuni. 

Copil"ria autorului se petrece, în mare parte, ca
a noastr", a celor ce ne!am n"scut la $ar", cu t"lpile
pe iarba ars" a izlazului, al"turi de animalele casei,
care ne asigurau supravie$uirea. Lui i se întâmpl",
îns", cel mai dureros lucru, care alung" lumina din
suflet, instalând o umbr" ap"s"toare, adus" de
plecarea mamei, în plin" tinere$e: „Eu mi!o amintesc
pe mama tân"r" #i plin" de via$", harnic" din zori
pân"!n noapte, cu p"r lung, împletit în coad" groas"
#i l"sat uneori liber, ca o tren", trecându!i de mijloc,
cu rochii elegante, deosebite, cu strai popular, la
s"rb"tori, blând" pân" la Dumnezeu. Am v"zut!o
cu o zi înaintea mor$ii, când i!am dus ceai la spital
#i mi!a ar"tat picioarele cr"pate ca p"mântul biruit
de secet". Chema$i!o pe $a$a Veta, mi!a zis blând,
s" fac" curat, c" vin #i eu la noapte!” 

Pe atunci, empatia nu ajunsese un concept
propov"duit de exper$ii psihologi de ast"zi.
Atunci era o sim$ire a omului normal de

a!#i ajuta vecinul care d"duse de necaz. De#i femei
simple, $a$a Veta #i celelalte vecine #tiau, mai bine
ca to$i psihologii din lumea de azi, s"!l fereasc" pe
copil de momentul culminant, când tân"ra femeie
avea s"!#i încredin$eze sufletul Domnului #i în toat"
casa se aprindea jalea celor de fa$". 
%i, a#a, se strecoar" ar#i$a în via$a lui. A îm!

blânzit!o cu prietenii sincere, luând partea bun"
a caracterului celor pe care soarta i!i scotea în
cale. Sertarul gol, unde nu mai era c"ldura mamei,
încearc" s"!l umple cu bun"tatea celor din jur,
pe care o colora, uneori, cu pensula sufletului lui.

Un moment nefericit, care aduce mult zbucium,
este eliminarea din Liceul Militar, din cauz" de dosar
– o alt" nedreptate grosolan" a acelor vremi. Dar
când Dumnezeu vrea s" te aduc" pe calea aleas"
de El, o face folosindu!se chiar de du#mani. Sufletul
lui zburdalnic nu era un partener comod pentru
rigiditatea hainei militare, în pofida armoniei cu fizicul
elevului. Lui îi era h"r"zit" gazet"ria. %i a#a s!a
întâmplat. Despre aceast" parte a c"r$ii pot face
aprecieri zecile de colegi cu care #i!a împ"r$it via$a,
în diverse redac$ii. 

Eu voi z"bovi, în continuare, asupra momentului
de adev"rat" fericire, când Bazil R"vescu o cunoa#te
pe Ginta. Dintr!o dat", în casa socrilor, va primi toat"
dragostea de care nu avusese parte, dar o merita
cu prisosin$". O cas" cu fete frumoase #i inteligente,
care l!au înconjurat ca pe un prin$. Soarta l!a r"sf"$at
#i Ginta i!a d"ruit un b"ie$el, Vl"du$, devenit Vlad
care, la rândul s"u, i!a d"ruit doi nepo$i, un b"ie$el
#i o feti$", care!l plimb" ast"zi pe bunicu’ prin toate
galeriile de art", la vernisaje #i la multe lans"ri de
carte. 

%i am ajuns la momentul care m!a stupefiat&
credeam c" numai eu am fost aruncat"
într!o astfel de râp" chiar de o prieten",

pe care o cunosc to$i colegii de pres" invoca$i de
R"vescu în carte. Este vorba de neadev"rul pus în
cârca autorului, privitor la omul de cultur", scriitorul
#i gazetarul Vartan Arachelian. Am citit cartea cu
mare bucurie, dar m"rturisesc c" nu aveam de gând
s" scriu, pentru c" era/este mult mai la îndemâna
condeierilor pomeni$i în ea& îns" stupiditatea prin
care se frânge o prietenie pune o povar" pe cel ne!
vinovat, ce nu poate fi dus" dincolo. Pentru c" la
noi, în via$", se cam însereaz", îndr"znesc s"!l rog
pe dl Arachelian s"!l dezlege pe Bazil de aceast"
nedreptate. În cazul meu, situa$ia este mai dificil",
pentru c" eu nu am aflat a#a repede& eram în misiune
diplomatic" la Paris, iar lovitura s!a dat în ziarul
România liber!. Era lovit" o doamn", dar $inta era
so$ul ei, o personalitate. Spre deosebire de R"vescu,
eu am avut ghinionul c" doamna respectiv" a dece!
dat, înainte ca eu s" l"muresc situa$ia. Putea s" mi
se frâng", în momentul acela, cariera profesional",
diplomatic". Dar cum în spatele nostru se aflau b"ie$i
care #tiau #i pe ce fa$" a pernei ai dormit, n!au g"sit
nimic adev"rat din cele puse în seama mea #i au
raportat corect, fapt pentru care le port recuno#tin$"
chiar a#a, necunoscându!i, în anonimatul lor. 

Mul$umesc, Vasile R"vescu pentru c" mi!ai dat
mâna #i m!ai scos din râp", prin aceast" lectur",
oferindu!mi ocazia (#i) spovedaniei mele. Prietenia
surpat" nu mai am cum s!o refac, dar pe voi doi,
Bazil – Vartan, roua florilor de m"r înc" v" mai poate
t"m"dui. 

Spovedania lui Bazil
Lia Maria ANDREI!"

Japonia. Note de c#l#torie
Mihai NEAGU BASARAB

Editura Eikon din
Bucure"ti a tip"rit
în 2021 cartea

Japonia. Note de c!l!torie
de Mihai Posada, despre una
din cele mai fascinante civili!
za$ii lume#ti, care încânt" ca
Biblia, la toate nivelurile de

în$elegere. Autorul a compus de!a lungul unei cariere
scriitorice#ti de decenii multe sute de haiku!uri, dup"
ce a citit mii, deci este un profesionist al în$elegerii
universului japonez, la o sumedenie de niveluri. 

Cartea se deschide cu o introducere semnat"
de Radu %erban, fost ambasador al României în
Japonia, care constat" c" „în notele poetului sibian,
$ara de la r"s"rit se reflect" ca într!un bob de rou",
precum natura într!un haiku”. Prefa$atorul eviden$iaz"
sim$ul artistic al autorului care s!a manifestat în varii
domenii: poezie, pictur", sculptur", grafic", actorie
etc. Este citat" opinia lui %tefan Augustin Doina#
despre Japonia, „cel mai civilizat stat al lumii”,
precum #i cea din 1899, a lui Bazil Assan, conform
c"reia „Japonia este o $ar" de arti#ti, gustul florilor
e pasiune na$ional"”. „Itinerarul esen$ial r"mâne
cel spiritual”, autorul insistând asupra nuan#elor
modestiei. Mihai Posada se arat" permanent surprins
de fel de fel de japonisme: respectul pentru cel"lalt,
manifest #i nu doar declarat, respectul pentru ordinea
comunitar", stima fa$" de natura înconjur"toare,
cultul muncii #i respectul fa$" de seniori& autorit"$ile
#i politicienii au con#tiin$a datoriei #i obliga$iilor cu
care i!au învestit electorii, bac#i#ul fiind considerat
o ofens". Într!un cuvânt, autorul a v"zut corectate
perfect în Japonia toate imperfec$iunile morale,

de civiliza$ie #i chiar de geografie, care l!au f"cut s"
sufere din patriotism în România. Trenurile circul"
cam cu o medie de 300 km pe or" #i nu întârzie
niciodat", la nevoie putând dep"#i 600 km pe or".
Acestea sunt îns" am"nunte neesen$iale. „În$elep!
ciunea, modestia, bunul gust dezvoltate de genera$ii
la scara întregii societ"$i fac s" fie folosite automobile
mici…” Japonezilor „nu le trece prin cap” s" fure.
Ei respect" aproape instinctiv onoarea #i cinstea. 

Secretul pe care#l p!streaz! cu sfin$enie #i
este doar intuit de du#manii interna$ionali ai
Japoniei este c" ei au reu#it s" aduc" raiul

pe p"mânt, profitând de faptul c" frecven$a cutremu!
relor estompeaz" la maximum priceperea de c"tre
str"ini a acestei performan$e. Se evoc" de mai multe
ori în carte modestia japonez". Acest fapt mi!a amintit
de existen$a la v"rsarea fluviilor în m"ri a unor zone
destul de întinse, dar mobile, în care apa dulce
a fluviului se îmbr"$i#eaz" cu cea s"rat" a m"rii.
Aceast" maxim" modestie japonez" este împletit"
cu tot specificul celui mai orgolios popor. Nu putem
considera doar excesiv de modest un om care se
sinucide pentru c" l!ai jignit #i vrea astfel s" te
compromit" definitiv, decât dac" accept"m excesul
de modestie drept interfa$a supremului orgoliu, ca!n
mijlocul amestecului de ap" dulce #i ap" s"rat", la
v"rsarea fluviilor în m"ri. Autorul î#i descrie minu$ios
c"l"toria, cu am"nunte geografice, istorice, culturale,
religioase #i chiar economice extrem de impresionan!
te #i u#or de re$inut în memorie. Pentru a nu stârni
în cititorii no#tri o poft" irezistibil" de a se avânta
imediat, l"sând totul balt", spre Japonia, vom insista
asupra unor am"nunte etnografice, pe datini, #i mai

pu$in asupra elementelor istorice, de#i #i acestea
sunt demne de re$inut. Nimeni nu scuip" pe strad" în
Japonia, to$i evit" s"!#i sufle nasul în public, în orice
caz. Elevii poart" uniforme. „Au pu$ine pisici, dar mul$i
c"$ei pe care st"pânii îi ador".” Castelele medievale
ale #ogunilor se caracterizeaz" prin „austeritate,
simplitate, sobrietate strict func$ional"”. Împ"ratul
Hirohito a domnit între 1926 #i 1989. Îmi amintesc c"
la sfâr#itul celui de!Al Doilea R"zboi Mondial, învin!
g"torii se gândeau s"!l schimbe, dup" ce l!au înfrânt,
c!un pre#edinte de republic" japonez". Un înving"tor
cu mintea mai vie a observat atunci c" r"zboiul
tocmai încheiat a început pentru c" dup" Primul
R"zboi Mondial împ"ratul Germaniei a fost schimbat
în cadrul unei republici care l!a adus apoi la putere
pe Hitler. 95% din popula$ia Japoniei e monarhist". 

Din cele 5.000 de insule din care e format"
Japonia o parte din extremitatea nord!estic"
au fost cotropite de ru#i, cu care japonezii

tocmai aveau dinainte de Al Doilea R"zboi Mondial
un tratat de neagresiune, deci, cum ar veni, de
prietenie. Dar Stalin a apreciat c" dac" fra$ii japonezi
au fost înfrân$i, nu le stric" ru#ilor cu tratat de priete!
nie #i neagresiune s" cotropeasc" ni#te insule ale
prietenilor învin#i atomic de al$i prieteni ai ru#ilor,
americanii, pe care acum tocmai îi ajut" #i pe ei s"!#i
dea duhul. Nu pot s"!mi închipui c" î#i imagineaz"
cineva c" tulbur"rile grave actuale din S.U.A. sunt
puse la cale de agen$i secre$i din San Marino. Autorul
las" s" se în$eleag" c" japonezii tr"iesc foarte mult
pentru c" ajung la majorat la o vârst" mai înaintat":
20 ani pentru b"ie$i #i 25 sau 42 ani, în func$ie de
anumite criterii, pentru fete. 
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Desf!"urat sub rigorile intertextului,
dialogul ontologizat propus de hagiograful
Alex. !tef"nescu, cu originalitate #i

rafinament, în Eminescu poem cu poem. La o nou!
lectur! (Ed. Allfa, 2017), vine s" confirme, în mod
expres, aser$iunea c" rostul pe lume al criticului
literar, pe de o parte, „este în întregime o aplicare
#i o exersare a ideilor sale la obiect” (I.A. Richards,
Principii ale criticii literare, Bucure#ti, Ed. Univers,
1974, p. 52), iar, pe de alt" parte, cum m"rturise#te
cu oarecare pruden$" #i delicate$e în cuvântul dintâi
al c"r$ii, „s" încerc"m s" în$elegem ce anume
ne emo$ioneaz" #i prin ce mijloace” poeziile
„omului deplin al culturii române#ti” (C. Noica).

Motiva$ia demersului s"u se justific" prin
aceea c" de pe lista exegezelor de erudi$ie,
temeinice #i profunde, nu trebuie s" lipseasc"
interpret"rile rezultate, în genere, ca urmare
a punerii în abis, adic" între dou" oglinzi, a
construc$iilor poetice eminesciene, #i c" era
nevoie de „întoarcerea la text”, disec$ia respec%
tiv" fiind categoric dictat" de adev"rul c" „p"r$i
considerabile din poemele eminesciene sau
chiar poeme întregi n%au fost examinate #i
comentate vreodat" de criticii #i istoricii literari”.

În viziunea lui Alex. !tef"nescu, „mitul
Eminescu” ar trebui (#i îi d"m dreptate) recon%
siderat. Suntem preveni$i c" „succesul lui
Eminescu” nu „se datoreaz" exclusiv muzicali%
t"$ii versurilor lui”, cum exagerat, nutrind un
exces de zel incalificabil, au încercat s" ne
conving", didactic, anumite spirite, zelatorii
de serviciu ai unui biografism fantazmat. Aban%
donând, a#adar, tezele, antitezele #i ipotezele
„arhetipale” Alex. !tef"nescu reactiveaz"/
reactualizeaz" imperativul analizei metodice a poeticii
eminesciene, modelul s"u hieratic fiind în context,
orice altceva s%ar spune, George C"linescu.

Incursiunea estetic! a lui Alex. !tef"nescu în
universul hermeneutic extrem de cli#eizat #i în
exces format în jurul operei poetice a lui Mihai

Eminescu se produce din ra$iunea de a formula
un diagnostic critic precis pentru toate cele 72 de
poezii antume „tezaurizate” în Edi$ia Perpessicius
a volumului Opere. Poezii tip!rite în timpul vie"ii, I
(Bucure#ti, Funda$ia pentru Literatur" #i Art" „Regele
Carol II”, 1939), #i – în alt" ordine de idei – pentru a
pune alt fundament, aceast" opera$iune privit" într%un
sens mai larg, realelor resurse expresiv%anatomice
identificate în arheologia poemelor care, cum
sugeram, „au beneficiat” #i de omisiuni, dar #i de
elogii tumultoase, pe acestea din urm" le%am putea
numi #i apocrife, împrejurare în care, presupunem,
toate la un loc, constituie punctul de plecare ra$ional
al judec"$ilor de valoare, estetice sau nu, ale „unor
oameni cu aparen$" de inteligen$"” (G. C"linescu). 

În consecin$", traiectul intelectual%critic, obiectiv
#i persuasiv, al lui Alex. !tef"nescu, de o juste$e
argumentativ" f"r" echivoc, serve#te la clarificarea/
demonstrarea propriet"$ii mitopoeticii eminesciene

#i în niciun caz la negarea „abisului ontologic” al
„omului real” Eminescu care „a creat o oper" de
o valoare neverosimil"” (Svetlana Paleologu%Matta).

Studiul Eminescu poem cu poem. La o nou!
lectur! ne ofer" n motive, suficiente #i conving"toare,
chiar dac" au produs efecte contrare în logica unor
jongleri literari, de a accepta „ideea poetic"” cum c"
înlocuirea unor tabuuri care con$in sau „legifereaz"”
altele #i altfel de apeten$e, satisfac obligatoriu
dezideratul lui G. C"linescu de a „avea certitudinea
valorilor” (Principii de estetic!, 1939, p. 14).

Impactul produs de Alex. !tef"nescu în respectiva
lucrare, definitorie #i
fundamental", totu#i,
pentru Eminescologie,
este în m"sur" s" ne
ipostazieze, cu alte
cuvinte s" ne propun",
un altfel de Eminescu,
s" recunoa#tem, mult
mai impresionant, mult
mai apropiat de omul%
Eminescu #i nu de
personajul%Eminescu.
Reflec$iile, lucide,
generatoare de pretexte
ludice, de o constant"
intransigen$", demon%
streaz" #tiin$ific, unitar
#i lectorial, c" strategia
de „deconstruc$ie”
ini$iatic", reductibil"
de la un  poem la altul,
a ilustrului „alchimist”
Alex. !tef"nescu,

este de a ne determina s" p"trundem subtil, f"r"
complexe, punându%ne la îndemân" un cod ie#it
din comun, nedisimulat, de descifrare a antumelor
eminesciene, în complexa lor structur", astfel încât
s" existe rostul de a le imprima, inovator, ignorând
tradi$ia exegetic", un în$eles ontic.

Noua paradigm! de explorare critic" a
primei faze de crea$ie poetic" a lui Mihai
Eminescu deschide perspectiva discu$iilor

despre semnifica$ia analizei critice a scriiturii
(termenul având sensul pe care i%l atribuie Roland
Barthes), astfel încât s" a#eze pe temelii solide,
psihanalitice „întregul univers al lucrurilor” (Umberto
Eco, Lector in fabula, Bucure#ti, Ed. Univers, 1991,
p. 67), care, într%un fel sau altul, au avansat interpre%
t"ri teoretice #i contradictorii, utopice chiar, dificil de
receptat. Diferen$a între logosul scriptibil dezvoltat
de estet #i dizerta$iile cronografilor de dinaintea sa
este substan$ial", ea postulând alega$ia c" „un text
este un produs a c"rui soart" interpretativ" trebuie
s" fac" parte din propriul mecanism generativ”
(U. Eco, op. cit., p. 84).

Întrunind aceste caracteristici lucrarea lui Alex.
!tef"nescu proclam", anticipativ, nevoia de renun$are
atât la vechiul „delir al lecturii” (Svetlana Paleologu%

Matta), cât #i la sacramen%
talele grile ontologice de
lectur" #i interpretare a
poeziilor eminesciene, astfel
încât s" se dep"#easc"
prejudec"$ile (mai ales
specula$iile) din jurul aparentului „ultim mare romantic
al Europei” – Mihai Eminescu. La urma urmei,
e pentru noi, contemporanii s"i, o obliga$ie, dac"
vre$i – o prioritate s" credem continuu în „puterea
de seduc$ie” a unui fenomen fundamental pentru
literatura român", mai ales c" Alex. !tef"nescu
anatomizeaz" în detaliu un „Eminescu viu #i vero%
simil, f"r" ostenta$ie #i f"r" preten$ia de a epuiza
posibilitatea altor interpret"ri” (R"zvan Voncu).

Comentariile, reconstructive #i providen$iale,
ne indic" un Alex. !tef"nescu intolerant cu virtuo#ii
teoreticieni eminescologi converti$i la o fatal"
decaden$", înver#una$i contra tuturor celor care
au o cu totul alt" op$iune „aplicativ"” asupra celui
ireversibil intrat în patrimoniul cultural românesc –
Mihai Eminescu.

Dincolo de retorica/oratoria minu$ios expuse,
distingem la estet stilul propriu, imprevizibil #i
permanent, de gândire critic" pus" în mi#care,
f"r" inten$ii polemice, în descifrarea enigmelor #i
misterelor aflate în structura poemelor eminesciene,
#tiin$a de a cerceta/diseca textul labirintic devenit,
în accep$iunea lui R. Barthes, „obiect al pl"cerii”. 

Spectacolul este fascinant. Limbajul obscur,
bombastic, în care au fost pân" acum
decriptate #i cu care ne%am obi#nuit, de

exemplu, al celebrelor poeme Luceaf!rul, Cuget!rile
s!rmanului Dionis, Scrisorile, Gloss!, Od! (în metru
antic), La steaua, este categoric denun$at de Alex.
!tef"nescu, nu atât prin sugestie, cât prin dimensio%
narea ferm", în alt" form", a avatarului ce%l presupu%
ne prima instan$" a lecturii #i, de ce nu, pronun$area
în regim de urgen$" a unei solu$ii clar exprimate,
f"r" înveli# fantasmagoric, de evaluare. P"trunzând
în „nem"rginirea de gândire” eminescian", con#tient
de scopul înalt ce%l presupune critica literar",
devenit" la urma urmei o „prise de conscience de
la conscience d’autrui” (G. Poulet), Alex. !tef"nescu
î#i asum" riscul de a ne înf"$i#a, tran#at, într%o
sintax" sublim intertextualizat", poem cu poem, vers
cu vers, articula$iile mesajelor auctoriale eminesciene,
transgresându%le în spa$iul coerent al scriiturii sale.
Cu alte cuvinte, Alex. !tef"nescu concepe axiologic
un altfel de model, identificator, de reconfigurare
a antumelor eminesciene.

Este motivul pentru care suntem de p"rere c"
Eminescu poem cu poem. La o nou! lectur! este o
pies" esen$ial" dintr%un veritabil #i complicat puzzle
eminescologic f"r" de care nu se poate reface „ima%
ginea cosmic"” a Marelui Poet, #i nici descoperi cu
adev"rat „cheia cu care am putea descifra «enigma»
lui Eminescu” (Mircea Eliade, Postfa"! la vol. Rosa
Del Conte, Eminescu sau despre absolut, 1961).

Alex. #tef!nescu: enigm!
"i paradigm! eminescian!

Florian COPCEA

To$i japonezii fac baie o dat! pe zi, de obicei seara. „Cele #ase principii
fundamentale în aranjarea unei gr"dini sunt: imensitatea, pacea sau
lini#tea, calmul, venerabilitatea, aranjarea minu$ioas" a elementelor #i

prospe$imea, unde subtilitatea este dat" de aleea filosofic"… Gr"dinile nu se
orienteaz" spre Nord, de unde vin spiritele rele”. Pre$ul locuin$elor la Osaka este
între 5.000 #i 8.000 de euro metrul p"trat. Credin$a preferat" a samurailor este
zen. Vechea profesiune a ghei#elor prin 1830 s%a împ"r$it în prestatoare de arte
tradi$ionale #i cele care între$ineau rela$ii sexuale cu clien$ii, care din 1892 nu se
mai numeau ghei#e. Ast"zi, adev"ratele ghei#e au dreptul s" se c"s"toreasc".
Samuraii continu" s" fie la loc de cinste în Japonia. Multe palate ale lor sunt acum
muzee. Se aminte#te cu mândrie c" „Hiroo Onoda, militarul care a continuat s"
lupte pentru $ara sa pentru c" nu aflase de capitularea Japoniei, r"mas singur
în insula Lubang din Filipine timp de 29 de ani, era fiu de samurai!” Str"inii ob$in
foarte greu cet"$enia în Japonia #i afacerile acestora sunt stânjenite legal. La alte
gr"dini japoneze, din alte ora#e, sunt enumerate aproape acelea#i #ase atribute
peisagistice: „imensitatea, izolarea, inventivitatea, venerabilitatea, canalele
navigabile #i panorama”. Vizitând Matsumoto, Mihai Posada afl" c" acolo a
func$ionat prima #coal" origami, „arta tradi$ional" în cultura japonez", de ob$inere
a unor obiecte reprezentând de obicei animale, p"s"ri etc., din hârtie îndoit"”.
Sunt prezenta$i #i cei trei mun$i sfin$i ai Japoniei: Fuji, Tate #i Haku. 

Printre numeroasele ciud"$enii, din punct de vedere european, din Japonia,

se num"r" #i poarta magic" inelar" prin care se intr" într%un templu budist în care
se afl" la loc de cinste o sculptur" cu subiect tantric.  

În încheiere, autorul aminte"te c" despre spiritul japonez au scris #i
românii, respectiv Gheorghe B"gulescu, care în 1939 public" simultan
în francez", englez" #i român" trilogia Yamato Damashii – Suflet japonez,

tradus" în 1943 #i în limba japonez". Colonelul B"gulescu, distins cu Ordinul
Mihai Viteazul în Primul R"zboi Mondial, a mai fost decorat #i de împ"ratul
Japoniei pentru scrierea acestei c"r$i #i a mai primit #i un Mare Premiu în Europa
occidental". De#i China are o cultur" mai veche decât Japonia, japonezii fiind
pentru chinezi cam ceea ce sunt americanii pentru europeni, compararea celor
dou" $"ri ne ajut" de fapt s" în$elegem efectele comunismului asupra marilor
popoare. China rena#te acum plin" de cicatrici comuniste, cu un se pare ceva
mai dezvoltat cult al muncii (pe care japonezii nu%l au decât dublu fa$" de cei
mai harnici europeni). Japonia bombardat" atomic de du#manii americani,
jefuit" de prietenii #i alia$ii ru#i #i zguduit" mereu de cutremure devastatoare,
n%are îns" cicatrici #i tatuaje comuniste. Comparându%le, ne d"m seama de
gravitatea faptului c" acum cancerul comunist se mut" în fostele democra$ii
occidentale. Nu #tiu dac" Occidentul î#i va mai putea reveni vreodat", aflându%se
acum abia în incuba$ie, dup" comunism, a#a cum î#i revine ast"zi China.
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Titlul volumului, To!i oamenii
sunt fra!i, este inspirat din
filosofia lui Confucius, la care

m! voi referi în rândurile care urmeaz!,
iar coperta, de culoare ro"ie, cu în"iru#
irea literelor pe vertical! (asemeni
scrierii chineze), este în total! rezo#
nan$! cu con$inutul c!r$ii.

M!rturisesc c! nu am citit în ultima
vreme o carte care s! con$in! atâtea
informa$ii, scrise cu un farmec deosebit,
care izvor!"te din talentul nativ de abil
observator "i povestitor al autorului,
dublat desigur de munc!, implicare,
seriozitate "i perseveren$!.

Atent la fenomenul literar în context
european ("i nu numai) „exploatând”
principiile mecanismelor narative, dar
"i pe cele ale impunerii convingerilor
sale, autorul expune, descriind în stilul
s!u propriu, începând cu prima pân!
la ultima pagin!, evenimente istorice,
culturale, expozi$ii de ordin economic
"i cultural, întâmpl!ri, locuri "i fapte,
persoane "i personaje de prim rang
care au avut un rol deosebit în politica
lumii, dar "i oameni simpli, pe lâng!
întâlniri la nivel înalt, cu protocol zero,
incursiuni în trecutul îndep!rtat, în
primul rând al celor dou! popoare,
chinez "i geto#dac, azi poporul român
(la care se refer! volumul), schimburi
culturale cu "i prin ansambluri artistice,
orchestre, arti"ti consacra$i etc.

Dup! cum afl!m de la bun început,
„cartea a fost scris! la comanda”
Editurii Zhongyi din Beijing, care
"i#a propus s! editeze „o serie de
c!r$i cu însemn!ri ale str!inilor din
China sau despre China”.

Lectura stârne"te un interes
deosebit, mai cu seam! pentru cei
care doresc s! "tie pe ce lume se
afl! "i cum este cu adev!rat lumea
în care ne afl!m, adic! de o diversitate
"i frumuse$e greu de imaginat de unul
singur, la care ad!ug!m în$elepciunea
cumulat! de milenii "i reflectat! în
normele unei culturi "i ale unui trai
civilizat, capabil de progres continuu,
respectând tradi$iile "i comorile nea#
mului din care face parte fiecare. De
aceea se cite"te cu interes, chiar cu
mare interes, care cre"te pe m!sur!
ce înaintezi cu cititul. Autorul nu este
numai un fin "i profund cunosc!tor
al culturii chineze, nu numai un scriitor
inspirat, profesionist, care "tie s!#"i
atrag! cititorul, ci "i depozitarul unei
experien$e diplomatice impresionante. 

Volumul este structurat în 18
capitole numite C!r$i. Titlurile vorbesc
de la sine despre ceea ce urmeaz!
s! citim, de pild!: !ara mea (Cartea 2)%
Continentul China (Cartea 3)% Maotai,
energia cosmic" #i iubirea (Cartea 5)%
Literatura Chinei (Cartea 8)% Institutul
Cultural de la Beijing (Cartea 14)... 

Începutul volumului To$i oamenii
sunt fra$i este autobiografic, por#
nind dintr#un „regat str!vechi

numit Oltenia” sau Regatul lui Litovoi –
dup! numele conduc!torului din care
provine familia autorului, tr!itori „pe
aceste p!mânturi de când ne "tim”.
Ulterior, de#a lungul c!r$ii vom mai
g!si descris! cu devo$iune credin$a în

vechimea poporului român "i dragostea
pentru str!mo"i, cei care ne#au l!sat
„culturile numite ast!zi Cucuteni,
Hamangia, T!rt!ria "i din alte locuri
înc! ne"tiute”.

Descoperind în adolescen$!
profunzimea "i ging!"ia poeziei
chineze din dinastia Tang, dar "i
în$elepciunea în scrierile filosofilor
Confucius "i Lao Zi, autorul – student
în cadrul Facult!$ii de filologie –
opteaz! pentru cursuri la sec$ia
de limba chinez!, decizie care avea
s! dea un nou curs vie$ii sale.

Dup! terminarea studiilor, a ajuns
la Beijing, în 1968, în plin! revolu$ie
cultural!, în plin! rivalitate chino#so#
vietic!, context în care reprezentan$ii
României au avut un anumit aport,
fiind apropia$i de partea Chinei.
A asistat – uneori ca translator – la
întâlnirile înal$ilor lideri comuni"ti Mao
Zedong "i Ceau"escu – fiind descrise
multe detalii semnificative, unele
chiar picante, despre cei doi, cum
ar fi momentul în care tân!rul activist
Ceau"escu a reu"it s! se fac!
remarcat de Mao, când, în cadrul unei
dezbateri a reluat "i subliniat replica
liderului chinez: „De ce s! nu avem
dezbateri publice? Oare dac! se
continu! expunerea punctelor de
vedere diferite, nu va mai cre"te
iarba, nu vor mai na"te femeile?”

Din cele povestite în carte,
afl!m apoi multe – bune
"i mai pu$in bune – despre

via$a din Ambasada României din
Beijing "i chiar din institu$ia central!
din Bucure"ti. Este "tiut c! ambasadorii
erau numi$i politic, prin urmare, mai
pu$in "coli$i. Umorul fin "i capacitatea
de a reda atmosfera sunt remarcabile
în mai multe locuri.

Cartea a doua a volumului (capitol
de fapt, a"a cum am men$ionat)
prezint! pe scurt România, istorie,
geografie, cultur!, pentru informarea
cititorului chinez% urmeaz! un capitol/
carte „în oglind!”, cu titlul Continentul
China, unde cititorului român îi sunt
aduse nu numai imagini din punct de
vedere geografic, ci "i date despre
tradi$ii, obiceiuri, religie, filosofie,
spiritualitate. China v!zut! de aproape,
din tren (Cartea 4), pe strad!, în familii
de localnici, cuno"tin$a cu celebra
b!utur! Maotai (Cartea 5), aflând
unde "i cum, din ce este ob$inut!
miraculoasa licoare euforizant!
etc. devine o $ar! pe care î$i dore"ti
s! o vizitezi sau s! vezi mai multe
documentare despre ea. Merit! re$inut!
afirma$ia lui Guo Moruo – unul dintre
corifeii literaturii chineze – în cadrul
unui dialog prilejuit de o recep$ie în
Maotai, citez: „Talentul este în om!” "i
a continuat Guo Moruo, privind paharul
"i exemplificând: „Dac! în acest pahar
de maotai introducem o piatr! de jad,
jadul va c!p!ta scânteieri neb!nuite,
o lumin! nou!, va deveni ceva de
mare pre$. Dac! îns! b!g!m în pahar
o piatr! oarecare, ea va ar!ta la fel.”
O exprimare metaforic! a unui mare
poet, subliniaz! autorul. 

Cartea 7 se refer! la Confucius
(Kong Zi) care a tr!it în perioada

550–470 îHr (aproximativ contemporan
cu Socrate) "i filosoful Lao Zi (tot sec
VI îHr) fondatorul taoismului "i autorul
lucr!rii de referin$! Cartea C"ii
#i a Virtu$ii. Pe lâng! un scurt istoric,
se arat! cum gândirea confucianist!
este o sintez! a în$elepciunii transmise
din timpul împ!ra$ilor legendari Yao

(2358–2258 îHr) "i Shun. M!rturisesc
c! atunci când pentru prima oar! am
citit în Tratatul de Medicin" intern"
al Împ"ratului Galben (2698#2598 îHr)
în care Hunag Di – Împ!ratul Galben,
printr#un dialog Su wen (Întreb"ri
simple) cu medicul Ch I Po, realizeaz!
cea mai veche lucrare, cel mai impor#
tant text medical al Chinei antice, care
cuprinde sistematic tot ce se cuno"tea
teoretic pân! atunci, când am citit des#
pre eroii legendari, am r!mas uimit!,
deoarece trebuia s! m! întorc în timp
poate chiar cu dou! sau trei milenii. 

Alt concept important subliniat
în Cartea 7, desprins tot din
filosofie, este cel de Tao, care

înseamn! Calea, dar f!r! conota$ii
mistice, incluzând, pe de o parte, codul
etic individual "i, pe de alta, formele de
guvern!mânt care s! vegheze asupra
bun!st!rii fiec!rei fiin$e umane. 

Pentru iubitorii de literatur!,
Cartea 8 reprezint! o surs! deosebit
de bogat! de informa$ii privitoare la
poe$ii "i scriitorii narativi chinezi cu
specificul lor inedit, cu universul fabu#
los, fascinant "i esoteric cu întâmpl!ri
incredibile, uimitoare, pe care le g!sim
"i în c!r$ile traduse în limba român!
de autorul acestui volum.

Tradi$ii, legende, dar "i imagini din
prezentul extrem de dinamic al Chinei.
Reala prietenie româno#chinez! se
contureaz! trainic! nu numai prin
coinciden$a unor interese politico#
strategice, ci "i prin schimburile cultu#
rale promovate cu succes chiar de
autorul c!r$ii, mai ales în perioada
când a fost directorul ICR din Beijing.
Toat! admira$ia pentru persuasiunea
"i insisten$a cu care l#a promovat
pe Mihai Eminescu – poetul nostru
na$ional de rezonan$! interna$ional!.
Excelen$a sa, domnul ambasador

Lupeanu a f!cut s! fie cunoscut!
România "i ethosul poporului ei prin tot
ceea ce a crezut domnia sa oportun,
începând cu Eminescu "i cu to$i poe$ii,
scriitorii "i rapsozii contemporani pe
care i#a dus în China, plus datele
istorice de o real! importan$!, care vor
constitui un început în ceea ce prive"te
cercetarea istoriei antice, îndep!rtate. 

În anul 2019, cu prilejul împlinirii
a 70 de ani de rela$ii diplomatice,
pe lâng! organizarea unei expozi$ii,
a unui târg de carte, concerte, mese
rotunde, întâlniri, proiectare de filme
etc., contribuind mult la intensificarea
cunoa"terii reciproce, a prieteniei
tradi$ionale dintre cele dou! $!ri
"i popoare, prin ICR Beijing care
a devenit cu adev!rat o punte a schim#
burilor culturale dintre cele dou! $!ri,
o fereastr! de prezentare a României
"i a culturii române, autorul avea s!
preg!teasc! din vreme dou! mari
surprize pentru noi to$i: 

– prima, enun$at! sub titlul
„Întâmplare sau destin comun?”,
despre surprinz!toarea asem!nare
a ceramicii de Cucuteni cu cea de
Yangshao, de la forma vaselor pân!
la subtilele lor decora$iuni, idee preluat!
de dacologi, urmând s! fie cercetat!
"i argumentat! cu documente din
arhiva Chinei%

– o pies! de teatru intitulat!
Iubirea f"r" frontiere, dedicat! nu
numai cinstirii rela$iilor diplomatice,
ci "i celor peste 5.000 de ani de
contacte culturale "i leg!turi între
popoarele român "i chinez. Ac$iunea
piesei se petrece în Cucuteni –
România "i Shanghai – China (reda#
t! în Cartea 10 din acest volum).

Cele dou! culturi au fost
contemporane "i multe alte
leg!turi între locuitorii din

str!vechime ai $inuturilor noastre cu
China au fost posibile $inând cont c!
Burebista (ulterior "i &tefan cel Mare)
st!pânea $inutul pân! la Herson, iar Cel
de al doilea Imperiu Chinez se întindea
pân! la Marea Caspic!. Mai mult decât
atât: s#a descoperit c! exista "i un alt
drum al m!t!sii decât cel "tiut pân!
acum, prin Asia Mic! – urmând un
alt traseu – care trecea spre Roma,
prin Dobrogea. 

Desigur, s#au scris "i se vor mai
scrie c!r$i despre China, începând
cu cele ale lui Nicolae Milescu Sp!taru
(n. 1636, Vaslui – d. 1708, Moscova)
f!cut cunoscut nou! de cronicarul Ion
Neculce în lucrarea sa O sam" de
cuvinte unde afl!m c! „"i pentru înv!#
$!tura lui au fost terziman împ!ratului
[Alexei Mihailovici] "i înv!$a "i pre
fiul împ!ratului, pre Petru Alecsievici,
carte. &i era la mare cinste "i bog!$ie.”
Reamintesc c! Nicolae Milescu Sp!taru
a fost un autor de literatur! de c!l!torie
"i istorie, c!rturar, traduc!tor, c!l!tor,
"i diplomat activ atât în Moldova, cât
"i în Rusia în vremea $arului Alexei,
care l#a trimis cu o misiune diplomatic!
în China, c!l!torie despre care a scris
De la Tobolsk pân" în China (note
de c"l"torie). Consider c! numele
domnului Constantin Lupeanu, prin
volumul To$i oamenii sunt fra$i, va
r!mâne în viitor al!turi de cel al lui
N. Milescu Sp!taru, pentru c! aceste
scrieri reprezint! documente ce pot
fi luate ca tem! de studiu privind
schimb!rile "i progresul petrecut
în lume în cele câteva sute de ani
care le despart. 

Un univers fabulos în simplitate
Elena ARMENESCU

Îmi revine onoarea de a prezenta pe scurt o carte excep"ional!, intitulat! To!i oamenii sunt
fra!i, al c!rei autor este scriitorul #i traduc!torul, sinolog de renume, eruditul diplomat de
carier! Constantin Lupeanu. Volumul a ap!rut la Editura RAVEX COMS în anul 2019. Versiunea
în limba chinez! este realizat! de Dang Xixiao, profesor universitar #i prodecan la Facultatea
de Limbi #i Culturi Europene a Universit!"ii de Studii Str!ine din Beijing – cu un masterat
#i la Bucure#ti (pe lâng! cel ob"inut la Moscova).
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În mai 2021, când Tribunalul Penal Interna!
"ional de la Haga l!a condamnat pe ugandezul
Dominic Ongwen la 25 de ani de închisoare,

acuzatul, supranumit „furnica alb"”, s!a declarat
nevinovat, ba mai mult a adoptat postura de victim":
„De fapt, eu sunt unul dintre cei împotriva c"rora
Armata de Rezisten#" a lui Dumnezeu a comis
atrocit"#i”. (bbc.com/news/ world/africa!3079581,
accesat 22 mai 2021) În cazul lui Dominic instan#a
a formulat 61 de capete de acuzare pentru asasinat,
viol, sclavie sexual", r"piri  $i tortur". Istoria activit"#ii
sale criminale a început pe când avea doar zece ani
$i a fost r"pit ca s" fie transformat în copil soldat de
comandan#ii grup"rii anarhist!teroriste Armata de
Rezisten#" a lui Dumnezeu, înfiin#at" la jum"tatea
anilor ’80. Din recrut însp"imântat el a ajuns rapid
în pozi#ia de comandant într!un cult violent care
a îngrozit Uganda $i #"rile vecine timp de aproape
patru decenii. 

Judec"torul interna#ional Bertram Schmitt
a re#inut din acuzare c" individul, acum în
vârst" de 41 de ani, „le!a provocat cu inten#ie
victimelor lui suferin#e, de$i el însu$i fusese
obligat s" suporte tratamente extrem de
brutale în mâinile unui grup în care a devenit
ulterior unul dintre conduc"torii foarte puter!
nici”. (independent. co.ug/icc!convicts!lras!
dominic!ongwen!on!61!counts)

Porecla $i!a promovat!o ca pe un sigiliu
ca s"!$i impresioneze camarazii în timpul
raidurilor de jaf $i teroare, pentru c", a$a
cum sus#inea chiar Dominic, el se n"scuse
sub semnul furnicilor albe. El a fost for#at
s" se maturizeze rapid într!un mediu violent,
dominat de oameni violen!i. R"pit în 1987, când se
îndrepta spre $coal", Ongwen a încercat s" fug",
împreun" cu înc" trei b"ie#i din tab"ra rebelilor
în care fuseser" sechestra#i. Când au fost prin$i,
Ongwen a fost for#at sub amenin#area mitralierei
s"!l jupoaie pe unul dintre fugari $i s"!l eviscereze,
potrivit audierii psihologului Dickens Akena, prezent
în procesul de la Haga. (Idem) 

Anchetarea activit"#ii lor a dovedit organizarea,
planificarea $i conducerea unor opera#iuni criminale
între 1996 $i 2005, între care atacuri împotriva
taberelor de refugia#i din apropierea grani#ei cu
Republica Democrat" Congo, recrutarea for#at" a
adolescen#ilor, îndoctrinarea, instruirea $i trimiterea
lor în lupte deschise cu arme de foc, în cel pu#in
cincisprezece raiduri. În a$a!numitul r"zboi al copiilor
solda#i, Armata de Rezisten#" a lui Dumnezeu i!a
for#at pe solda#ii recruta#i s" participe la asasinarea
a cel pu#in o sut" de mii de civili $i la r"pirea
a $aizeci de mii de tineri. 

Unchiul s#u, Johnson Odonga, a declarat
în fa#a instan#ei c" Dominic fusese un copil
lini$tit $i juc"u$ ai c"rui p"rin#i au murit

la o lun" dup" r"pirea fiului lor. Mama i!a fost
omorât" în b"taie de o band" de rebeli, iar tat"l
a fost împu$cat de solda#ii armatei na#ionale
care!l confundaser" cu un lider terorist. 

Odat" izolat de supravie#uitorii familiei, Dominic
a fost trecut sub autoritatea direct" a comandantului
Vincent Otti, unul dintre cei mai s"lbatici aghiotan#i
ai liderului suprem, Kony. Înv"#"turile acestuia
amestecau cre$tinismul primitiv cu islamismul,
politeismul $i cultul str"bunilor $i erau urmate de
îndoctrinarea prin teroare fizic", ritualuri brutale,
instruc#ie militar" $i participarea la raiduri de jaf. 

În timpul procesului, acuzarea a prezentat comu!
nic"ri audio interceptate de agen#ia de securitate
ugandez", prin care Kony încerca s"!$i conving"
adep#ii c" spiritul lui ar fi putut s" le citeasc" mintea
$i, astfel, s" le comande $i s"!i controleze în timpul

raidurilor. Crescut în cultul violen#ei $i al supunerii
oarbe, Ongwen, cunoscut ulterior $i ca general
Odomi, a ajuns s" fie tot mai l"udat de comandantul
suprem Kony în fa#a trupei. Mentorul s"u, Otti,
membru al „Altarului de Control”, un fel de comanda!
ment suprem, a c"zut în dizgra#ie dup" ce a insistat
pe lâng" Kony s" accepte negocierile de pace cu
autorit"#ile ugandeze $i sudaneze. Singurul care
i!a luat ap"rarea a fost discipolul s"u, Ongwen,
ceea ce i!a adus acestuia repro$urile lui Kony $i
nu l!a salvat pe Otti de execu#ia din 8 octombrie
2007. Gruparea rebel" a respins orice aluzie la
un posibil asasinat $i Kony a anun#at în aceea$i zi:
„Otti este în via#" $i a fost arestat pentru c" punea
la cale asasinarea mea $i preluarea comenzii, pentru
c" intrase într!o conspira#ie cu du$manii Armatei
de Rezisten#" a lui Dumnezeu. Deocamdat" nu
i se permite s" ia leg"tura cu nicio persoan", pân"
când nu vom decide împreun" cu to#i comandan#ii,

care va fi soarta lui.” (monitor.co.ug/news/news11081)
În preg"tirea procesului lui Ongwen, aproximativ

patru mii de victime ale rebelilor au fost audiate
de dou" echipe de avoca#i. M"rturiile consemnate
au descris via#a în taberele rebelilor, rela#iile dintre
comandan#i $i subordona#i, dintre combatan#i $i
nevestele lor – multe sclave sexuale. Unele depozi#ii
au ref"cut traseul vie#ilor distruse, soarta seches!
tra#ilor, teroarea psihic" $i fizic". Unul dintre martorii
audia#i a declarat c" în mai multe ocazii l!a auzit
pe Ongwen ordonându!le rebelilor „s"!i ucid", s"!i
pr"jeasc" $i s"!i m"nânce pe adversarii captura#i”.
(bbc.com/news/world!africa!30709581)

Dup# 2005, când supravie"uitorii raidurilor
împotriva rebelilor s!au refugiat în Sudanul
de sud $i în Republica Democrat" Congo,

Ongwen a încercat s"!$i piard" urma. În 2013,
Statele Unite au oferit o recompens" de cinci milioane
de dolari pentru orice informa#ie care ar fi ajutat la
capturarea lui. Un poc"it rebel a declarat c" personal
Kony a ordonat prinderea $i biciuirea lui exemplar"
pentru nesupunere. H"ituit din toate p"r#ile, fosta
glorie a convertirii unui comandant al rebelilor,
Dominic Ongwen a ajuns într!o tab"r" de refugia#i
ugandezi în Darfur, de unde a fugit de team" s" nu
fie pârât rebelilor $i s" fie executat. Dup" o scurt"
$edere în Republica Africa Central", a fost arestat.
Din deten#ie $i!a cerut iertare poporului ugandez.
Transferat la Tribunalul de la Haga, fostul copil soldat
$i!a adus aminte de pasiunea refulat" pentru art"
$i a cerut lec#ii de pian. În 2016, a amenin#at c" se
sinucide în închisoare $i a intrat în greva foamei,
pretinzând c" i s!au înc"lcat drepturile $i nu a avut
decât un acces limitat ca s" vorbeasc" la telefon
cu copiii lui. Procesul a dezv"luit dou" fenomene
sociale dramatice care au marcat ultimele decenii în
Uganda $i #"rile vecine. Primul este r"zboiul sectarist
al Armatei de Rezisten#" a lui Dumnezeu împotriva
guvernului $i a popula#iei civile. La origini, rebeliunea
a fost o mi$care de opozi#ie fa#" de abuzurile armatei

lui Yosewi Museveni, dup"
încheierea r"zboiului intern
(1981–1986). Joseph Kony,
comandantul rebeliunii, a
preluat curentul popular
pacifist al Mi$c"rii Sfântului
Duh, condus de Alice Auma/
Lakwena, $i l!a transformat
într!o insurec#ie armat" dup" 1996. Obiectivele ini#iale
– conducerea Ugandei, conform celor Zece Porunci –
s!au transformat într!un cult al personalit"#ii f"r" o
filosofie politic" declarat", cu un autoproclamat profet
sus#inut de Sudan. Sprijinul primit nu era produsul
unei alian#e, ci fusese conceput ca o r"zbunare dup"
sus#inerea ugandez" a separati$tilor din Sudanul de
Sud (care $i!au ob#inut independen#a în 2015). Kony
a devenit criminal interna#ional $i Statele Unite au
cheltuit între 2011 $i 2017 opt sute de milioane
de dolari ca s"!l prind", f"r" s" reu$easc".

Al doilea fenomen a fost recrutarea,
cel mai adesea for#at", a copiilor $i
implicarea lor în luptele dintre triburi,

în raidurile teroriste ale rebelilor. Manevra
r"spândit" în toate conflictele Africii sub!
sahariene a victimizat zeci de mii de
adolescen#i, deveni#i asasini f"r" voie,
incon$tien#i de gravitatea particip"rii la ucideri
în mas", jafuri, tortur". În pledoaria final" din
procesul de la Haga, avocatul ap"r"rii, Krispus
Ayena Odongo, a prezentat o imagine corect"
nu numai a clientului s"u, o imagine generali!
zatoare care a fost în egal" m"sur" agravant"
$i atenuant": „Niciodat" pân" în prezent,

omenirea nu a fost martora unor conflicte atât
de îngrozitor de complexe precum este cel care
constituie baza contextual" a acestui caz. Acest
b"iat [Dominic Ongwen] a fost doar o victim", un
orfan $i un prizonier al Armatei de Rezisten#" a lui
Dumnezeu, abuzat psihic, care a sc"pat de rebeliune
$i este victimizat din nou, în prezent.” (Idem)

B"ie#ii for#a#i s" intre în armatele rebele au
fost ini#ial deruta#i, rup#i de familie, extra$i dintr!un
mediu cunoscut. Între amenin#"rile instructorilor
s!au strecurat promisiunile unui nou statut superior
de for#", b"ietanul de 12 – 13 ani a primit o uniform",
o arm" uneori mai lung" decât în"l#imea celui care
o mânuia. Ideea apartenen#ei la un alt tip de familie,
mândria stimulat" de a lua parte la lupte $i de
a fi l"udat în fa#a camarazilor au fost pârghii abil
ac#ionate de manipulatori. Rezultatul a fost inducerea
unei modific"ri de personalitate $i ac#iunea în virtutea
unor convingeri impuse, consolidate de!a lungul
câtorva ani de izolare în mediul toxic al rebeliunii. 

Aceast" transformare r"mâne greu de dimen!
sionat în termeni legali $i, de aceea, poate, procu!
rorul Benjamin Gumpert pleda: „Nu ne afl"m aici
ca s" neg"m c" Dominic Ongwen fost victima r"pirii.
Dar linia ap"r"rii, potrivit c"reia aceast" realitate ar
trebui s"!l fac" imun pe acuzat, nu poate fi sus#inut".
Este o tragedie… Nimeni nu o contest". Pe de alt"
parte, nimeni nu sugereaz" c" acuzatul ar trebui
s" fie exonerat de r"spunderea penal". Nu se poate
accepta ca un individ s" primeasc" un permis pe
via#" s" comit" infrac#iuni grave numai pentru c"
el însu$i a fost cândva victim" la rândul lui în trecut.”
(ijmonitor.org/2020/senior!prosecutor!comes!under!
criticism!for!calling!defence!witness!testimony!
nonsense/ accesat 22 mai 2021) B"ie#ii r"pi#i
erau du$i departe de cas", f"r" s" $tie dac" se
vor mai întoarce vreodat". Uneori, erau for#a#i,
sub amenin#area cu moartea, s" î$i maltrateze
p"rin#ii $i rudele înainte de plecare. Nerespectarea
ordinelor brutale ale r"pitorilor echivala cu
sinuciderea.

Copiii solda"i $i inculpatul Ongwen
Nicolae MELINESCU

L#sându!v# bucuria de a cunoa$te prin intermediul acestui volum sutele
de personaje, arti$ti plastici, scriitori, muzicieni, oameni politici, înal#i
func#ionari, codul etic, atitudinea $i obiceiurile adoptate fa#" de men#inerea

s"n"t"#ii $i multe alte calit"#i ale multimilenarului popor chinez, men#ionez c"
volumul se încheie cu Cartea 18, în care, pe lâng" biografie, g"sim lista c"r#ilor
„dinastiei” culturale Lupeanu. Pentru a face în#eleas" aceast" formulare, trebuie
s" precizez c" fiecare membru al familiei vine cu un aport îmbog"#itor pentru
literatura român", atât prin crea#ia proprie, cât $i prin volumele deosebit de
atractive traduse din limba chinez", prin care au ad"ugat „valen#e necunoscute,
poate pu#in miracol $i interpretare esoteric" a vie#ii” $i chiar o îmbog"#ire

a cunoa$terii, a $tiin#ei, de pild" prin volumul de Medicin" tradi!ional" chinez"
semnat de fiul Adrian Daniel Lupeanu, practicant al MTC.

Încheind lectura acestui minunat volum, r"mâi meditând la forma etic"
a datoriei, la baza moralei individuale, care cuprinde dou" virtu#i fundamentale
dup" Confucius: negarea eului egoist $i acceptarea a ceea ce este drept
$i potrivit, care, dac" st"m bine s" gândim, le reg"sim $i în dogma cre$tin".
De ce? Pentru c" respectarea tradi#iei, empatia, simpatia uman", iubirea
aproapelui, corectitudinea, probitatea, îndemnul de a face binele nu sunt
altceva decât o reflexie a legilor care guverneaz" universul.
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Din perspectiva
profil!rii statistice a
preferin!elor literare,

putem spune c" literatura
#tiin!ifico$fantastic" a consti$
tuit mai totdeauna o alegere
predilect" pentru dou" cate$
gorii demografice: pentru

copii #i tineri (inclusiv pentru profilul pe care pseudo$
psihologic l$am numi „tineri pereni”) #i pentru cei
interesa!i de cunoa#tere #tiin!ific" (pe care doar
într$o exprimare arbitrar" i$am numi „tocilari”). %i
vom observa c" cele dou" categorii demografice nu
sunt chiar disjuncte, aceasta constituind #i una dintre
cheile afilierii SF$ului la universul educa!iei personale.

Începem, justifica!i atât cronologic cât #i prin
exemplaritate, cu un mic recurs la Jules Verne,
a c"rui lectur" pentru mul!i dintre noi a dezlocuit
por!iuni din manualele #colare primare #i gim$
naziale. De asemenea, în prima parte a secolului
20, #i H.G. Wells stârnea interes prin fantaz"rile
în cheie #tiin!ific". Îns", venind mai spre zilele
noastre, probabil c" scrierile lui Isaac Asimov
ar constitui exemplul predilect pentru ideea de
autodidactism, de partea cititorului, #i subliniem
aici domeniile vizate: fizic", robotic", astronomie,
cosmologie, xenologie, moral". Îns" prin produc!iile
literare din ultimele decenii ale secolului trecut
ajungem #i la discipline mai dep"rtate de filonul
clasic al SF$ului – filon revelat în miezul unui secol
marcat de ideea interac!iunii cosmice –, precum
psihologia, sociologia, antropologia, ecologia,
biologia, entomologia #.a.m.d. (cu nume de scriitori
precum Brian Aldiss, Frank Herbert, Ursula K. Le
Guin, George R.R. Martin, Philip José Farmer, #.a.).

Încercare de definire. Context pentru auto"
didactic!. Acceptând necesitatea unui demers
(ca e#afodaj) minimal de teoretizare, am putea

asimila faptul c" mai toate prozele SF se subscriu
urm"toarei defini!ii: o aventur" uman" (individual", de
grup, de specie) desf"#urat" în condi!ii extraordinare
(într$o lume ce difer" de lumea noastr" obi#nuit"
prin una sau mai multe abateri de legit!"i naturale),
dar în contextul unei coeren!e cvasi$#tiin!ifice (adic"
derulându$se în limitele unei plauzibilit"!i, oricât de
elastic" ar fi aceasta). Identific"m în aceast" defini!ie
(pe care o expun aici spre judecare public") trei
elemente: (1) aventura, experien!a, drama& (2)
anomalia, excep!ionalitatea& #i (3) cadrul coeren!ei
logice, al veridicit"!ii poten!iale.

În vreme ce proza mainstream (beletristic"&
fic!ional" sau non$fic!ional") #i proza fantasy (fan$
tastic") acoper" câte dou" dintre aceste elemente
esen!iale, doar SF$ul se desf"#oar" cu toate cele
trei, #i tocmai triada aceasta îi asigur" împletirea
autodefinitorie de sublim #i de cunoa#tere.

Mai r"mânem un pic la cele trei elemente din
defini!ia emis" mai sus. La elementul (1), aventur"
uman", observ"m rapid c" am putea ob!ine o
extindere a defini!iei dac" renun!"m la particula
uman, în sensul c" personajele prozei SF pot fi #i alte
entit"!i decât oamenii (animale, inteligen!e artificiale,
entit"!i extraterestre), îns" pân" la urm" #i acestea
vor avea tr"iri similare celor umane, pentru c"
deocamdat" literatura este destinat" oamenilor.
(Un la îndemân" exemplu de epic" non$uman"
g"sim în romanul Furnicile, scris de Bernard Werber.)
Elementul (2), al alterit"!ii, al ilegitimit"!ii$cheie, cel
care asigur" premisa fantastic", presupune o abatere
de la fizic", de la psihologie sau de la biologie, de la
#tiin!ele acestea fundamentale a#a cum le cunoa#tem
ast"zi. (Altfel spus, extinderea unei coordonate a
realului dincolo de normal/obi#nuit& o transcendere
#tiin!ific", premis" pentru extraordinar.) C"l"toria

în spa!iu (spa!iul cosmic), c"l"toria în timp (realizat"
cu o „ma#in"$a$timpului” ori asumat" prin simpla
anticipare a unui moment din viitor), lumile paralele,
poten!ele telepatice, abilit"!ile extra$senzoriale #i
altele asemenea sunt elemente care ne scot din
universul nostru cotidian #i domestic, ne trezesc
imagina!ia, ne provoac" s" ne punem în locul
personajelor din prozele SF. Îns", nota bene,
dezl"n!uirea aceasta se vrea coerent", elementul
(3) al defini!iei ar"tându$ne c" jocul fanteziei se
deruleaz" cu oarece disciplin". Din respect pentru
cititori (pentru modul lor de gândire), specula!ia se
men!ine într$un cadru de cvasi$credibilitate, spre
deosebire de literatura gen fantasy, unde „orice este
permis”. (Un clasic precum Philip K. Dick aproape

c" sfideaz" îns" aceast" nevoie de logic" din genul
SF, ceea ce e un lucru bun cât" vreme provocarea
este una constructiv". %i, dac" tot suntem în paran$
tez", facem observa!ia c" în ultimii ani demarca!ia
dintre SF #i F este tot mai firav", cu bune #i cu rele.)
De fapt, limita dintre libertatea fanteziei #i acea
coeren!" a cunoa#terii #tiin!ifice este deopotriv"
inefabil" #i dinamic" #i cred c" nici nu trebuie s"
o teoretiz"m prea insistent. Ambele, atât fantezia, cât
#i cunoa#terea, ne sunt atribute esen!iale, #i poate
c" literatura SF merit" admira!ia tocmai pentru curajul
nebunesc de a se juca exact la limita dintre ele.

Componente polarizante. Acceptând ca
imanent" aceast" func!ie a literaturii SF,
func!ia educativ", putem identifica #i o serie

de aspecte prin care lectura v"de#te concret valoare
de autoinstruire, atât în privin!a cunoa#terii cantita$
tive (asimilare de cuno#tin!e), cât #i referitor la
cunoa#terea calitativ! (exersarea gândirii abstracte,
dezvoltarea abilit"!ilor de rela!ionare #i de sintez").
Desigur, la vârsta copil"riei #i adolescen!ei, aderen!a
genului SF la cititor depinde de câteva premise
psihice foarte fire#ti (curiozitate, vitalitate spiritual"),
dar #i de o predispozi!ie pentru analiz" contemplativ"
sau chiar pentru introspec!ie. De#i suntem gata
s" accept"m c" atrac!ia este una cât se poate de
natural", chestiunea poate fi analizat" mai departe.

Poate c" ingredientul prim pe care ni$l ofer" SF$ul
!ine de categoria „descoperirea lumii”, de#i, aparent
paradoxal, este vorba de o lume incongruent" cu
cea real". Doar c" aici incongruen!a se trage dintr$o
derivat" a lumii reale, o derivat" provocatoare, ce va
solicita mai însufle!itor sinapsele. În plus, se pare c"
un strop de dramatism, de tr"ire uman", ne ajut" s"
fix"m mai bine informa!iile. %i revin la Jules Verne,
c"ruia îi datorez multe cuno#tin!e de fizic", chimie #i
geografie: era clar c", dup" episodul din C!pitanul
Hatteras, temperatura de solidificare a mercurului îmi
va r"mâne în minte mai eficient decât din manualul
de chimie. (De#i în fapt lucrurile descoperite prin
lecturile acelea aveau s" completeze emulativ
cuno#tin!ele de la #coal".) Mai mult, la Jules Verne

mai avem un ingredient, mai de substrat psihologic,
#i anume pozitivismul: personajele sale reu#esc, iar
problemele se rezolv". (S" nu m" în!elege!i gre#it!
Nu sunt fan Jules Verne. Acum mi$ar fi greu s" mai
citesc de bun"voie ceva scris de el, dar asta nu
anuleaz" acele aspecte concrete. În materie de auto$
educa!ie scrierile lui r"mân un exemplu str"lucit.)

Mai not"m, ca o particularizare la cunoa#terea
prin experiment imaginativ (care ar fi aici conceptul$
r"d"cin"), #i tenta!ia previziunii, prezent" în genul
SF prin componenta de anticipare, cu provoc"rile ei
fire#ti privind cunoa#terea viitorului sau transcenderea
înspre lumi/universuri alternative. (%i observ"m în
subsidiar faptul c" în cultura româneasc" conceptul
de anticipa"ie este adesea echivalat cu cel de
science$fiction, de#i în stricto sensu termenul s$ar
referi doar la ideile SF vizând anticiparea, viitorul,
utopiile, scenariile what$if pe axa pozitiv" a timpului.)
%i apropo de ispita pre$cogni!iei, de experimentul
utopic, este gr"itor faptul c" în volumul 2 din
Enciclopedia anticipa"iei române#ti (Editura Eagle,
2017) domnul Mircea Opri!" a inclus o serie impre$
sionant" de scriitori români apar!inând literaturii
clasice (mainstream) care au fost atra#i în mod
concret de ideea anticip"rii: Tudor Arghezi, Nichita
St"nescu, Alexandru Macedonski, Eugen Ionesco,
Mircea Eliade, Horia Lovinescu, Gib Mih"escu, Ion
Minulescu, Geo Bogza, Ioan D. Sârbu, Ion Marin
Sadoveanu, Victor Eftimiu, Mircea C"rt"rescu, Ioan
Petru Culianu, I.L. Caragiale, Vasile Voiculescu. În
fond, dincolo de fantezie, experimentarea previziunii
se grefeaz" pe o func!ie important" a psihicului
uman: nevoia de planificare.

Lumile imaginate în scrierile SF, oricât ar fi ele
de fanteziste, au totu#i legit"!ile lor, pe care lectorul
le simte #i le asimileaz". Imersiunea mental" ca
într$un joc serios, un joc cu mize #i cu reguli, con$
tribuie la dezvoltarea logicii cititorului #i (poate
incon#tient) la aprecierea ideii de coeren!". Categoric,
intuirea regulilor jocului constituie un element esen!ial
de atrac!ie. Iar astfel de lucruri vor conta semnificativ
în copil"rie #i adolescen!", perioadele cu dezvoltarea
intelectual" cea mai substan!ial". (Da, probabil c" un
copil „hr"nit” cu Philip K. Dick va avea alt" fire decât
cel „crescut” cu Isaac Asimov, îns" acesta e un risc
al „alimenta!iei nediversificate” #i face parte din
întâmpl"rile lumii noastre, lumea cea real", în care
un tân"r devine artist #i un altul tehnician, #i doar un
b"trân chibi! ca mine î#i imagineaz" omul deopotriv"
tehnician #i artist.) %i, peste toate, vom observa c"
urzeala aceasta logic" din crea!ia SF are adesea
nuan!e etice, întrucât loialitatea jocului implic"
imaginativ #i elementul responsabilitate.

Echilibru în toate. Cei care fac parte din
genera!iile (de ast"zi sau de ieri) care au
crescut cu SF pot recunoa#te #i m"rturisi

firesc valen!ele dintre acest gen literar #i aventura
cunoa#terii pe care fiecare om #i$o asum" într$un
fel sau altul. Mai mult, psihologii #i sociologii probabil
c" pot denomina aspectele concrete ce contribuie
la dezvoltarea intelectual" #i cultural" a indivizilor
în lumea de ast"zi (a#a cum, într$un fel, am încercat
#i eu în rândurile de mai sus). Îns" nu va fi deloc
o surpriz" s" afl"m c" o prea adâncit" #i prelungit"
imersare a cititorului în universurile fic!ionale poate
afecta priza la realitate. Pentru c" experien!a SF&F
este una cinstit" doar cât" vreme r"mâne neobsesiv"
#i se v"de#te benefic" doar dac" este neexclusiv".
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Pentru adolescentul asimilat de rebeli nu exista posibilitatea reac!iei
sau a ini!iativei în fa!a atrocit"!ilor, pentru c" autoritatea le apar!inea
exclusiv comandan!ilor #i rela!iile cu subordona!ii nu aveau decât forma

#i valoarea unui ordin transmis ierarhic. 
Odat" converti!i, îngrozi!i sau îndoctrina!i, noii recru!i deveneau la rândul

lor r"pitori care încercau s" le aplice victimelor procedurilor barbare c"rora
le fuseser" supu#i ei în#i#i cândva. O f"ceau din r"zbunare, ca s"$#i dovedeasc"
for!a sau ca s"$#i demonstreze loialitatea fa!" de comandant? Greu de spus.
Un lan! f"r" sfâr#it al violen!ei a mutilat astfel zeci de mii de vie!i tinere pe durata
a patru decenii. 

Tragedia copiilor solda!i s$a desf"#urat pe fondul r"zboaielor interne din
Uganda, din Republica Democrat" Congo, din Republica Africa Central" sau
din Sudan. Aducerea în fa!a instan!elor interna!ionale a suspec!ilor de recrutare,
instruire #i exploatare a copiilor solda!i a fost #i un procedeu de informare a
popula!iei locale pentru descurajarea recrut"rii de minori în scopuri r"zboinice.
Finalul procesului lui Ongwen a fost difuzat în Uganda. Dezv"luirile au îngrozit,
dovezile au convins, vinovatul #i asocia!ii lui au fost demasca!i #i condamna!i.
Vinov"!ia lui a r"mas s" penduleze între legal #i moral, între pedeapsa
binemeritat" #i implicarea involuntar" într$un mediu tulbure, vindicativ
#i sângeros. 

SF"ul ca literatur! formativ!
Mircea B!DU"
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Marcel Bejgu s!a
n"scut la 23
septembrie 1951,

în localitatea B"trâni din
jude#ul Prahova. A studiat
la Institutul Pedagogic de
Arte Plastice din Ia$i $i la
Institutul de Arte Plastice

„Nicolae Grigorescu” din Bucure$ti. A debutat
în 1971, la expozi#iile studen#e$ti. Din 1974
expune la toate saloanele jude#ene $i inter!
jude#ene organizare de Filiala U.A.P. Ploie$ti.
Este membru al Uniunii Arti$tilor Plastici din
România din 1979, iar din 1990 pân" ast"zi este
membru al conducerii Filialei U.A.P. Ploie$ti.
Profesor la catedra de pictur"!desen a
Colegiului „Carmen Sylva” din Ploie$ti.

Numeroase expozi#ii personale $i particip"ri
la expozi#ii de grup $i
interna#ionale, la tabere
de crea#ie $i documen!
tare, în #ar" $i peste
hotare. Are $i lucr"ri
de art" monumental" –
mozaic, în mai multe
biserici prahovene.
Lucr"ri ale sale se
g"sesc în colec#ii publi!
ce sau particulare din
România, Italia, Austria,
Grecia, Germania, S.U.A.,
Canada, Polonia, Israel,
Japonia, Iugoslavia,
Indonezia, Fran#a, China,
Elve#ia, Australia, Danemarca, Noua Zeeland", Brazilia etc.

Detalii la http://www.marcelbejgu.ro/.
Este considerat un „peisagist al anotimpurilor”, fapt

subliniat de criticii de art":

Expozi#ia lui Marcel Bejgu este deosebit", este o mare
bucurie pentru mine, c"ci, fiind în anotimpul toamnei,
lucr"rile expuse se bucur" de romantismul acestui

anotimp – sunt lucr"ri calde $i pline de poezie. (Ovidiu
Pa$tin")

Privind pictura lui Marcel Bejgu, nu se poate s" nu sim#i
gustul nepervertit al p"mântului s"vâr$it în rod $i al
frumuse#ii f"r" fard pe care o na$te lumina apusului

printr!o rari$te de p"dure atins" de bronzurile toamnei.
O bonomie adânc" $i etern pl"cut" sim#urilor este aceast"
curgere a imaginilor $i culorilor de sub pensula pictorului.
%i, nu o dat", mi l!am închipuit pe artist rostindu!se în delica!
tele sale nota#ii plastice cu etnosul c"r"rilor sadoveniene. 

Cât prive$te culoarea, aceasta este când transparent" $i
diafan" – ca în peisajele de iarn", în flori $i în câteva apusuri
la maluri de ape – când dens" $i senzual", precum în acele
minunate „portrete” de arbori sau de p"dure. Aici pictorul
respir" în plin" atmosfer" $i viziune andreescian". %i, probabil
c" în aceste pânze, Bejgu î$i d" întreaga sa m"sur", datele

picturalit"#ii sale întrunind valori
maxime. (Corneliu Antim)

Pictura lui Marcel Bejgu
înregistreaz" natura sub
unghiul strictei vizualit"#i ca

echivalent al adev"rului ei. Refuzând
orice specula#ie asupra rela#iei om!

natur", pictorul se
men#ine cu o hot"râre,
din care ne las" s"
discernem mai mult
candoarea v"dit" la
asumarea f"r" rezerve a unei convingeri, în limitele firescului.
Evident, el cultiv" peisajul ca pe o specie tradi#ional", dar
în acela$i timp caut" în el $ansa de a întâlni, eliberat de
prejudec"#i $i ticuri stilistice, eterna încântare a înconjur"!
torului.

Marcel Bejgu se v"de$te a fi, neîndoios, o natur" liric",
un artist fascinat de posibilitatea integr"rii noastre spirituale
în natur". Dar, demn de remarcat, el nu flateaz" natura,
înfrumuse#ând!o, dac" acest lucru ar fi cu putin#", inutil $i
artificial, dup" cum nu flateaz" nici predispozi#iile sentimen!
tale ale omului în fa#a peisajului. Lirismul lui se plaseaz" în
orizontul obiectivei consemn"ri, de o manier" pictural" îns",

apt" s" iradieze multiple sugestii,
s" capteze ecourile $optite
$i tulbur"toare ale lumii vii
în care tr"im. (Cornel Radu
Constantinescu)

Referindu!se la propria
crea#ie, Marcel Bejgu
se consider" un pictor

al luminii care exteriorizeaz" since!
ritatea sentimentelor tr"ite în fa#a
naturii prin game de culori pastelate,
armonii cromatice echilibrate,
lini$titoare, odihnitoare, neviolente,
delicate. (Ion Dumitru)
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Num"r ilustrat cu lucr"ri de Marcel Bejgu.

Marcel Bejgu
Ars longa...

! Horia B&DESCU – scriitor, Cluj!Napoca
! Paul DIACONESCU – scriitor, Suedia
! Paula ROMANESCU – scriitor, Bucure$ti
! Afrodita IORGULESCU – prof. univ., Bucure$ti
! Ilie POPA – prof. univ., Pite$ti
! Sorin BULIGA – istoric de art", Târgu Jiu
! Ion COJA – prof. univ., Bucure$ti
! Dan D. FARCA% – scriitor, Bucure$ti
! Mihai VINEREANU – lingvist, Bucure$ti
! Ion ANDREI'& – scriitor, Bucure$ti
! Gheorghe OLTEANU – inginer, Bucure$ti

! Gabriela C&LU'IU SONNENBERG – scriitor, Spania
! Elis RÂPEANU – scriitor, Bucure$ti
! Eugenia BULAT – scriitor, Chi$in"u 
! Milena MUNTEANU – scriitor, Canada
! Daniela GÎFU – prof. univ., Ia$i
! Lia Maria ANDREI'& – scriitor, Bucure$ti
! Mihai NEAGU BASARAB – scriitor, Germania
! Florian COPCEA – scriitor, Drobeta Turnu!Severin
! Elena ARMENESCU – scriitor, Bucure$ti
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure$ti
! Mircea B&DU' – scriitor, Râmnicu Vâlcea

Semneaz! în acest num!r
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