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Urmuz. Parodierea parodiei

M!am mai întrebat "i alt#dat#: sunt
mul$i zece ani, sunt pu$ini? Dac#
ar fi vorba de dou#zeci, ar fi

aproape m#sura unei genera$ii, ca în roma!
nul cu muschetari, în cazul de fa$#, r#spund
nedecis: depinde din ce direc$ie se face
evaluarea. Privind spre viitor, zece ani sunt
mul$i, privind înapoi, parc# ieri era toamna
lui 2010, când prinsese contur ideea, teme!
rar# atunci, de a scoate o revist# lunar#,
de cultur#, la Curtea de Arge", un or#"el
de deal!munte, mic spre foarte mic, oricât#
istorie ar duce în spate. Este lung un dece!
niu "i având în minte contextul, nestator!
nicia vremurilor, dificult#$ile de tot felul,
financiare, birocratice, umane – în ultimele
luni, "i cele pandemice.
%i totu"i, Curtea de la Arge! a împlinit

zece ani, a rotunjit 120 de numere în
noiembrie, editorial num#rând anii, din
ianuarie trece în anul al doisprezecelea.
Teancuri respectabile trebuie s# se fi
adunat prin cele vreo 40 de biblioteci
din $ar# c#rora le trimit lunar revista. 

Destul de multe s!au întâmplat între
timp în jurul "i sub egida ei.

Printre primele "i printre cele mai im!
portante ini$iative a fost „înfr#$irea” cu
Literatura !i Arta, de la Chi"in#u, în conlu!
crarea spre instituirea "i conturarea trainic#
a unui Pod de Reviste. Era în octombrie
2011, în capitala Basarabiei. Au urmat
întâlniri la Curtea de Arge" ("i ora"ele
vecine, Râmnicu Vâlcea "i Câmpulung) "i
la Chi"in#u, s!au al#turat reviste de limb#
român# din Serbia, alte reviste din România
"i din Republica Moldova. Pagini cu sigla
„Podul de reviste” au ap#rut în multe dintre
lunile ce au urmat. Raia Rogac, cel mai
eficient colaborator de la Chi"in#u, a strâns
într!un frumos volum articolele publicate în
revist#, ap#rut de curând la Editura Zodia
Fecioarei din Pite"ti, sub titlul Zidari întru
ve!nicirea Neamului. Convorbiri, recenzii,
eseuri.

Este volumul cu num#rul 20 din „Bibli!
oteca Revistei Curtea de la Arge!”, o alt#
trainic# realizare: seria de c#r$i inaugurat#
în 2014 cu Seniori ai culturii, vol. I, cap#t#
dimensiuni "i prestan$#, alte trei titluri au
ap#rut recent, înc# pe atâtea sunt în pre!
g#tire. Mai ales texte publicate deja în
revist#, dar nu numai. O list# a c#r$ilor
tip#rite pân# acum se g#se"te la pagina 2. 

Apropo de Podul de reviste "i de
seniorii culturii: Curtea de la Arge!
nu a plecat la drum cu un „pro!

gram” explicit, public, dar, privindu!i colec!
$ia, un asemenea program s!a conturat

de la sine, ajustându!se
"i îmbog#$indu!se în timp.
Nu încerc s#!i evaluez
impactul, sceptic fiind
din acest punct de vedere,
în vremea noastr# atât de
zgomotoas#, reamintesc
doar c# este o revist# de
cultur# (nu de literatur#),
nenegociabil unionist#
(plecând de la premisa c#
unirea în cuget !i sim"iri
este crucial# pentru orice
unire administrativ#),
arge"eano!româno!euro!

pean#, na$ionalist# în sensul cuviincios al
termenului (deloc îndreptat# împotriva cuiva
sau a ceva, ci doar dorind s# construiasc#,
s# cultive "i s# omagieze tradi$ia neamului,
marile momente "i marile figuri ale istoriei
"i culturii na$ionale, cu Eminescu începând
– repet banalit#$i pe care snobii "i n#imi$ii,
triste "i trec#toare figuri ale anilor din urm#,
le ignor# sau le „demistific#”, p#tându!"i
numele "i amintirea cu care îi vor înc#rca
pe nepo$ii lor), încercând s# pun# um#rul
la recuperarea memoriei "i a valorilor
culturale, în sens larg (clasici, interbelici,
exil, postbelici, pân# la „clasicii de lâng#
noi”, seniorii culturii despre care vorbeam).

Ce a avut revista înc# de la început,
invocat de multe ori, dar niciodat#
publicat, a fost un „decalog” care,

într!un fel, a $inut loc de program "i care
de mare ajutor a fost în rela$iile cu colabo!
ratorii. Îl reproduc (c#ci util va mai fi "i în
continuare), f#r# a!l comenta: 1. Revist#
de cultur#, în general& pentru publicul larg,
cultivat& 2. F#r# politic# de partid sau per!
soan#, pro sau contra& „Escu nu exist#…”&
3. F#r# polemici gratuite, „înjur#turi”, ata!
curi la persoan#& 4. În limba român# norma!
t# de Academie& 5. F#r# autopromovare a
redac$iei (redactorului!"ef)& 6. F#r# literatur#
inedit# (doar despre literatur# sau la rubrici
mai generale)& 7. Revist# a românilor de
pretutindeni (cu aplecare spre Basarabia,
unionist#)& 8. U"or na$ionalisto!cre"tino!
monarhisto!anticomunist# (deci „expirat#”)&
9. Balan$# Arge" – restul lumii (provincia!
lism – cosmopolitism)& 10. %tiin$a, parte a
culturii. Se cer detaliate unele „porunci”,
rânduri multe se pot scrie despre fiecare,
dar nu fac acest lucru aici, revin la consem!
n#rile festive: aproape în fiecare an, am
organizat o Zi a Revistei, la Curtea de Arge"
– pot zice c# frumoase întâlniri au fost toate.

Anul acesta, în condi$iile restrictive ale
pandemiei, pl#nuisem o întâlnire a colabo!
ratorilor "i prietenilor revistei, pe 14 octom!
brie, în amfiteatrul Bibliotecii Academiei
Române, la Bucure"ti deci. Vorbitori de
seam#, din $ar#, din Basarabia, din Serbia,
multe alte lucruri atr#g#toare în program,
dar… n$a fost s# fie… R#mâne pe anul ce
vine, pe Arge" în Sus, prin var# – în preaj!
ma bustului lui Eminescu, ridicat în 2017,
tot la ini$iativa "i prin str#dania revistei.

Despre altele, la întâlnirea planifi!
cat#. Acum zece ani, în decembrie
2010, încheiam editorialul cu:

„Precum $#ranii care pleac# la cale lung#,
spunem "i noi din prag: Doamne!ajut#!”

Acum, închei cu refrenul uneia dintre
cele mai interesante variante ale Baladei
Me!terului Manole: „Var !i c#r#mid#,/
C#$i pustie mult#,/ C#$i lucrare lung#!...”
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Dup# zece ani
Gheorghe P%UN

Monumentul eroilor din Fieni!Dâmbovi$a

Revistã de culturã



!i, dac" este adev"rat, dup" cum spune#i,
c" $i din cauza împil"rilor acelor p"mân%
teni s%a sculat Domnul Tudor, atunci tot

contra alor vo$tri s%a sculat& c"ci cine dac" nu
voi reprezint" ast"zi în aceast" #ar" elementul
împilator, elementul care se îmbog"#e$te din
politic", din sudoarea tuturor f"r" munc"
$i f"r" merit?

Dar pe vremea aceea oamenii ca acel v"taf
de plai $i ca acel vame$ erau înfrâna#i $i dojeni#i
de adev"ra#ii boieri ai #"rii.

!tirbey, Cre#ule$tii, Gr"di$tenii, F"lcoienii,
Rale#ii cu mitropolitul $i arhierei în cap, înfrânau
prin judec"#ile lor alunec"rile unor astfel de
nenoroci#i $i Domnul #"rii sc"pa pe români
de ap"s"rile nelegiuite.

Ast"zi fapte mult mai mi$ele$ti se s"vâr$esc
pe o scar" întins". Concesii peste concesii,
întreprinderi peste întreprinderi, abuzuri peste
abuzuri se gr"m"desc. Oamenii de meserie
devin milionari în clip"!

Mo$tenitorii $i semenii acelor mijlocitori
ascun$i care atunci m"rturiseau tremurând
înaintea arhiereilor $i a boierilor p"catul lor
$i se poc"iau acum domin" #ara $i%i dau legi.

!i #ara, legat" de mâini $i de picioare,
spumeaz" de mânie, c"ci n%are cui se plânge&
mitropolitul $i arhiereii #"rii nu mai au mil"
de dânsa sau nu îndr"znesc s" ridice glasul
în favoarea celor asupri#i!

Boierii #"rii, unii $i%au dat mâna cu împilatorii,

iar ceilal#i sunt asupri#i $i huli#i!
!i Domnul #"rii are urechile astupate

de strig"tele de ur" ale oamenilor politici
$i de g"l"gia s"rb"torilor.

Ce poate s" ias" dintr%o asemenea stare de
lucruri? Nemul#umirile sunt generale, indignarea
oamenilor este ajuns" la culme $i toate caut" s"
izbucneasc". A$a încât nimeni nu $tie ce poate
s" aduc" ziua de mâine!

Iac" unde a#i adus #ara în 6 ani de guvernare. 
(Timpul, 23 mai 1882)

De la un timp încoace se observ" o
dispropor#ie mare între num"rul fictiv
al deputa#ilor înscri$i ca prezen#i în

Adunare $i între num"rul cel real al celor ce sunt
în adev"r fa#" la dezbatere. O mul#ime de voturi
s%au dat, o sum" de legi s%au votat f"r" ca s"
fie fa#" num"rul cerut de regulament $i, cu toate
acestea, lucrurile merg strun" $i voturile nu sunt
lovite de nulitate, ci r"mân legale $i date de%a
binelea, pentru c" cei care în realitate absenteaz"
nu t"g"duiesc nicicând de%a fi dat un vot ce
nu l%au dat $i pentru c" biroul Adun"rii pare
a tr"i în acela$i cerc vicios în care se%nvârte$te
majoritatea. S%a întâmplat într%un rând cazul ca
un deputat înscris ca prezent în procesul %verbal
al Adun"rii s" fie, chiar în vremea în care votul
s"u se num"ra în Adunare, într%un ora$ de
provincie, unde pleda un proces. În Bucure$ti
r"spundea la apelul nominal $i în aceea$i clip",

dincolo de Olt, pleda.
Dar... ce nu se

întâmpl" în aceast"
Adunare? (…)

Filosofia pozitivist"
a descoperit c" morali%
tatea public" $i privat"
nu este decât sim!ul
colectiv de conservare
al rasei, pentru c" imo%
ralitatea $i malonestita%
tea pot înainta pe un
individ, dar pentru
colectivitatea rasei ele
însemneaz" disolu#iune
$i moarte. Un str"in nu
e p"rta$ acelui sim#, nu%i
este înn"scut, iar efectul
s"u asupra moralit"#ii
publice va fi dizolvant.
În adev"r, ce sim#
colectiv de conservare a
rasei române poate fi în
ni$te venetici (…), care nu sunt destul de vechi
în #ar" pentru a se fi adaptat $i împ"rt"$it din
acel sim# colectiv de conservare a rasei, ci sunt
ni$te simpli cavaleri de industrie prip"$i#i aci ca
s" se hr"neasc" $i s" câ$tige prin orice mijloc,
indiferent de e moral sau imoral, onest sau
malonest?

(Timpul, 1 iunie 1882)
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Toate%s vechi $i nou" toate...

Monumentul lui
Mihai Eminescu 

de la C. de Arge$



Aceste reflec!ii "i
rememor#ri au fost
declan!ate de lectura

unei c"r#i de o amar", profun$
d" !i necru#"toare cugetare

despre soarta continentului c"ruia îi apar#inem:
Strania sinucidere a Europei – Imigra!ie, Identitate,
Islam (ap"rut" în 2017 !i publicat" în române!te la
Ed. Corint, 2019) a englezului Douglas Murray. Acest
catehism al disper"rii, aceast" liturghie neagr" la
ferestrele unei Europe amnezice de ea îns"!i, poate
fi a!ezat" al"turi de exemplara radiografie a unei alte
sinucideri anun#ate la nivel global: Civiliza!ia specta"
colului a marelui prozator Mario Vargas Llosa. Amân$
dou" de o rece obiectivitate, la fel de exhaustive !i
de pline de acribie în documentare, amândou" rod
al unor capacit"#i analitice de excep#ie, de o cinste
exemplar", excluzând orice înregimentare în odioasa
„corectitudine politic"”.

Dar, mai înainte de a încerca o sumar" trecere în
revist" a temelor !i tezelor lui Murray asupra subiectu$
lui dezb"tut de acesta pe nu mai pu#in de cinci sute
de pagini, m$a! întoarce în urm", în ultimul deceniu
al veacului trecut, în care, dup" boom$ul anului 1989,
respiram aerul tare al libert"#ii, cu ochii în gr"dinile
Paradisului, în care aspiram s" ne întoarcem !i în
care p"!eam cu sfial" !i cu credin#a exemplarit"#ii
sale morale !i sociale. Cu alte cuvinte, credeam în
adev"rul reclamelor. De!i, tr"itori sub zodia propa$
gandei, ar fi trebuit s" fim mult mai circumspec#i. 

În toamna anului 1990 intram pentru prima oar",
ca invitat al Bienalelor Interna#ionale de Poezie de
la Liège, în spa#iul francofoniei europene, de care
aveam s" r"mân legat pentru totdeauna. Trebuie s"
m"rturisesc c" emo#ia !i re#inerea p"trunderii într$o
lume nou", pe care o suspectam de moduri diferite
de evaluare a omului, a poeziei, a spiritualit"#ii, rod
al unor experien#e istorice diferite, s$au risipit destul
de repede. Eram cu to#ii, indiferent de unde veneam,
din ce orizonturi culturale, membri ai aceluia!i popor
!i aceleia!i religii, poporul !i religia poeziei. Iar în
1990 tema Bienalei fusese chiar Poezia #i Sacrul. Nu
am avut nicio clip" impresia c" vin dintr$o alt" lume,
chiar dac" în realitate a!a era ori cel pu#in a!a p"rea,
sau c" vorbesc o alt" limb" decât ei. Ceea ce spu$
neam eu, în interven#ia în plen ori în discu#iile parti$
culare, a fost perceput în registrul celei mai pure
normalit"#i. Esticul vorbea aceea!i limb" a poeziei
cu vesticii. Un european din est care, în pofida frac$
turii istorico$politice, f"cea parte din aceea!i cultur".
Numai c" aceasta se petrecea, cum spuneam, în lu$
mea poeziei! Lumea politicii interna#ionale ar"ta altfel.

Peste numai câteva s#pt#mâni, m" aflam
în Fran#a, la Lyon, cu un grup de intelectuali
români de varii profesii, scriitori, universitari,

actori, medici, sociologi, pentru a vedea sur place,
cum func#ioneaz" democra#ia la nivelul structurilor
administrative locale. Primire c"lduroas", prieteneas$
c", instructiv", dar !i cu momente în care adiau dife$
ren#e !i neîncredere. Mici !ocuri menite s" ne pun"
în gard" c" ne aflam departe de concordia visat".
La Lyon am intrat, pentru prima oar", într$o libr"rie
de benzi desenate. Pentru cineva venit dintr$un
spa#iu în care biblioteca !i cartea, adev$rata carte,
vorba lui Mateiu Caragiale, f"ceau parte din cotidianul
existen#ei, spectacolul era blasfemic. Am ie!it interzis
de a fi v"zut capodopere ale marii literaturi, în rezu$
mate ilustrate pentru uzul consumatorului din „minu$
nata lume nou"”, lumea Galaxiei Marconi care se
prefigura !i avea s" se des"vâr!easc" în (in)cultura
internetului. În cursul aceluia!i sejur lyonez ne fusese
programat" o vizit" la Universitatea Catolic" din
marele ora! !i o întâlnire cu corpul profesoral al
acesteia. O întâlnire destul de animat", al c"rei
subiect, cum era !i firesc, l$au constituit evenimentele
!i evolu#iile social$politice din România. Nimic mai
normal. Ceea ce, îns", m$a frapat a fost nu curiozi$
tatea gazdelor noastre, ci înver!unarea cu care insis$
tau s" ob#in" de la noi, nu imaginea !i aprecierea
realit"#ii române!ti pe care le$am fi putut oferi, ca
martori !i vie#uitori ai acelui spa#iu, ci elemente
care s" le confirme imaginile preconcepute pe care

o mass$media care trucase cu bun" !tiin#" acele
realit"#i reu!ise s" le insinueze în mentalul colectiv.
Nu !tiu dac" la data vizitei noastre la Lyon, Michel
Castex, cel care dirijase din Hotelul Intercontinental
echipa France Presse, î!i publicase opul Revolu!ia
român$, o minciun$ mare cât secolul, minciuna mare
cât secolul fiind tocmai cartea în cauz". Era prima
adiere care venea dinspre unul dintre actorii principali
ai straniei sinucideri a Europei, despre care vorbe!te
Murray. Cineva ridicase pentru o clip" un col# al
cortinei de vorbe care drapa realitatea spectacolului
care se juca pe scen". Am avut confirmarea acestei
st"ri de fapt, c"reia experien#a !i observa#iile proprii
îi certificau realitatea, din partea lui Gérard de Selys,
redactor la Radioteleviziunea Belgian", autor !i
coordonator al unei c"r#i de succes în epoc", Média"
mensonges / Minciuni mass"media. O carte despre
toate manipul"rile de pres" ale marilor afaceri
politice, ale eveni$
mentelor de r"sunet
din acei ani, de la
Revolu#ia Român"
la alegerile din
Nicaragua, de la
Afacerea Panama
la Primul R"zboi din
Golf. Cu argumentele
mai mult decât
peremptorii ale unui
om de pres" aflat în
interiorul profesiunii,
mereu în c"utarea
adev"rului ascuns
în ghemul de interese
politice, la deformarea
sau trucarea c"ruia
presa contribuise din
plin, acest descen$
dent dintr$o familie
aristocrat" obsedat
de adev"r !i de
menirea profesiei,
care cunoscuse pe propria piele efectele ie!irii din
rând, „subtilit"#ile” marginaliz"rii ori intimid"rii despre
care avea s" acuze !i Douglas Murray, mi$a vorbit
deschis despre pernicioasa !i periculoasa coniven#"
dintre politic" !i jurnalistic". 

Imaginea, pe care o creiona în interviul pe
care mi l$a acordat la Bruxelles în vara anului
1992, era tulbur"toare: „Confra#ii no!tri de$aici

nu lucreaz" pentru public. Ceea ce e o eroare. Ei
lucreaz" pentru putere, pentru cei care vor s" aud"
exact ceea ce le spun ei. Sunt, de altfel, foarte
apropia#i unii de al#ii. Locuiesc în acela!i hotel, iau
acela!i avion, iau masa împreun" în marile restau$
rante. Se tutuiesc. Chiar dac", în mod obi!nuit, atunci
când intervieveaz" un ministru îi spun dumneavoastr",
fiindc" altfel publicul n$ar accepta, în intimitate î!i
spun pe nume, sunt mari amici sau, în tot cazul,
oameni care se frecventeaz". Fac parte deja din
aceea!i lume. %i dac" jurnalistul vorbe!te de ni!te
lucruri, el vorbe!te în numele amicului s"u ministru,
al amicului lui !ef de antrepriz". N$are nimic de$a
face cu publicul!” În cursul convorbirii noastre
mi$am amintit de scena de la Universitatea Catolic"
din Lyon !i de sindromul c"ruia îi c"zuser" victim"
mul#i intelectuali de la noi afla#i în asemenea situa#ii,
acela de a spune nu ceea ce credeau ei, ci ceea
ce credeau c" a!teapt" interlocutorul s" aud". L$am
întrebat pe Gérard de Selys ce p"rere are despre
asta. „Am v"zut istorici din Germania de Est venind
aici !i povestind ceea ce doreau politicienii din Vest.
Asta nu e o solu#ie!” mi$a replicat el. %i, între alte
multe lucruri despre care am discutat în acel interviu
care a fost difuzat la Radio Cluj !i publicat în revista
Tribuna, admirabilul jurnalist, care din p"cate ne$a
p"r"sit la începutul acestui an, a lansat un avertis$
ment, de care eu însumi devenisem con!tient !i care
avea s"$!i probeze în timp pertinen#a: „Teme#i$v"
de felul nostru de a lucra. A#i crezut mult timp c"
paradisul se afl" la noi, ei bine, nu$i paradis aici!
Dumneavoastr" în!iv" a#i fost uimit când eu v$am

relatat despre unele aspecte ale organiz"rii noastre
!i mi$a#i spus c" seam"n" a epoc" Ceau!escu.
E adev"rat. Exist" !i aici lucruri oribile. %i care nu
se spun niciodat" la dumneavoastr" (la Gérard de
Selys m$am gândit de multe ori citindu$l pe Douglas
Murray!)... Va exista o presiune teribil" din partea
#"rilor bogate din Europa asupra #"rilor din Est, a
#"rilor ex$socialiste, ca s" le transforme în pseudo$
colonii. Asta e! Dar chiar dac" ar fi a!a, eu cred
în puterea de reflec#ie a popoarelor care vor spune:
Gata! Ajunge! A!a ceva nu se mai poate!”

Gerard de Selys nu era un vizionar, ci
un lucid! La doar un an de la interviul cu
pricina, el avea s" publice o alt" carte

Alinéa 3, l’Europe telle qu’elle / Alineatul 3, Europa
a#a cum e ea, în care avea s" fie printre primii care
s" deconspire rolul patronatelor în construc#ia vechii

Uniuni Europene !i în dirijarea deciziilor
Comisiei Europene: „Orice analiz" sau
critic" aprofundat" ar conduce inevitabil
la concluzia c" institu#iile europene nu
numai c" nu func#ioneaz" dup" normele
democra#iei, ci dup" acelea ale dictaturii.
De conjunctur" cu o dictatur" oligarhic"
a bog"ta!ilor !i multina#ionalelor.”

Avertismentele jurnalistului belgian, prea
pu#in luate în seam" la vremea respectiv",
veneau, din p"cate, pe fondul euforiei
generate de c"derea comunismului !i pe
dorin#a de integrare, cu orice pre#, a #"rilor
estice, tradus" în nefericita formulare a
„intr"rii în Europa”! Ca !i cum est$europenii
ar fi locuit pân" atunci pe un alt continent.
Ceea ce m$a f"cut s"$mi intitulez, polemic,
o carte de tablete ap"rut" în 1996, în care
vorbeam despre unele proaste obiceiuri ale
continentului, Ie#irea din Europa. Nefericit"
sau nu, formularea în cauz" con#inea îns"
o întrebare fundamental": Ce este Europa,
ce define!te cuvântul în termeni de politic"
!i civiliza#ie?

Întâmpl"tor sau nu, neb"nuite sunt !i c"ile Istoriei,
tot în 1996 istoricul american Samuel P. Huntington
publica Ciocnirea civiliza!iilor #i refacerea ordinii
mondiale. Analiz" inconvenabil" pentru curentele
politice nu doar europene !i mai ales dinamitard"
pentru ideea de multiculturalism, ast"zi falimentar".
Punând în eviden#", cu claritate, ceea ce sublinia
clar Edward Said în 1978 în cartea sa Orientalism:
„În mentalul colectiv al Vestului, nu doar politic, inte$
lectual ori chiar cultural, Europa era Occidentul !i
valorile sale” !i punctum. Tendin#a universalist" !i
mitul superiorit"#ii culturii europene, recte occidentale,
a instituit, puncteaz" Huntington, practica curent"
„neinspirat", de a numi civiliza#ia european" drept
civiliza#ie occidental". În loc de Est #i Vest ar fi mult
mai potrivit s" vorbim despre Occident #i restul.”
Ceea ce sun" înc" !i mai r"u! Fiindc" dac" ast"zi
statele, actorii politici, se definesc „în termeni de
civiliza#ie”, iar „conflictele între ele sunt din ce în ce
mai mult limitate de factori culturali !i civiliza#ionali”,
preten#ia de dominan#" a civiliza#iei europene/
occidentale pe temeiuri axiologice, temeiuri care
nu au ce c"uta în definirea termenului ce civiliza#ie,
stimuleaz" neîndoielnic, oricând, contrafor#ele opuse
tendin#elor de integrare ale globalismului. 

În prelungirea afirma!iilor lui Geoffrey Parker:
„Într$o mare m"sur", progresul Occidentului a
depins de exerci#iul for#ei, de faptul c" balan#a

militar" dintre europeni !i adversarii lor de peste
m"ri a fost mereu înclinat" în favoarea celor dintâi”,
Huntington precizeaz": „Occidentul a cucerit lumea
nu prin superioritatea ideilor, valorilor sau religiei
sale (la care mul#i membri ai altor civiliza#ii au fost
converti#i!), ci mai degrab" prin superioritatea sa
în aplicarea violen!ei organizate (s.n.). Occidentalii
uit" acest lucru, nu !i non$occidentalii.” La vremea
afirma#iilor sale, occidentalii erau sau p"reau înc"
amnezici. Între timp, ie!irea din amnezie a indus
genera#iilor actuale un devastator !i pernicios
sentiment de vinov"#ie. 
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Despre termenul „socialist” de!a lungul
timpului. Istoria tr!it! în secolul al XX"lea
de popoarele din estul Europei a fost

dominat! de dictatura „socialismului #tiin$ific”, bazat!
pe slogane spicuite din doctrina economic! elaborat!
de Karl Marx în volumul I al trilogiei sale Capitalul.

Ast!zi, Enciclopedia Britanic! define#te socia"
lismul ca fiind un sistem de organizare social!, în
care proprietatea privat! #i divizarea veniturilor sunt
supuse unui control al societ!$ii. Dic"ionarul universal
ilustrat al limbii române (Editura Litera, 2011) d!
defini$ia socialismului ca fiind doctrin! economic!,
politic!, social! care sus$ine omogenizarea social!,
chiar dispari$ia propriet!$ii private #i înlocuirea
acesteia cu proprietatea colectiv!, controlat!
de societate sau chiar de stat.

Defini$iile date acum 200 de ani doctrinelor
economice care se intitulau socialiste difer!, evident,
de ceea ce se consider! ast!zi a intra în sensul
acestei teorii.

În occidentul Europei nu exist! fobia termenului
de „socialist”, c!ci s"a mai p!strat un sens ini$ial,
cel de a fi al!turi de cei s!raci, a#a cum au gândit
Robert Owen #i Charles Fourier, creatorii socialis"
mului utopic. De exemplu, Parlamentul Uniunii
Europene are în componen$! #i Partidul Sociali#tilor
Europeni (PES), care pune în centrul doctrinei sale
valorile comune ale democra$iei, egalitatea, solida"
ritatea #i dreptatea social!. 

În cele ce urmeaz!, voi urm!ri istoria succesiunii
doctrinelor numite socialiste #i unele fisuri ale acestor
teorii, a#a cum au fost descrise, explicate #i publicate
la anul 1909 de Charles Gide, profesor de economie
social! la facultatea de drept a Universit!$ii din Paris,
#i Charles Rist, profesor de economie politic! la
facultatea de drept a Universit!$ii din Montpellier,
în cartea lor Doctrines économiques depuis les
phisyocrates jusqu’à nos jours, ap!rut! la Librairie
de la Société du Requeil, J.B. Sirey et du Journal
du Palais, Paris, 1909.

În ordinea cronologic! #i a impactului asupra
societ!$ii, va fi vorba despre Socialismul de stat,
despre Marxism #i #coala marxist!, despre Neo$
marxism.

Socialismul de stat. Odat! cu dezvoltarea
industrial! în $!rile Europei occidentale, serii
de gânditori care nu s"au numit sociali#ti,

au fost preocupa$i s! dea solu$ii pentru ameliorarea
condi$iei de via$! a muncitorilor. Sismondi (1773"
1842) a fost primul care a formulat ideea c! socie"
tatea industrial! tinde s! se divid! în dou! clase
absolut distincte, clasa celor care muncesc #i clasa
celor care au, deci în s!raci #i boga$i, iar libera
concuren$! gr!be#te separarea #i face s! dispar!
ranguri intermediare. Saint"Simon (1760"1825) #i
adep$ii teoriei lansate de acesta, saint"simonienii,
anticipau doctrinele socialismului, c!ci vedeau
solu$iile pentru o societate mai bun! date de un
guvern economic, sub care na$iunile s! se transforme

în asocia"ii productive, dar f!r! a cere abolirea
propriet!"ii private. Cei care primii #i"au zis sociali%ti
au fost asocia"ioni%tii, Robert Owen (1771"1858)
#i Charles Fourier (1772"1837), care au #i încercat
s! creeze un mediu social favorabil, confortabil
pentru cei ce muncesc.

La începutul secolului al XIX"lea începea s!
dispar! entuziasmul pentru libertatea economic!
#i ini$iativa individual!, luând amploare apelurile
la interven$ia statului în organizarea economic! #i
social!. Se n!#tea o doctrin! nou!, „socialismul de
stat”, în Germania fiind numit! „socialism de catedr!”.
Aici, în 1832, economistul Friedrich von Hermann
(1793"1868) ar!ta c! interesul individual este adesea
contrar interesului public% ideea venea s! contrazic!
teoria lui Adam Smith (1723"1790), conform c!reia
interesul individual ar fi suficient tuturor cerin$elor
economiei na$ionale.

Friedrich List (1789"1846), ale c!rui idei au stat
la baza Comunit!$ii Economice Europene (Wikipedia),
vorbe#te despre opozi$ia dintre interesele imediate
ale particularilor #i interesul permanent #i durabil al
na$iunii. Stuart Mill (1806"1873), în cartea sa Principii
de economie politic!, d! exemple de interes privat în
contradic$ie cu cel general: serviciile publice de ap!
#i de gaz constituie monopoluri în care antreprenorul
individual va urm!ri cu necesitate profitul maxim. În
cea mai mare parte a cazurilor descrise de el, Stuart
Mill e dispus s! accepte interven$ia statului: „Persoa"
nele care cred s! poat! stabili ordinea economic!
doar cu ajutorul concuren$ei #i al interesului personal
se las! abuzate de un miraj sau se îndreapt! spre
un cerc de erori. Lucr!rile publice sunt, nici mai mult,
nici mai pu$in, decât treburi de Stat.”

To"i adep"ii doctrinei socialismului de stat
admit în diverse grade interven$ia statului
în rela$iile economice, dar libertatea r!mâne

principiul fundamental al politicii economice, încetând
îns! de a mai fi un principiu #tiin$ific.

Socialismul de stat nu este doar o doctrin! eco"
nomic!, ci se sprijin! pe un anumit ideal de dreptate
%i pe o concep"ie particular! a societ!"ii %i a statului.
Principiile lui nu sunt economice, ci socialiste: adep$ii
voiau s! repare nedrept!$ile prezente, dar #i s! pre"
g!teasc! o societate viitoare, f!r! zguduiri bru%te. 

Caracteristic socialismului de stat generat în
Germania este spiritul autoritar, bazat pe succese
politice #i chiar pe recurgerea la r!zboi pentru a
asigura cu orice pre$ domina$ia prusac! în Europa,
promovat! de cancelarul Bismark (1815"1898), ceea
ce f!cea s! capete tot mai mult teren ideea înt!ririi
rolului statului în Germania. Aceast! $ar!, de fapt,
Prusia, c!ci era înainte de unificare, era departe
de dezvoltarea marii industrii capitaliste din Fran$a
#i Anglia, de aceea #i Revolu$ia din 1848 în Germania
a avut un caracter aproape exclusiv politic. Dar, dup!
1848, industria german! a avut o dezvoltare rapid!,
s"a n!scut o clas! muncitoare veritabil!. În 1869 ia
na#tere Partidul Social Democrat al Muncitorilor, iar

#efii acestuia, Karl Liebnecht
(1871"1919) #i August Bebel
(1840"1913), sunt ale#i
deputa$i în noul Reichstag
al Germaniei de Nord.

La congresul de la
Eisenach din 1872, unde participan$ii erau profesori,
economi#ti, func$ionari, statul este proclamat „marele
institut moral de educa$ie a umanit!$ii”, c!ruia
i se cerea „s! fie animat de un mare ideal”, care
ar fi „de a face s! participe o parte din ce în ce
mai numeroas! a poporului nostru la toate bunurile
ridicate de civiliza$ie”. Pentru sociali#tii de stat („de
catedr!”) exist! o solidaritate moral! între indivizi
%i clase ale aceleia%i na"iuni, mai profund! decât
cea economic!, rezultând din comuniunea de limb!,
de moral! #i de institu$ii politice. Statul este organul
acestei solidarit!$i morale #i de aceea nu are dreptul
s! r!mân! indiferent la mizeriile materiale ale unei
p!r$i a na$iunii. Ei preiau idei anterioare: nu condam$
n! profitul, men"in proprietatea privat! ca institu"ie
fundamental!& statul are grij! ca la reparti"ie s! se
respecte regula moral!, instrumentul fiind impozitul.
Se justific! administrarea de c!tre stat a apelor,
p!durilor, drumurilor, canalelor, na"ionalizarea c!ilor
ferate sau chiar a b!ncilor emitente. Caracterul
esen$ial al socialismului de stat nu este, ca la
sociali#ti, o critic! precis! a propriet!$ii #i a veniturilor
f!r! munc!, ci este, mai ales, moral %i na"ional.
Unitatea na$ional! ar fi men$inut! de o dreapt!
reparti$ie, o bun!stare a clasei muncitoare. În
Germania, conservatorismul inteligent al guvern!rii
cancelarului Bismark, aproape absolut, a realizat,
în afara oric!rei doctrine, o parte a programului
socialismului de stat. De exemplu, legile asigur!rilor
pentru invaliditate, asigur!rii la b!trâne$e, pentru
accidente, au fost votate în 1881 #i 1889. Dar
Bismark nu"#i dorea alte legi proprii protec$iei
muncitorilor, precum durata zilei de munc!, repaus
s!pt!mânal, igiena #i inspectarea fabricilor. 

Socialismul de stat a servit drept drapel tuturor
celor care au în$eles necesitatea de a limita abuzurile
sociale ale libert!$ii economice împinse la extrem,
celor care erau preocupa$i de situa$ia mizer! a unei
clase muncitoare din ce în ce mai numeroase.

Marxismul #i #coala marxist$. Karl Marx
(5 mai 1818 – 14 martie 1883) a fost
unul dintre fondatorii faimoasei asocia$ii

Interna"ionala, devenit! sperietoarea tuturor guver"
nelor Europei de la 1863 la 1872. Marx n"a fost un
revoltat de talia rivalului s!u Bakunin #i nici un tribun
de talia lui Lassalle. A fost un om de cabinet, bun
tat!, muncitor neobosit #i de o imens! cultur!
intelectual! (scrie Charles Gide la pagina 519, nota
de subsol). Cea mai celebr! dintre lucr!rile sale,
de#i adesea citat! f!r! a fi fost citit!, este Capitalul,
volumul I, publicat în 1867% celelalte dou! volume
au fost publicate dup! moartea sa, în anii 1885
#i 1894, prin grija lui Engels.

Doctrinele socialiste #i marxismul,
v$zute acum 100 de ani

Eufrosina OTL!CAN

Îns$ nu to"i europenii erau amnezici, mai ales, nu europenii estici.
În prefa$a amintitului volum de tablete, îmi permiteam s! observ c!: „De
când se #tie, europeanului i"a pl!cut s! c!l!toreasc!. (Ar fi trebuit s! spun

occidentalului. N"am f!cut"o din solidaritate continental!!) Bântuit de o curiozitate
irepresibil! #i de patima noului, homo europeus a luat"o de"a lungul #i de"a latul
globului într"o vesel! hoin!real! din care, nu de pu$ine ori, a uitat s! se mai
întoarc!% tr!gând dup! sine, peste apele oceanului planetar, cutumele b!trânului
continent. Fiindc!, oricât de drum!re$ ar fi, oricât i"ar pl!cea s! se duc! încotro
vede cu ochii, el refuz! s! ias! din lichidul amniotic al pântecului de hum! din
care s"a pl!m!dit. Ba, mai mult, convins c! lumea lui reprezint! perfec$iunea
h!r!zit! de Dumnezeu bipezilor, e încredin$at – în nesfâr#ita"i evlavie – c! are
menirea de a remodela universul dup! m!surile proprii. A#a încât tot ce mi#c! în
materie de umanitate, odat! descoperit #i inventariat în ciudata"i alc!tuire, trebuie
numaidecât civilizat, adic! europenizat. De voie sau de ne"voie, cu binele sau cu
anasâna. Spre propria"i fericire. Altminteri... Ei, altminteri! Altminteri totul nu e
decât istorie.” &i ad!ugam în finalul tabletei cu care se deschidea cartea, Columb,
proastele obiceiuri %i Europa: „Nenorocirea spiritului european e c!, descoperind
un concept fundamental precum acela al egalit!"ii, a descoperit #i faptul c! unii
pot fi mai egali. Dar #i c! a fi egal înseamn! (într"o matematic! prost în$eleas!)
a fi congruent, adic! la fel. Ceea ce func$ioneaz! #i ast!zi assez largement. Chiar
#i în Europa.” 

Aceast! arogan$! de imperialitate civiliza$ional! – pe care Occidentul a

practicat"o cu non#alan$!, chiar #i în interiorul continentului al c!rui nume #i"l
asum! doar pentru sine, vizibil! în modalit!$ile #i condi$ion!rile integr!rii Estului
în Uniunea European! – se bazeaz! pe ideea c! „Popoarele din toate societ!$ile
doresc #i ar trebui s! adopte valorile, institu$iile #i practicile occidentale”, pentru
c! „ele întruchipeaz! cea mai înalt!, cea mai luminat!, cea mai liberal!, cea mai
ra$ional!, cea mai modern! #i cea mai civilizat! gândire a umanit!$ii.” Oare unde
am mai auzit noi suita asta de superlative? Numai c!, se gr!be#te s! precizeze
Huntington, „încrederea Occidentului în universalitatea culturii sale este fals!% este
imoral!% este periculoas!”. Într"o lume în care conflictele î#i drapeaz! tot mai mult
motiva$iile subterane #i le justific! în termeni de civiliza$ie, ba, mai mult, în care
accentul se mut! de la nivelul social la cel transcendent, problema identitar!,
care se repune în termeni drastici în contextul globaliz!rii, reclam! volens nolens
referin$a spiritual!, religia, într"o astfel de lume ideea univeralist! a europenismu"
lui „poate s! duc! la un mare r!zboi interciviliza$ional între statele de nucleu (ale
unor civiliza$ii diferite, n.n.) #i este periculoas! pentru Occident deoarece el ar
putea s! duc! la o înfrângere a Occidentului.” În analiza huntingtonian! termenul
de stat de nucleu define#te, cel pu$in în spa$iul european, marile puteri. C!ci, nu"i
a#a?, de la dânsele a depandat, depand! %i va depanda venitorele tuturor, vorba
lui Caragiale! Analiza pe care o va face peste dou! decenii Douglas Murray
în cartea sa con$ine în stratul ei cel mai profund ideea c! acest lucru e pe cale
s! devin! realitate. (Va urma.)
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Despre valoare !i capital. Marx începe prin
a enun!a categoric c" munca este nu doar
m"sura sau cauza tuturor valorilor, dar

îns"#i substan!a valorii. Dup" acesta, comun tuturor
m"rfurilor este „cantitatea de munc" pe care o con!in,
mai mult sau mai pu!in” – deci nu utilitatea. Patronul
este numit capitalist, el cump"r" for!a de munc"
(Arbeitskraft) a muncitorului #i dispune de ea dup"
bunul s"u plac. O or" sau o zi de munc" uman"
cost" cantitatea de substan!e necesare între!inerii în
stare de produc!ie a muncitorului în timpul unei zile
sau al unei ore. Banii pe care$i prime#te lucr"torul nu
reprezint" decât costul acestor substan!e. Aceast"
valoare nu este egal" cu valoarea produselor acestei
munci. Deci, munca uman", în condi!ii normale, las"
un excedent din valoarea produs" asupra valorii
consumate. În timp ce capitalistul vinde produsul
a 10 ore de lucru, nu$i d" muncitorului decât echiva$
lentul a 5 ore de munc", p"strând excedentul. Acest
excedent este numit de Marx plus"valoare. Surplusul
orelor de munc" nepl"tite, cele care genereaz" plus$
valoare, este numit supra"munc#, muncitorul nu
profit" de ea, iar capitalistul se îmbog"!e#te. Inte$
resul capitalistului, în demonstra!ia lui Marx, este:

a) S" lungeasc" cât mai mult posibil durata zilei
de munc".

b) S" mic#oreze num"rul orelor consacrate
reproducerii materiilor de subzisten!" a muncitorului.
Aceast" reducere se realizeaz" spontan, ca efect
al perfec!ion"rilor industriale sau prin organizarea
societ"!ilor cooperative de consum, economate
a#a$zise filantropice, folosirea femeilor #i copiilor,
care se hr"nesc cu mai pu!ine alimente decât
muncitorii adul!i. De aceea, impunerea legilor care
reglementeaz" munca femeilor #i copiilor a dejucat
aceast" tactic". 

În ceea ce prive#te capitalul, Marx distinge dou"
categorii:

1. Cel care serve#te la între!inerea popula!iei
muncitoare, sub form" de salarii sau de subzisten!"%
economi#tii l$au numit fond de salarii, Marx l$a numit
„capital variabil”, afirmând c" acesta nu produce
direct, prin el însu#i, dar fiind consumat prin munc",
genereaz# plus"valoare.

2. Capitalul care serve#te #i ajut" muncii, investit
în instrumente, ma#ini, construc!ii, pe care Marx îl
nume#te „capital constant”. Acesta, nefiind absorbit
#i valorificat prin munc" uman", nu poate genera
plus$valoare. Dar este produsul unei munci, valoarea
lui fiind dat# de num#rul de ore pe care"l încorpo"
reaz#. Aceast" valoare se reg"se#te în valoarea
produsului finit% economi#tii îl numesc „amortisment”.

Concluziile lui Marx au fost comentate #i explicate
chiar de el însu#i în volumele urm"toare, II #i III,
ale c"r!ii Capitalul.

Profesorul de economie Charles Gide scria la
1909 c" demonstra!ia lui Marx nu este sus!inut# $i
c# nu sunt prezentate dovezi (p. 523). Argumentele
în aceast" privin!" sunt urm"toarele.

Rata profitului, care implic" #i valoarea
produsului, este reglat" de concuren!",
deci de cerere #i ofert", f"r" nicio leg"tur"

cu cantitatea de munc" folosit". Era cunoscut faptul
c" antreprenorului, în loc s"$i scad" beneficiile în
m"sura în care folose#te mai pu!in" munc" uman",
îi vor cre#te. Aceast" contradic!ie este una dintre
fisurile care vor antrena pr#bu$irea maiestosului
document marxist.

Legat de cele dou" categorii de capital, teoria
lui Marx dezvolt" urm"toarele idei caracteristice,
subliniate de Charles Gide: 

a) Orice criz# !ine de o ruptur# a echilibrului
între capitalul variabil $i capitalul constant, pentru
c" acesta, crescând f"r" încetare, la un moment dat
e lipsit de baz", antreneaz" pr"bu#irea unei p"r!i
a capitalului constant, permite plus$valorii s"$#i reia
avântul pân" la o nou" exagerare a capitaliz"rii, care
va antrena o nou" criz" #i a#a mai departe.

b) Pauperismului este rezultat el însu#i din aceste
crize #i din #omaj. Clasa capitalist" devine incapabil"
s" guverneze, c"ci ea nu mai poate s" asigure
sclavilor s"i subzisten!a care s" le permit" s" suporte
sclavia. Trebuie s"$i hr"neasc", în loc s" fie hr"nit"
de aceasta.

c) Înmul!irea societ#!ilor pe ac!iuni face ca
proprietatea individual# s# se volatilizeze în zdren!e
de hârtie% se reduce la un titlu, devine într$adev"r
anonim". Profitul apare în toat" goliciunea lui, ca
dividend independent de orice munc" prestat" de
muncitor. Func!ia patronal" nu mai are caracter de

conducere, de ini!iativ", de munc" personal", se
descompune în dou" func!ii – pe de o parte, cea de
mare ac!ionar parazitar, de cealalt" parte, de gerant
salariat.

Charles Gide d" un citat din Manifestul Comunist:
„Comuni#tii au dreptul, într$adev"r, s"$#i rezume
teoriile în formula abolirea propriet#!ii private”. Mai
târziu, lozinca devine abolirea salariatului. Pentru
aceasta, mijlocul este s" se ia instrumentele de la
capitali#ti #i s" se dea muncitorilor – nu individual (ar
fi imposibil în noile condi!ii de produc!ie), ci colectiv:
socializarea instrumentelor de produc!ie, p"mântului,
solului, subsolului, fabricile, capitalurile. Produsul
muncii va fi repartizat, defalcarea f"cându$se dup"
cheltuielile de interes comun, dup" munca fiec"ruia.
Astfel va disp"rea supra$munca #i plus$valoarea
pe care o genereaz".

&coala marxist". Capitalul a fost nu doar
prima carte a comunismului critic, dar
#i ultima carte de economie burghez".

Marxismul continu" #i respect" economia politic",
iar când îi atac" violent pe economi#ti, e pentru
a le ar"ta c" nu l$au în!eles. Dar ceea ce va p"rea
surprinz"tor, el continu# s# respecte capitalismul.
Admir" marea oper" pe care a s"vâr#it$o, rolul
revolu!ionar pe care l$a jucat, preg"tind cuibul
în care se va instala colectivismul, f"r" a avea
nevoie de nimic altceva. 

Marxismul se distan!eaz" de #colile socialiste
franceze anterioare, în care ideea de dreptate #i
fraternitate are un loc important. Marx $i discipolii
s#i profeseaz# fa!# de ideologie un dispre! care
n"are egal decât la Napoleon. La ei nu e vorba de
a #ti ce va fi cel mai drept, ci ce va fi, pur #i simplu.
Raporturile sociale, chiar cele de ordin mai înalt,
pentru politici, literatur", art", moral", religie, toate
sunt explicate ca fapte de ordin economic. Concep!ia
materialist# p#rea s# exclud# din marxism orice
preocupare moral#, orice sentimentalism, s# reduc#
chestiunea social# la o „chestiune de stomac”.
De aceea, a fost dificil s" fie acceptat" de sociali#tii
francezi. Sociali#tii din prima jum"tate a secolului al
XIX$lea au îmbr"!i#at într$un larg umanism pe to!i
oamenii, f"r" deosebire, muncitori sau burghezi
(Owen, Saint$Simon, Fourier). Altfel stau lucrurile
cu marxismul, care respinge violent orice în!elegere
cu burghezia, nu doar cu capitali$tii, dar $i cu inte"
lectualii $i „orice suprastructur# a straturilor care
formeaz# societatea oficial#”. Pentru marxi$ti,
adev#ratul socialism nu este altul decât mul!imea
intereselor clasei muncitoare, iar realizarea sa
integral# nu este posibil# decât cu venirea definitiv#
a acesteia la putere. 

Dac" întotdeauna socialismul n$a fost decât
discordia între s"raci #i boga!i, dar pe terenul unei
drept"!i distributive la care se angaja, la marxism
acest antagonism se erijeaz# ca o lege $tiin!ific# sub
numele de lupt# de clas# – clasa muncitoare contra
clasei capitaliste, ceea ce nu este acela#i lucru cu
s"racii contra boga!ilor, nu este vorba de o diferen!"
cantitativ", ci de una constitutiv". Marxismul se
diferen!iaz" de cea mai mare parte a #colilor
socialiste precedente, printr$un caracter net
revolu!ionar #i chiar, se spune adesea, catastrofic.

Criza marxismului. Fisurile doctrinei
marxiste. Dac" lu"m – spun autorii c"r!ii
ap"rute la Paris în 1909 – una câte una

teoriile economice ale lui Marx, vom vedea c" nu e
niciuna care s# nu fi fost zdruncinat# $i c# nu r#mâne
nimic în picioare.

Chiar în secolul apari!iei sale, criza marxismului
apare sub dou" forme: reformismul #i sindicalismul.
Se poate spune c" aceast" munc" de demolare este
în parte opera postum" a lui Marx însu#i, pentru
c" publicarea ultimelor sale volume au trezit aten!ia
asupra unor contradic!ii grave, care p"reau a reie#i
din apropierea acestor volume cu primul #i c" astfel
marxismul a suferit de îns"#i legea pe care el o pre$
zicea regimului capitalist, aceea de auto"distrugere.

În privin!a teoriei fundamentale, aceea a plus$
valorii, în 1909, cea mai mare parte a marxi#tilor se
raliaz" din ce în ce mai mult teoriei „utilit"!ii finale”
sau aceleia de „echilibru economic”. Marx însu$i, în
ciuda afirma!iei sale despre valoarea muncii, este
obligat s# admit# f#r# încetare, implicit sau explicit,
c# valoarea depinde de cerere $i ofert#.

Dac" munca nu creeaz" în mod necesar valoare
sau dac" valoarea poate fi creat" #i în afara muncii,
atunci nimic nu dovede#te c" munca genereaz"
neap"rat valoare, nici c", în consecin!", profitul
capitalistului const" în munca nepl"tit".

Citim observa!ia f"cut" la anul 1909 (cartea
citat", paginile 547, 548): Nu se vede deloc ceea ce
Marx a ad"ugat ca demonstra!ie logic", iar vechea
discu!ie despre a #ti dac" exploatarea muncitorilor,
dac" veniturile atinse de clasele a#a$zise lene#e,
corespund sau nu unei cre"ri reale de valori, r#mâne
deschis#. Urmeaz" #i ceea ce i se recunoa#te ca
merit: „Se poate spune doar c" prin expunerea
istoric# pe care a f"cut$o regimului capitalist, Marx a
adus unele dovezi foarte impresionante #i într$adev"r
în aceasta const" partea cea mai solid" a operei
sale”. &i tot în aceast" carte citim c": Dac" este
de net"g"duit c" marile întreprinderi devin din ce
în ce mai numeroase #i din ce în ce mai puternice,
nu s"a demonstrat c# ele elimin# mica industrie
$i micul comer!. Vedem f"r" încetare c" inven!ia
nou", ca fotografia, bicicletele, aplica!iile casnice
ale electricit"!ii, gustul pentru flori, face s" r"sar"
o mul!ime de mici industrii #i mici comer!uri.

Afirma!ia lui Marx c" exproprierea de mâine va
fi mult mai u#oar" ca cea din trecut, pentru c" va
fi suficient „s" fie expropria!i unii în profitul maselor”
este cu totul inexact".

„Declinul propriet#!ii burgheze” nu ap#rea nici
ca inevitabil, nici ca iminent… Aceast" proprietate
formeaz" partea indispensabil" a majorit"!ii: or,
nu s"ar putea spera s# se ralieze la un program
care ar cere propria expropriere. 

Voi observa faptul c" în primii ani ai secolului
al XX$lea nu se putea crede c", pentru a realiza
revolu!ia social", pentru socializare, trebuia s" se
treac" de aceast" mas" enorm" de !"rani, me#te$
#ugari, proprietari de mici magazina#e, #i nu prin
recurgere la for!#, ci pe cale parlamentar#. Istoria
secolului al XX$lea a dovedit$o cu prisosin!",
recurgerea la for!" a realizat imposibilul. 

Criza marxismului: reformismul
!i sindicalismul
a) Neo"marxismul reformist prezentat

de profesorul Gide se refer" la cel al lui Eduard
Bernstein (1850$1932), adep!ii fiind numi!i neo$
marxi#ti. Neo"marxi$tii nu neag# lupta de clas#,
dar o atenueaz#, nu o mai prezint" ca pe un duel pe
via!" #i pe moarte. Reprezentarea societ"!ii în dou"
straturi suprapuse este prea simplist" – sunt #i alte
lupte angajate: fabrican!i #i rentieri, fabrican!i #i
comercian!i – iar, în timpurile moderne, între partide,
chiar în sânul clasei muncitoare, între sindicali#ti
#i nesindicali#ti, între sindicatele ro#ii #i sindicatele
galbene. Neo"marxismul nu crede în teza catastro"
fic#, crizele economice nu mai apar ca fiind a#a de
amenin!"toare ca la Marx #i nici nu a subscris la
materialismul istoric. Bernstein afirma c" necesitatea
evolu!iei tehnico$economice determin" din ce în ce
mai pu!in evolu!ia altor institu!ii sociale: „socialismul
este o mi$care, mi#carea este totul, scopul final
nu e nimic”.

b) Neo"marxismul sindicalist. În timp ce doctrina
marxist" era pe cale s" se volatilizeze, pe de alt"
parte, se împ"ca #i se verifica din plin – cel pu!in a#a
pretind unii discipoli – într$o mi#care (de data aceasta
în sensul practic al cuvântului) exclusiv muncitoreas$
c", în ac!iunea sindical".
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Bibliografia lucr!rilor care pun diag"
nostice deloc avantajoase evolu#iei
umanit!#ii în ultima vreme este deja

imens!. (A se vedea, ca ilustrare, referin#ele pe
care regretatul profesor Drago$ Vaida le invoc!
în articolele sale publicate în revist! în anii din
urm!.) Concluzia lor poate fi rezumat! de titlul
celebrei c!r#i a lui Oswald Spengler, Declinul
Occidentului, de la apari#ia c!reia tocmai s"au
împlinit 100 de ani (lucrarea a fost scris!, de
fapt, imediat înaintea Primului R!zboi Mondial,
dar publicat! abia spre finalul acestuia). Pentru
discu#ia de fa#!, „occidentul” începe în Japonia,
Australia, Noua Zeeland! $i acoper! tot plani"
globul, pân! în vestul celor dou! Americi. Este
vorba, de fapt, despre un declin al civiliza#iei
umane în general, care î$i are r!d!cinile, dup!
unii filosofi, în materialismul grec, dup! Vintil!
Horia, „în mla$tinile ra#ionaliste ale Rena$terii”,
$i se accentueaz!"accelereaz! în ultimul sfert
de mileniu, interval infim al istoriei omenirii
(o estimare realist! îi atribuie acesteia 12.000
de ani), în care au avut loc patru revolu#ii
industrial"tehnologice $i cam tot pe atâtea
revolu#ii ideologic"sângeroase (cap de serie
tipic fiind cea Francez!). Cu adev!rat istoria
se gr!be$te, omenirea îns!$i se gr!be$te – spre
un final deloc confortabil, prezic mul#i anali$ti
(au fost numi#i declinologi, ba chiar, ironic,

colapsologi – las! c! $i titlurile de c!r#i $i eseuri
sunt pe potriv!: Naufragiul civiliza!iilor î$i
intituleaz! Amin Maalouf, Premiul Goncourt
1993, eseul ap!rut în 2019).

Nu intru în detalii, fac doar o scurt! list!
de cuvinte"cheie care descriu fenomenul:
materialism, reificare, despiritualizare, consu"
merism, productivism, concuren#!, publicitate,
poluare, dep!rtare de natur!, manipulare,
superficialitate, mediocrizare, grab!, distrac#ie,
amoralitate, anomie, amorfizarea societ!#ii,
alienare, politizare excesiv!, pierderea identit!#ii,
sacrificarea viitorului de dragul prezentului –
$i mai pot fi ad!ugate multe altele.

Suntem, deci, avertiza#i. La nivel teoretic"
filosofic st!m bine. Apar tot mai multe
semne c! se întâmpl! ceva $i la nivel

practic – din p!cate, nu la nivel „înalt” (poate,
cu excep#ia UE care, teoretic, are ni$te $anse
de a influen#a lucrurile, m!car în zona ecologic!,
poluare): nu (mai) cred în „mi$c!ri”, în ONG"uri
globalizate, în organisme interna#ionale, toate
s"au dovedit politizate, controlate, manipulate $i
manipulatoare. Exist! îns! o evident! resurec#ie
a întoarcerii la natur!, „la #ar!” (pandemia curent!
favorizeaz! $i ea tendin#a, de pild!, prin lucrul de
la domiciliu, prin teama de aglomera#ie), vizibil!
mai ales la nivel personal, la noi $i în lume. Vede#i

num!rul de or!$eni, mul#i,
dar nu to#i, pensionari
reveni#i acas!, în satele
de sub munte.

Ini#iativa recent! a %colii de la Bune$ti,
splendida crea#ie a familiei Ana"Maria Goilav
– Petre Guran, rezumat! în sintagma c!reia

îi prev!d o frumoas! carier!, Habitatul silvan"
tropic, se plaseaz! oarecum „transversal”
în contextul schi#at mai devreme: o explicit!
fundamentare filosofico"istoric!, lucru important
pentru un proiect de durat! $i de amploare,
ac#iuni „la firul ierbii”, practice la modul cel mai
propriu al termenului, implicând un num!r de
persoane ce se dore$te cât mai mare, mul#i tineri,
mai ales studen#i, având nu numai inten#ia, ci $i
$ansa (%coala de Bune$ti este suport $i garan#ie)
de a forma o comunitate, trainic!, vizibil!, cu
posibilit!#i de a atrage „imitatori”, de a l!sa urme
în memoria locurilor, de a forma atitudini $i
personalit!#i. O premis! care m! face optimist
este $i faptul c! România înc! mai are p!duri,
mai are sate, mai are natur#.

Textul de mai jos al profesorului Petre Guran,
istoric"filosof"om de cultur!, descrie rapid, dar
programatic, acest proiect, la care ne al!tur!m
din toat! inima $i despre care vom mai auzi,
despre care se va mai scrie în revist!. (Gh. P!un)

Habitatul silvantropic.
Un proiect al %colii de la Bune$ti

Petre GURAN

Nu este vorba aici de sindicalismul reformat, care se cheam! "i
trade!unionism (Bernstein "i "coala neo#marxist!) – este vorba despre
sindicalismul militant, reprezentat în Fran$a de Confedera$ia General!

a Muncii.Între marxism "i acest sindicalism nu este deloc vorba de o leg"tur"
gândit" #i con#tient": muncitorii care dirijeaz! C.G.M., f!r! îndoial! c! nu l!au
citit pe Marx #i nu se gândesc deloc s!#i aplice doctrina. Dar afl!m (în 1909) c!
programul C.G.M. corespunde admirabil doctrinei marxiste, afirmând caracterul
exclusiv muncitoresc al socialismului. Nu doar nicio în$elegere cu patronii #i
capitali#tii, dar de acum înainte nici cu intelectualii #i politicienii, sindicatul
profesional muncitoresc necon$inând, prin defini$ie, decât muncitori, nepreocu!
pându!se decât de interesele muncitorilor% niciun mijloc nu dezvolt" mai bine
„con#tiin$a de clas"”, adic" sentimentul comunit"$ii de interese care trebuie
s" uneasc" proletarii contra tuturor celor avu$i. Con"tiin$a nu ar ap!rea decât
acolo unde e organiza$ie – de aceea sindicatul este ceea ce trebuie pentru
a transforma vechea concep$ie socialist! în veritabil socialism. 

Marx nu putea s! prevad! aceast! putere când scria, observ! autorul,

profesorul Gide, care mai scrie despre acest gen de sindicalism, c!, afirmând "i
realizând în practica zilnic! lupta de clas!, singura bun!, revolu$ionar!, cea dintre
salaria$i "i capitali"ti, cea n!scut! din con"tiin$a de clas!, care folose"te toate
mijloacele de r!zboi, greve, violen$! – înl!tur! orice concurs al claselor burgheze,
orice interven$ie a statului, orice concesie, "i nu vrea s! datoreze ceva decât
ac$iunii directe, trebuie s! între$in! spiritul de lupt!, pentru a între$ine flac!ra –
aceasta este sarcina socialismului. Aceast! lupt! este de acum înainte unicul
obiect de activitate a sindicalismului revolu$ionar, care nu se mai preocup!, ca
sociali"tii de alt!dat!, de organizarea muncii "i a societ!$ii, reprezentând teza
catastrofic!, nu sub forma crizei capitaliste, ci sub cea a grevei generale.

Adaug celor preluate de la renumi$ii profesori francezi, un gând de încheiere:
Studiind istoria doctrinelor economice, chiar "i dac! ne oprim la secolul al XIX#lea,
ne putem explica "i în$elege în profunzime via$a economic! "i social! care
ne#a fost impus! în a doua jum!tate a secolului al XX#lea, dar "i fenomenele
economice "i sociale pe care le tr!im ast!zi.

Având în vedere obiectivele
ecologice ale „%colii de la
Bune"ti”, de 12 ani încoace,

Asocia$ia Prietenii „%colii de la Bune"ti”
a lansat anul acesta, 2020, un proiect
de cercetare interdisciplinar!, denumit
Habitatul silvantropic. Scopul acestei
ini$iative este de a identifica un raport
echilibrat între nevoile de vie$uire ale
omului pe planeta Terra "i nevoile de
reproducere "i continuitate ale mediului
natural pe Terra. Proiectul de cercetare
are "i o component! practic!, aceea
de a experimenta în campusul %colii
de la Bune"ti primul parc silvantropic
din România. 

Ideea de a îmbina preocuparea pentru
salvarea naturii de furia consumerist!
a omului postmodern, cu necesitatea de
a salva omul de propria sa cecitate hedo#
nist! "i progresivist!, care#i creeaz! grave probleme
de natur! psihologic! "i interrela$ionare, s#a n!scut
din al!turarea a dou! concepte care s#au formulat
identic, autolimitarea, întâi de c!tre ethologul "i
teoreticianul ecologiei Konrad Lorenz (Cele opt
p"cate capitale ale omenirii civilizate), apoi de c!tre
scriitorului "i dizidentul politic  Aleksandr Soljeni$în,
prin formula „autolimitarea omului” (Discursul rostit la
Academia Interna$ional! de Filosofie din Liechtenstein –
septembrie 1993). Primul vedea necesitatea acestei
autolimit!ri umane $inând cont de expansiunea
urban! "i industrial!, care restrângea tot mai grav
spa$iul naturii (ceea ce el numea „consumarea
spa$iului vital”), al doilea vedea imperativul autoli#
mit!rii pentru a evita groaznicele conflicte umane

care au br!zdat secolul al
XX#lea, r!zboaie civile "i
r!zboaie mondiale deopo#
triv!, continuate de regimuri
totalitare genocidare. 

Autolimitarea
trebuie s! înceap!
îns! undeva. Ea

este un imperativ personal
"i preponderent interior
omului, adic! se formulea#
z! în imagina$ia "i voin$a
omului. Tocmai de aceea
este foarte greu de exersat
de c!tre un individ singur,
fiindc! aceast! singur!tate
marcat! prin diferen$a fa$!
de grupul social are nevoie
de o energie psihic! de

care dau dovad! foarte pu$ini oameni. Insul care î"i
propune autolimitarea se vede contrazis în încerc!rile
sale etice de întreg contextul social al vie$ii noastre
urbane, marcate de servicii complexe "i costisitoare.
Astfel, indivizii care vor s! încerce calea autolimit!rii
resimt necesitatea s! se asocieze, astfel încât s! se
sus$in! unii pe al$ii în acest demers cu certe aspecte
spirituale. Experimentarea autolimit!rii are de aceea
nevoie de un context micro#comunitar. Iar societatea
mare trebuie s! permit! crearea condi$iilor pentru
ca astfel de comunit!$i ale autolimit!rii s! apar!. 

Dac! urm!rim cre"terea con"tiin$ei ecologice în
anii din urm! "i în România, vom constata c! exist!
o disponibilitate social! pentru ini$iative de acest fel.
Aici putem aminti, spre exemplu, ini$iativa comer$ului

alimentar f!r! ambalaje de plastic poluante sau
ini$iative care vor s! pun! în leg!tur! produc!torul
local cu pia$a local! („adopt! un $!ran”). Tot în acest
sens poate fi notat! "i tendin$a de instalare în spa$iul
rural a celor care exercit! meserii care se pot practica
prin mijloace informatice "i telemunc!, deci de la
distan$! fa$! de centrele urbane. În cele din urm!,
medicinile alternative (tradi$ionale, naturiste, homeo#
pate, psihoterapeutice, paleative etc.), care se sprijin!
pe o folosire mai complet! "i mai nuan$at! a mediului
înconjur!tor, tratând trupul în dimensiunea sa psiho#
somatic! înscris! într#un mediu înconjur!tor care
reprezint! sursa vie$ii, vin s! suplineasc! ceea ce
îngrijirile medicale publice alopate nu mai reu"esc
s! ofere. În aceast! privin$!, sunt un exemplu
produsele M!n!stirii Nera.

Aceste tendin#e sociale, care aduc în
anumite regiuni "ansa repopul!rii terito#
riului, ne trimit cu gândul la spa$iul rural

premodern. Satul românesc de acum câteva
genera$ii, cel pe care îl studiau înc! echipele de
antropologi ale lui Dimitrie Gusti, era un fenomen
de civiliza$ie foarte complex din punct de vedere
politic (aproape autarhic), juridic (drept cutumiar
func$ional, îmbinat punctual cu dreptul scris), eco#
nomic (autonomie economic!, ponderat! cu un
sistem de troc alimentar), cultural (capacitatea de a
transmite un univers cultural foarte complex "i bogat,
denumit literatur! popular!, folclor, datini "i obiceiuri,
mitologii a c!ror vechime coboar! pân! în neolitic,
medicin! tradi$ional!) "i social. Nu trebuie confun#
dat! simbioz! complex! a a"ez!rii s!te"ti cu mediul
înconjur!tor cu ceea ce economi"tii moderni au numit
„agricultur! de subzisten$!”. 

8

Homo sapiens

Curtea de la Arge$

Anul XI ! Nr. 12 (121) ! Decembrie 20206



Mediul înconjur!tor oferea nu numai resurse de hran! "i materiale
necesare traiului zilnic, procurate din culturi agricole mici (gr!dini proprii
cu fructe, legume, cereale, cânep! etc.), din p!duri "i râuri (pe"te,

vânat, fructe de p!dure), ci "i materiale de construc#ie, pentru îmbr!c!minte "i
amenaj!ri interioare (bolovani, pietri", nisip din râu pentru construc#ii$ lemn de
construc#ie din p!dure, p!mântul lutos pentru construc#ii "i ol!rit din apropierea
a"ez!rilor). Propriu acestei economii localizate era exploatarea naturii pentru
strictul necesar "i nu pentru a crea surplus "i deci cre"tere economic!. F!r!
a idealiza aceast! lume, ea prezenta avantajul unei adapt!ri permanente la
condi#iile de mediu "i a unei exploat!ri ra#ionale "i controlate a mediului. Doar
a"a ne putem explica continuitatea de locuire de sute sau chiar mii de ani într%un
singur spa#iu relativ bine circumscris, a"a cum ne atest! sursele scrise sau
arheologia. Cre"terea demografic! producea ori un export de for#! de munc!
c!tre centre urbane, ori fenomenul roirii satelor, adic! crearea de noi a"ez!ri
umane în spa#ii nelocuite. Istoria nu poate fi dat! înapoi, dar poate fi folosit!
ca surs! de inspira#ie pentru aceste comunit!#i ale autolimit!rii. 
&colile de var! de arhitectur! ale &colii de la Bune"ti au pus în valoare

în ultimul deceniu o serie de tehnici de construc#ie posibile f!r! consum de
hidrocarburi, f!r! utilizarea unor materiale de tehnologie înalt! produse îns!
printr%o industrie poluant!, cu materiale de construc#ie locale "i folosirea
inteligent! a for#ei umane "i animale. Experimentul arhitectural al &colii de
la Bune"ti ilustreaz! cum func#ioneaz! dialogul dintre trecut "i prezent f!r!
o feti"izare a trecutului "i o negare a diferen#ei culturale a prezentului. Este
o alternativ! posibil! la desfiin#area cultural!, economic! "i social! a satului
prin pseudo%urbanizare sau depopulare.

Habitatul silvantropic î"i propune s! exploreze diferite aspecte "i
condi#ii care pot asigura ca al!turarea habitatului uman de mediul
înconjur!tor s! nu produc! nicio atingere continuit!#ii mediului natural

(teritoriu forestier, alte terenuri non%agricole sau terenuri care nu trebuie supuse
unei exploat!ri umane sistematice, cum e agricultura intensiv!). Exemplul

va fi dat de o comunitate academic! (studen#i "i profesori sau ucenici "i mae"tri)
care î"i propune s! se a"eze în marginea unei p!duri "i s!%"i procure materia
necesar! vie#uirii cât mai mult în plan local "i din resurse pe care le ofer! natura
de la sine.

Acest demers vine în întâmpinarea unora dintre obiectivele pe care legislatorul
le%a identificat ca fiind prioritare în gestionarea spa#iului forestier. Cit!m din Codul
silvic art. 5, lit. f)%i): „Principiile care stau la baza gestion!rii durabile a p!durilor
sunt urm!toarele: primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii$ cre"terea
rolului silviculturii în dezvoltarea rural!$ promovarea tipului natural fundamental
de p!dure "i asigurarea diversit!#ii biologice a p!durii$ armonizarea rela#iilor dintre
silvicultur! "i alte domenii de activitate”.

Primul exerci#iu practic al proiectului Habitatul silvantropic a constat în îmbog!%
#irea unei p!duri proprietate privat!, care este pus! în serviciul unui proiect public
"i comunitar, cu specii cu propriet!"i fitoterapice, care se vor constitui cu timpul
în mici parcuri dendrologice, care s! contribuie la cre"terea biodiversit!#ii silvice
a regiunii. Aceste plant!ri se vor executa pe terenuri agricole limitrofe p!durii. 

Programul a debutat în toamna acestui an, printr%o sesiune de plant!ri
realizat! prin colaborarea Asocia#iei Prietenii &colii de la Bune"ti cu
Facultatea de Silvicultur! a Universit!#ii Transilvania din Bra"ov "i cu

Ocoalele silvice Mu"!te"ti "i Pite"ti. În data de 24 octombrie 2020 a avut loc
prima reuniune a comitetului "tiin#ific al proiectului Habitatul silvantropic, în cadrul
c!reia prof. univ. dr. Valeriu%Norocel Nicolescu a sus#inut o prelegere despre
Beneficiile p!durii, urmat! de o dezbatere cu participan#ii la eveniment "i de
o exemplificare a ac#iunii de plantare chiar pe teritoriul campusului &colii de la
Bune"ti. În dup!%amiaza zilei de 24 octombrie 2020 a avut loc "i prima reuniune
a Comitetului "tiin#ific al proiectului Habitatul silvantropic, compus din prof.
Valeriu%Norocel Nicolescu, cercet!tor "tiin#ific Cristian Lascu (ini#iator parc
natural V!c!re"ti), dr. econ. Cristian Gheorghe, dr. arh. Ana%Maria Goilav,
dr. Petre Guran. Ac#iunea a fost continuat! de%a lungul lunii noiembrie prin
ac#iuni de plantare cu ajutorul voluntarilor.

M!rturiile hierofantului
O poveste „apocrif!” despre geografia sacr! a românilor
Marian NENCESCU

Privit! din aer, câmpia
înalt! "i v!lurit! a
Ardealului, având

în centru o cetate de stânci,
pare un cuib de pas!re.
E ca "i cum o imens! acvil!

preistoric!, rotindu%se lin în zbor, "i%ar fi odihnit
ghearele ascu#ite peste îngr!m!direa de piatr!,
imprimându%"i profilul peste spinarea Carpa#ilor de
miaz!zi. Departe, spre sud "i spre vest, se distinge
o coad! stufoas!, de p!duri eterne, iar trupul se
întinde pe v!ile s!pate adânc de valurile înspumate
ale apelor n!scute din topirea ghe#arilor. Umplute cu
roci aluvionare, s!pate de viituri "i modelate de
vânturi, v!ile subcarpatice se întind falnic, ca o teras!
piemontan!, str!juit! de gorgane ori de imense
menhire naturale, modelate de vreme, care a"teapt!
parc! s!%"i dezv!luie tainele. Privite ca o „carte
de istorie”, aceste peisaje, aievea supranaturale,
ascund cu grij! trecutul, l!sând rareori la iveal! câte
un detaliu uitat. O c!l!torie spre origini ne aminte"te
de drumul în r!sp!r al lui F!t%Frumos, spre castelul
p!rintesc, privit dinspre o ipotetic! tinere"e f!r!
b!trâne"e #i via"! f!r! de moarte, imaginat! de
„unchia"ul” sf!tos, Petre Ispirescu: „Ajungând la
mo"ia Gheonoaiei, f!cu întreb!ri, ca "i la mo"ia
Scorpiei, "i primi asemenea r!spunsuri. Nu se
putea dumiri el cum, în câteva zile (n.n.), s%au
schimbat astfel lucrurile. &i iar!"i, sup!rat,  plec!,
cu barba alb! pân! la brâu, sim#ind cum îi  cam
tremurau picioarele, "i ajunse la mo"ia t!tâne%su.
Aici, al#i oameni, alte ora"e "i cele vechi erau
schimbate de nu se mai cuno"teau... Întreb! pe
unii "i pe al#ii despre Scorpie "i împ!r!#ia ei, dar
ei îi r!spunser! c! bunii lor auziser! de la str!bunii
lor povestindu%se asemenea fleacuri.”

Un astfel de „unchia"” sf!tos, la fel de iscoditor
de întâmpl!ri tainice din vremea... Scorpiei "i a
Ghionoaiei, este "i profesorul de limb! "i sim#ire
româneasc!, Constantin Giurginca, gugulan „din mo"i
str!mo"i”, n!scut în „Craina” b!n!#ean!, în localitatea
Petnic, din Cara"%Severin, pe malul râului Craiova,
la marginea „voievodatului” lui Litovoi, unde se întâl%
neau cândva teritoriile dacilor, ale ge#ilor "i ale ilirilor,
alunga#i din Dacia aurelian! de urgia cel#ilor "i
a vizigo#ilor. Asemeni înainte%merg!torilor s!i, de
la vajnicul înv!#!tor Iancu Cârpanu, alias Janos
Karpany, cel care a ajuns cu suplica pân! la împ!%
ratul de la „Vieana”, dup! ce fusese „#âpat” afar!
din înv!#!mânt pentru propagand! româneasc!, dar
"i mai de departe, de la Nicolae Densu"ianu, de la
care, cu o aspira#ie sfielnic!, "i%a ad!ugat numelui

"i o misterioas! cifr! 7, re/cunoscut! doar de apropia#i,
profesorul Constantin Giurginca a mo"tenit, odat! cu
un steag tricolor „din vremea Revolu#iei de la 1848”,
"i amintirile ne"terse de la mo"ii s!i, „gr!niceri”
împ!r!te"ti din tat!%n fiu, sau poate mai de demult,
de la romanii de la Dun!re ce "i%au p!strat nealterate,
chiar supu"i sub talp! str!in!, drepturile, obiceiurile
"i credin#a. Chemat s! reînvie, dup! 1970, spiritul
na#ional al înv!#!mântului militar românesc, profesorul
Constantin Giurginca "i so#ia sa au constituit, la
Breaza, „a cincea cancelarie” cantemirist!, de la care
se revendic! Piramida cantemirist!. De la l!mpa#, la
vipu#ca de general, dup! titlul unei lucr!ri, publicate
în 2007, de Centrul Tehnic Editorial al Armatei.

Cu o r!bdare "i o clarviziune de hierofant,
profesorul Constantin Giurginca a extras din mituri,
ritualuri, legende, toponime, cu totul, dintr%un
conglomerat cum îl numesc filosofii, o adev!rat!
#tiin"! despre ordinea "i sensul lumii, c!ruia nu%i
lipse"te caracterul metodic "i sistematic. 

Nevoia de explica#ie asupra unui trecut, mai
mult sau mai pu#in îndep!rtat, este funda%
mental ome%

neasc!. Rezultatul
investiga#iei „populare”,
întreprinse de profe%
sorul Constantin
Giurginca se deose%
be"te de cel al unei
cercet!ri „"tiin#ifice”,
prin har. Patrimoniul
spiritual, nechestiona$
bil, dar profund "i
concret, se transmite
din genera#ie în
genera#ie, prin
a"a%numi#ii marcatori
identitari. Obiectiv,
orice societate, mai
mult sau mai pu#in
evoluat!, dispune de
o înv!#!tur! oral!, ce
exprim! o atitudine
comun! despre lume, un set de credin#e, informa#ii "i
opinii vitale, de care depinde supravie#uirea, ca neam
"i ca individ. În cadrul societ!#ilor tradi#ionale, schim%
barea viziunii despre lume se f!cea lent, impercep%
tibil, astfel c!, de la apari#ia primelor culegeri despre
tradi#iile "i obiceiurile str!vechi, de acum dou! secole,
pu#ine lucruri s%au schimbat. Sensibil la mersul
„vremurilor”, gata s! recupereze in situ dovezi ale

spiritualit!#ii române"ti genuine, profesorul Constantin
Giurginca merge ap!sat pe urmele primilor no"tri
etnografi, de la Hasdeu încoace, care au analizat
crea#iile cosmogonice populare ca pe adev!rate
elemente ale unei culturi precre"tine, înc! vie în
con"tiin#a contemporanilor, asta în condi#iile când
cosmogoniile populare non%biblice aproape c! au
disp!rut din folclorul Europei occidentale (v. Mircea
Eliade, De la Zalmoxis, la Genghis$Han. Studii
comparative despre folclorul Daciei #i Europei
Orientale, Bucure"ti, Ed. Humanitas, 1995, p. 135). 

Aceast! atitudine fa#! de lume a neamului
nostru, numit! de Mircea Eliade cre#tinism
cosmic, anim! cartea lui Constantin

Giurginca Arhivele transcendente. O peregrinare
prin istoria sacr! a p!mântului românesc (Bucure"ti,
Editura Universit!#ii „Titu Maiorescu”, 2020), confe%
rindu%i caracterul unei veritabile epopei epice.
Compus! în cânturi "i versete, chiar "i în versiunea
autohtonizat! a lui George Murnu, având, în esen#a
ei polimorf! un sâmbure cosmogonic nativ, cartea
ar putea deveni, printr%o promovare eficient!, o ade%

v!rat! Biblie a neamului. Ea ne ofer!, cu
asupra de m!sur! (hiperabunden#a este
adesea du"manul adev!rului istoric)
o concep#ie popular!, arhaic!, despre
totalitatea elementelor v!zute #i nev!zute
din spa#iul românesc, ce se identific!,
riguros, cu existen#a noastr! tradi#ional!.
Revelând firea neamului, esen#a existen#ei
v!zute în totalitatea sa ancestral!, profe%
sorul Constantin Giurginca are viziunea,
natural!, a caracterului hieratic al d!inuirii
noastre str!vechi, ce punea conduita uman!
în concordan#! cu firea lucrurilor. Aceast!
consonan"!, ce sun! "i ca o adeziune,
sau ca o împ!care cu lucrurile, cu pietrele
"i cu apele, transpare din toate produsele
„populare” investigate de autor, din crea#iile
folclorice, din toponime "i din cercetarea
unor vechi forme de via#! social!, grupate
în jurul unor spa#ii „sacre”, majoritatea b!tute
personal cu piciorul de profesorul Constantin

Giurginca. Reunind simbolic spa#iul românesc într%o
viziune organic!, natural! "i temporal!, cartea cuprin%
de m!rturii unice despre anistorismul ce a incitat
mult! vreme pe cercet!torii lumii rurale tradi#ionale.
În spatele unei aparente retrageri în istorie, a unei
t!ceri „eterne”, subsist! o realitate vie, pulsatil!,
ce #ine de o anume ritmicitate a naturalului, dar
"i de o traiectorie cumulativ! a cunoa"terii.
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Experien!a poporului român cu spa!iul !i
timpul, în cazul de fa"# cu factorul preistoric,
atât de invocat de profesorul Constantin

Giurginca, este mai degrab# calitativ", c#ci între
lumea „de aici” !i de azi !i cea „de dincolo”, dedus#
din m#rturii arheologice !i din tradi"ii, sugerate atât de
expresiv în carte, nu exist# deosebiri fundamentale.
„Lumile” se întrep#trund, f#r# traume !i explica"ii
transcendentale. Ceea ce pare „ultra$sensibil” sau
„transcendent” nu este, în mentalul colectiv, decât
o continuare, o trecere.

Pe un plan mai larg, lucrarea Arhivele trans#
cendente se încadreaz# în ceea ce profesorul
Gh.D. Iscru numea istoria mitologic" a neamului
(Traco#daco#ge!ii, na!iunea matc" din spa!iul carpato#
danubiano#balcanic, Bucure!ti, Casa de Editur#
„Nicolae B#lcescu”, 2003). Asemeni arheologului
Heinrich Schliemann (1822$1890), descoperitorul
ipoteticei Troia, profesorul Constantin Giurginca
investigheaz# pove!ti, fabula!ii sau chiar mituri ale
altor popoare, ce stau la baza civiliza"iei ariene,
pentru a descoperi urmele popula"iilor „legendare”,
ale hiperboreilor, „veghetorii no!tri eterni”, ce
au în#l"at, pe platoul Bucegilor, „cel mai colosal
monument al lumii pelasgice, Columna cerului $i a
p"mântului, închinat victoriei lui Prometeu asupra lui
Zeus !i a dobândirii „focului”, rupt din esen"a divin#. 

Harnic culeg#tor de varii date !i informa"ii, unele
„fantastice” sau aparent lipsite de o semnifica"ie
concret#, profesorul Constantin Giurginca sus"ine,
invocând adesea „o altfel de bibliografie”, noncon$
ven"ional#, provenind de la „conservatori” ai memoriei
arhaice a p#mântului românesc, de la universitari
de alte profesii decât istoria ori filosofia, ori de la
oameni „simpli”, p#durari, ciobani „autodidac"i”,
c#l#uze anonime prin universul fabulos al vestigiilor
preistorice, teza, (înc#) îndr"znea!", a interven"iei
„genetice” asupra rasei umane, operat# de „Fii
cerului”, fiin"e avansate despre care vorbesc, mai
mult sau mai pu"in cifrat, majoritatea povestirilor
„biblice !i mitologice” ale omenirii. Din „coabitarea”
oamenilor divini cu p#mântenii, afla"i pe o treapt#
biologic# inferioar#, s$a n#scut o nou# civiliza"ie,
despre care !tim foarte pu"ine, c#ci odat# cu
„izgonirea din Eden”, am pierdut codul de comu#
nicare cu trecutul. 

Despre aceast" nou# „genera"ie de Titani”,
creatori ai unei civiliza"ii megalitice, „uria!i”
care s$au r#zvr#tit împotriva lui Zeus,

înc#lcându$i hotarele str#vechi (Brazda lui Novac, sau
a Uria$ului, st# m#rturie), uzurpându$i suprema"ia, ne
vorbe!te profesorul Constantin Giurginca, aducând
detalii !i argumente suplimentare fa"# de cele con$
semnate de Nicolae Densu!ianu în Dacia preistoric"
(reeditare, Craiova, Ed. Obiectiv, vol. I$VI, 2007$
2008), sau de Zecharia Sitchin (R"zboiul zeilor
cu oamenii, Aldo Press, 1995, !i A 12#a planet",
Aldo Press, 1999), care sus"inea c# luptele pentru
suprema"ie între Zei !i Titani s$au dus deasupra
Muntelui/Mun"ilor Hemus (azi Balcani), din Tracia.
Cum informa"iile „directe” nu pot fi verificate, ne
r#mân m#rturiile arheologice (pu"ine!), ce p#streaz#
urme ale pelasgilor, na"iunea matc#, localizate din
Sud (actuala Grecie) pân# spre Vest (Italia) !i Est
(actuala Asia Mic# !i Anatolia). Cele mai stufoase
referiri la tradi"iile pelasgice le g#sim, sus"in istoricii,
în mitologia româneasc#, f#r# ca aceast# realitate
s# se reflecte !i în studii sistematice. În acest sens,
m#rturiile despre Zeii cei dintâi, consacra"i, ai lumii
vechi, ca !i despre „altarele” lor de pe platoul
Bucegilor, vesti"ii megali!i semnala"i !i de N.
Densu!ianu, în cartea sa (Sfinxul/sfinc!ii, babele
!i „mesele” ritualice), reprezentate simbolic !i pe
numeroase „obiecte” de cult din zona romanic#,
greceasc# ori etrusc#, reprezint# o contribu"ie
important# a profesorului Constantin Giurginca
la reconstituirea unei mitologii originale. 

Cândva, scriitorul pa!optist Cezar Bolliac, scria
în Trompeta Carpa!ilor: „Am venit de dou# ori aici
(la Vârful cu Dor, precizeaz# Constantin Giurginca –
n.n.) !i am urcat de la Sinaia, peste muntele Furnica,
c#tre Ialomi"a, unde am întâlnit trei mese mari de
piatr" (s. C.B. – n.n.), c#rora nu le$am putut ghici
alt# destina"ie decât c# au servit ca altare de sacrificii
(Arhivele, op. cit., p. 43). În opinia lui N. Densu!ianu,
era vorba de trei altare închinate zeit#"ilor primor$
diale, Saturn !i Gheea (Mama Mare sau Mama/
Muma P#mântului). Tradi"ii c#rtur#re!ti, citate

de N. Densu!ianu, atribuie ridicarea acestor altare,
„ciclopilor”, „titanilor” sau „uria!ilor” (popular „jidovi”),
acestea fiind, tradi!ional, temple megalitice ce cuprin$
deau „mese” !i „scaune” de piatr#, supradimen$
sionate, loc de „sfat” !i „altare” de închinare. Despre
aceste spa"ii sacre afl#m, tot de la profesorul
Constantin Giurginca, prin intermediul lui René
Guénon (Simboluri ale $tiin!ei sacre, Bucure!ti,
Humanitas, 1997), c# aveau „sensuri multiple”,
existând o coresponden"# între „ordinea natural#”,
pentru care au fost construite, !i „ordinea divin#”,
c#rora le erau destinate. Cum simbolistica vechilor
spa"ii sacre este mult mai complex#, azi având doar
o imagine simplificat# asupra lor, nu ne putem decât
imagina c# via sacra din Bucegi cuprindea pe!terile
din Muntele Ascuns, inclusiv ad#postul sacru al
zeului$profet, Zamolxis, cursul subteran al râului
Ialomi"a, împreun# cu tot platoul pe care se înal"#
enigmaticul Sfinx !i „pentagrama” celor cinci Babe
(op. cit., p. 46). Surprinz#tor, aceast# reprezentare
în „cinci pa!i” a „monumentelor” megalitice de pe

platoul Bucegilor ne duce cu gândul la configura"ia
sacr# a Templului lui Apollo, de la Delfi, unde drumul
pelerinilor, aletheia, despre care vorbea Platon,
trecea pe la Fântâna Kastalia, pe la Omphalos/
Centrul, „ombilicul” P#mântului, apoi pe la Templu,
Teatru !i Stadion, de unde, odat# la patru ani, Zeul
se adresa muritorilor, deus ex machina, stârnind
emo"ie, team# !i tulburare, adic# ceea ce anticii
numeau catharsis. 

Despre B"trâna, Muma Primordial", zei"a
Mam# a P#mântului sau, popular, Moa!a,
denumiri p#strate în numeroase toponime

locale, mai afl#m c# avea un rol important în ierarhia
religioas#, statal# !i cultic# a ob!tii, între altele,
înso"ind !i c#l#uzind spiritele în c#l#toria spre
Cealalt# lume. „Mama B#trân# era Moa$a tuturor”
(s.n.), conchide profesorul Constantin Giurginca,
identificând în spa"iul pan$românesc mai multe
B"trâne, respectiv praguri stâncoase, stânci abrupte
„pietre t#iate” etc.

Poate nu lipsite de importan"#, în acest context,
sunt !i etimologiile cumane, mai pu"in evocate
de Constantin Giurginca, despre care vorbe!te
profesorul$academician Alexandru Surdu, în studiile
sale istorico$filosofice. Evocând celebra fotografie
a Coloanei cerului, de pe platoul Bucegilor, înserat#
de N. Densu!ianu în Dacia preistoric" (Cap. XIV,
Kion Ouranoy), este amintit !i textul poetului latin
Ovidiu: „Aceast# Column# legendar# a cerului se
afla în partea de nord a lumii cunoscute, pe muntele
cel mai înalt !i vast din %ara Hiperboreilor, anume
Atlas. %ara nu e strâmtorat# în nici o parte de hota$
rele vecinilor...” Al#turi de maiestuoasa „Column#”,
de pe Vârful Omul/Atlas, se mai poate azi vedea (tot
mai erodat de vreme) !i profilul unui vultur, sau poate
o acvil#, ca o trimitere la „legenda” lui Prometeu.
„Ambele figuri sunt monumentele de art# na"ional#
ale pelasgilor nordici”, conchide N. Densu!ianu

(Dacia preistoric", II, op. cit., p. 100). 
Ast#zi silueta p#s#rii uria!e, „cunoscut# de to"i

montagnarzii”, observ# Constantin Giurginca, poart#
denumirea de Porumbelul, etnonim ce ar trebui
desigur „decodificat”, !i care trimite spre ideea de...
perfec"iune divin#. De altfel, în"elesul acestor vechi
semne divine, pres#rate parc# anume pentru a stârni
curiozitatea cercet#torilor, se schimb# dup# timpuri. 

Adânc cunosc"tor al zonei Bra#ovului,
str#vechea Caucas sau Caucaland, cum
îi ziceau anticii, profesorul Alexandru Surdu

ne l#mure!te c# în zon# persist# „oronime” cu sem$
nifica"ie cumano$peceneg#. Astfel Caraiman ar
însemna vr"jitor/!aman/iman negru (kara), deci ar
fi vorba tot de un fel de Munte Vr#jit/al Vr#jitorului,
în vreme ce Baba/babele, la popoarele turcice
înseamn# „deal”. Evident, pentru noi, termenul
echivalent, încet#"enit în limb#, este acela de
b"trân/b"trân" (vezi, Baba Novac, respectiv Mo!/ul
Novac), dar asist#m !i aici la un transfer de termeni,
respectiv la o îngem"nare. De pild#, într$o denumire
precum Baba Runca întâlnim doi termeni diferi"i:
baba (b#trân, vechi) !i runc (deal defri!at), în limbile
turcice. Rostite la un loc, cele dou# cuvinte indic#
un loc vechi, defri!at. Acela!i fenomen se aplic# în
cazul Babelor din Bucegi, unde termenul local (bab",
persoan# în vârst#, venerabil#) se suprapune peste
cumanul vr"jitor/!aman, noul sens indicând o
(posibil#) semnifica"ie religioas# a locului. În mod
identic, denumirea Omul, local, b#rbat, so", se
suprapune peste denumirea turcic# de omur (vultur),
fapt ce trimite iar#!i spre cele dou# „monumente”,
coloana !i vulturul/porumbelul/pas#rea sfânt#. Cum
deasupra Vârfului Omul plutea în vechime z#ganul,
cel mai maiestuos exemplar de pas#re de prad#
din Mun"ii Carpa"i, asocierea cu omurul turcic este
plauzibil#. De altfel, observ# profesorul Al. Surdu:
„Dacia preistoric" a lui N. Densu!ianu (sursa multor
afirma"ii ale lui Constantin Giurginca – n.n.) cuprinde,
evident, teze inacceptabile, dar !i ipoteze corecte, ce
n$ar trebui respinse u!or doar pe motiv c# nu exist#
date suficiente spre a le sus"ine”. (Toponimia cuman"
în sprijinul ipotezei lui N. Densu$ianu, în %cheii
Bra$ovului, Bra!ov, Ed. Kron$Art, 2010, p. 298)

La fel, riscant#, dar plauzibil# în acest context,
devine toponimia comunei Cic#ne!ti, invocat# de
Constantin Giurginca, sat de oieri de la poalele
sudice ale F#g#ra!ului, al c#rei nume s$ar trage
de la un str#mo!, Cican, recompensat de voievozii
Basarabi cu aceste terenuri (etimologic, cican ar
însemna înalt, puternic, întâiul), nume provenind
„de la o porecl#”. Pe acela!i criteriu, denumirea
de %ig#ne!ti nu vine de la etniile migratoare, care,
de altfel, nu aveau obiceiul s# creasc# oi în vârful
mun"ilor, ci este o alterare de la acela!i patronim,
Cican (cu sens figurat, conduc"tor). Din aceast#
categorie de etnonime cu sens schimbat face parte
!i localitatea %iganca, de pe malul Prutului, unde se
afl# Cimitirul de Onoare ce ad#poste!te mormintele
a 1.040 de eroi c#zu"i în iunie$iulie 1941, în luptele
pentru eliberarea Basarabiei, la fel, o „alterare”
onomastic#, ce trimite la un str#mo!, întemeietor,
probabil tot un cican.

Stufoas", arborescent", înc#rcat# de
sensuri !i trimiteri surprinz#toare, cartea
lui Constantin Giurginca ofer# !i neb#nuite

surprize filosofice, !i nu numai. Este vorba de iden$
tificarea !i reproducerea integral# a unui text inedit
al Baladei/Cântecului p"curarului, variant# b#n#"ean#
a Miori!ei, culeas# în anii ’30 ai secolului trecut de
folcloristul, „mesagerul salvator” Ioan Fono!, de
la un „t#ietor de lemne din p#durile Armini!ului”,
!i publicat# pentru prima dat# în 1994, în ziarul
lugojan Rede$teptarea.

Referindu$se la ideea de „armonie în fire”,
prezent# în crea"iile folclorice, cercet#toarea Mona
Mamulea d# exemplul baladei Miori!a (în versiunea
culeas# în Mun"ii Vrancei de V. Alecsandri !i Alecu
Russo, în 1846), care „combin# trei motive care au
circulat autonom (s.n.), în contexte narative diferite:
povestea p#storului ucis de rivali& poveste femeii
(mam#, sor#, iubit#, zân# etc.) care î!i caut# fiul/so"ul
pierdut (prezent# mai ales sub form# de colinde) !i,
în fine, motivul „nun"ii cosmice”, r#spândit !i ca bocet,
înso"itor al ritualurilor de înmormântare (Ce este
lumea, în Istoria filosofiei române$ti, Bucure!ti,
Ed. Academiei Române, 2018, p. 100). 
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Cu mult timp în urm!
am descoperit un
autor care sus"inea

c! unele amintiri îi par a
fi supranaturale: un fel de
str!fulger!ri ce n#ar putea
fi datate decât în perioada
intrauterin!. Cercet!ri

ulterioare au confirmat c! în ultima perioad!
a sarcinii, f!tul aude $i recunoa$te vocea mamei,
a tat!lui. M#am n!scut în anul în care Hitler a
preluat puterea în Germania. Tata îi relata mamei
ceea ce auzea la primitivul s!u radio cu galen!.
Îl „auzeam” $i eu?! %i ce#a$ fi putut în"elege?
Dar, dac! e adev!rat c! „tonul face muzica”,
atunci frica inexplicabil!, ira"ional! care m#a
urm!rit toat! via"a $i#ar putea avea originea $i
în „tonul” acelor cuvinte, un ton în care se sim#
"ea surpriza, nedumerirea, teama unor primejdii
imprevizibile. Declan$area r!zboiului, mobilizarea
tat!lui, ap!s!toarele, nesfâr$itele ore de spaim!
petrecute în $an"uri#ad!post au f!cut restul: frica
s#a încrustat în creierul meu pentru totdeauna. 

Sunt ore, clipe, uneori noaptea, când craniul
îmi devine neînc!p!tor, când îmi simt creierul
ca pe un imens nor din care „"â$nesc” imagini,
întâmpl!ri, nume uitate, ilumin!ri de#o clip!.
De cele mai multe ori, memoria le confirm!&
alteori le confrunt cu însemn!rile f!cute
de#a lungul deceniilor. Sunt fulgura"ii din
care se pot reconstitui zile, ani, o via"!.

Era, oare, în 1938, sau în ’39? Închid ochii
$i „v!d” acel lichid dezinfectant, acea
zeam! roz, în acel lighean cu smal"ul

s!rit, în care pluteau cor!biile noastre de hârtie.
Ligheanul în care#$i cl!teau mâinile cei ce ie$eau
din salonul nostru: marele salon al carantinei
pentru copiii bolnavi de scarlatin!. Ne aflam
în s!racul spital al Corpora"iei din Constan"a,
vetust! cl!dire dinainte de Primul R!zboi, chiar la
bariera ora$ului, bariera de unde începeau Viile.

Dar, unde sunt caran#
tinele de alt!dat!?...

(octombrie, 2020)

Ca $i „albastrul de
Vorone"”, exist!
un „surâs de

Reims”. Albastrul este una
din culorile esen"iale ale
naturii în lumea cunoscut!
nou!: e cerul p!mântenilor.
Surâsul este unul dintre
modurile esen"iale prin
care omul î$i exprim!
sentimentele. Apropierea
poate p!rea for"at! sau,
în cel mai fericit caz,
bizar!, dar coinciden"a
esen"ializ!rii mi se pare
evident!.

„Surâsul de Reims” este

chipul unui înger înf!"i$at într#o arcad! a fa"adei
catedralei. Figura e u$or stranie, ochii pu"in oblici
$i prelungi"i pot sugera un tip asiatic, gura arcuit!
accentuat las! impresia a ceea ce s#ar putea numi
un zâmbet standard. Dar exist!, ca $i în cazul
Giocondei, o ambiguitate ciudat!, surâsul nu e
doar bun! dispozi"ie, ci $i u$oar! mali"ie, un fel
de echilibru subtil între participare $i deta$are.
S! fie, acest zâmbet, o tr!s!tur! religioas! a
fiin"ei sau dimpotriv!? Asceza nu surâde, hiera#
tismul nu zâmbe$te. Poate c! a vrut s! fie ima#
ginea beatitudinii în fa"a revela"iei divine, dar
geniul sculptorului i#a tr!dat ideea fixând în piatr!
un surâs laic, omenesc, capabil s! sintetizeze
întreaga natur! a omului, fr!mântat de întreb!ri,

sfidat $i sfid!tor, con$tient de puterea,
dar $i de sl!biciunea lui. 

„Surâsul de Reims” î$i dep!$e$te
epoca, a$a dup! cum surâsul, în
general, este acea calitate prin care
omul se dep!$e$te pe sine. A privi
lumea nu înseamn!, oare, a zâmbi? 

Revolu"ia Francez! a transformat
Catedrala din Reims într#un Templu
al Ra"iunii. De la flac!ra pasiunii, a
credin"ei, la r!ceala Ra"iunii. Revolu"ia
ignorase surâsul care, el, desfide
extremele. Surâsul are o temperatur!
ambigu!: 370 C. 

(Paris, ianuarie 1972)
P.S. Descop!r un site savant care

ne asigur! c! dintre cele 19 (!) tipuri
de zâmbet, doar 6 exprim! buna
dispozi"ie. Restul: alte sentimente,
pân! la dispre" sau chiar ur!…

(Stockholm, aprilie 2017)

Fulgura"ii
Paul DIACONESCU

Varianta prezentat! de Constantin Giurginca în Arhivele transcendente
(pp. 256!263) în reproducere literar! (varianta muzical" „nedesp"r#it"
de text”, fiind prelucrat" de muzicologul Sabin Dr"goi în crea#ia sa

simfonic", Rapsodia b!n!"ean!) se concentreaz", în special, asupra secven#ei
finale împletite în „mozaicul” baladei, respectiv, reprezentarea cosmosului
antropomorfizat, secven#" rezervat" ritualurilor de înmormântare pentru tinerii
nec"s"tori#i. Este vorba de o fuziune între cele dou" structuri antropologice, nunta
$i moartea, cântecele de înmormântare române$ti antrenând $i elemente cosmice,
ce ac#ioneaz" ca substitut, ne spun folclori$tii. Analizând fenomenul, Mircea Eliade
interpreteaz" acest element natural (moartea – n.n.) ca pe o „resemnificare în
plan metafizic” (De la Zalmoxis..., op. cit., p. 261). În „gândirea” tradi#ional", între
planul natural, real, al existen#ei, $i cel mitologico!simbolic, nu exist" o diferen#"
semnificativ", ideea de fire reunindu!le armonios.

P!curarul din balada b"n"#ean" „Cr"i$orul mun#ilor/ Mun#ilor c"run#ilor/ %i
dr"gu#ul zânelor” ascult" cântecul „Zânelor fecioare/ Când ie$eau la sc"ld"toare”
$i prinde „a hori”, din fluier #i cu gura, pân" când „To#i mun#ii r"sunau/ Z"pada
toat" o topeau/ Râuri mi se rev"rsau”. Episodul, fantastic, al întâlnirii cu Zânele
se împlete$te cu Cântecul mortului: „În satele de pe vale/ Se f"cea o jale mare/
M"ri pe la asfin"it (s.n.),/ M"ri atuncea a pornit/ De prin sate un voinic...” Recita!
tivul aminte$te de „Cântecul zorilor”, ce înso#e$te desp"r#irea dureroas" de via#".
Voinicul pornit pe drumul f!r! întoarcere popose$te pe Muntele Mic: „Dar bine
n!a adormit/ Un cântec a auzit/ Cântecul ciobanului/ De pe vârful muntelui...”
La auzul acestui „glas” divin „Mun#ii coamele!$i plecau/ P"s"rile amu#eau/ Zânele
se adunau/ %i în hor" se prindeau”. Urmeaz" un episod sângeros, Voinicul îl
provoac" la lupt" pe P"curar (sau provocarea e reciproc"!), cert e c", la final,
„La umbra unui stejar/ Tace dus un p"curar/ Pe chilim de iarb" moale/ Nu!i

n"dejde s" se scoale...” În acest moment se produce miracolul, supranaturalul:
una din zâne fur" „iarb" verde, fermecat"” dintr!o pe$ter" ascuns", redându!i
via#a „celui adormit”: „Doamne, mult am adormit/ Abia c" m!am pomenit...”
Apoi Voinicul „poveste$te” c"l"toria fantastic" urmat": „%i ce vis am mai visat/
Parc!au c"zut dou" stele/ La picioarele mele...”

Este reiterat $i episodul cu fluierul vr"jit ce cheam" oile ca s"!$i jeleasc"
st"pânul: „Cu fluierul fluiera/ %i din gur"!a$a cânta:/ S"race!oi#ele mele/ Mi!a fost
tare drag de ele.” Cântecul este „de joc/ din fluier de soc/ $i cu voie bun"/ Zânele
se!adun"...”, iar peste toat" firea r"mâne st"pân" doar moartea: „C"ci el a c"zut/
%i n!a mai putut/ De dor a murit/ În mijloc de munte...” Finalul este o simfonie
a mor#ii, o evadare în metafizic, o reiterare a noicianului n$a fost s! fie.

Cartea profesorului Constantin Giurginca merit" citit" mai ales
ca pe o Biblie „apocrif"” a neamului. Povestite cu har, recompuse
din am"nunte, secven#ele narative se suprapun peste investiga#ii

arheologice originale, iar p"r#ile recitative se împletesc cu trimiteri ezoterice.
Cartea nu are început, ori sfâr$it, este un lung $i captivant expozeu despre
o lume mai degrab" transcendent", o invita#ie la lecturi suplimentare $i la
medita#ie. În Enciclopedia miturilor crea"iei (ed. a II!a, Ed. Abc!Clio, 1994), David
Leeming afirma c" mitul nu se na$te ex nihilo, existând oricând un „reziduu
mitologic”, sedimentat în structura mental" uman", care s" ne conduc" spre
concluzii ce nu pot fi sus#inute întotdeauna faptic. Mintea uman" are oroare de
gol, astfel c" aceste semin"e de adev!r cuprinse în cartea profesorului Constantin
Giurginca pot da, cândva, roade. Cartea, sub forma tip"rit", în ciuda dimensiu!
nilor, pare incomplet". Ea trebuie privit" $i altfel: nu este o reflec"ie despre adev"r,
cât o cântare a lui. 

Constantin Arcu, Prin lumea
larg!. I: Here I am, Europe!,
II: Ilustrate din Orientul Îndep!rtat,
III: Alte meridiane, Editura Limes,
Cluj#Napoca, 2020

Mai atent, parc", decât alt"dat"

la informa#iile ghidului, cu un ochi
critic îndelung exersat $i spiritul ironic
nealterat, tentat s"!$i asume riscul
unor escapade, care nu primesc totu$i
aureola aventurii, având în laptop
înso#itorul des"vâr$it, Constantin Arcu, 

cel mai mare c"l"tor din
istoria literaturii române,
ne propune s"!l înso#im
prin lumea arab" (Maroc,
Persia, Orientul Mijlociu), în
fascinanta Cuba $i chiar la
cap"tul lumii, în îndep"rtata
Australie, asigurându!ne
mereu $i mereu, c",
asemenea iubirii, dorul de
c"l"torie e f"r" sa#iu, în
ciuda faptului c" o umbr"
tot mai prelung" $i mai
deas" se prelinge peste
oameni $i lucruri...

S" ne l"s"m, a$adar,
condu$i în arcanele unor

culturi $i civiliza#ii pe care Arcu le
str"bate cu toate sim#urile în alert",
p"rta$i la entuziasmul s"u u$or
amendat de un fin scepticism, menit
a ne tempera, poate, cine $tie ce por!
niri care ne!ar putea tulbura bucuria.
(Mircea Petean, pe coperta a patra
a celui de!al treilea volum men#ionat)

Sanda Golopen"ia, Marele proiect,
Editura Spandugino, Bucure$ti, 2020

Cartea de fa#" regrupeaz" intro!
duceri $i note ale edi#iei pentru o serie
de volume care s!au înscris, în timp,
în vastul proiect prin care am încercat
readucerea în cultura $i via#a româ!
neasc" a unui c"rturar suprimat de
regimul comunist: Anton Golopen#ia,
membru al %colii Sociologice de la
Bucure$ti, director al Planific"rii $i
Publica#iilor la Institutul de Cercet"ri
Sociale al României, director al Oficiului
de Studii $i director general delegat la

Institutul Central de Statistic", expert
statistic la Arbitrajul de la Viena $i la
Conferin#a de Pace de la Paris, autor
al unor opere antume $i postume în
domeniul sociologiei, statisticii, demo!
grafiei $i geopoliticii, al literaturii,
esteticii $i filosofiei, r"mase necunos!
cute publicului românesc, mort în
închisoare la 9 septembrie 1951,
dup" 20 de luni de deten#ie.

Pe ansamblu, în proiectul acesta
polifonic pulseaz" via#a din România
în perioada interbelic", perioada celui
de!Al Doilea R"zboi Mondial, perioada
tulbure a tranzi#iei $i momentul instal"rii
regimului comunist. Iar în ceea ce!l
prive$te pe Anton Golopen#ia personal,
proiectul urm"re$te integr"rile progre!
sive care au dus de la filosofie $i
estetic" la sociologie ca $tiin#" a
prezentului, de la aceasta la ample
proiecte de statistic" economic" si
social" $i, în ultimul an, la proiecte
vizionare de reform" administrativ"
în România. (Autoarea, pe coperta
a patra)

Semn(al) de carte

Homo sapiens

Curtea de la Arge"

Anul XI ! Nr. 12 (121) ! Decembrie 2020 9



În era globaliz!rii, în care lumea devine un sat
imens, iar statele na!ionale î"i schimb# atribu!i$
ile "i interesele, ne întreb#m dac# mai putem

vorbi de identitate na!ional#, dac# identitatea n!ional#
mai are vreun rost, rolul pe care l$am cunoscut în
secolul XX "i, în final, ne putem întreba dac# identi$
tatea na!ional# va supravie!ui ca una dintre categoriile
definitorii pentru o comunitate etnic#. Ne confrunt#m
cu situa!ii în care crea!ia "i cultura consacrat# sunt
dominate de pseudocultur#, ca urmare a unei rece$
siuni, a unei devast#ri culturale, crea!ia "i cultura
devenind obiecte de spectacol, marf# de larg consum.
Oricum, stadiul în care am ajuns este alarmant din
toate punctele de vedere, tr#im o vreme a crizelor
"i antagonismelor culturale, politice, sociale, educa$
!ionale, religioase, a crizei con"tiin!ei na!ionale "i
ne îndrept#m spre o dezumanizare egal# cu barba$
rizarea. Îns#, protejarea "i promovarea
valorilor autentice, a specificului cultural,
r#mâne !elul unei b#t#lii permanente în
articularea, p#strarea "i afirmarea identit#!ii
na!ionale, la care nu trebuie renun!at. F#r#
cultur# "i crea!ie, nicio comunitate etnic#
nu poate avea acea voce distinct# care
o define"te drept societate civilizat# pe
scara umanit#!ii.

În cazul românului minoritar din Banatul
sârbesc, rolul culturii "i crea!iei autentice
în afirmarea identit#!ii na!ionale poate fi
urm#rit pe parcursul unui secol, mai precis,
din anul 1918 pân# în zilele noastre, peri$
oad# care cuprinde ascensiunea îns# "i
declinul acestei comunit#!i, în care tocmai
cultura "i crea!ia autentic# în limba român#
au jucat un rol decisiv în afirmarea "i
p#strarea identit#!ii na!ionale, a specificului
na!ional care, într$o lume etnic diversifica$
t#, este "i un avantaj, un element valoric
pus la temelia unei societ#!i multiculturale,
aducând valori care uneori au dep#"it cadrul na!ional.

Ar fi bine s# nu uit#m c# în urma diviz#rii
Banatului, de dup# 1918, românii din Banatul sâr$
besc, oarecum abandona!i, se confrunt# cu o via!#
spiritual#, educa!ional#, intelectual# care nu mai este
în stare s# pun# în mi"care impulsurile creatoare. Nu
pu!ine au fost cazurile de maltratare, de represiune,
asupra unor intelectuali români, a preo!ilor, prin
arestare "i condamn#ri, averile unor biserici au fost
sechestrate. Preo!ilor români li s$a ordonat s# poarte
matricole sârbe"ti, iar coresponden!a s# fie redactat#
în limba sârb#. În "colile cu elevi români au fost
numi!i înv#!#tori sârbi, ru"i, bulgari, care nu
cuno"teau limba român#. 

Din Calendarul N!dejdea putem afla c#
românii cu preg#tire înalt# "i titlul de doctor
au fost nevoi!i s# p#r#seasc# locurile de

munc# pe motiv c# nu cuno"teau „limba statului”.
Societ#!ile culturale au fost interzise. N$a mai existat
un climat cultural sustenabil în care se putea desf#$
"ura o via!# cultural#, educa!ional#, intelectual# bine
organizat# "i constant#, capabil# s# creeze acea
ambian!# pe care mai apoi se putea axa diversitatea
modelelor culturale "i de crea!ie în genere. Dup# ce
din cei 105 înv#!#tori, care au func!ionat în perioada
austro$ungar#, 73 pleac# în România, cu cei 38
de înv#!#tori r#ma"i, problema înv#!#mântului româ$
nesc devine una dintre cele mai acute, preg#tit# s#
erodeze fiin!a na!ional#. Iat# de ce nu trebuie s#
uit#m c# abia cu anul 1935 începe procesul de
refacere a climatului cultural, intelectual, educa!ional,
atunci când în Banatul sârbesc, din România – în
baza Conven!iei privind organizarea "colilor minorita$
re din Banat, semnat# de România "i Regatul S.C.S.
în luna mai 1935, sose"te primul grup de 17 înv#!#tori
contractuali, iar în noiembrie "i cel de$al doilea, de 29
de înv#!#tori. Pentru comunitatea româneasc# din
Banatul sârbesc, momentul venirii înv#!#torilor con$
tractuali  a însemnat nu doar o rena"tere a înv#!#$
mântului românesc, prin cadrele de specialitate, prin
cursurile care s$au desf#"urat într$o limb# literar#, ci
"i o revigorare a vie!ii culturale, sociale, se contribuie
decisiv la crearea genera!iilor de intelectuali români,

la o emancipare în mas# a întregii comunit#!i
române"ti. Ast#zi avem convingerea c# sprijinul pe
care l$a acordat statul român a fost incomensurabil. 

Firesc c# limba român# este elementul esen!ial
care ne define"te apartenen!a na!ional#, care a fost
"i a r#mas cel mai important mecanism de p#strare
"i promovare a culturii na!ionale. Întorcându$ne în
timp, remarc#m crea!iile populare autentice, extrem
de variate ca genuri, care denot# varietatea sensi$
bilit#!iilor noastre, diversitatea comunic#rii. Prin
versurile poetului popular am dovedit maturitatea "i
diversitatea inspira!iei, precum "i a modalit#!ilor de
exprimare. Într$o lume rural#, omul de rând particip#
la miracolul vie!ii, iar via!a este tr#it# precum un
spectacol pe care îl construie"te conform imagina!iei
"i cuno"tin!eor sale despre lume, oarecum modeste,
iar limba român# este elementul cheie care îl ajut#

s#$"i modeleze "i
p#streze identitatea
na!ional#. Vocea poetului
popular nu a f#cut
altceva decât s#
perpetueze elementul
cultural "i crea!ia în
afirmarea identit#!ii
na!ionale. Acea lume
a românului b#n#!ean,
transpus# în crea!iile
folclorice, atest# spiritul
creator, extrem de
nuan!at, iar culorile
în care sunt îmbr#cate
prezint# o dovad# a
profunzimii "i nuan!#rii
tr#irilor. Culegerile
de folclor literar sunt
confirmarea c# nu am
fost o colectivitate etnic#
lipsit# de fiorul literar,

creativ – dimpotriv#. Am dat frâu liber imagina!iei,
fiecare segment din via!# a fost marcat într$un mod
distinct, prin pulsa!iile spiritului artistic, pres#rat cu
nectarul fanteziei, cu acel farmec pe care îl g#sim
ascuns între pudic "i vulgaritatea discret#.

Azi, românul minoritar se afl# într$o pos$
tur# dubl#. Anume, prin crea!ie "i cultura
autentic# are "ansa de a contribui la

afirmarea identit#!ii na!ionale, precum "i la valorile
societ#!ii ca întreg, îns# minoritar fiind este pândit de
pericolul ca într$o zon# a interferen!elor multiculturale,
multietnice "i multilingvistice, prin asimilare, s#$"i
piard# identitatea na!ional#, astfel devenind produsul
hibrid al acestei societ#!i, neapar!inând deplin nici
culturii na!ionale din care face parte, dar nici culturii
spa!iului etnic majoritar. Minoritarul român din Banatul
sârbesc, aflându$se la periferia spa!iului geografic
al limbii "i culturii române, mai are de ocolit "i acea
capcan# care deriv# din neputin!a de a urm#ri
evolu!ia limbii materne. Limba minoritarului r#mâne
într$un stadiu arhaic, astfel afectând calitatea crea!iei
"i vigoarea identit#!ii na!ionale, pe care, în timp, drept
consecin!#, o poate pierde sau, în cel mai bun caz,
devine nesemnificativ#. 

Un indiciu al st#rii spirituale "i identitare, f#r#
îndoial#, !ine de crea!ia literar#. Valorile pe care
le aduce minoritarul român în lumea crea!iei literare
sunt deosebit de importante pentru mica comunitate
etnic#. Importan!a scrierilor literare autentice !ine
m#car de dou# momente distincte: pe de$o parte,
angajamentul scriitorului român în respectarea
normelor lingvistice în vigoare, abandonarea definitiv#
a graiului, respectiv utilizarea limbii române literare,
iar, pe de alt# parte, crea!ia literar# mai aduce "i
afirmarea elementului estetic în scrierile române"ti
în cadrul colectivit#!ii. Acest moment este inaugurat
odat# cu anul 1947, an în care apar "i primele c#r!i
de beletristic# (poezie) ale autorilor români din
Banatul sârbesc: În zori de Mihai Avramescu (unul
dintre înv#!#torii contractuali despre care am vorbit
mai sus), Drum prin noapte !i prin zi de Radu Flora
"i Cântecul satului meu de Ion B#lan. În anul urm#tor,
1948, apar "i primele c#r!i de teatru, respectiv, se

public# piesele Aprinde"i
moara de Mihai Avramescu
(pies# în trei acte) "i Nunt#
f#r# voie de Nicolae
Polverejan. Tot în acest
an apar "i primele manuale
postbelice – un abecedar "i dou# c#r!i de citire.
În cazul scriitorului etnic minoritar, pe lâng# capriciul
lingvistic drept barier# în receptarea operei literare
de c#tre publicul larg, opera lui fiind scris# într$o
limb# de circula!ie restrâns# – doar în cadrul lingvistic
minoritar, r#mâne handicapat# la capitolul circula!iei
pe o arie na!ional#. %i totu"i, exist# scriitori, precum
Vasko Popa, care, român fiind "i etnic minoritar, a
reu"it s# dep#"easc# propriul spa!iu identitar, dup#
ce în cadrul comunit#!ii entice române"ti a deschis
noi modalit#!i de comunicare literar#, a ini!iat "i
condus, la primele începuturi, mi"carea literar#
româneasc# din Banatul sârbesc, a dovedit c# rolul
culturii "i crea!iei poate avea o tripl# importan!# – în
cadrul comunit#!ii etnice, în plan na!ional "i în plan
universal, astfel contribuind deopotriv# la crearea
de valori literare în toate cele trei dimensiuni. Un
alt caz care merit# aten!ia noastr# !ine de contribu!ia
lui Ion Milo", minoritar român care se afirm# în
cadrul comunit#!ii etnice, apoi în plan na!ional, îns#
cu acela"i succes, prin traducerea operelor literare
în mai multe limbi, contribuie la afirmarea literaturii
române în spa!iul lingvistic "i literar scandinav, sârb,
francez "i în mod indirect la afirmarea identit#!ii
na!ionale. La fel se poate discuta "i despre poeta
Florica %tefan, care se afirm# în cadrul comunit#!ii
minoritare române, pe care o abandoneaz#, reu"ind
s# se impun# în plan literar na!ional sârb. Pe lâng#
cei trei scriitori consacra!i, în spa!iul cultural "i literar
românesc din Banatul sârbesc mai exist# o pleiad#
de scriitori care merit# s# nu fie uita!i pentru c# prin
angajamentul "i opera lor, original# sau traduceri,
contribuie la afirmarea identit#!ii na!ionale. F#r#
îndoial# c# Slavco Alm#jan s$a impus atât prin origi$
nalitate, cât "i prin profunzimea gândului poetic, prin
versifica!ia mereu inedit#, cu fiecare carte editat#
a deschis noi modalit#!i de exprimare "i de receptare
a textului poetic. Ioan Flora "i Petru Cârdu, de
asemenea, reprezint# nume$reper.

Dac! la început spuneam c#, în cazul
românului minoritar din Banatul sârbesc,
rolul culturii "i crea!iei autentice în afirmarea

identit#!ii na!ionale poate fi urm#rit pe parcursul
unui secol, mai precis, din anul 1918 pân# în zilele
noastre, perioad# care vizeaz# ascensiunea acesteia,
aici putem vorbi, m#car tangen!ial, "i de declinul
culturii "i crea!iei, acesta determinând "i dec#derea
în sine a comunit#!ii etnice, efectul final fiind pierde$
rea identit#!ii na!ionale. Pentru c# am vorbit de
crea!ia litearar# ca indiciu al st#rii spirituale "i
identitare, trebuie spus c# acolo unde produc!ia
literar#, indiferent de genuri, inclusiv atmosfera "i
interesul fa!# de carte, las# de dorit, unde nu se scrie
"i nu se public#, unde nu se discut# un titlu recent
ap#rut, începând de la "coal#, mass$media "i pân#
la scriitor, este cel mai relevant reper al s#r#ciei spi$
rituale. În cazul comunit#!ilor etnice mici, precum cea
a românilor din Banatul sârbesc, aceste realit#!i pot
fi fatale. Astfel se creeaz# un spa!iu propice pentru
lumea kitsch$ului, manifestat prin festivit#!i improvi$
zate "i de prost gust care devin modele valorice,
exemplele unui cinism vulgar care se revars# peste
lumea sensibil# a spiritului uman, influen!ând
formarea afinit#!ii maselor, sporind divertismentul
ieftin, violen!a mediatic# a banalului, în care derizoriul
"i subcultura devin subiecte de actualitate, iau locul
modelelor estetice confirmate, crea!iei "i spirtului
nem#rginit al frumosului. În cazul românului minoritar,
degradarea intelectual# spore"te pe m#sur# ce
cartea "i produc!ia literar# sunt marginalizate. Odat#
cu marginalizarea crea!iei literare "i fiin!a identitar#
devine o prad#, pagub# colateral# a unei lumi mar$
cate de fals "i negarea valorilor, în care domne"te
triste!ea "i t#cerea spiritual#, iar globalizarea
"i societatea de consum î"i iau tributul. 

Minoritar român. Rolul culturii
"i crea#iei în afirmarea identit!#ii

Nicu CIOBANU
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Iat!"ne
ajun#i la
înc! un 31

august, dar #i la 31 de ani de Limb!
Român!. De câ!iva ani deja, tradi!ional,
prezent"m opiniile, aprecierile, dar #i
regretele, decep!iile speciali#tilor în
domeniu cu privire la cât de corect ne
vorbim limba, cât de mult o iubim, cum
o promov"m, cum o protej"m, ce viitor
are. De ce o s"rb"torim în fiecare an?
Sper"m s" nu fie o întrebare retoric".
De ce trebuie s$o protej"m? Pentru c"
suntem singura !ar" care a fost nevoit"
s" lupte pentru redobândirea limbii
str"mo#ilor. Pentru c" suntem unica
!ar" în care sute de mii de oameni au
ie#it în strad", au stat în fa!a tancurilor
în Pia!a Marii Adun"ri Na!ionale, în mult
prea fierbintele august al anului 1989
#i au scandat: Limb"! Alfabet!, ac!iuni
pentru care au fost b"tu!i, târâ!i pe
jos, umili!i #i chiar închi#i. Filologi,
reprezentan!i de seam" ai lingvisticii
#i literaturii române, scriitori, poe!i,
jurnali#ti, istorici, eminen!i profesori
ai institu!iilor de înv"!"mânt, figuri
proeminente ale vie!ii noastre culturale,
elita intelectual" s$au aflat în prima
linie, a#a cum se afl", acum, în prima
linie, în aceast" nenorocit" pandemie,
bravii no#tri medici, #i au luptat, fiecare
cum a #tiut mai bine, cum le$a dictat
con#tiin!a, fie cu arma cuvântului
scris, fie a celui rostit, fie prin ridicarea
nivelului de predare a disciplinelor
filologice, fie ie#ind #i scandând zile
#i nop!i, nop!i #i zile „Vrem Limba
Român"!” Oameni veni!i din toate
raioanele republicii protestau,
cântau cântece patriotice, se rugau
îngenunchind în fa!a monumentului
Domnitorului %tefan cel Mare #i Sfânt,
pentru ca ast"zi s" avem o limb"
a noastr" #i care s" constituie un

adev"rat simbol al identit"!ii noastre.
Indiferent de bâtele primite acum trei
decenii, indiferent de umilin!ele la
care au fost supu#i, acei eroi, pentru
c" acesta este cuvântul potrivit, #i$au
dus crezul pân" la cap"t. Au trecut
prin toate încerc"rile, au învins toate
provoc"rile #i amenin!"rile, reu#ind s"
perpetueze ideea #i dorin!a nestins" de
a avea o limb" a noastr", pe care s$o
numim ast"zi Limba Român". Drept c"
înc" nu to!i, unii o vorbesc „cu jum"tate
de gur"”, cum ar spune Nicolae Dabija.
A#a a fost în 1989. 

Academia de $tiin%e a
Moldovei marcheaz" aceast"
zi, începând cu anul 2005,

printr$o sesiune festiv", în cadrul
c"reia, o personalitate cu autoritate
#tiin!ific" #i cultural" din Republica
Moldova sau România sus!ine o
prelegere dedicat" Limbii Române.
Membri ai Academiei de %tiin!e
a Moldovei, Membri de Onoare
ai Academiei Române, somit"!i
de la Academia Român", scriitori
#i chiar unul din
Pre#edin!ii Republicii
Moldova au sus!inut
prezent"ri de înalt"
!inut" academic",
vorbind de la tribuna
înaltului for #tiin!ific
despre dulcea noastr"
Limb" Român". Anul
acesta am fost onora!i,
chiar dac" doar în
format online, de
prezen!a primului #i
singurului cosmonaut
român, Dumitru Dorin
Prunariu, membru de onoare al
Academiei Române, care a vorbit
despre cosmogonie, mit #i #tiin!"

în opera lui Mihai Eminescu.
%i la acest an 2020, un 31 cu

semnifica!ie dubl", am dialogat cu
distinse personalit"!i ale domeniului,
pentru a vedea ce s$a schimbat între
timp cu Limba noastr" cea Român",
cum este cultivat", cum este protejat",
cum e vorbit", ce reprezint" #i ce rol
ocup" în vie!ile noastre ast"zi acest
simbol important al
identit"!ii noastre.

Anul acesta
am invitat în
proiectul nostru

#i decanii Facult"!ilor de
Litere ale Universit"!ilor
din Chi#in"u #i B"l!i,
pentru c" ei cunosc cel
mai bine pulsul, evolu!ia
sau involu!ia, fierberea la
foc mare sau mic a ceea
ce numim ast"zi Limba
noastr" cea Român". Le
mul!umim tuturor pentru
aceast" frumoas" #i nobil" deschidere,
pentru c" împ"rt"#esc cu noi cele mai

vibrante emo!ii pe care le
tr"iesc zi de zi, prin munca
pe care o dedic" Limbii,
pentru c" cine dac" nu ei
stau de straj" Limbii noastre,
ca s" nu ne fie iar furat",
pentru c" cine dac" nu
ei o cultiv", o îngrijesc
#i ne$o las" mo#tenire
de nepre!uit… 

Academician Mihai
CIMPOI, critic #i istoric
literar, eminescolog,
membru de onoare al
Academiei Române

Limba român" trebuie s" aib"
statutul care i se cuvine, statut de limb"
oficial" #i, bineîn!eles, trebuie s" î#i

ocupe locul pe care l$a dorit #i
Eminescu, locul de preoteas", locul
de st"pân". Cu p"rere de r"u, înc"
nu este a#a. Pân" acum, în Constitu!ie
avem o alt" denumire a limbii. Mai e
mult de f"cut, de#i, slav" Domnului, în
înv"!"mânt, în institutele de cultur" ea
este prezent" ca Limb" Român", dar
trebuie vorbit" mai corect, mai bine,

a#a cum spunea marele
Grigore Vieru: „E o datorie
patriotic" s" ne vorbim
limba corect”.

Membru corespon"
dent al A$M Nicolae
DABIJA, membru de
onoare al Academiei
Române

Limba român" e una
dintre limbile de lucru ale
Uniunii Europene.

Dar în patria ei, aceasta
mai e vorbit" cu jum"tate
de gur".

Aici ea mai este o cenu#"reas".
Nu cred în patriotismul celor ce$#i

ur"sc limba, adev"rul despre ea sau
care o stâlcesc vorbind$o.

A fi patriot înseamn" a iubi limba
mo#ilor #i str"mo#ilor t"i, înseamn"
a o vorbi în a#a fel, încât celor care
te ascult" s" nu le fie ru#ine.

A iubi !ara înseamn" a iubi limba ei.
A vorbi pocit limba !"rii însemn" a$!i

iubi pocit !ara.
Faust, eroul lui Goethe, afirmase:

„Pentru libertate trebuie s" lup!i în
fiecare zi”.

Parafrazându$l, am putea spune
#i noi: „Pentru limb", dac" dore#ti
s$o ai, trebuie s" lup!i în fiecare zi”.

Cel mai mare elogiu, un elogiu
zilnic, pe care îl putem aduce limbii
noastre este s" o vorbim corect
#i s"$i cucerim bog"!iile.

Din Chi#in!u, 
de Ziua Limbii Române

Eugenia TOFAN

Un alt reper cultural #i de crea%ie în afirmarea identit"!ii na!ionale îl
g"sim în fenomenul picturii naive din Uzdin, aici fiind imprimat" memoria
unei colectivit"!i etnice autentice. Aproape întregul univers al românului

minoritar, ciclurile vie!ii, de la na#tere #i pân" la moarte, se poate reconstrui prin
poetica cromatic", specific" satului b"n"!ean, prin care pictori!ele din Uzdin au
reu#it s" împleteasc" imaginarul cu lumea real", concret" #i imediat". Cazul
picturii naive din Uzdin, al c"rui element substan!ial este sus!inut de o gam" larg"
de motive recognoscibile, pur române#ti, prin al c"ror mesaj se imortalizeaz"
portul na!ional, obiceiurile române#ti, via!a românului de la !ar", trecut printr$o
complex" #i variat" inspira!ie reg"sit" în practicile #i originile primordiale, a
contribuit, poate, în mod incon#tient, pentru c" nu asta era ideea c"l"uzitoare,
la afirmarea identit"!ii na!ionale, iar odat" afirmat" aceast" pictur", pe scar"
mondial", nu a f"cut altceva decât s" afirme, pe aceea#i scar", #i identitatea
na!ional". Picturile expuse în marile galerii ale lumii, cuprinse între New York
#i Tokio, au afirmat m"iestria pictori!elor din Uzdin, îns" sunt #i o dovad" pe
care crea!ia a adus$o în afirmarea identit"!ii noastre na!ionale la nivel mondial. 

În lumea teatrului din Banatul sârbesc g"sim aspecte prin care cultura #i
crea!ia au un rol important în afirmarea identit"!ii na!ionale. Via!a teatral" a
românilor din Banatul sârbesc, desigur c" nu este ceva care se impune în mod
deosebit, nici prin amploare – chiar dac" în aproape jum"tate de secol, în cadrul
„Zilelor de Teatru”, au fost montate peste 350 de piese în premier", #i nici prin
continuitatea unor realiz"ri, care desigur c" au existat, ci mai degrab" printr$o
neîntrerupt" prezen!" la limita posibilului.

Via!a teatral" a comunit"!ii române#ti din Banatul sârbesc, în dimensiunea
valoric", a fost în strâns" leg"tur" cu sprijinul direct din România. Teatrul nostru,
chiar de la primele începuturi, a fost impulsionat #i a evoluat în dependen!"
de nivelul de colaborare cu teatrele #i regizorii din Oravi!a, Lugoj, Re#i!a, Arad,
Timi#oara, sau chiar Bucure#ti. Începuturile teatrului românesc apar ca ceva
auxiliar în cadrul unor programe cultural artistice. Nu de pu!ine ori lumea teatrului
românesc din Voivodina s$a aflat în situa!ia de a renun!a la spectacole. Realitatea
ne$a obligat s" accept"m umilin!a ca s" putem visa, s" putem aduce lumin" pe
scenele teatrului nostru... Chiar #i ast"zi pozi!ia în care se afl" teatrul românesc
nu e deloc l"udabil", dimpotriv". Pe seama tranzi!iei #i pas"mite a unor grele

încerc"ri de natur" politic", economic", în fond, a dezinteresului institu!iilor
statului fa!" de crea!ia etnicilor minoritari, teatrul nostru î#i pierde pasul cu ceea
ce reprezint" strictul cultural necesar, care este #i dreptul nostru civilizatoric de
a concura #i de a participa la marele miracol pe care îl na#te arta, crea!ia. Nu
trebuie s" accept"m acea realitate, care ni se impune la modul par#iv, o lume a
minoritarului român din care va lipsi teatrul, un important segment care contribuie
la confirmarea #i p"strarea identit"!ii na!ionale.

Firesc c! #i presa, atât cea scris!, cât #i audiovizual!, are un rol
deosebit de important în afirmarea identit"!ii na!ionale, iar românii
din Banatul sârbesc timp de mai bine de un secol au avut parte de

o diversitate a presei, atât sub aspect tematic (publica!ii politice, educa!ionale,
de literatur", art" #i cultur", pentru copii, tineret, femei etc.), cât #i a comunic"rii
jurnalistice. F"r" îndoial" c" un loc aparte îi revine Casei de Pres" #i Editur"
Libertatea care dureaz" de peste 75 de ani. Aceast" institu!ie reprezint" istoria
vie a unei entit"!i etnice, prin care s$a creat o #coal" de jurnalism, prin ale c"rei
publica!ii – s"pt"mânalul Libertatea, revistele Lumina, Bucuria copiilor, Tinere!ea,
Editura Libertatea – minoritarul român s$a exprimat în limba matern", prin aceast"
institu!ie s$a creat o literatur" autentic", iar promotorii acestei literaturi sunt
repere în lumea literar", prin aceast" institu!ie românii #i$au definit #i confirmat
o identitate na!ional" proprie, au reu#it s"$#i promoveze patrimoniul, s"$#i pun"
în circula!ie valorile. S" se bucure de dreptul de a fi ceea ce sunt – români.
Despre rolul presei române#ti în afirmarea identit"!ii na!ionale se poate vorbi
mai amplu într$un alt studiu, cu atât mai mult c" subiectul merit" toat" aten!ia.
În expunerea noastr" ne$am rezumat doar la unele aspecte în afirmarea identit"!ii
na!ionale, privite tangen!ial, prin prisma culturii #i crea!iei care se reg"sesc în
literatura popular", literatura cult", pictura naiv", teatru, presa scris". Fiecare
compartiment merit" o abordare aparte. 

Con#tien!i c" deja, inevitabil, am intrat sub umbrela faimoas" a globaliz"rii, e
necesar s" nu avem prejudec"!i, s" ne asum"m e#ecurile #i s" în!elegem c" doar
prin crea!ie #i cultur" comunitatea noastr" româneasc", ast"zi redus" la câteva
insule spirituale, la câ!iva entuzia#ti, precum câteva artificii care, tremurând, lucesc
însingurate în pomul de Cr"ciun, va persista #i î#i va afirma identitatea na!ional".

„E o datorie patriotic! s! ne vorbim limba corect.” (Grigore Vieru)
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Membru corespon!
dent al A"M, Ion
HADÂRC#, Laureat
al Premiului Na$ional
2020

Legenda Limbii
Române (Fragment din
alocu!iunea rostit" în
#edin!a solemn" a
Academiei Române,
dedicat" Zilei Na!ionale
a Limbii Române)

Cic", ajuns$au cu
smerenie #i cuvintele
limbii române în antecamera CSJA$ului (Cur!ii
Supreme a Judec"!ii de Apoi). %i iat", paza
îngereasc" le cere: 

Actele pe tabl"! Cine sunte!i #i de unde veni!i?
Îng"dui!i$ne spusa… Vechi #i mai nou", suntem

o sam" de cuvinte f"r" istov… 700 de cuvinte de
origine geto$dac", înfr"!ite cu cele mai multe de
origine latin" (peste 60%), apoi vin cele slavono$
!ârcovnice#ti, apoi elino$fanaro$grece#ti, apoi
turce#ti$otomane, cumane #i pecenege, galice,
ceva maghiare #i teutono$germane, iar acum
cu ha#tagul ce s" mai…

P"i, nu, a#a nu merge! N$ave!i drept la identitate…
Bine, dar altor cuvinte, din alte limbi: hitit",

chinez", sanscrit", bengalez", arab", ebraic", franc",
spaniol", englez", rus" pân" la urm", le cere!i la fel?

A$a, ba nu, c" alea$s altceva! 
%i atunci, o legend" alb" ca valurile Dun"rii la

rev"rsare, îndr"zni s" rosteasc":
În cuvintele noastre den b"trâni sem"nate

pe la gurile Dun"rii, Siretului, Nistrului stau m"rturie
oasele primilor sfin!i cre#tini din Cetatea Halmiris sau
Pe#tera Apostoliceasc" de lâng" Tomis, în acelea#i
cuvinte a predicat, rostindu$#i psalmii #i doinindu$#i
menirea, Sfântul Apostol Andrei.

Atunci se n"scur", fiind botezate în lacrima
Domnului, ve#mintele gândirii #i sim!irii noastre –
cuvintele Limbii Române!

Dr. Viorica
R#ILEANU, Secretar
%tiin$ific, Institutul
de Filologie Român&
„Bogdan Petriceicu!
Ha%deu”

Ziua de 31 august
reprezint" un moment
important în procesul
de recuperare atât a
independen!ei noastre,
cât #i a identit"!ii noastre
na!ionale. De trei decenii,
drept realizare a proce$

sului de rena#tere na!ional", ziua de 31 august a fost
declarat" drept s"rb"toarea na!ional" „Limba noastr"
cea român"”, schimbat", în 1994, în „Limba noastr"”.
Totu#i, s"rb"toarea este cunoscut" ca „Ziua Limbii
Române”, care a devenit o parte integrant" a vie!ii
noastre culturale #i o garan!ie a p"str"rii limbii
române în Republica Moldova. În aceast" zi, mai
mult ca oricând, suntem mai aproape de neam,
suntem mai solidari #i mai hot"râ!i c" trebuie s"
p"str"m #i s" promov"m cu mai mult" grij" valorile
care ne leag" #i cu care ne identific"m. Or, limba
român" reprezint" un pilon important al identit"!ii
noastre. 

Filologi, istorici, scriitori, jurnali#tii, elita intelectual"
basarabean", indiferent de încerc"rile prin care
au trecut #i mai trec, reu#esc s" perpetueze #i s"
men!in" aprins" flac"ra limbii române. Datorit" lor
limba român" a fost repus" în drepturile ei fire#ti,
#i$a îmbr"cat haina potrivit", a sporit ca instrument
de comunicare. Cu toate acestea, fiecare dintre noi
poate contribui la cre#terea #i promovarea limbii
române, inclusiv prin înv"!are zilnic" #i perfec!ionare
continu" a exprim"rii. În m"sura în care vom înv"!a,
vom fi mai în!elep!i, dar #i mai responsabili fa!"
de m"re!ia #i prestigiul limbii române. 

Cu prilejul s"rb"torii „Zilei Limbii Române”, cele
mai profunde gânduri de respect #i pre!uire pentru to!i

cei care p"streaz", promoveaz", ocrotesc #i „cred
în izbânda limbii române #i a neamului românesc”!

Adriana CAZACU,
doctor în filologie,
conferen$iar univer!
sitar, decan al
Facult&$ii de Litere,
Universitatea de Stat
din Moldova 

Trei decenii de
s"rb"torire a limbii
române în Republica
Moldova: cuceriri,
împliniri vs regrete,
decep!ii.

S"rb"toarea
na!ional" Limba noastr" cea român" o celebr"m în
Republica Moldova exact de trei decenii, începând
de la un an de la evenimentul istoric de proclamare
a limbii române drept limb" de stat #i de la trecerea
la alfabetul latin. Probabil, este util ca, cel pu!in
o dat" pe an, s" reflect"m la soarta limbii române,
la destinul ei în Europa de mâine, s" ne propunem
o edificare a calit"!ii limbii pe care o vorbim zilnic,
dar, în acela#i timp, s" fim con#tien!i de faptul c"
nu este suficient, deoarece limba matern" trebuie
celebrat" zilnic, vorbind$o #i corect #i frumos.

Bineîn!eles, în fiece an apar #i noi aspecte,
noi provoc"ri la care este supus" limba noastr",
precum #i vorbitorii ei. Putem exemplifica acest
fapt, referindu$ne #i la pandemia de coronavirus
prin care trecem. 

Dup" mine, precum în toate, ar trebui s" p"str"m
un echilibru #i în vorbirea limbii: pe de o parte, s"
nu r"mânem la un nivel rudimentar de cunoa#tere
#i de utilizare a resurselor limbii române, ci s" încer$
c"m s"$i valorific"m din plin fondul lexical, dar nici
s" nu ne prindem în capcana utiliz"rii excesive a
neologismelor, din dorin!a de a epata, pentru c" a
fi neîn!eles nu înseamn", neap"rat, a fi de#tept. În
special, în ultima perioad", când am trecut în mediul
online, exprimându$ne, comunicând mai mult în scris,
con#tientiz"m mai mult ca oricând c" sunt importante
faptele, dar #i vorbele. A#a cum îndemna Gheorghe
Sion: „Vorbi!i, scrie!i române#te,/ Pentru Dumnezeu!” 

Lilia TRINC#,
doctor în filologie,
conferen$iar univer!
sitar, decan al facult&$ii
de Litere, Universitatea
„Alecu Russo” din
B&l$i

S"rb"toarea Ziua
limbii române, omagiat"
în imediata proximitate
a Zilei Independen!ei
Republicii Moldova,
implic", într$un fel,
interconexiunea dintre

limb", stat, neam. Or, a devenit deja axiomatic faptul
c" limba conserv" fidel experien!a empiric" na!ional",
fixeaz" #i sintetizeaz" esen!a unei culturi, care
r"mâne sedimentat" atât în realiile în care se
oglinde#te experien!a socio$cultural" a unui popor,
precum #i în vocabular, #i în structura gramatical"
a limbii, unde se concentreaz" gândirea poporului,
felul acestuia de a se raporta la realitatea imediat".
În viziunea speciali#tilor, limba determin" concep!ia
noastr" despre lume, modul în care percepem
realitatea, mentalul poporului. Prin urmare, dincolo
de semnifica!ia în sine a s"rb"torii, ea constituie
un reper valoros în istoria recuper"rii identit"!ii
noastre na!ionale.

B"t"ile inimii mele au fost ritmate de limba
român", limba în care m$am n"scut #i îmi tr"iesc
via!a, în unison cu versul st"nescian: Limba român!
este patria mea… – o formul" splendid", ce red"
extrem de sugestiv sentimentele multor români
pentru limba matern". Mai întâi, am ales speciali$
zarea Limba #i literatura român" la Facultatea de
Litere a Universit"!ii de Stat „Alecu Russo” din B"l!i.

Mi$au r"mas impregnate în memorie efervescen!a
lecturilor, dialoguri însufle!ite, ore de curs sau de
seminar, întâlniri #i revela!ii memorabile, prelegeri
magistrale, conferin!e #tiin!ifice, mobilit"!i academice,
proiecte de cercetare etc. Am r"mas, de bun" voie,
captiv" acestui univers fascinant pe nume Limba
Român" pentru decenii, mai întâi ca student",
apoi ca profesor la Facultate, ulterior – ca lingvist
preocupat de tezaurul frazeologic al limbii române,
un veritabil îndreptar al existen!ei românului în
lume, o inepuizabil" comoar" a gândirii, observa!iei
#i experien!ei sale, reflectând specificul lui fa!"
de alte popoare. La fel, am fost trainer #i expert
na!ional ANTEM, predând limba român" vorbitorilor
de alte etnii, autor de manuale #i ghiduri. Este
o responsabilitate enorm", #i ap"s"toare, recunosc,
dar foarte motivant". 

În contextul actual, pragmatic, cu mult" insta$
bilitate pe zona educa!ional", tot mai acut se resimte
importan!a func!iei reparatorii a Universit"!ii în raport
cu problemele cu care ne confrunt"m atunci când
este vorba de promovarea nesatisf"c"toare a limbii
române. A#tept"m cu mult" ner"bdare 1 septembrie,
întrucât, cu fiecare nou" genera!ie de studen!i,
reînnoim pove#tile din scrinul cu LITERE #i, împre$
un", încerc"m s" reconstruim !es"tura alambicat"
#i extrem de frumoas" a limbii române. 

Cu durere în suflet îns" trebuie s" constat faptul
c" a studia limba român" la facultate ast"zi nu mai
este „prestigios”, #i pe motiv c" nu corespunde
criteriilor de performan!" economic". De aceea, tinerii
evit" s" se înscrie la Facultatea de Litere, grupele
de studen!i la aceast" specialitate devenind tot
mai pu!in numeroase #i, pe an ce trece, sim!im,
ca o sabie a lui Damocles, pericolul închiderii unei
specialit"!i indispensabile unei universit"!i clasice
precum Limba #i Literatura Român". Oare statul
RM nu a gre#it vectorul? Importan!a limbii române
nu trebuie marginalizat" de tendin!ele actuale c"tre
globalizare, deoarece limba român" reprezint"
fundamentul identit"!ii na!ionale, un punct deosebit
de important pentru consolidarea unei societ"!i
puternice #i unite...

Elena DABIJA,
director al Centrului
Academic Interna$ional
„Eminescu”, Chi%in&u

Cu prilejul acestei
frumoase s"rb"tori,
Limba noastr" cea
Român", a# vrea
s"$mi exprim profunda
dragoste fa!" de cei care
vorbesc corect limba
român", fa!" de cei care
ne$au l"sat mo#tenire
c"r!ile în limba român"

#i, îndeosebi, compartimentul lingvistic" care este o
capodoper", ca s" în!elegem cum s" vorbim corect
limba român", cum s" evit"m gre#elile. În context,
men!ionez c"r!ile dr. hab. Ion Ciocanu, regretatului
dr. Ion Melniciuc, care, apropo, au !inut #i prelegeri
extrem de apreciate, care r"mân ca momente istorice
în activitatea Centrului Academic Interna!ional
„Eminescu”. Aici au fost lansate c"r!ile marilor scriitori
#i tot aici au fost !inute discursurile marilor intelectuali,
parc" era un dialog între genera!ii, dar cu conota!ii
deosebite #i cu dragoste deosebit" fa!" de limba
român". Deoarece acum suntem aici, la Centrul
Academic Interna!ional „Eminescu”, nu pot s" nu
men!ionez c" Mihai Eminescu a fost acel care a
promovat #i a cultivat limba, preocuparea pentru
limba român" constituind un capitol aparte în crea!ia
sa. A#tept"m ziua de 31 august cu mare drag, când
vom avea un program deosebit dedicat Limbii
Române, cu recital, cu prelegeri, cu concert. Dar
cel mai important moment, c"ci, pân" la urm",
visele se realizeaz", este un proiect de amenajare a
teritoriului adiacent Centrului Academic Interna!ional
„Eminescu”, mai exact, vom planta teii lui Mihai
Eminescu, aici, în scuarul Mihai Eminescu, în
aceast" zi #i s"rb"toare na!ional" a Limbii noastre
cea Român". 
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Raia Rogac: Domnule
pre!edinte al Uniunii Arti!tilor
Plastici din Moldova, a"i
rotunjit de curând o frumoas#
vârst#, !ase decenii de via"#
care v$au adus multe împliniri

în plan personal !i profesional. Cum a"i s#rb#torit?
Dumitru Bolboceanu: Cu mare regret, dar timpul

trece foarte rapid, fiind mereu ocupa!i cu munca
"i problemele cotidiene, deseori nu reu"im s# ne
bucur#m de pl#cerile pe care ni le ofer# via!a, doar
în zilele de s#rb#toare ne rezerv#m ceva timp pentru
relaxare împreun# cu cei dragi. Din cauza pandemiei,
care ne$a schimbat toate planurile "i activit#!ile, am
fost nevoit s# renun! la organizarea unei s#rb#tori
mai deosebite. Anul acesta „frumoasa aniversare”
am s#rb#torit$o împreun# cu membrii familiei,
mult mai modest decât pân# acum.

R.R.: Arti!tii, scriitorii, în general oamenii de
crea"ie, chiar !i savan"ii, obi!nuiesc s#$!i preg#teasc#
daruri profesionale la jubilee, bucuria c#rora s$o
împart# cu publicul, mai larg sau mai restrâns,
depinzând de preferin"a s#rb#toritului. Dumnea$
voastr# a"i reu!it s# aduce"i lucr#ri în premier#?

D.B.: Ave!i dreptate, deseori oamenii de crea!ie
obi"nuiesc s# suprapun# dou# evenimente din via!a
lor, organizând concerte, lans#ri de carte, vernisaje,
s#rb#torind astfel împlinirea unui num#r de ani
de via!# sau de crea!ie. Pentru mine „darurile
profesionale” sunt binevenite oricând. Mul!i "tiu
cât de grea este munca de crea!ie, iar atunci când
se reu"e"te realizarea unei lucr#ri de cert# valoare,
artistul tr#ie"te adev#rate clipe de împlinire "i
satisfac!ie spiritual#. Despre activitatea mea din
ultimul timp a" spune c# a fost una reu"it#, am
finisat mai multe lucr#ri, unele începute mai demult.

R.R.: Dac# Republica Moldova are peste 1300 de
sate !i comune, cred c# în mai bine de jum#tate din
ele am ajuns cu carnetul de note sau dictafonul, îns#
în satul Colic#u"i din raionul Briceni, cel mai de nord,
n$am fost niciodat#. Încerca"i s#$i schi"a"i un tablou
verbal pentru a$l admira cu to"ii. Cred c# de aici
a pornit muza s# v# inspire…

D.B.: Satele Moldovei sunt ca "i oamenii ei, cu
multe asem#n#ri "i lucruri comune. Satul Colic#u!i
este cel mai verde !i frumos, fiindc# este satul
copil#rii mele, este bine cunoscut pentru livezile
faimoase "i merele deosebite. O parte a satului
este a"ezat# în lunca râului Draghi"te, care creeaz#
o mul!ime de locuri pitore"ti. Vegeta!ia, r#s#ritul
"i apusul soarelui, care se reflect# în oglinda apei,
vedere sus!inut# de cântecul p#s#rilor din lunc# –
sunt imagini pe care dore"ti s# le prive"ti "i s#
le pictezi mereu.

Aceste locuri frumoase au r#mas pentru totdeauna
în memoria mea, devenind ulterior subiectul multor
tablouri. 

R.R.: Pentru majoritatea dintre noi amintirile din
copil#rie, ca !i ale lui Ion Creang#, sunt cele mai
frumoase crâmpeie din via"#, pe care le povestim
cu drag la o anumit# vârst#. Pentru unii îns# acestea
sunt colorate, probabil !i ale dumneavoastr#…

D.B.: Pentru mine copil#ria a fost punctul de
pornire nu numai în via!#, ci "i în art#. Petrecut#
la !ar#, cu oamenii dragi, cu locuri frumoase, au l#sat
o amprent# puternic# în via!a mea. Trecerea timpului
a fost resim!it# mai târziu, atunci când reveneam
acas# "i descopeream o natur# trist#, str#in# locului.
Nostalgia dup# peisajul de alt#dat#, nu a celui
industrial, dorul casei p#rinte"ti, amintirile, au
devenit o provocare pentru reconstituirea primelor
tr#iri. Lucr#rile mele alc#tuiesc un traseu al c#ut#rii
misterului existen!ial. Nu merg în natur#, nu pictez
locuri concrete, ideile coboar# dintr$o lume virtual#,
din lumea îndep#rtat# a copil#riei.

R.R.: A"i avut norocul s#$l ave"i ca mentor
pe Igor Vieru, de altfel, el s$a n#scut tot în zona
de nord a Moldovei…

D.B.: Este adev#rat, sunt "i al!i colegi de
genera!ie care l$au avut ca mentor pe marele
maestru Igor Vieru. A fost o perioad# frumoas#
în procesul de studii la Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Pl#m#deal#”. Aici am avut norocul
s#$i am profesori pe Valeriu Pu"ca" "i Igor Vieru,
dou# personalit#!i marcante ale artelor plastice din
Moldova. Aici am f#cut pentru prima dat# cuno"tin!#
cu pictura profesionist#, aici am studiat desenul
"i compozi!ia.

R.R.: În familie a fost cineva logodit cu arta? De
ce n$a"i mers s# face"i studii superioare în afar#?

D.B.: P#rin!ii mei au fost oameni simpli de la !ar#,
mereu ocupa!i cu lucr#rile agricole. În perioada rece
a anului, în cas# erau instalate stativele sau r#zboiul
de !esut, la care bunica "i mama !eseau prosoape "i
covoare frumos ornamentate. Vopsitul "i uscatul lânii
au r#mas pentru totdeauna în memoria mea. Aceast#
experien!# mi$a fost de folos la orele de desen, de la
care nu lipseam niciodat#. Profesorul de art# plastic#
Victor Lupu a fost persoana care l$a îndemnat pe
Vlad, fratele meu mai mare, s# studieze arta plastic#
la o institu!ie de înv#!#mânt artistic, dup# un timp
am mers "i eu, a"a a pornit drumul nostru în art#.

R.R.: Cum a"i ajuns de la peisaje !i natur# static#
la tablouri figurative?

D.B.: Activitatea artistic# am început$o în anul
1986, cu lucr#ri de pictur# abstract#, participând
la Expozi!ia republican# de art# plastic#. Abstrac!ia
ofer# o mare varietate de tehnici "i forme de
exprimare. Crea!ia este o permanent# cercetare
a conceptului compozi!ional, a mesajului, a formei
"i cromaticii bazate pe o mare experien!#.

Peisajele, natura static# "i lucr#rile figurative au
ap#rut în procesul de lucru, fiind atras de subiectul
"i mesajul lucr#rii. Dintotdeauna omul "i natura au
fost "i vor r#mâne în prim$planul existen!ei noastre
"i al operelor de art#.

R.R.: A"i scris versuri în adolescen"# sau poate
scrie"i !i acum, cred asta deoarece multe din tablouri
!i titluri sunt înc#rcate de metafore, ceea ce tr#deaz#
un anumit dar poetic…

D.B.: Nu scriu, dar îmi plac versurile, arti"tii
plastici sunt înzestra!i de la natur# cu multe calit#!i,
ei redau versul prin form# "i culoare. Denumirea
unui tablou trebuie s# poarte "i o doz# de metafor#,

care ar deschide u"a spectatorului pentru un dialog
direc!ionat spre o idee pe care o propune artistul.
Într$un fel, pictura este poezie.

R.R.: Cum reu!e!te Uniunea Arti!tilor Plastici s#
fac# fa"# acestor cumplite provoc#ri ale prezentului?

D.B.: Reu"e"te cu mare greu, nu am avut a"a
ceva pân# acum. Am înv#!at s# facem fa!# lucrurilor
din mers, am renun!at la o parte dintre proiectele
culturale programate pentru a le salva pe cele mai
importante. Acum am revenit la activitatea de alt#
dat#, vernisajele expozi!iilor se desf#"oar# conform
programului, cu prezen!a publicului într$o m#sur#
mai redus#.

R.R.: Deoarece suntem aproape de încheierea
anului, cu speran"a c# cel nou ne va aduce râvnita
izb#vire de covid, v# întreb cum a fost, totu!i, anul
2020 pentru arti!tii plastici din Republica Moldova?
În ciuda greut#"ilor, a"i reu!it chiar !i „Saloanele
Moldovei” s# le desf#!ura"i…

D.B.: De la început, anul 2020 se anun!a a fi un
an bun, cu multe evenimente culturale, pân# la data
de 15 martie am reu"it s# deschidem câteva expozi!ii
importante, cum ar fi: Expozi!ia–concurs de art#
plastic# contemporan# dedicat# Zilei Na!ionale
a Culturii "i marelui poet Mihai Eminescu "i
Expozi!ia–concurs de art# contemporan# intitulat#
„Noi – tineretul creator”, expozi!ie organizat# pentru
sus!inerea tinerilor plasticieni din cadrul Uniunii
Arti"tilor Plastici "i a tinerilor studen!i ai institu!iilor
de înv#!#mânt artistic.

Pentru arti"tii plastici a fost un an foarte dificil,
din cauza pandemiei au fost nevoi!i s# renun!e la
multe deplas#ri de crea!ie, invita!ii pentru participare
la diferite simpozioane "i concursuri de art#.

Dup# data de 15 mai, UAP "i$a reluat activitatea,
conform programului expozi!ional "i au fost deschise
expozi!ii de art# plastic# contemporan# în ambele
s#li ale Centrului Expozi!ional „Constantin Brâncu"i”.
Cu respectarea m#surilor de securitate, am reu"it s#
deschidem "i cea mai a"teptat# expozi!ie „Saloanele
Moldovei”, organizat# în parteneriat cu Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu” din ora"ul Bac#u, o
expozi!ie aniversar#, am s#rb#torit "i ne$am felicitat
reciproc cu prilejul celei de a XXX$a edi!ii a acestui
mare proiect, care î"i deschide u"ile pentru vizitatori
în fiecare an de Ziua Limbii Române.

R.R.: Ce gânduri a"i avea pentru cititorii revistei
Curtea de la Arge", care va g#zdui acest interviu !i
o parte din lucr#rile dumneavoastr#? Apropo, a"i fost
la curtea regal#?

D.B.: Tuturor cititorilor revistei Curtea de la Arge!
le doresc s#n#tate, ani buni, speran!# "i încredere.
Noi, împreun#, putem face aceast# lume mai bun#.

R.R.: V# mul"umesc mult pentru interviu !i v#
doresc s#n#tate, prosperitate, împliniri !i succese,
f#r# covid!

D.B.: V# mul!umesc "i eu.

(Nota redac!iei: num#rul anterior al revistei, cel din
noiembrie 2020, a fost ilustrat cu lucr#ri ale pictorului
Dumitru Bolboceanu.)

Gabriela TOPOR, doctor, conferen!iar
universitar, decan al Facult"!ii de Filologie
#i Istorie, Universitatea Pedagogic" de Stat
„Ion Creang"” din Chi#in"u

Suntem un popor unic, deoarece nu "tiu dac#
mai exist# cineva pe glob care a luptat pentru dreptul
de a vorbi în limba sa. Ne despart 31 de ani de 31
august 1989. S$a schimbat oare ceva în aceast#
perioad#? Foarte pu!in. Nici pân# acum nu este
schimbat# sintagma „limba moldoveneasc#” în
Constitu!ia Republicii Moldova% pre"edintele !#rii
vorbe"te în limba moldoveneasc#% în Parlament
se mai vorbe"te în limba rus#... Dar "i cet#!enii de
rând pu!in î"i dau str#duin!a s# vorbeasc# o limb#

român# literar#. Am a"teptat o nou# genera!ie de tineret care vorbe"te în limbile
minorit#!ilor na!ionale. Speram c# dac# nu p#rin!ii lor, atunci ei vor studia limba
român#. În compara!ie cu 1989, mai mul!i dintre ei "tiu limba statului în care
locuiesc. O "tiu, dar nu o vorbesc. Una din condi!iile de integrare în societatea

francez# este cunoa"terea limbii. De ce la noi, pentru angajarea sau promovarea
pe un post, s# nu fie obligatorie cunoa"terea limbii române?!...

Ast#zi p#rin!ii sunt obseda!i ca odraslele lor s# cunoasc# engleza. Dar sunt
oare mul!i "i cei care sunt îngrijora!i c# copiii lor nu vorbesc o român# perfect#?
Sunt sigur# c# nu. De aceea, tot respectul moldovenilor din diaspor#, care se
str#duiesc s# p#streze cuvântul românesc la mii de kilometri de Moldova. Tot
respectul colegelor mele de la catedra de Limb# "i Comunicare care elaboreaz#
programe "i manuale de limba român# pentru copiii din diaspor#, au participat
în proiectul „Integrarea cu respect pentru diversitate – înv#!area simultan#
a limbilor român# "i g#g#uz#”, realizat cu sprijinul Înaltului Comisar pentru
Minorit#!ile Na!ionale al OSCE (Haga), 2015 – 2020 (antem.org), în cadrul
c#ruia au elaborat diverse materiale didactice. Tot respectul pentru profesorii,
copiii "i p#rin!ii lor din Transnistria, care zi de zi lupt# pentru dreptul de a vorbi
în limba român#.

De aceea, pentru mine, Ziua Limbii Române (a"a consider c# trebuie
s# se numeasc# aceast# zi) este o s#rb#toare cu gust amar. &i sper c# toate
problemele evocate privind func!ionarea limbii române în Republica Moldova
vor fi rezolvate într$o perioad# mai scurt# decât cea de 31 de ani. 

De vorb" cu artistul plastic
Dumitru Bolboceanu 

Raia ROGAC 
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Cel de!al treilea document este de fapt
actul sinodal din octombrie 1370 prin care
este numit al doilea mitropolit în !ara

Româneasc", Daniil Kritopulos, „b"rbat vrednic,
în#elept, evlavios, virtuos, propriu pentru acest
serviciu”, care, „îmbr"când schima monahal"”,
luase numele de Antim. Prin pitacul respectiv, mitro$
politului Severinului i se confereau toate drepturile %i
prerogativele de care se bucur" un arhiereu învestit
cu o asemenea demnitate mitropolitan", printre
acestea fiind %i cele de a înv"#a poporul
%i hirotoni slujitori biserice%ti. L"sând
la o parte faptul c" în Acta Patriarchatus
Constantinopolitani nu avem indicii clare
asupra re%edin#elor exacte ale celor dou"
mitropolii, a Ungrovlahiei %i a Severinului,
%i nici a hot"rniciilor stabilite de Patriarhia
R"s"ritului, putem concluziona, pe baza altor
surse, c" a doua mitropolie î%i avea jurisdic#ia
în partea !"rii Române%ti dinspre Severin
%i, logic, sediul acesteia nu putea fi în alt loc
(a fost avansat" %i ipoteza, care nu poate
fi sus#inut" cu probe, precum c" ar fi fost
la M"n"stirea Vodi#a, vezi pr. Gheorghe
Popovici, Istoria Românilor B!n!"eni,
Tipografia „Poporul român”, Bucure%ti$Lugoj,
1904, p. 227) decât la Severin, apoi la
Râmnic. În sprijinul acestui adev"r istoric vine
%i culegerea de documente Acta Patriarchatus
Constantinopolitani (vol. II) în paginile c"reia
a%ezarea Severin este men#ionat" de %ase ori
în perioada 1396–1401.

Organizarea ecleziastic" a !"rii Române%ti
a accelerat în aceast" zon" de interferen#"
a ortodoxiei cu catolicismul interesele
Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol
de a bloca ie%irea de sub ascultare a credincio%ilor
%i de a opri, astfel, posibilitatea c"lug"rilor franciscani
ai papei Urban V de a p"trunde %i catoliciza, sprijinit
de regele Ludovic al Ungariei (1342–1382),
în teritoriile nord %i sud dun"rene.

Surse istorico$documentare avute la dispozi#ie
ne relev" faptul c" prin m"surile luate de Patriarhia
Ecumenic", mitropolitului Iachint, pân" atunci al
„toat" Ungrovlahia”, i se reduce autoritatea religioas"
la o parte a Ungrovlahiei, „adic" al unei jum"t"#i”,
el devenind „al Ungrovlahiei”. Aceast" modificare
de titulatur" a fost determinat", desigur, de numirea
dicheofilaxului patriarhiei Bisericii de r"s"rit, grecul
Antim Critopulos, „mitropolit al unei p"r#i din
Ungrovlahia, adic" al unei jum"t"#i”. În noiembrie
1370 Antim este hirotonit arhiereu %i i se mai
încredin#eaz" %i demnitatea de loc#iitor al scaunului
de Melitene. Din acest moment, în actele patriarhale
Iachint %i Antim sunt men#iona#i sub formula „cei
doi ai Ungrovlahiei”, sau pentru a se face distinc#ie
între primul, aflat în scaunul din Arge%, „cel al
Ungrovlahiei”, iar pentru mitropolitul Antim, aflat
în scaunul din Severin, apare sintagma „cel"lalt
al Ungrovlahiei” %i, nu rareori, „cel al Severinului”. 

În manualul de diplomatic" bizantin" Ekthesis
Nea, elaborat în timpul patriarhului ecumenic
Nilos Kerameos (1379–1388), descoperim

o precizare care vine s" clarifice statutul fiec"ruia
dintre mitropoli#ii !"rii Române%ti: „Mai pe urm"
au fost crea#i %i în Ungrovlahia doi mitropoli#i& dintre
care unul celui de Nicomidia %i se cheam" exarh
a toat" partea ungureasc" %i al plaiurilor, iar cel"lalt
se cheam" mitropolit al unei p"r#i a Ungrovlahiei
%i de#inând locul celui de Amasia”.

Ceea ce trebuie re#inut, primul arhiereu men#ionat
nu poate fi altul decât mitropolitul Iachint (care în
1348 figura mitropolit la Vicina, iar în 1352 la Câmpu$
lung, f"r" îns" ca acest titlu s"$i fie recunoscut aici
de Patriarhia Ecumenic" din Constantinopol), al c"rui

episcopat la Arge% este atestat între anii 1359–1372,
iar cel de$al doilea, Antim, la Severin, între 1380 –
aprox. 1401. 

Un element determinant în reconstituirea
momentului în care s$au pus bazele primei mitropolii
a Ungrovlahiei l$a constituit gramata patriarhal" din
luna mai 1359 a patriarhului Calist I (1350–1354,
1355–1363), prin care îl va informa pe voievodul
român Nicolae Alexandru Basarab c" soborul s"u a
fost de acord cu str"mutarea lui Iachint pe scaunul

!"rii Române%ti,
ca s" devin"
„p"stor legiuit a
toat" Ungrovlahia”
(Vlahia dinspre
Ungaria), evident
„sub obl"duirea
preasfintei Mari
Biserici” cu re%e$
din#a pe Bosfor.

Din 1397 s$a
p"strat %i un pitac
al patriarhului
ecumenic Matei I
(1397–1410)
c"tre mitropolitul
Ungrovlahiei
(Antim Critopulos),
c"ruia i se acord"
%i titlul de exarh
„a toat" !ara
Ungureasc" %i
al Plaiurilor”. El a
sprijinit activitatea
cuviosului Nicodim

desf"%urat" în direc#ia reorganiz"rii, dup" regula
athonit", a numeroase a%ez"minte monahale %i
sih"stre%ti pentru a înmul#i astfel num"rul celor
existente deja în spa#iul valah %i nu numai. Iachint a
avut %i o contribu#ie esen#ial" la orientarea religioas"
ortodox" a domnitorului Nicolae Alexandru Basarab,
%tiut fiind faptul c" avea unele afinit"#i pentru
catolicism, dup" cum rezult" dintr$un document
al Cancelariei Papale de la Roma care îl declarase
drept „credincios al Bisericii Catolice”. Totu%i, durata
cârmuirii celor doi este incert" %i controversat".
Sunt izvoare documentare care fac unele preciz"ri
în leg"tur" cu prezen#a lui Antim la sinodul din
Constantinopol %i în calitatea de „loc#iitor al scau$
nului mitropolitan din Nicomidia” (în Asia Mic"). 

Din pomelnicul Mitropoliei Ungrovlahiei
afl"m c", dup" moartea lui Iachint, în august
1372, scaunul mitropolitan din Arge% este

ocupat de Hariton (1372–1380), egumenul M"n"stirii
athonite Cutlumu% (cunoscut" %i sub numele de
„Lavra !"rii Române%ti”), totodat", din 1376, %i protos
al m"n"stirilor de la Sfântul Munte. Lui i se datoreaz"
%i diligen#ele f"cute c"tre Patriarhia bizantin", la
rug"mintea expres" a domnitorului Vlaicu Vod", de
a li se îng"dui monahilor români de la Muntele Athos
s" primeasc" binecuvântarea pentru via#a idioritmic",
ce nu putea fi v"zut" cu ochi buni de „romei”.
Succesorul lui Iachint a fost mult apreciat în cercurile
politice %i ecleziastice bizantine. Este %tiut faptul
c" în multe cazuri, înainte de a fi numit mitropolit
al Ungrovlahiei, el a primit multe responsabilit"#i
din partea Patriarhiei, pe care le$a dus la îndeplinire
cu statornicie %i credin#". Nu consider"m truism sau
lips" de modestie faptul c" în testamentul s"u din
iulie 1378, î%i asuma titlul de „smeritul mitropolit
al Ungrovlahiei, prea cinstit %i #inând locul celui
de Amasia %i protosul Sfântului Munte, Hariton”, ori:
„smeritul mitropolit al Ungrovlahiei, Hariton preacinstit
%i #inând locul celui de Amasia %i protosul Sfântului
Munte Athos”. În consecin#", mitropolitul Hariton
avea o pozi#ie bine definit" în Sinodul patriarhal
de la Constantinopol. Numele s"u apare, descoperim

în Ekthesis Nea, %i în Noua
ordine de dispunere a
scaunelor ecleziastice ale
Patriarhiei ecumenice din
perioada în care era condus" de Nil Kerameus
(1379–1388), el ocupând locul al %aptelea în structura
sinodului. O caracteristic" general" a activit"#ii lui
Hariton a fost aceea c" pe aproape toat" durata
p"storirii sale ca mitropolit al Ungrovlahiei a stat
mai mult la Sfântul Munte Athos decât în !ara
Româneasc". În 1378 î%i f"cea de la M"n"stirea
Cutlumu% al treilea testament, în care dezv"luie toat"
osteneala depus" al"turi de domnitorul Vlaicu Vod"
pentru extinderea anexelor acesteia, construit", cum
bine %tim, de Nicolae Alexandru Basarab. În perioada
cât a lipsit de pe scaunul Ungrovlahiei era suplinit de
mitropolitul Vidinului, Daniil („alungat din Biserica lui”
în anul 1365) %i refugiat în !ara Româneasc" din
cauza ocup"rii vremelnice a ora%ului de c"tre trupele
regatului maghiarului Ludovic I %i a propagandei
militariste a acestuia în scopul atragerii la catolicism
a popula#iei autohtone ortodoxe.

În iunie 1380, mitropolitul Hariton, de%i
bolnav, particip" totu%i, la Constantinopol,
la Sinodul patriarhal. Studierea unor izvoare

istorice provenite din arhive bizantine ne ofer"
avantajul unei constat"ri plauzibile, care nu
presupune niciun dubiu: în anul 1388, aflat la
Constantinopol, Hariton îmbrac" marea schim"
monahal" %i î%i ia numele de Timotei. Nu se %tie
cu precizie dac" decizia în cauz" a fost luat" ca
urmare a bolii grele pe care o invoca sau a anumitor
nemul#umiri generate de hot"rârea patriarhului
Antonie al IV$lea (1389–1390, 1391–1397) de a$l
numi titular al Amasiei pe Mihail. Nu putem ignora
%i nici s" nu coment"m, pentru a aduce adev"rul
istoric în limitele sale fire%ti, o confuzie care s$a f"cut
în istoriografia ecleziastic" în leg"tur" cu Hariton.
Din manualul de diplomatic" bizantin" Ekthesis
Nea descoperim c" Hariton a fost învestit în func#ia
de mitropolit al Severinului sub patriarhatul lui
Nil Kerameus, fapt care nu corespunde realit"#ii.
Conform actelor patriarhale, avem certitudinea c"
mitropolitul Ungrovlahiei, Hariton, a fost a%ezat în
scaunul mitropolitan de c"tre patriarhul ecumenic
Philotheos Kokkinos, în timpul celui de$al doilea
patriarhat al s"u din intervalul anilor 1364–1376.
Referitor la titlul de#inut, de „loc#iitor al mitropolitului
de Amasia”, de asemenea, se na%te un semn de
întrebare. Mitropolitul Ungrovlahiei, Hariton, a primit
aceast" demnitate onorific" în scaunul arhieresc,
în baza unui act sinodal, în momentul învestirii sale,
în august 1372, %i l$a de#inut pân" în prima parte
a anului 1378. Se deduce c" în momentul semn"rii
unui act, în iulie 1378, la M"n"stirea Zographou
(construit" în secolul X de fra#ii Moses, Aaron %i Ioan
din Ohrid, pe Muntele Athos), el nu mai purta titlul
de custode al scaunului mitropolitan al Amasiei, ci
doar de „mitropolit al Ungrovlahiei %i protos”. Acest
lucru este probat %i de actele emise de sinoadele
Patriarhiei Ecumenice, desf"%urate între septembrie
1379 – iunie 1380, care cuprind printre semn"turile
celor prezen#i la lucr"ri %i pe cea a „smeritului
mitropolit al Amasiei, hypertimos %i proedros al
Mediei, Mihail” %i ale celor cei doi mitropoli#i ai
Ungrovlahiei %i Severinului, Hariton %i Antimos.
Punând cap la cap informa#iile g"site în actele
patriarhale %i cele din Ekthesis Nea, observ"m
c", de%i se combat/resping unele pe altele, sus#in
existen#a a dou" persoane cu acela%i nume, dar
cu identit"#i diferite. De re#inut: mitropolitul Hariton,
cu aprobarea Sfântului Sinod, dup" o scurt" con$
valescen#", se reîntoarce în scaunul Ungrovlahiei
%i va cârmui Mitropolia Ungrovlahiei cu re%edin#a
la Arge% pân" c"tre iunie 1380 sau martie 1381,
când va trece la cele ve%nice, locul s"u fiind luat
de vrednicul Antim Critopulos de la Mitropolia
Severinului.

Întemeierea #i dec"derea
Mitropoliei Severinului (II)

Florian COPCEA
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Testamentul Reginei
Maria (https://www.
historia.ro/sectiune/

general/articol/testamentul!
reginei!maria)

Poporului meu, 
Când ve!i ceti aceste slove, Poporul meu, eu voi

fi trecut pragul T"cerii ve#nice, care r"mâne pentru
noi o mare tain". $i totu#i, din marea dragoste ce
!i%am purtat%o, a# dori ca vocea mea s" te mai ajung"
înc" odat", chiar de dincolo de lini#tea mormântului.

Abia împlinisem 17 ani, când am venit la tine&
eram tân"r" #i ne#tiutoare, îns" foarte mândr" de
!ara mea de ba#tin", #i am îmbr"!i#at o nou" na!io%
nalitate m%am str"duit s" devin o bun" Românc". La
început n%a fost u#or. Eram str"in", într%o !ar" str"in",
singur" între str"ini. Dar prea pu!ini sunt aceia care
se reculeg s" cugete cât de grea este calea pe care
o Principes" str"in" trebuie s%o parcurg" ca s"
devin" una cu noua !ar" în care a fost chemat". Am
devenit a voastr" prin bucurie #i prin durere. Privind
înapoi, e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria
ori durerea? – cred c" bucuria a fost mai mare,
dar mai lung" a fost durerea.

Nimeni nu e judecat pe drept cât tr"ie#te: abia
dup" moarte este pomenit sau dat uit"rii. Poate de
mine v" ve!i aminti, deoarece v%am iubit cu toat"
puterea inimii mele #i dragostea mea a fost puternic",
plin" de avânt& mai târziu a devenit r"bd"toare,
foarte r"bd"toare.

Mi%a fost dat s" tr"iesc cu tine, Poporul meu,
vremuri de restri#te #i vremuri de mari îndepliniri.
Pentru un timp mi%a fost dat s"%!i fiu c"l"uz", s"%!i
fiu inspiratoare, s" fiu aceea care a p"strat flac"ra
vie, aceea care a devenit centrul de îndârjire în zilele
cele mai negre.

Aceasta !i%o pot spune ast"zi c"ci nu mai sunt
în via!". În acele zile mi%ai dat un nume ce mi%a fost
drag& m%ai numit „Mama tuturor” #i a# vrea s" r"mân
în amintirea ta aceea care putea totdeauna s" fie
g"sit" în clipele de durere sau pericol. A venit mai
târziu o vreme când m%a!i negat, dar aceasta este
soarta mamelor, am primit aceasta, #i v%am iubit
mai departe, cu toate c" nu v" puteam ajuta a#a
de mult ca în zilele când credea!i în mine. Dar
aceasta e uitat".

Atât timp am fost în mijlocul t"u încât mi se pare
abia cu putin!" c" trebuie s" te p"r"sesc& totu#i, orice
om ajunge la cap"tul drumului s"u.

Eu am ajuns la cap"tul drumului meu. Dar înainte
de a t"cea pentru ve#nicie, vreau s"%mi ridic, pentru
ultima dat", mâinile pentru o binecuvântare.

Te binecuvântez, iubit" Românie, !ara bucuriilor
#i durerilor mele, frumoas" !ar", care ai tr"it în
inima mea #i ale c"rei c"r"ri le%am cunoscut toate.
Frumoas" !ar" pe care am v"zut%o întregit", a c"rei
soart" mi%a fost îng"duit s" o v"d împlinit". Fii tu
ve#nic îmbel#ugat", fii tu mare #i plin" de cinste,
s" stai ve#nic falnic" printre na!iuni, s" fii cinstit",
iubit" #i priceput".

Am credin!a c" v%am priceput: n%am judecat,
am iubit…

Niciodat" nu mi%au pl"cut formele #i formulele,
nu prea luam uneori seam" la cuvintele ce le
rosteam. Am iubit adev"rul #i am visat s" tr"iesc
în lumina soarelui, îns" fiecare tr"ie#te cum poate,
nu cum ar dori. Dar când î!i vei aminti de mine,
Poporul meu, gânde#te%te ca la una care a îndr"git
via!a #i frumuse!ea, care a fost prea cinstit" ca s"

fie cu b"gare de seam", prea miloas" s" fie înving"%
toare, prea iubitoare ca s" judece.

N%am nicio avu!ie s" v" las, ceea ce cu atâta
m"rinimie mi%a!i d"ruit am cheltuit între voi: am
înfrumuse!at acele locuri unde mi%a fost dat s"
tr"iesc. Dac" toate cele frumoase î!i vor aminti de
mine, atunci voi fi îndeplin r"spl"tit" de dragostea
ce !i%am d"ruit%o, fiindc" frumosul mi%a fost un crez.

Am rede#teptat la o via!" nou" micul castel p"r"sit
de la Bran, dar Tenha Juvah (Balcicul) a fost locul
cel înf"ptuit, acolo mi%a fost dat s" fac din vis adev"r,
#i fiindc" aceasta a însemnat pentru mine mai mult
decât a# putea t"lm"ci vreodat", am cerut fiului meu
Regele Carol II ca inima mea s" fie adus" #i a#ezat"

la Stella Maris, biserica ce am cl"dit%o la marginea
m"rii.

Cu trupul voi odihni la Curtea de Arge# lâng"
iubitul meu so! Regele Ferdinand, dar doresc ca
inima mea s" fie a#ezat" sub lespezile bisericii ce
am cl"dit%o. În decursul unei lungi vie!i atâ!ia au venit
la inima mea, încât moart" chiar, a# dori s" mai poat"
veni la ea de%a lungul potecii cu crini ce mi%a fost
mândria #i bucuria. Vreau s" odihnesc acolo în
mijlocul frumuse!ilor f"urite de mine, în mijlocul florilor
ce le%am s"dit. $i cum acolo se g"se#te inima mea,
eu nu vreau s" fie un loc de jale, ci dimpotriv", de
pace #i de farmec cum a fost când eram în via!".
Încredin!ez copiii mei, inimii Poporului meu, fiind
muritori pot gre#i, dar inimile lor calde a#a cum
a fost a mea: iubi!i #i fi!i folositori unul altuia, c"ci
a#a trebuie s" fie.

$i acum v" zic r"mas%bun pe veci: de acum
înainte nu v" voi putea trimite nici un semn& dar mai
presus de toate aminte#te%!i, Poporul meu, c" te%am
iubit #i c" te binecuvântez cu ultima mea suflare.

Necunoscând vremea ce%mi este h"r"zit" pe
p"mânt, hot"r"sc prin acest testament ultimele mele
voin!e. Binecuvântez 'ara, pe copiii #i nepo!ii mei.
Rog pe copiii mei s" nu uite niciodat" c" încrederea
în Dumnezeu este o c"l"uz" în fericire #i mângâiere
în suferin!". Îi rog s" fie uni!i, s" sus!in" 'ara #i s" se
sus!in" între ei. Îi mai rog s" se supun" f"r" discordii
ultimelor mele voin!e.

Iubirea mea de Mam" pentru ei este aceea#i #i
dac" dispun de partea disponibil" numai în favoarea

unuia din ei, este numai pentru c" este mai lipsit
de nevoile vie!ii. (…)

A# fi vrut s" pot l"sa mai multe iubitei mele '"ri
în semn de dragoste necurmat" ce i%am purtat
#i pe care o las izvor nesecat mo#tenitorilor mei.

Dorin!a mea fierbinte ar fi fost s" înal! o biseric"
mic" pe fostul front de la One#ti #i s" înfiin!ez
un c"min cu numele meu pentru studentele de
la Universitatea din Ia#i, ca amintire a zilelor grele
petrecute acolo în timpul marelui r"zboi pentru
întregirea neamului.

Resimt o vie întristare c" modesta mea avere,
datorat" generozit"!ii iubitului meu so! Regele
Ferdinand #i redus" înc" prin greut"!ile din ultimul
timp nu%mi îng"duie s" fac binele ce a# dori.

Iert pe cei care m%au f"cut s" suf"r. Rog pe cei
c"rora involuntar le%a# fi gre#it s" m" ierte, c"ci
nu am voit s" fac r"u nim"nui. (…)

Acest testament a fost f"cut scris, datat #i semnat
cu mâna mea la Tenha Juvah, Balcic, ast"zi, Joi 29
iunie 1933.

Maria, Regina României

Complexa !i puternica personalitate a
Reginei Maria a f"cut ca ea s" aib" parte
#i de campanii denigratoare sistematice,

cele mai cunoscute fiind cele orchestrate de Puterile
Centrale în Primul R"zboi Mondial #i de autorit"$ile
comuniste, în primii ani de dup" Al Doilea R"zboi
Mondial. Din p"cate, reminiscen$e ale acestor
campanii sunt prezente #i se resimt oarecum
#i ast"zi, dar nu fac obiectul prezent"rii de fa$". 

Încheiem prin a prezenta un citat din Constantin
Argentoianu, unul din criticii constan$i #i nemilo#i
ai reginei, care, credem noi, reu#e#te s" sintetizeze
în câteva fraze rolul Reginei Maria #i locul pe care
ea îl merit" în istoria României: 

„Oricâte gre#eli va fi comis Regina Maria, înainte
#i dup" r"zboi, r"zboiul r"mâne pagina ei, pagin"
cu care se poate f"li, pagin" care se va a#eza în
istorie la loc de cinste. O g"sim în tran#ee printre
combatan$i în rândurile înaintate, o g"sim în spitale
#i în toate posturile sanitare printre r"ni$i #i bolnavi.
O g"sim de fa$" la toate adun"rile care încercau
s" fac" pu$in bine. Nu a cunoscut frica de gloan$e
#i de bombe, cum nu a cunoscut teama #i scârba
de molim" sau ner"bdarea fa$" de eforturile a#a
de des inutile, provocate de dorin$a ei de mai bine.
Regina Maria #i!a îndeplinit datoria pe toate fronturile
activit"$ilor sale, dar mai presus de toate pe acela
al încuraj"rii #i ridic"rii moralului acelora care o
înconjurau #i care au trebuit s" decid", în cele mai
tragice momente, soarta $"rii #i a poporului s"u. Se
poate afirma c", în r"stimpul pribegiei noastre în
Moldova, regina Maria a întrupat aspira$iile cele mai
înalte ale con#tiin$ei române#ti. Prin modul cum a
influen$at în 1916 intrarea României în r"zboi #i din
nou în 1918, când aproape numai datorit" ei, Regele
Ferdinand nu a ratificat dezastruoasa pace de la
Bucure#ti, regina s!a a#ezat ca ctitori$" a României
întregite #i ca una din cele mai mari figuri ale istoriei
noastre na$ionale.” (Constantin Argetoianu, Pentru
cei de mâine: Amintiri din vremea celor de ieri.
Vol. 3, partea V, Editura Humanitas, Bucure#ti, 1992,
p. 109) 

(În imagine, piatra de pe mormântul Reginei
Maria, din Catedrala M"n"stirii Arge#ului.)

Patriarhia ecumenic", în 1382, îi va acorda mitropolitului Antim al
Ungrovlahiei titlul de exarh al întregii Ungarii #i al plaiurilor (prin plaiuri
în$elegându!se regiunile Amla# #i F"g"ra#, situate în Transilvania) aflate

în acea epoc" sub st"pânirea voievozilor români. El va primi #i autoritate asupra
scaunului mitropolitan de Metilene. Antim Critopol va p"stori în %ara Româneasc"
pân" în jurul anului 1405. Numele s"u îns" va lipsi dup" anul 1403, nu se cunosc
motivele, din actele sinodale ale Patriarhiei de la Constantinopol. Sunt unele
aser$iuni, destul de conving"toare, am spune, care indic" prezen$a la Arge#,
când lipsea de pe scaunul metropolitan Antim, a unui anume ierarh Teodosie

de la Severin, al c"rui nume poate fi întâlnit în pomelnicul Mitropoliei Ungrovlahiei.
Men$iuni ale numelui s"u mai apar #i în unele documente sinodale din perioada
1389–1401, dar #i într!un hrisov de danii #i înt"riri de mo#ii pentru M"n"stirea
Cozia purtând pecetea lui Mircea cel B"trân. Legat de mitropolitul Antim Critopol,
istoriografii iau în calcul #i ipoteza ca în perioada 1381–1389 acesta s" fi condus
atât scaunul mitropolitan vacantat, cât #i cel pe care fusese numit, la Arge#. Altfel
nu se explic" de ce în Acta Patriarhatus Constantinopolitani nu este amintit niciun
succesor al s"u.

(Va urma)

Regina Maria !i rolul s"u
în f"urirea României Mari (IV)

Ilie POPA

Centenarul Marii Uniri
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Cultura !i
spiritualitatea
român" a înregistrat

mari personalit!"i, nu numai
de forma"ie umanist!, dar
#i inginereasc!, tehnic!.
Gh. Laz!r #i Gh. Asachi au
îmbr!"i#at domenii de care
societatea româneasc! a
vremii avea nevoie$ mai târziu,
I.I.C. Br!tianu era om politic,
dar la baz! era un destoinic
inginer, de unde butada

replicilor dintre el #i N. Iorga. În literatura autohton!,
matematicienii Ion Barbu, Solomon Marcus, Norman
Manea au o temeinic! cultur!, în care a str!lucit,
mai aproape de zilele noastre, acad. Radu P. Voinea,
fost pre#edinte al Academiei Române, un politehnist
umanist capabil s! rosteasc! o cuvântare în limba
latin!, înv!"at! la Colegiul craiovean „Fra"ii Buze#ti”.
Chiar #i mitropoli"ii actuali, Andrei Andreicu" al
Clujului, Maramure#ului #i S!lajului, #i Ioan al
Banatului au la baz! studii inginere#ti.

Am f!cut aceast! scurt! prolegomen! spre
a ar!ta c! suntem contemporani cu o asemenea
mare personalitate, Mihai Mih!i"!.

S%a n!scut acum nou! decenii, la 14 septembrie
1930, în satul mehedin"ean Lac,
men"ionat în documente semnate
de Mihai Vod! (1593%1601) #i de
Radu Mihnea Voievod (1611%1616$
1620%1623), apar"inând comunei
Voloiac, fiu al lui Marin #i Maria
Mih!i"! (fost! Diaconescu), dar
a trecut pitorescul pârâu Hu#ni"a
(prezent #i în proza lui Marius
Tupan, om al locului) #i s%a a#ezat
cu familia în satul Valea Ursului al
comunei (tot mehedin"ene) Tâmna,
care, de asemenea, sunt men"io%
nate în acelea#i documente,
într%o familie onorabil!: bunicul din
partea mamei – picher de drumuri
#i #osele, un înainta# al tat!lui
a fost ceau# în oastea lui Tudor
Vladimirescu, altul primar al comu%
nei. Copil!ria #i%a petrecut%o pe aceste locuri mirifice,
care au înnobilat cultura #i politica român!: scriitorii
Emil Manu #i Marius Tupan (chiar #i subsemnatul),
logicianul Gh. Enescu, istoricii I. C!lin #i C.
Protopopescu, lingvistul Gh. Bolocan, fagotistul
Miltiade Nenoiu. Aici, V. R!dulescu, fost ministru,
fratele filosofului C. R!dulescu%Motru, î#i construise
un castel dup! modelul celor de pe Valea Loarei$ #i,
tot aici, cumnatul s!u, generalul C. Pantazi, î#i f!cuse
un conac (în satul Colare"), ras de pe fa"a p!mântului
de armata ro#ie „eliberatoare”. Chiar #i familia
preziden"ial! american! Kennedy este mo#tenitoare
în satele Manu%Izvor!l: boierul local &tefan Is!rescu
s%a c!s!torit, dup! divor"ul de principesa Ileana (sora
regelui Carol II, maica Alexandra ulterior), cu Patricia
Kennedy. Tat!l lui &tefan Is!rescu, Traian Is!rescu,
a fost na#ul de cununie #i de botez al copiilor
bunicului s!u, picherul Dumitru Diaconescu. 

&coala primar" a urmat%o în Valea Ursului
(1937%1942), cu înv!"!torii Dacia #i Dumitru
Cercel, care i%au pus condeiul în mân!, ei

fiind #i înv!"!torii mamei sale. Dup! absolvirea #colii,
se mut! în Bucure#ti, unde urmeaz! Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” (1942%1950)$ intrase într%un alt
univers. („Eram ca o pic!tur! în ocean #i valurile m!
puteau îndrepta în orice direc"ie.”) A fost coleg de
clas! cu renumitul lingvist Sorin Stati, care s%a stabilit
în Italia #i dup! 1990 a fost ales membru de onoare
al Academiei Române. În aceea#i clas!, a fost coleg
cu scriitorul &tefan Iure#, cu arheologul, istoricul de
art!, profesorul #i muzeologul Radu Florescu, fost
director al Muzeului Na"ional de Istorie a României,
cu muzicianul &tefan Zorzor #i cu alte personalit!"i.

Din 1950 este student cu burs! de merit al
Institutului de C!i Ferate – Facultatea Exploatare,
Bucure#ti, terminând ca #ef de promo"ie. A fost

repartizat inginer la Constan"a, transferat ulterior
la Buz!u, promovat la conducerea triajului Ploie#ti$
prin meritele sale a ajuns succesiv #eful complexului
Palas Constan"a #i Port, coordonatorul activit!"ii
feroviare din Dobrogea #i B!r!gan, director al
Circula"iei #i Planului de Transport, adjunct al
Ministrului Transporturilor #i Telecomunica"iilor
(la 32 de ani!), conducând efectiv C!ile Ferate
Române. „Calea ferat! îns!#i, cu o dotare insuficient!
#i învechit! #i cu o infrastructur! necorespunz!toare,
era aproape sufocat! de sarcinile ce le avea din
partea unei economii în dezvoltare rapid!. La aceasta
se ad!ugau #i cerin"ele mari la export #i import.”
În paralel, a început ac"iunea de modernizare #i
restructurare a C!ii Ferate, care a necesitat eforturi
deosebite, dar care a decurs cu succes datorit!
antren!rii unui num!r mare de tineri #i de ingineri
cu experien"!, care nu aveau un „dosar bun”, pentru
care Mihai Mih!i"! #i%a asumat r!spunderea. 

Dup! cinci ani a fost eliberat din func"ie, expli%
cându%i c! a fost „promovat prea tân!r” (s%a spus
oficial, iar neoficial c! a cerut%o Alexandru Dr!ghici,
ministrul de Interne de atunci). A acceptat postul
de director general al Regionalei de Cale Ferat!
Bucure#ti, dar a intrat în conflict cu noul ministru al
Transporturilor din cauza unor diferen"e de p!reri
privind organizarea C!ii Ferate #i delimitarea zonelor

de activitate dintre transportul feroviar #i rutier. Acest
ministru a fost îndep!rtat curând din func"ie, pentru
incompeten"!. Mihai Mih!i"! devine, apoi, directorul
Centrului de Calcul Electronic al Ministerului, sector
ini"iat chiar de el, în timp ce în lucr!ri oficiale din
acea perioad! se scria c! cibernetica este o #tiin"!
imperialist! ce trebuie repudiat!. În acest post,
a realizat informatizarea C!ii Ferate #i a celorlalte
sectoare de transport, s%a realizat primul sistem
informatic în timp real, pe toat! re"eaua de cale
ferat!, pentru urm!rirea vagoanelor de marf!,
prioritate în "ar! #i în aceast! parte a Europei,
cu speciali#ti români, el fiind #eful de proiect
(„Acest mit al speciali#tilor str!ini exist! #i acum,
eu nu%l agreez pentru c! nu ne ajut!”).

Ghinionul se #ine de capul s"u. Sora
so"iei, c!s!torit! cu un sas, plecase oficial
în Germania. („Statul român a încasat

banii dup! plecarea lor, iar eu pierdeam încrederea
aceluia#i stat. Nu%i a#a c! sun! interesant?”) Cum%
p!n! grea pentru el. „Mi%am pus atunci problema
raportului dintre binefacere #i recuno#tin"!. Unii
erau beneficiarii muncii #i realiz!rilor mele, cu care
se împ!unau #i c!utau un loc în schema puterii
supreme, iar ceilal"i, care beneficiaser!, din plin,
de sprijinul meu se comportau a#a din oportunism,
s! nu%i contrazic! pe cei vremelnic puternici,
ba mai mult, manifestându%#i cât mai zgomotos
acordul, crezând c! le va fi mai bine. Dar mai este
o explica"ie, pe care am citit%o într%un text scris de
regretatul academician Radu Voinea, în care nu
este vorba nici de fric!, nici de oportunism, ci de
ceva mai grav – de o transformare a sentimentul
morbid de ur!, o ur! de moarte.” Cu doctoratul
luat, în 1977, Mihai Mih!i"! desf!#oar!, în paralel,
#i activitate didactic!. A fost cadru didactic pentru

formarea
managerilor în
activitatea de
transport (1970%
1990), profesor
asociat la
Universitatea
Politehnic! din
Bucure#ti –
Facultatea de
Transporturi
(1970%2015),
a primit titlul de
profesor onorific
la Universitatea Politehnic! Timi#oara (1998),
este Doctor Honoris Causa al Universit!"ii Tehnice
a Moldovei din Chi#in!u (2014) #i altele.

Ghinioanele sau mai bine zis r!utatea #i invidia
oamenilor îl urm!resc. Dup! un stagiu de preg!tire
în Fran"a, în 1973, acceptând primirea gratuit!, la
institu"ie, a unor reviste de specialitate, care erau
citite de personal, este urm!rit, el #i familia sa, de
Securitate (patru – cinci colonei) timp de 12 ani!
(„Mul"i nu v! imagina"i ce cuprinde un astfel de
dosar #i ce dureros este când dai tot ce ai mai bun
în tine pentru "ara ta #i r!splata este s! fii suspectat
c! o tr!dezi.”)

Revolu"ia din decembrie
1989 l%a prins la baricada de
la Intercontinental #i din fa"a
C.C. al P.C.R., cu speran"a
într%o lume a libert!"ii, merito%
cra"iei, unit!"ii na"ionale, în
care ura #i turn!toria s! fie
eradicate.

Cu voca"ie ctitoriceasc!,
a scris statutul #i, împreun! cu
unii colegi, a constituit Asocia"ia
General! a Inginerilor din
România (AGIR), oficializat!
la 13 ianuarie 1990, c!reia
i%a redobândit patrimoniul, a
restabilit rela"iile cu Federa"ia
Mondial! a Organiza"iilor
Inginere#ti (FMOI), a aderat
la Federa"ia European! a

Asocia"iei Na"ionale Inginere#ti (FEANI), ini"iator #i
apoi fondator, împreun! cu al"i oameni de #tiin"! al
Asocia"iei Academia de &tiin"e Tehnice din România
(1998), devenit! Academia de &tiin"e Tehnice din
România (2008). Este membru fondator #i titular
al Academiei Oamenilor de &tiin"! din România
(AO&R), membru fondator #i pre#edinte al Funda"iei
Române pentru Premiul Calit!"ii „J.M. Juran”.
J.M. Juran, originar din România, savant de renume
mondial, creator al calitologiei, a fost de acord
ca aceast! funda"ie s! îi poarte numele.

Cu o preg"tire profesional" de excep#ie,
cu proiecte de cercetare na"ionale #i
interna"ionale, cu specializ!ri postuniver%

sitare în str!in!tate, Mihai Mih!i"! a fost recunoscut
ca atare pe plan na"ional, dar mai ales în cel inter%
na"ional, fiind ales în Comitetul Executiv al FMOI #i
FEANI, al unor societ!"i, asocia"ii, consilii #tiin"ifice,
în organisme profesionale interna"ionale, în colegiul
unor reviste de specialitate din "ar! #i din str!in!tate,
fiind decorat cu ordine #i medalii acordate de statul
român sau de alte organisme interna"ionale, cum
este Medalia de Excelen"! pentru realiz!ri deosebite
în inginerie acordat! de Federa"ia Mondial! a
Organiza"iilor Inginere#ti.

Este membru de onoare al „Pan American
Academy of Engineering” din 2004.

În prezent, la onorabila #i venerabila vârst! de
90 de ani, Mihai Mih!i"! este pre#edintele Asocia"iei
Generale a Inginerilor din România, al Academiei
de &tiin"e Tehnice din România, vicepre#edinte al
Conferin"ei Inginerilor din sud%estul Europei, membru
în Consiliul Director al Asocia"iei de Standardizare din
România (ASRO) #i al Comitetului Na"ional Român
al Consiliului Mondial al Energiei #i altele.

Mihai Mih"i#", 90
Destin !i datorie

Tudor NEDELCEA

Seniori ai culturii
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Maramure!, "ar# veche,/ Cu oameni
f#r# pereche!, cu oameni liberi care
n!au suportat jugul st"pânilor, dârji, aprigi,

harnici, oameni care nu concep s" stea degeaba
nicio clip", dac" nu lucr", se roag", cânt" #i joac"$
oameni cu privire vigilent", care te cânt"resc dintr!o
ochire, oameni primitori, cu zâmbetul pe buze,
plini de umor, omeno#i, dar, Doamne fere#te! s"!i
ofensezi, s" le r"ne#ti demnitatea. Pe lâng" celelalte
tr"iri, prin cântec, maramure#eanul se simte la el
ACAS%. Iar în Maramure# exist" oameni care s!au
n"scut s" se dedice cântecului. Exist" oameni
h"r"zi&i de Dumnezeu ca, prin cântec, s"!#i
serveasc" neamul #i &ara cu tot ceea ce
define#te existen&a lor$ sunt oameni care se
identific", în tot ce au mai bun, cu p"mântul
pe care s!au n"scut, cu p"rin&ii care le!au
dat via&", cu poporul c"ruia le apar&in. Un
asemenea om este Angela Buciu, care #i!a
dedicat întreaga via&" muzicii, familiei #i &"rii
de legend" în care a haiducit Pintea Viteazu,
&ara cu oameni harnici, viteji, dar #i iub"re&i, cu
chef de pahar, plini de voie bun", neîntrecu&i la
cântec #i joc. Oameni c"rora le place s" spun"
c" nu tr"iesc degeaba pe acest p"mânt.

Parc" #i numele pe care!l poart" de o via&",
cu care s!a afirmat ca artist", e predestinat:
semnifica&ia numelui de botez e înger, altfel
spus, în aceast" fiin&" Dumnezeu a ad"postit
un înger care s" ne încânte cu un glas de arhanghel,
care s" duc" dincolo de genera&ii, comoara cânte!
cului maramure#ean. Buciu ne duce cu gândul la
bucium: aceast" Doamn" are glas profund, amintind
sunetul buciumului, r"scolitor pân" în adâncul fiin&ei
cl"dite în noi, românii, de veacuri, mai ales când
cânt" o doin".

S!a n"scut sub semnul norocos #i
purificator al lui Jupiter, pe 5 octombrie
1942, în prima zi a s"pt"mânii, în satul

Cheud, comuna N"pradea, aflat" la îmbinarea
Maramure#ului cu S"lajul, la 50 km de Baia Mare.
Tat"l – Ion Barbor (nume care provine de la Varvara –
Sfânta ocrotitoare a minerilor) – absolvent de gim!
naziu, le scria cons"tenilor depe#ele, plângerile, #i
era socotit de acela#i rang cu „Domnul P"rinte” #i
Domnul înv"&"tor. Scria foarte frumos, avea un scris

cum numai în actele notariale vechi se întâlne#te,
î#i procura bro#uri cu legile &"rii, era abonat la ziare,
fiind la curent cu tot ceea ce se întâmpla la nivel
de &ar"$ acest lucru era deosebit de necesar în acel
col& al României unde Imperiul Austro!Ungar a l"sat
urme adânci în sufletele oamenilor care, secole de!a
rândul, au rezistat presiunilor, nedrept"&ilor #i #i!au
p"strat neamul. Îndr"znim s" ne facem cunoscut"
o p"rere: aceasta este o dovad" de eroism. 'i dac"
românii din Moldova #i (ara Româneasc" au luptat
s"!#i p"streze neamul #i glia, condu#i de voievozi
precum 'tefan cel Mare #i Mihai Viteazul, „ardelenii”

au dus o lupt"
continu", zi de
zi, s"!#i p"streze
specificul românesc,
limba, religia,
îndurând nedrept"&i,
asuprirea, expu#i
riscului de a!#i
pierde via&a, rezis!
tând procesului
bine dirijat al
dezna&ionaliz"rii. 

Angela Buciu din
acest neam se trage:
al maramure#enilor
#i al românilor de
pretutindeni.

Copil"ria i!a r"mas în suflet ca o icoan"
plin" de raze care lumineaz" #i azi chipurile
dragi din familie: p"rin&i, fra&i, bunici. Clasele

primare le!a urmat la Cheud, iar pe cele „elementare”
(a V!a, a VI!a #i a VII!a), la N"pradea, parcurgând
zilnic 4 km pe jos. Aici, la 12 ani, s!a suit pentru
prima dat" pe o scen" – scena #colii – interpretând
cântecul La oglind! pe versurile lui George Co#buc.
Tot în aceast" perioad", #i tot pentru prima oar",
a ascultat muzic" popular" la un radio cu galene
cump"rat de Unchiul Simion. Treb"luia toat" ziua
#i cânta. 

Dup" gimnaziu, cum era familiarizat" cu tot ce
înseamn" plante #i animale din via&a satului, a urmat
'coala Profesional" de Agrozootehnie de la 'imleul
Silvaniei.

La cântec #i la înv"&"tur" n!a renun&at nicio clip".
Paralel cu multiplele activit"&i pe care le implic"

începutul carierei de interpret
– ini&ial în cor, apoi ca solist" –
Angela Buciu #i!a dat dife!
ren&ele pentru liceu #i apoi
a dat examen de admitere la
Institutul Pedagogic din Baia
Mare – Sec&ia Filologie. Au
urmat alte diferen&e pentru
completarea studiilor
universitare la Universitatea
„Babe#!Bolyai” din Cluj,
absolvind Facultatea de
Filologie de 5 ani. În tot acest
timp, cu o putere de munc" rar întâlnit" #i cu o
d"ruire total", a f"cut #coal" serioas" de muzic".
Cei 60 de ani de cântec românesc #i activit"&i puse
în slujba lui încep în august 1960, înainte de a împlini
18 ani: a dat concurs pentru ocuparea unui post de
corist în Ansamblul de cântece #i dansuri populare
din Baia Mare. Din aproximativ 100 de concuren&i au
reu#it doi: Angela Buciu pentru alto #i Nicu Moldovan
– bariton. Cum cori#tii cântau pe note, dup" partituri,
noua angajat" a luat în piept drumul studiilor
muzicale. Dirijorul, profesorul Gh. Velea, #i so&ia sa,
Gabriela Velea – cânt"rea&" de oper" #i profesoar"
de canto – au fost „dumnezeii” care au îndrumat!o în
acest domeniu pe care Angela îl aborda cu minimele
cuno#tin&e acumulate în timpul #colii. Noua corist" a
în&eles de timpuriu c" profesia de artist nu se poate
cump!ra sau vinde. Ca #i omenia. Este un dat, o
voca&ie din care izvor"#te nevoia de perfec&ionare,
de permanent" autodep"#ire. Trebuie s" d"ruie#ti
visului întotdeauna ce i se cuvine. 

Acântat un an în cor, apoi a devenit solist"
de muzic" popular" #i u#oar". Au urmat
noi acumul"ri, prin documentare pe teren,

precum #i prin consultarea culegerilor mai multor
etnomuzicologi, precum Constantin Br"iloiu sau Béla
Bartók. S!a implicat în adunarea materialelor folclo!
rice muzicale #i nu numai din zonele #i subzonele
Maramure#ului: Maramure#ul istoric, Codru, Chioar,
L"pu#, Oa#. Din dest"inuirile f"cute autorului
Augustin Boti#, cuprinse în volumul Angela Buciu.
Destin nelini"tit (Ed. Dacia, Cluj!Napoca, 2002, 247
p. + 24 p. ilustra&ii), din care vom extrage unele citate,
red"m urm"toarele: „Am început s" în&eleg c" misiu!
nea unui cânt"re& de muzic" popular" const" în
cunoa#terea #i p"strarea într!o form" cât mai auten!
tic" a fondului de aur a str"vechii noastre culturi,
ceea ce m!a obligat s" am un stil #i un repertoriu
proprii, ajutându!m", mai târziu, s" m" feresc de
pericole cum sunt #ablonizarea #i poluarea” (p. 34). 

În cadrul Ansamblului, a cântat al"turi de al&i mari
interpre)i, precum Felician F"rca#, Victoria Darvai #i
mai tinerii Dumitru F"rca#, Nicu Moldovan, Viorica
Lar, iar mai târziu, de Nicolae Sab"u, Fra&ii Petreu#,
Titus Per#e, Dumitru Dobrican, regretata Titiana
Mihali, retezat" de Destin în plin" tinere&e, #i al&ii,
mai m"run&i, care au b"tut la por&ile consacr"rii,
dar s!au pierdut pe drum. 

Angela Buciu
78 de ani de via#", 60 de ani de activitate artistic"

Elis RÂPEANU

Acunoscut $i a colaborat cu mari personalit"#i ale lumii contemporane,
din conducerea statului (Regele Mihai, Ion Gh. Maurer, Ion Iliescu,
Emil Constantinescu etc.), din domeniul academic (Radu Voinea,

M. Dr"g"nescu, N. Constantinescu, Eugen Simion etc.), cu savantul H. Coand",
din domeniul cultural (Virgil Carianopol, Al. Andri&oiu, E. Barbu, Adrian P"unescu,
Norman Manea, pictorul Corneliu Baba, violonistul Al. Tomescu etc.) #i al cultelor
(patriarhii Iustinian #i Teoctist, mitropoli&ii Andrei Andreicu&, Lauren&iu Streza etc.).

S!a implicat #i în alte activit"&i. A sprijinit activitatea sportiv", având în
subordine Clubul Rapid în perioada în care acesta &inea de minister. În acea
perioad" (1960!1970) s!au ob&inut cele mai mari succese din istoria clubului.
S!a câ#tigat Campionatul Na&ional de Fotbal, de trei ori, consecutiv, s!a câ#tigat
Cupa European" la volei #i au fost realiz"ri deosebite în toate sec&iile clubului,
handbal, polo, rugby, box, atletism etc. A încurajat practicarea sportului #i de c"tre
copiii angaja&ilor.

A sprijinit Orchestra Inginerilor Feroviari care în prezent este Orchestra
Simfonic" a Inginerilor din AGIR #i a stimulat literatura #i arta prin înfiin&area
de cenacluri #i prin întâlniri cu oameni de litere urmate de leg"turi #i prietenii
durabile.

Are o familie respectat"$ so&ia Adela (Istrate) – fost" coleg" de facultate #i doi
feciori, ingineri. A scris numeroase c"r&i de specialitate: Transporturi combinate
"i deservirea în suprafa#! (1971), Transportul m!rfurilor în containere mari (1972),

Sub cupola Academiei Române. Discursuri de recep#ie ale inginerilor (2011),
Ingineria în fa#a provoc!rilor sec. XXI (2011), Parcul Na#ional al $tiin#ei "i Tehnicii.
Propunere de realizare (2010), Tradi#ie "i continuitate. Societatea Politehnic!
(2011), Academia de $tiin#e Tehnice din România. Monografie (2009), Repere
ale ingineriei române"ti (edi#ie bilingv!, român!, englez!, 2000), Un sfert de secol
de la (re)na"terea AGIR (2016) etc., dar #i de cultur" general", memorialistice,
precum: În vâltoarea vremurilor. Gândurile unui inginer (2011), Destin "i datorie
(2010).

Regrete, dup" nou" decenii de via#" tr"it" la cote maxime? „Regret un
lucru. Nu înv"&"m s" fim altfel. Mi!ar pl"cea s"!i v"d pe români c" nu se
mai lamenteaz" atât de mult #i c" se în&eleg mai bine între ei. Invidia s"

nu le mai road" sufletul, a#a cum rugina roade fierul. S" fie mai uni&i. Trebuie s"
subliniem neîncetat c" democra&ia nu se poate construi #i men&ine dac" cet"&enii
se mul&umesc s" reac&ioneze în loc s" ac&ioneze, în fa&a situa&iilor cu care sunt
confrunta&i. F"r" o participare activ" a popula&iei, democra&ia r"mâne incomplet"
#i firav". Cum vom dep"#i criza moral", etic" #i economic" f"r" precedent? 

Una dintre posibilit"&ile de a!i cunoa#te pe oameni este s"!i privim în ac&iune.”
Mihai Mih"i&" este un nume de rezonan&" în domeniul ingineresc, dar #i în

comunitatea uman" contemporan", prin modelul s"u de via&", un nume care
trebuie rostit cu mult respect #i chiar pio#enie.

Anul acesta, în octombrie, Angela Buciu – Doamna cântecului
maramure!ean – a împlinit 78 de ani de via#" $i 60 de ani de activitate în
domeniul artistic, $tiin#ific $i pedagogic, 60 de ani „de eforturi $i împliniri
pe t"râmul sfânt al Artei”, cum scria prof. univ. Gh. Oprea, $eful Catedrei
de Muzicologie a Universit"#ii Na#ionale de Muzic" din Bucure$ti. 

Aceast" personalitate, d"ruit" de Dumnezeu cu har, cu voce de
violoncel, putere de munc" $i dragoste de neam, „a adunat ca o furnic#,
în repertoriul s"u, inestimabile comori ale spiritualit"#ii populare de pe
plaiurile de legend# !i dor ale Maramure$ului istoric, ale %"rii Oa$ului
$i Codrului, ale V"ii Chioarului $i %"rii L"pu$ului, devenind, înc" din anii
tinere#ii $i ai maturit"#ii sale artistice, posesoarea unui adev"rat tezaur
de melodii din fondul tradi#ional folcloric.” (Constantin Arvinte)
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Începutul afirm!rii "i primele succese umplu
ani boga!i în evenimente, fr"mânt"ri, emo!ii, dar
mai ales munc" – toate amplificate de con#tiin!a

c" flac"ra devenirii, odat" aprins", trebuie între!inut"
permanent de perfec!ion"ri #i acumul"ri continue. Am
str!lucit cu pre"ul propriei mele arderi – recunoa#te
aceast" mare Doamn" a cântecului maramure#ean. 

S$a c"s"torit în 1962 cu Valeriu Buciu, dansatorul,
apoi coregraful aceluia#i ansamblu, ajuns, cu timpul,
conduc"torul acestei renumite forma!iuni ce poart"
numele Ansamblul Artistic Profesionist „Transilvania”
– devenit emblem" a întregii mi#c"ri artistice a
cântecului #i dansului popular românesc în întreaga
!ar" #i chiar în lume. 

În noua familie Buciu, feti!a Adriana$Angela$
Alexandrina a ap"rut în 1966, ca o floare rar", într$o
gr"din" vast", îngrijit" cu drag #i d"ruire, crescând
al"turi de veri#oara ei Simona, ca dou" surori. „Fata
noastr" e doina sufletului meu – m"rturise#te doamna
Angela: Adriana – pentru c" a#a au dorit colegii mei,
Angela pentru c" a#a a dorit so!ul meu, Alexandrina –
pentru c" a#a se numea bunica so!ului meu, care
m" iubea nespus de mult” (Din Lada mea de zestre
de Angela Buciu, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2007). 

Turneele au f"cut$o pe mam" s" sufere pentru c"
o desp"r!eau de odorul ei – Adriana. Marea interpret"
a în!eles c" sentimentul matern nu se poate descrie.
„Nevoia de a fi cu feti!a mea îmi sfâ#ia inima.” 

10 ianuarie 1964 constituie data primei imprim"ri
la radio cu piesa Mociori"! cu trifoi – pies" atât de
cunoscut" ast"zi, am spune chiar simbol, preluat",
ca pe un bun al tuturor #i al nim"nui, de diverse
„trupe” #i „grupuri” „etno”, cu interven!ii în melodie #i
ritm #i cu ad!ugiri lipite care nu respect" specificul
popular autentic al cântecului. Or, de#i cântec
popular, folclor adic", aceast" pies" apar!ine moral$
mente Doamnei Angela Buciu: dumneaei a cules$o
#i, cu profesionalism #i cu sim!ul de nativ al zonei, i$a
dat o form" aleas" f"r" s"$i altereze specificul, apoi
a lansat$o, a f"cut$o cunoscut". Într$un fel, a cizelat$o,
dându$i ceva din sufletul #i priceperea sa, a#a cum
permanent #i$a cizelat glasul. E adev"rat c" pe
Angela Buciu – un destin ve#nic nelini#tit – a n"scut$o
binecuvântata sa Mam" cu o voce de excep!ie, cu
imposta!ie natural", dar, m"rturise#te dumneaei,
„a fost pentru mine un noroc fantastic, dar acest glas
a trebuit educat, altfel n$ar fi rezistat în timp% f"r"
aceast" exigen!", un cânt"re!, indiferent de ce gen
de muzic" ar aborda, nu atinge performan!e” (p. 42). 

De la Victoria Darvai, n$a mai cântat nimeni
Maramure#ul la cotele care s"$l ridice la o
zon" inconfundabil" de referin!" atunci când

vorbim de cântecul popular autentic, cum a f"cut$o
#i o face Angela Buciu. Mai nou, amatorii care se
hazardeaz" s" abordeze cântecul popular, nefiind
preg"ti!i pentru asemenea demers, sunt bucuro#i
c" „iau pl"cinta gata coapt"” sau inventeaz" ei un
a#a$zis „folclor”. Ace#tia nu servesc cântecul popular,
ci ei se servesc de cântecul popular. &i, sunt destui
#i din ce în ce mai mul!i, din p"cate.

Ajuns" la por!ile consacr"rii, Angela Buciu a
în!eles acest adev"r simplu, c" performan"! f!r!
efort #i sacrificiu nu exist!: spectacole multe, munc"
titanic", disciplin" #i seriozitate total", fuga de com$
promisuri. A în!eles #i c" un adev!rat interpret de
muzic! popular! trebuie s! aib! un repertoriu propriu,
pe care s"$l înmul!easc", s" #i$l îmbog"!easc" în
mod continuu („s"$#i înmul!easc" talan!ii”). A avut
o preocupare permanent" s"$#i culeag" noi piese #i
o neîntrerupt" preg"tire vocal", muzical" #i cultural"%
a fost un spirit ve#nic treaz la tot ce vede #i aude
prin locurile colindate, cu grija de a p"stra autenticul
cântecelor. Marea calitate de a da hain" luminoas"
unui cântec, auzit la un !"ran sau la un cetera# #i
de a$l interpreta, ad"ugând ceva din universul t"u,
nu poate ap"rea dintr$odat" sau din nimic, ci dup"
o continu" practic" #i preocupare de a$!i îmbog"!i
acel univers din care vrei s" pui ceva în cântec. 

Pentru un interpret de muzic" popular", de mare
importan!" este nu numai cunoa#terea zonei pe care
o reprezint" (în care s$a n"scut sau a tr"it mul!i ani),
ci #i a celorlalte zone folclorice din !ar". O asemenea
exigen"! este cu atât mai necesar! interpretului de
muzic! popular! din Maramure#, precizeaz" Angela
Buciu, atr"gând aten!ia asupra unui aspect la care,
poate, nimeni nu s$a gândit. A#a cum în achizi!iona$
rea unei limbi str"ine înrudite cu limba matern",
exist" a#a$zi#ii fal#i prieteni (cuvinte asem"n"toare,
aproape identice, dar cu sensuri diferite), care
perturb" corecta însu#ire a acelei limbi, tot astfel,

maramure#enii care merg în grupuri prin !ar" la munci
agricole, ducând adesea cu ei #i „cetera#ii” satului,
înva!" acolo diverse cântece pe care, în mod
spontan, le transpun pe ritmuri maramure#ene.
„Pentru un interpret necunosc"tor, este cea mai
evident" momeal" – va crede c" #i$a îmbog"!it
repertoriul cu o melodie nou" moro#eneasc", numai
pentru c" a auzit$o cântat" de maramure#eni într$o
împrejurare sau alta. Ne#tiin!a creeaz" vinov"!ii”
(p. 41). Exist" cânt"re!i, chiar dintre cei cu preten!ii,
care, de dragul succesului, apeleaz! la tot ce$i de
valoare în alte zone. Ace#tia, în mod indubitabil, chiar
dac", în mare, p"streaz" melodia preluat" din alt"
parte, o interpreteaz" în nuan!a specific" zonei lor,
„participând astfel la o denaturare de la autenticul
inconfundabil. Fire#te, asemenea interpre!i sunt mai
pu!in vinova!i decât cei care accept" materialul
pe c"ile mass$media, ceea ce este foarte grav” –
precizeaz" Angela Buciu. &i eu, la rândul meu,
autoarea acestor rânduri, eu, care din dragoste
pentru muzica popular" am urmat &coala Popular"
de Art" din Bucure#ti (Sec!ia Canto popular
#i roman!e), timp de trei
ani (1972$1975), dup"
ce absolvisem a doua
facultate de Filologie,
având #i „doi copii de
gât”, eu m" întreb: unde
sunte!i dumneavoastr"
Doamn" Emilia Comi#el,
dumneavoastr" care, ani
de$a rândul, la concursuri
(#i nu numai) a!i impus,
drept condi!ie de
promovare, respectarea
autenticului zonei
cânt!re"ului respectiv,
neadmi!ând amestecuri
sau deturn"ri? Acest
lucru se impune #i în
ceea ce prive#te costumul cu care artistul apare
pe scen". Vinova!i sunt organizatorii spectacolelor,
reprezentan!ii televiziunilor #i radioului, Ministerul
Culturii #i chiar dirijorii orchestrelor, care ar trebui
s" le impun" !inuta în costumul din zon".

La o emisiune de la TVR1 (O vedet! popular!,
sâmb"t", 30 septembrie 2006), marele interpret
Nicolae Sab"u spunea: „Angela Buciu aduce mereu
cântece noi, e preocupat" de îmbog"!irea repertoriu$
lui”. &i, cea n"scut" pentru muzic", horind doinele
maramure#ene ca pe ni#te rug"ciuni ale neamului
românesc, a adunat într$un album cântece religioase
înrudite cu folclorul. De fapt, în 1991, la emisiunea
Bun! diminea"a a Ilenei Popovici de la TVR, s$a putut
asculta, pentru prima dat" în România, o priceasn!,
interpretat" de Angela Buciu. Impactul a fost de
propor!ii #i, dup" aceea, au început s" apar",
pe „pia!a muzical"” nenum"rate produc!ii de gen.

Marea interpret! n$a putut s" r"mân"
indiferent" la manifest"rile care au avut loc
dup" a#a$zisa „revolu!ie” #i, din a#ezatul

Ardeal, a coborât s" îndeplineasc" sarcini de ordin
social la Bucure#ti – „un mediu mai sprinten #i mai
agitat”, cum scria Ionel Teodoreanu în Masa umbrelor.
În noul mediu politic, adaug" o nou" valen!" perso$
nalit"!ii sale #i$un alt sac plin de sarcini care$i solicit"
clipele timpului dr"muit. În calitate de deputat în
Parlamentul României, se creeaz" impresia c"
interpreta s$a întâlnit cu alt" parte din ea îns"#i.
Ca un adev"rat b"rbat, cu energii sporite, #i$a luat
în spinare sarcini politice cu tot ce incumb" acestea.
Parc" o reg"sesc într$un proverb rusesc, în care se
afirm" c" acela e b"rbat adev"rat c"ruia, când spune
c" nu mai poate, i se pune în cârc" de cinci ori mai
mult #i continu" s" duc" totul în spate. Dar, de#i n$o
putem împ"r!i pe Doamna Angela Buciu pe „felii” de
activitate (interpret, culeg"tor de folclor, profesor de
canto, om politic, so!ie, mam"…), toate fiind valen!e
ale puternicii sale personalit"!i, cea care ne st" cel
mai mult în gând este interpreta de cântec popular.
E greu, chiar imposibil s" notez toate realiz"rile
în domeniu. Punctez, totu#i, câteva idei. 

Cu ansamblul b"im"rean, al"turi de nume mari
ale cântecului popular, a colindat !ara în lung #i$n
lat, în turnee nu lipsite de peripe!ii. Dar Angela Buciu
îl avea al"turi pe so!ul s"u. „De fapt, în toat" cariera
mea de pân" acum, prezen!a so!ului meu î#i are
efectele cele mai benefice% chiar #i atunci când
punctele noastre de vedere nu coincideau întocmai…
îmi place s" cred c" ne$am completat.” 

Turneele, dincolo de grani!", le$a început înainte
de înregistr"rile la Radio #i TV. Primul turneu în
str"in"tate cu Ansamblul din Baia Mare a avut loc
în Ucraina (URSS), în 1961, împreun" cu Felician
F"rca# (teolog la baz"), Dumitru F"rca#, Victoria
Darvai #.a. Cum frumuse!ea tinerei interprete (Angela
Buciu avea 19 ani #i era nec"s"torit") a robit inimile
multora, a fost cerut" în c"s"torie de vreo trei Ivani,
doi dintre ei fiind dispu#i s" se mute în România.
„Turneele au ceva fabulos #i neverosimil” – m"rtu$
rise#te artista. 

Durerea pierderii so#ului – Valeriu Buciu –
nu se va stinge niciodat", dar, a#a cum i$a
promis, #i$a adâncit jalea în suflet #i, dup"

un timp, #i$a reluat activitatea, ducându$#i mai
departe destinul. „Radioul, Televiziunea, precum #i
Electrecordul – subliniaz" domnia sa, prin intermediul
inimo#ilor lor redactori, m$au ajutat s" deschid por!ile
caselor #i, de ce nu, #i ale sufletelor celor care m$au
urm"rit.” Lista celor cu care a realizat nenum"rate
emisiuni #i spectacole e cuprinz"toare, totu#i, re!i$

nem câteva de la radio #i TV: Teodora
Popescu, Maria Banu, Eugenia Florea,
Gruia Stoia, Viorel Popescu, Angela
Marinescu, Marioara Mur"rescu, Virgil
Com#a, Virgil Sacerdo!eanu, Tudor
Vornicu, Mihai Miron, Florentina Satmari,
Gh. Palcu, Elize Stan („redactor folcloric
de mare competen!"”) #.a.

Activitatea neîntrerupt", calitatea
actului s"u artistic, au fost recunoscute
prin acordarea a numeroase premii,
distinc!ii #i ordine, dintre care amintim:
Ordinul „Meritul Cultural” clasa a V$a,
Premiul Na!ional de Excelen!" pentru
contribu!ia de excep!ie la promovarea
folclorului românesc, acordat de Ministrul
Culturii #i Cultelor, Ordinul „Crucea
României” serviciu Credincios, Titlul

de Cavaler acordat de Pre#edinte în 2003, Ordinul
„Meritul Cultural în grad de Comandor”, 2004 #.a.
Este Cet"!ean de Onoare al Municipiului Baia Mare
din 2002.

În cei 60 de ani de activitate neîntrerupt", a
realizat mai mult decât ar fi adunat altul în mai multe
vie!i. Pentru Angela Buciu, muzica vine din cer #i se
înal!" la cer ca o rug"ciune a sufletului. „Am str"lucit
cu pre!ul propriei mele arderi” spune adesea. Afirma$
!iile sale au valoare de aser!iuni, de aforisme: perfor$
man!" f"r" efort #i sacrificiu nu exist"% puterea o d"
con#tiin!a – oriunde, oricând #i mai ales în cântec%
turneele au ceva fabulos #i neverosimil% iubirea mea
sunte!i dumneavoastr", contemporanii mei% sinceri$
tatea între arti#ti este o responsabilitate, nu un moft%
folclorul nu e prilej de distrac!ie% f"r" obiceiuri #i
tradi!ii, pute!i spune adio specificului românesc în
Uniunea European"% cântecul popular !ine dreapt"
cump"na neamului% dup" via!a pe care am primit$o
de la Dumnezeu, limba român" #i credin!a constituie
bunurile cele mai de pre! cu care ne$am n"scut.

În cinstea sa, a activit"!ii neîntrerupte, timp
de 60 de ani, în slujba cântecului popular,
la Baia Mare, Ansamblul Artistic Profesionist

„Transilvania” a organizat Spectacolul aniversar
Angela Buciu. În acest cadru de s"rb"toare, din
partea Ministerului Culturii #i Patrimoniului Na!ional
a fost prezent Ministrul Secretar de Stat Alexandru
Pugna care i$a conferit o Diplom" de Excelen!".
Impresionant" a fost prezen!a IPS Iustin, Episcopul
Maramure#ului #i S"tmarului, care i$a înmânat
Ordinul Sfântul Iosif M"rturisitorul din Maramure#,
pe care scrie: „În semn de înalt" apreciere #i mult"
pre!uire pentru p"strarea #i transmiterea la cel
mai înalt nivel cultural #i artistic a folclorului na!io$
nal autentic, pentru activitatea artistic" de o via!"
dedicat" slujirii valorilor tradi!ionale ale neamului
românesc #i credin!ei ortodoxe str"mo#e#ti.” E înalt"
pre!uirea pe care i$o confer" nu numai Biserica
Ortodox" Român", ci #i orice român celei care
consider" c" de la ciocârlie a împrumutat trilul,
de la soare – str"lucirea versului #i, de la oameni,
c"ldura sufletului – treimea de nedesp"r!it a fiin!ei
sale% prin energia #i elanul nepotolit, chiar #i la anii
care o apropie de „longevitate” (80 de ani!), va
ad"uga al!i ani la cele #ase decenii de activitate
neîntrerupt" în domeniul artei. A adus cântecele
maramure#ene la rangul de imnuri na!ionale, trans$
formându$le în simboluri ale Unirii românilor de
pretutindeni. La mul!i #i rodnici ani, Mare Doamn"!
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Dou! lucruri se evit!
s! se spun! des"
pre Nicolae Labi#:

întâi, c! poezia sa nu
reprezint! o ruptur!, o frac"ionare a poeziei prolet#
cultiste, fiind, în fond, sublimarea ei cea mai fidel!
$i cu maximum de poeticitate ce se poate scoate
dintr#o realitate non# ($i anti#) poetic! $i, doi, c!,
printr#o anumit! organizare modern! a discursului
liric, Nicolae Labi$ este $i încheietorul de pluton
al perioadei interbelice $i cel mai reprezentativ
poet comunist.

Nicolae Labi$ a dovedit, cu primele sale crea"ii,
o sensibilitate genuin! comunicant! în consens cu
mi$c!rile naturii, cu culoarea cerului, cu fream!tul
verde al p!durii, încât interioritatea con$tiin"ei
$i eflorescen"a st!rii poetice se apropiau $i
se interferau în unitatea personalit!"ii geniale.

Poezia „veche” ca structur! (scriitura senti#
mentelor, participare, afectivitate, versifica"ie
tun!toare, discursivitate tribunard!) î$i restrânge
referin"ele la un neo#romantism, e adev!rat,
edificator, constructiv. Dar Labi$ ini"iaz! $i constru#
ie$te o „lume nou!” printr#o poezie veche, o poezie
vitalist!, de elan, a încrederii sincere în modificarea
radical! a lumii – pe care, îns!, nu o con$tientizeaz!
– a arden"ei $i particip!rii.

Cu totul nou! este ideologia politic! a lui Labi$ –
dac! se poate considera nou! reformularea poetic!
a „trecutului negru”, dup! Împ!rat "i proletar $i
Noi vrem p!mânt, ad!ugând distinc"ia avântului,
a curajului, a noii construc"ii – pe când structura
sa literar! r!mâne indiscutabil veche.

Dup! diversitatea de voci interbelice ar fi
trebuit s! se cristalizeze o sintez! a sintagmei
lirice, ar fi urmat s! apar! un poet de gran#
doarea lui Eminescu.

Acest poet ar fi trebuit s! se numeasc!
Nicolae Labi$, care de"inea toate datele
tradi"ionale ale unui mental de geniu. Curios
este c! toate marile voci interbelice ale poeziei

se aud, dar, în loc s! se realizeze sinteza, apare un
ideal non#poetic, chiar insuficient structurat ideologic,
$i anume comunismul. Acest lucru a condus la o
percep"ie dirijat!, atât pe vremea
comunismului, cât $i dup! 1989,
când Labi$ nu e pus în contextul
poeziei române$ti, ci racordat la
realitatea politic! imediat!.

Dac!, dup! Eminescu,
de la Macedonski la
Nicolae Labi$, moder#

nismul românesc s#a diversificat
$i radicalizat în specific în mod
imprevizibil prin „impurit!"i”, prin
anexarea sintagmatic! a unor
teritorii non#poetice – dup! ce
genul trecuse $i printr#o criz!
a purismului – precum biologia,
filosofia, religia $i chiar mate#
matica, de la ($i prin) Nichita
St!nescu, ar fi mai bine – $i chiar
categoriile lirice o reclam! – s!
vorbim despre post#modernism.

Dup! Nichita St!nescu, ca $i dup! Eminescu,
Blaga, Arghezi, Ion Barbu sau Bacovia, nu se mai
scrie ca înainte% se scrie, cel pu"in, ca mult înapoi –
ceea ce $i face genera"ia ’80, textualist! $i post#
modernist!, $i promo"ia ’90, de#poetizant! $i
deconstructivist!.

Dar revenirile, model!rile stilistice, pasti$a
con$tientizat!, parodismul tragic $i desacralizarea
constituite distinctivit!"i care "in atât de „impurit!"ile”
moderniste, cât $i de „relu!rile” $i recuper!rile
sarcastice ale tradi"iei, în sens post#modernist.
Idealul labi$ian era s! resacralizeze poezia. Dac!
se amestec! genera"iile $i promo"iile, lucrurile pot
sta $i a$a, dar la o analiz! mai atent!, disocierile
trebuie nuan"ate.

În masa uniform! a „emergen"ei” trebuie s! se
g!seasc! un loc pentru Nicolae Labi$, $i nu ca pentru
un „deschiz!tor de drumuri” sau ca „buzdugan al unei
genera"ii”, ci ca un închiz!tor al modelului poetic
interbelic.

Ostructur! #i un destin de mare poet.
Labi$ a scris exact cât trebuia s! scrie ca
s! r!mân! Labi$ în eternitate, s! fie poetul

tân!r al comunismului prin defini"ie $i, poate, defini"ia
poetului tân!r, absorbit de neant, pentru c! a ap!rut
exact când trebuia, împlinindu#$i soarta – postum –
în istoria poeziei.

De$i s#a bucurat de exegeze din partea criticilor
importan"i ai vremii (G. C!linescu, Tudor Vianu,
Vladimir Streinu), tot un critic din propria genera"ie
l#a în"eles mai bine% Paul Georgescu noteaz!: Poezia
lui Nicolae Labi" este – în momentele ei esen#iale "i
în tendin#a ei fundamental! – o poezie revolu#ionar!
de contopire în euritmia social!, de preocup!ri etice
majore. Poezie contemporan!, ea realizeaz! euforia

„Separ!rii fierului de zgur!, "i$a sensului în vorbele
ce zic”, entuziasmul candorii lucide care ive"te,
din vibrarea pur! a o#elului viu. (Curatul sunet

al perfec#iunii, prefa"! la volumul
Nicolae Labi$, Primele iubiri. Poezii,
Ed. pentru literatur!, 1963)

În mod paradoxal, când se apropie
mai tare de lozinc! $i manifest –
probabil pentru a evita stereotipiile –
$i când folose$te versul alb, Labi$
devine mai cerebral, mai abstract, mai
deta$at. Schi#ele pentru un umanism
proletar sunt antume, dar, prin chiar
voin"a autorului, nu au fost cuprinse în
volumul Primele iubiri. E un rudiment
de Nichita St!nescu, sau, m! rog, de
germene prezumtiv pentru alt! formul!
poetic!: %tiu tot ce "ti#i "i voi./ Cred
tot ce crede#i "i voi./ Dar mai pu#in
exaltarea primar!/ %i mai pu#in o
anume supunere,/ Adic! ra#iunea
marxist!/ (Marx era un marxist lucid), /
%i de aceea/ V! chem s! suim
f!r! grab!/ Pe treptele dialecticii,/

Înfruntând greut!#ile,/ Nu ca oamenii care/ Vor
s! sparg! furtuna de gradul 10,/ Despicând$o cu
securea,/ Ci cu trupul încet r!zb!tând,/ Trecând,
p!"ind, când "i când, înainte./ (Nu$i o prostie/
S! încerci s! despici cu securea/ Furtuna, care$i
o situa#ie obiectiv!?)/ Un singur "i ultim lucru:/
S! nu obosim!/ Avem prea multe exemple!

Postumele. Ultimele poezii ale lui Nicolae
Labi$, unele dintre ele publicate abia dup!
1989, marcheaz! o evolu"ie în concentrarea

$i simplificarea versurilor, dar $i o muta"ie tematic!
spre con$tientizarea $i conceptualizarea discursului,
adic! spre dominantele caracteristice ale lui Nichita
St!nescu.

Cum poezia lui Nicolae Labi$ este o sintez!
cu amprenta personalizat! a poeziei interbelice,
se realizeaz! astfel o profund! continuitate,
de un secol de poezie, începând cu Eminescu.

Surprinz!tor $i benefic r!mâne faptul c! autorul
Necuvintelor, Nichita, porne$te aventura poeziei sale
exact din punctul în care o l!sase Nicolae Labi$ $i o
concentreaz!, stilizând#o, într#un câmp de virtualit!"i
eflorescente din care puteau porni textualismul anilor
’80, dar $i minimalismul de la începutul noului mileniu.
Este într#adev!r o uluitoare continuitate pe parcursul
a numai un sfert de secol, aproximativ în perioada
1955#1980.

Labi$ construie$te proiecte pentru o întreag!
genera"ie, un grup de vârst! în eflorescen"!, care
s#a v!zut prins în elanurile false ale unei ideologii
discre"ionare. Cu toat! tinere"ea lui îns! (s#a n!scut
în 1935 $i a decedat în 1956), poetul începuse deja
s! se distan"eze de chiotele elanului comunist, iar
sfâr$itul lui, r!mas pân! în ziua de azi o enigm!,
trimite cu gândul la o capcan! murdar! în care a fost
atras $i „lichidat”. Iat! cum sun! unul dintre poemele
sale postume (1956): O parte dintre noi ne$am învins/
Gre"eala, minciuna sau groaza,/ Dar e drum, mai e
drum necuprins/ Pân!$n zarea ce$"i leag!n! oaza./
Genera#ii secate se sting,/ Tinerii râd c!tre stelele
reci./ Cine$"i va pierde credin#a$n izbânda/ Pe$aceste
mereu mi"c!toare poteci?/ Cine din noi va muri/
Înainte ca trupul s!$i moar!?/ Cine$o s!$"i lepede
inima$n colb,/ Insuportabil de mare povar!?/ Ca
un vânt r!u ori ca o insult!/ Întrebarea prin rânduri
trecu:/ Ascult!! Ascult!! Ascult!!/ Noi, nu! Niciodat!,
noi, nu! (Noi, nu!).

Dar capodopera lui Labi$ r!mâne Moartea
c!prioarei, document psihologic al copil!riei $i al micii
scind!ri – hamletiene, în fond – între con$tiin"a milei,
a îndur!rii $i cruzimea necesit!"ii, între frumuse"ea
natural! $i brutalitatea pragmatic!.

Nicolae Labi# – 85
Aureliu GOCI

Cruce de flori
fratelui meu

Atunci, vântul mor$ii viscolea în alai
Z!pad! #i sânge printre ro$i de tramvai.
Tras de palton #i împins nemilos,
Peste tampoane reci cu capul în jos,
Vedea îngrozit cum zburau înapoi,
Scântei sc!p!rate din p!rul vâlvoi.
Cine era, Doamne, cine era
P!gânul acela care"l tot împingea?

Atunci, în lunga lui noapte de dor,
Spera s! se"amâne ultimul zbor,
Nu accepta cumplita osând!,
M!duva rupt!, osia frânt!.
Dar rugul aprins de ro#ia stea
Îi ardea trupul, sufletul ardea,
Zi dup! zi #i noapte de noapte,
A#a cum prevestise el în carte.

Atunci, un înger i"a d!ruit aripa nemuririi,
Ca sufletul liber s! zboare
Spre oaza mult visat!,
De la izvorul mântuirii...
Din jarul trupului, stins în p!mânt,
Din cenu#a r!mas!"n $!rân!,
Adus! târziu, la noul mormânt,
A r!s!rit, deodat!, m!linul.

T!iat  de  atâtea  ori
De coasele unor ne#tiutori,

M!linul  a  în!l$at,  iar!  #i  iar!,
Trei  ramuri,  cruce  de  flori  în  prim!var!.

Maria Margareta Labi#

Numit de criticul Eugen Simion „buzduganul unei genera$ii”,
Nicolae Labi# (n!scut la 2 decembrie 1935 în Poiana M!rului,
comuna M!lini, jude$ul Baia, în prezent jude$ul Suceava) ar fi
împlinit în acest decembrie 85 de ani – numai c! a murit pe 22

decembrie 1956, în Bucure#ti, la zece zile dup! un mult discutat
#i controversat accident de tramvai, deci la numai 21 de ani, un
sfert din vârsta pe care ar fi putut s"o aib! ast!zi. În ultimele sale
zile, a fost permanent vegheat la spital de sora sa, Margareta.
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Pitagora s!a n"scut în secolul al VI!lea î.Hr.,
în insula greceasc" Samos, renumit" pentru
templul ridicat zei#ei Hera $i pentru vinurile

sale excelente. A fost un mare gânditor, filosof, orator
$i a reu$it s" atrag" în jurul s"u o mul#ime de adep#i,
formând o confrerie ai c"rei membri, chiar amenin#a#i
cu moartea, trebuia s" p"streze secretele despre
numere descoperite. Cât prive$te teorema pe care,
dintotdeauna, toate genera#iile au înv"#at!o în gim!
naziu, se $tie c" ea era cunoscut" cu o mie de ani
înainte de epoca lui Pitagora. Deviza filosofiei sale,
care propov"duia simbioza între muzic", matematic"
$i natur", sus#inând c" rapoartele $i propor#iile
controleaz" frumuse#ea muzical", frumuse#ea naturii
$i frumuse#ea matematicii, era c" Num!rul este
esen"a tuturor lucrurilor. Probabil c" aceast" deviz"
i!a inspirat profesorului Ion Th. Grigore epigrama!
madrigal Mundum Regunt Numeri:

Originar din Samos, un om, un muritor
Enun"! în Crotona perceptul uimitor
Înscris pe veci în templul Pitagorian
C! num!rul e lege, e unic suveran. 

Filosofia sa privind existen#a unui zeu absolut,
nevoia de a crede într!un Dumnezeu, despre
nemurirea sufletului, le reg"sim $i în opera lui
Vintil" Horia, aceasta explicând faptul c" unii critici
apreciaz" concep#ia scriitorului român ca fiind
de origine pitagoreic". 

De$i demult nu m" mai gândisem la teorema
lui Pitagora, mi!au amintit despre ea unele emisiuni
recente de la diferite televiziuni. Dup" prezentarea
rezultatelor la examenele de evaluare na#ional" $i
la cel de bacalaureat, toate televiziunile s!au întrecut
în a analiza rezultatele ob#inute de absolven#ii cla!
selor a 8!a $i respectiv a 12!a la aceste examene.
Am v"zut $i multe aprecieri competente, dar de multe
ori am auzit $i cerin#a „s" introducem în programele
$colare numai ceea ce elevii vor aplica, numai ceea
ce vor avea nevoie s" foloseasc" în activitatea lor
viitoare”. Odat" chiar a fost nominalizat" teorema lui
Pitagora, Unde vor aplica elevii teorema lui Pitagora?
Ce nevoie au de teorema lui Pitagora?! Aceast"
concep#ie privind con#inutul planurilor de înv"#"mânt
a mai fost formulat" $i a fost numit" „utilitarist"” $i
comb"tut", ceea ce îmi propun s" fac $i eu în rân!
durile ce urmeaz". Cei de la care emanau aseme!
nea p"reri nu dovedeau o profund" cunoa$tere a
procesului didactic, nu p"reau s" aib" o privire de
ansamblu asupra finalit"#ii întregului parcurs $colar.
Ce $tia elevul blogger, care nici nu era un elev
performant, prezent într!o emisiune, despre rosturile
pentru care fiecare no#iune, teorem" sau rela#ie a
fost plasat", într!o anume clas", la o anume vârst",

în planurile cadru ale Ministerului Educa#iei $i
Cercet"rii? Poate cuno$tea acele no#iuni, teoreme
sau rela#ii, dar m" îndoiesc c" în#elegea $i scopul
trecerii lor ca obligatorii de înv"#at. Dar, vorba lui
Moisil, Este mai u#or s! vorbe#ti despre #tiin"! decât
s! faci #tiin"!. Pentru c" $i practica didactic" este o
$tiin#", care se face dup" norme $i principii $tiin#ifice. 

Cei care stabilesc ce s" se înve#e $i când s" se
înve#e, trebuie s" fie nu numai cunosc"tori profunzi
ai disciplinei asupra c"reia se pronun#", dar $i asupra
proceselor psihologice $i nervoase ale elevilor sau
studen#ilor. Aceast" tendin#" utilitarist" limiteaz"
procesul cunoa$terii, cel al form"rii de concepte
$i mai ales a fondului de reprezent"ri abstracte, dar
$i a ceea ce psihologii numesc tezaur de cuno#tin"e,
necesar unui anumit stadiu de dezvoltare a inteligen!
#ei. În fond, matematica opereaz" cu abstrac#iuni, cu
concepte, care bineîn#eles sunt abstracte, dar pân"
s" ajungem aici, este un parcurs lung $i complex.
Este procesul prin care, ca urmare a unor achizi#ii
de reprezent"ri, imagini $i no#iuni $i chiar teoreme,
copilul sau adolescentul poate face saltul la un nou
stadiu de dezvoltare a inteligen#ei. Nu se poate trece
chiar simplu de la percep#ia segmentului de dreapt"
ca având grosime, culoare, la entitatea abstract",
mintal", f"r" niciun atribut material, pe care s"
o supunem unor opera#ii logice. O entitate de o
asemenea perfec#iune, f"r" niciun atribut material,
exist" doar pe plan mintal, doar în mintea noastr". 

Când Spiru Haret, în 1899, a introdus în
programele liceale matrici, determinan#i,
limite $.a., cu siguran#" nu s!a gândit

la nevoia de a le aplica în practic", ci mai ales la
„capitalul cultural!$tiin#ific” al viitorilor absolven#i.
Când Dan Barbilian (poetul Ion Barbu) regreta c"
n!a studiat mai mult vechea cultur" elen", presupun
c" nu se gândea la aplicarea ei în practica scrierilor
sale, ci la orizontul pe care punerea ei în fondul s"u
de cuno$tin#e i l!ar fi putut fi deschide. Tot o idee
utilitarist! s!a lansat $i prin 1973!74, numit" atunci
politehnizarea pred"rii matematicii, prin care pe
manualele tip"rite $i aflate în uz s" se fac" unele
leg"turi, lipituri, prin care cuno$tin#ele matematice
s" fie legate de tehnic" (ministru era un inginer f"r"
practic" didactic"). Or, o cuno$tin#" se poate aplica
numai dup" ce a fost pe deplin însu$it". 

Stadiile de dezvoltare a unui anumit nivel de
inteligen#" nu se ating automat, odat" cu atingerea
vârstei respective, ci numai în m"sura în care fondul
de cuno$tin#e $i deprinderi ale stadiului precedent
s!au acumulat $i numai dac" achizi#iile mintale permit
saltul corespunz"tor noului stadiu. Este cert c" la

12!13 ani, dac" fondul de
deprinderi $i reprezent"ri
acumulate este corespunz"tor,
un copil este apt s" înve#e
teorema lui Pitagora $i tot ce
e necesar s" o precead" pe
aceasta. Rela#iile între numere,
opera#iile cu ele, cu conceptele figurale, teoremele lui
Pitagora, Thales $i multe alte teoreme, toate mediaz"
formarea unui fond de cuno#tin"e, care poate asigura
saltul la un nou stadiu de dezvoltare a inteligen#ei.
De$i unii absolven#i m"rturisesc c" nu aplic" unele
cuno$tin#e de matematic", totu$i, în general, numai
cei mai buni la matematic" sunt $i cei mai buni IT!$ti. 

Ideea utilitarist!, de a înv"#a numai ce se
aplic" într!o viitoare activitate este o în#elegere
simplist" a activit"#ii sistemului nervos central,

care recepteaz", transmite, stocheaz" $i prelucreaz"
informa#iile pentru care, apoi, construie$te structuri
topologice echivalente pentru obiectele $i fenomenele
detectate în lumea real". Iat" ce lucruri complexe
stau în spatele plas"rii unor capitole în programele
$colare $i nu numai ideea de ne limita la ce aplic"m
practic. C. B"l"ceanu!Stolnici, care s!a ocupat de
matematizarea proceselor nervoase $i de tipurile de
ra#ionament pe care le clasific" în deductive, induc!
tive $i analogice, spune: „Procesele ra#ionale implic"
prelucrarea logic" a datelor recunoscute sau ($i)
stocate…” Dar, dac" stocul e s"rac, ce s" prelucre!
ze? Sau: „Un sistem inteligent presupune existen#a
unei b"nci de date sau a unui tezaur (o baz" de
cuno$tin#e) la nivelul c"ruia informa#iile sunt grupate
în mul#imi (clase)…” Acele clase nu trebuie s" fie
goale $i trebuie s" se fi pus în ele exact ce trebuie. 

Un fond de cuno$tin#e odat" format, ac#ioneaz"
apoi ca software, care în cea mai mare parte la
om se câ$tig" prin înv"#are, prin contactul cu mediul
ambiant, prin perceperea obiectelor reale. Deci,
trebuie s" se înve#e $i teorema lui Pitagora $i multe
alte lucruri pentru a realiza acel tezaur de cuno$tin#e,
care le va permite absolven#ilor s" desf"$oare o
activitate inteligent", adic" s" rezolve probleme
folosindu!$i ceea ce au pus în acel fond de
cuno$tin#e. 

Bibliografie
1. C. B"l"ceanu!Stolnici, Tendin"e matematice

în studiul activit!"ii nervoase, în volumul Matematica
în lumea de azi #i de mâine, Ed. Academiei,
Bucure$ti, 1985.

2. E. Fischbein, Concept #i imagine în formarea
gândirii matematice, Ed. %tiin#ific", Bucure$ti, 1965.

De ce s" mai înv"#"m 
teorema lui Pitagora?

Olimpia IORGA"POPESCU

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

A scrie poezie
Germain Droogenbroodt

A afla echilibrul fragil
dintre t"cere $i cuvânt
dintre drum
$i r"t"cire

dintre spus
$i nespus

a traversa
pr"pastia adânc"
dintre condei $i hârtie.

Incipien#"
Manolis Aligizakis (Creta)

Imagine de vis
abur f"r" de margini
chiparos meditând 
atins de deget, duhul respirat
e fream"tul vie%ii,
iar eu în ochii t"i
încerc s" deslu&esc
ascuns în lacrimi
sensul nep"truns
al clipei incipiente.

Laika*
Günter Kunert (Germania)

Într!o sfer" din metalul
nostru cel mai bun,
zboar", zi de zi, un câine
f"r" via#" înconjurând P"mântul,
de parc" ar vrea s" ne previn"
c" tot a$a se va roti
an de an, în jurul soarelui,
plin" de oameni neînsufle#i#i,
planeta noastr"
cea mai bun".

*Laika a fost prima fiin#" care a
înconjurat P"mântul, în nava sovietic"
Sputnik 2, lansat" pe orbit" la 3
noiembrie 1957. La vremea aceea
nu se $tia mai nimic despre efectele
c"l"toriei spa%iale. Laika a murit în
decurs de câteva ore, în urma unei
supraînc"lziri.

Purt"tori de cicatrici
Andrée Chedid (Egipt!Fran#a)

Cu fe#e strâmbe mor#ii se ridic", 
Se umfl" limba umili#ilor, 
Vijelios se înal#" valul înfrân#ilor.
Lua#i seama, purt"tori de cicatrici!
Stinge#i în propria carne 
Vulcanii vr"jm"$iei,
Strivi#i sub talp" acul 
'i apoi scuipa#i veninul 
Care, într!o bun" zi, 
V" va schimba!n c"l"i.

În"bu$i#i sunetul goarnelor, 
Acel semnal de r"zbunare încolonat",
L"sa#i!v" purta#i de vocea interioar" 
'i, rupându!v" masca,
Fi#i diferi#i!
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Mijloace de
deplasare !i
de transport.

Personajele lui Urmuz se
folosesc de mijloace de
deplasare sau de transport,

„mijloace de locomo!iune”, chiar bizare, cum
le nume"te scriitorul însu"i (cum e „pianul”, în
Fuchsiada). Unele personaje par a se deplasa numai
cu ajutorul unor mecanisme. Acestea par îns#, mai
degrab#, de cele mai multe ori, ni"te cârje ajut#toare
sau mijloace de transport „specializate”, cu o func!io$
nalitate limitat# "i, de asemenea, simbolic#. În Pâlnia
!i Stamate, „din partea dreapt#, prin ajutorul unui
c#rucior pus în mi"care cu manivela se p#trunde
într$un canal r#coros, printr$o trap# f#cut# în du"u$
mea”. Sunt în general locuri întunecoase, r#coroase
"i în care se p#trunde cu iu!eal#, precipitat: „ca s# nu
cad# prad# tenta!iei unei sirene, Stamate închiriaz#
în grab# o corabie "i porne"te în larg”. Un efort e
întotdeauna necesar, niciun personaj al lui Urmuz nu
ob!ine u"or un lucru, dar pe care îl va pierde ulterior.
Exist# permanent o nervozitate agresiv# nu numai
împotriva celorlal!i/celuilalt, ci "i asupra propriei
persoane. Agresivitatea atrage agresivitate% o
„aventur#” se încheie cu o contra$aventur# "i duce
la un sfâr"it imprevizibil – hot#rârea de a se sinucide
ori anularea reciproc#: „dup# ce zânele m#rii depun
pâlnia în preajma locuin!ei lui Stamate, acesta abia
putu s# apar# cu c#ruciorul prin canal”. Pe Bufty "i
pâlnia „îi arunc# într$un tramcar, ce tocmai trecea
la întâmplare "i le face vânt cu dispre! în Nirvana”.
În final, Stamate „se suie pentru totdeauna în
c#ruciorul cu manivel#, ia direc!ia spre cap#tul
misterios al canalului "i, mi"când manivela cu
o st#ruin!# crescând#, alearg# "i ast#zi, nebun”...
Rezumativ: un c#rucior cu manivel#, o corabie, un
tramcar (tramcarul este o „tr#sur# mare de transport,
dar care nu umbl# pe "ine”, e tras# de cai "i folosit#
pentru transportul în comun% nici carul funebru
nu e departe de aceast# imagine).

În Ismaïl !i Turnavitu sunt „vagone!ii” (în epoc#
denumeau "i un „vagon mic întrebuin!at în antreprize
de lucr#ri”% e posibil# "i ideea c# solicitatorii de
avantaje sunt du"i la munc#, dar textul r#mâne aici
opac) de gunoi de la prim#rie, cu sugestia evident#
de dezapreciere, de obliga!ie nepl#cut#, de rebuturi,
un fel de „resturi” sociale urât mirositoare, care cer
pomeni: „solicitan!ii de posturi, ajutoare b#ne"ti "i
lemne sunt sui!i în câte un vagonet de gunoi de$al
prim#riei "i urca!i cu o iu"eal# vertiginoas# pân# sus
la Ismaïl”. &i aici aceea"i precipitare, pe care o vom
eviden!ia, "i în continuare, tot prin cursive. C#l#toriile
lui Turnavitu în Insulele Baleare, Majorca "i Minorca
nu ni se spune cu ce sunt f#cute "i, de aceea, între
altele, am "i considerat c# nici nu se produc% de"i nici
nu ar mai fi nevoie de vreo precizare, corabia fiind
prea evident singura alegere. Ele sunt doar un vis
neîmplinit al lui Turnavitu, a"a cum niciun vis, privit
ca ideal, ca inten!ie de eliberare dintr$un spa!iu ostil,
închis, nu se duce pân# la cap#t. În toate prozele
lui Urmuz, personajele sunt dominate de o tensiune
intens# care le !ine prizoniere în interiorul propriului
psihic, sub o presiune continu#, de care individul
nu se poate elibera. 

Epermanent, în prozele lui Urmuz, un
„dat” nenumit "i care anuleaz# orice voin!#,
pr#bu"ind personajele în agresivitate "i

furie, în devorare reciproc# sau în gândul sinuciderii.
Automatismele vie!ii cotidiene, familiale, sociale,
func!ion#re"ti, negustore"ti !in individul captiv "i orice
eliberare creativ# devine imposibil#. Personajele sunt
în c#utare continu# de satisfacere a nevoilor primare,
de supravie!uire, care macin# timpul, nemaipermi$
!ând decât un ideal vag, o dorin!# de afirmare/auto$
afirmare, a c#rei intensitate se stinge treptat "i
dispare. Se pare c# sufletele (psihicul) se golesc de
idealurile care animau alt#dat# omul, caracteristica
principal# a omului modern fiind frustrarea "i reac!ia
exterioar#, agresivitatea. &i spiritul clasic, "i cel

romantic cultivau, de"i în mod diferit, idealul, nevoia
unei cauze: respectarea legilor scrise "i nescrise ale
cet#!ii, a tradi!iei, noble!ea, onoarea, generozitatea,
dreptatea, absolutul, iubirea, credin!a, idealul na!ional,
loialitatea. Nicolae Manolescu rezum# foarte bine,
în analiza pe care o face operei lui Urmuz, determi$
narea omului burghez al c#rui unic ideal devine
banul, în slujba c#ruia î"i pune toate energiile, morala
devenind caduc#. Apropierea prozei urmuziene de
cea a Hortensiei Papadat$Bengescu (ciclul Hallipa
urm#rind s# arate „tocmai felul în care energia social#
"i individual# a burgheziei române"ti se epuizeaz#”.
[...] „La Urmuz, burghezia apare deodat# în nega$
tivitatea ei ira!ional#, incongruent# "i grotesc#” –
Nicolae Manolescu, Studiu introductiv, în vol. Urmuz.
Pagini bizare, Ed.
Mondoro, Bucure"ti,
2013, p. 16.), în
cadrele corinticului
comun, se bazeaz#
"i pe o alt# carac$
teristic#: aceea
a deficitului de
sensibilitate real# a
personajelor% sursa
e tot în Caragiale,
personajele, ca
"i ale acestuia,
nu mai sunt imorale,
ci amorale, pentru
c# nu mai au nicio
tres#rire moral#:
„Noi nu sunt mese$
riile, preocup#rile,
morala, ci felul de a
le privi, despuiate de
orice idealitate "i ca
o pur# negativitate.
Orice transcenden!#
moral# fiind abolit#, aceast# alt# fa"# (subl. N.M.)
a societ#!ii burgheze ar#tat# de Urmuz seam#n# cu
o împ#r#!ie de obiecte agresive, de reac!ii mecanice,
îns# violente, în care deci totul, de la eros la crim#
"i de la negustorie la politic#, este reificat.” (Ibidem,
p. 18) Criticul re!ine "i opinia lui Eugen Ionescu
dintr$un articol din 1965 la edi!ia francez# a Paginilor
bizare, „unul din marii mo"tenitori ai lui Urmuz, care
în!elegea foarte bine seriozitatea profund# a acestor
imagini bufone ale omului "i lumii moderne. El spune
c# Urmuz trebuie considerat «unul dintre profe!ii
disloc#rii sociale, ale gândirii "i ale limbajului din
lumea asta, care ast#zi, sub ochii no"tri, se dezleag#,
absurd#, ca "i eroii scriitorului nostru»”. (Ibidem)
„Sensibilitatea”, de fapt, fragilitatea personajelor
lui Urmuz, vine din alt# surs#: egoismul ira!ional,
satisfacerea instinctelor, nu din încercarea
de a le st#pâni ra!ional.

În Plecarea în str!in!tate, mijlocul de c#l#torie
este tot corabia, ca în Pâlnia !i Stamate "i
sugerat# în Ismaïl !i Turnavitu. Se va ad#uga

„c#ru!a cu arcuri”. Corabia îns# nu pleac#, c#l#toria
nu mai are loc "i eroul „se suie în prima c#ru!# cu
arcuri”, pleac# „în goana cailor” – deci tot cu iu!eala
aferent#: eroul „se suie în corabie... Se trage apoi
înapoi la !#rm... trece la religiunea mozaic#... adun#
arga!ii "i serbeaz#”, cu totul bizar, „nunta de argint”.
„Dup# aceea se suie din nou în corabie... netrebnica
so!ie îl leag# cu o funie de umerii obrazului, îl târ#"te
pân# la marginea cor#biei "i îl depune pe uscat”%
„dezgustat”, protagonistul „se suie în prima c#ru!#
cu arcuri ce întâlni în cale "i, ajungând în goana
cailor în ora"ul cel mai mare din apropiere...”

În Algazy & Grummer, nu se mai car# oameni,
ci bunuri, se fac achizi!ii, de prin sate, „cu roaba”,
haine "i fiare vechi, ceva de$ale gurii. „Se înham#”
"i „de bun#voie” sunt antinomice: „Algazy se înham#
de bun#voie la o roab# "i urmat cam la doi metri
de coasociatul s#u Grummer alearg# în goana mare,
prin praf "i ar"i!a soarelui, str#b#tând comunele
rurale, în scopul unic de a aduna...”, iar „într$una

din zile, Grummer, f#r# a anun!a pe Algazy, lu#
roaba "i porni singur în c#utare de cârpe "i ar"ice...”
În Dup# furtun#, mu"tele devin purt#toare de mesaje.
Nu mai sunt porumbei, ci mu"te voiajoare: „Pe sub
ascuns avea grij# s# dea regulat drumul în v#zduh
unor mu"te c#rora le introducea sub coad# lungi fâ"ii
de hârtie velin#...” &i în Fuchsiada avem de a face cu
mecanisme de deplasare insolite: Fuchs „pedaleaz#
trei ore la piano, f#r# a cânta, de team# de a nu
turbura lini!tea nop"ii "i ajunge...” „pân# în un cartier
întunecos”.

Noaptea. Întunericul. Obscurul. Perso$
najele lui Urmuz sunt surprinse mai ales
la momentul înser#rii, serii, nop!ii sau

în spa!ii întunecate: interpretarea ca
fiin!e noctambule e pertinent#, chiar
ca pr#d#tori de noapte ori tr#ind în
obscuritate, fie de ru"ine, fie c# ascund
ceva, fie c# se ascund de cineva, fie c#
stau la pând#, fie de team#, fie c# fac
afaceri "i sunt fug#ri!i de Fisc, fie c#
noaptea e moment de visare "i nostalgii,
dar mai ales de iluzii "i de tenta!ii.
Salonul somptuos al apartamentului lui
Stamate e „vecinic p#truns de întuneric,
nu are nici u"i "i nici ferestre... comu$
nic# cu lumea din afar# doar cu un
tub prin care uneori iese fum...” "i prin
care „se poate vedea în timpul nop"ii,
cele "apte emisfere ale lui Ptolemeu”%
Stamate „ia seara instantanee cu sfin!ii
mai în vârst# de prin biserici”% Stamate
vede „în aerul îmb#ls#mat al serii o
siren#...”% Stamate începe „s#$"i taie
în fiecare noapte, cu foarfeca, leg#turile
ce îl !ineau ata"at de !#ru"”% „Nedumerit
"i totu"i b#nuitor, se pune la pând#,
"i a doua noapte, vede cu groaz# cum

Bufty, urcat sus, gâfâind, e l#sat s# intre "i s# treac#.”
Ismaïl are pepiniera de viezuri „situat# în fundul

unei gropi”% se presupune c# e întuneric acolo% "i în
„borcanul”, "i „podul” unde e !inut Ismaïl e întuneric%
nici în „vagonetul de gunoi” nu e de presupus c#
e mai mult# lumin# "i nici în „bidon” – „forma” pe
care o ia Turnavitu „o dat# pe an”. Emil Gayk
„doarme numai în frac... pentru a fi bine preg#tit
pentru orice eventualitate”. Eroul din Plecarea în
str#in#tate se furi"eaz# „în camera scund# din fundul
cur!ii”. Dragomir „poate s# ia la Cotadi masa de
sear#”, iar „pe timp de ploaie poate petrece noaptea
cu întreaga familie într$o firid#, dar numai în partea
stâng#”. Grummer m#nânc# „sub plapum# resturi
de poeme”% „îl ia dup# amurgul soarelui pe Algazy
de cioc "i îl arunc# cu furie pe vârful unui munte
înalt...” „O lupt# uria"# se încinge acolo între
ei "i !ine toat# noaptea...” În Dup# furtun#: dup#
ce ploaia înceteaz#, „eroul r#t#ce"te în întunericul
nop"ii, c#utând un loca" de ad#post”. „Vâr# g#ina
sub gheroc "i dispare cu ea în întuneric.”

&i în Fuchsiada noaptea e „întunecoas#”%
nic#ieri în proza lui Urmuz nu apare luna,
care s# lumineze "i s# dea împrejur umbre

necunoscute, stranii ca în prozele romantice: noaptea
e ea îns#"i „plin# de armonii "i "oapte” care „pare$c#
vin din alt# lume”% adic# sunt st#ri% nu mai produc
doar o atmosfer# de mister, care nu dau, ci înseamn#
„visarea "i melancolia”, care nu îl „impresioneaz#”
pe Fuchs, ci îl impregneaz# "i îl aduc într$o stare de
„extaz” necon"tientizat% sufletul eroului nu e p#truns
într$adev#r de dragoste pentru cineva, iar aceasta,
dragostea, s# fie un moment inaugural pentru o nou#
emotivitate care s# modifice natura, mediul, via!a,
pentru c# Fuchs nu „va cânta” la pian, ci doar „va
pedala timp de trei ore la piano” "i cu acest „mijloc
bizar de locomo!iune” va ajunge la „un cartier
întunecos”, „tras de o putere tainic#”. O altfel
de putere decât cea a dragostei curate, ci una,
„neguroas#”, care presupune pedeaps# "i Haos. 

Paradoxalul Urmuz. 
Parodierea parodiei (V)
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N!scut pe Dun!re, în 1952, în satul Valea
Copcii, jud. Mehedin!i, Florian Copcea a
urm"rit expansiunile #i proximit"!ile fluviului

prin conexiuni culturale la extremele pe care acesta
le are în România$ a mers pân" la spa!iul de v"rsare
în Marea Neagr", prin Basarabia, sau doar a trecut
apele fluviului european pentru a ajunge în Serbia,
unde reg"se#te nu doar o puternic" #i performant"
comunitate româneasc", dar #i diverse afinit"!i
cu cultura sârb".

Aria preocup"rilor culturale s%a diversificat, de
asemenea, de la activarea conexiunilor cu marea
comunitate poetic" sârb" pân" la acoperirea între%
gului univers cultural, prin semnifica!ii filosofice
#i sociologice, istorice #i de eflorescen!" uman".
În felul acesta, din spa!iul s"u marginal, Florian
Copcea s%a apropiat de un univers european cu toate
distinc!iile #i performan!ele vecin"t"!ilor sârbe, dar #i
basarabene. Am spune c" scriitorul #i omul de cultur"
este mai pu!in cunoscut în spa!iul românesc decât
în extensiunile sale balcanice #i de dincolo de Prut,
de#i are o biobibliografie impresionant": dup" studiile
de management, î#i ia doctoratul în filologie sub
conducerea acad. Mihai Cimpoi la Academia de
&tiin!e a Moldovei$ este redactor al agen!iei na!ionale
de pres" Agerpres, director al Editurii Lumina, al
revistelor de cultur" Vorba noastr! #i Hyperion, cu
distribu!ie în str"in"tate. Face parte din colegiul de
redac!ie al revistelor Curtea de la Arge", Lumina
(Serbia), Logos (Novi Sad). A debutat cu proz" scurt"
– Iarna de acum un veac, Ed. Facla, Timi#oara, 1982,
apoi a publicat peste 40 de volume de proz", poezie,
eseu, critic" în limba român", atât în !ar" cât #i în
Republica Moldova, precum #i în limba sârb". M"r%
turisesc c" nu am reu#it s" num"r titlurile c"r!ilor
publicate #i nici s" rezum colabor"rile, traducerile
#i premiile ob!inute. Nu cred s" mai existe ast"zi
scriitori cu universul cultural, amplitudinea #i
bibliografia lui Florian Copcea. Cu toate acestea,
numele s"u, cunoscut în mediile culturale, nu are
circula!ia na!ional" a altora care nu se pot acredita
nici m"car cu o zecime din opera autorului. 

Cartea sa despre Eugen Simion (Eugen Simion
sau mitul existen#ial al scriiturii, Ed. Grafix, Craiova,
2019) #i observa!iile sale despre Timpul tr!irii, timpul

m!rturisirii este de o mare obiectivitate #i ata#ament
cultural, formulând, contextual, chiar un fel de
defini!ie: ...Jurnalul nu este un exerci#iu de stil narativ,
ci unul spiritual, delectabil, de supravie#uire în cheie
socratic!. El con#ine, fire"te, eul ascuns exhibat. (...)
Eugen Simion se ata"a de studen#ii care p!strau
distan#a academic!, f!r! s! accepte prietenii,
familiarisme "i complicit!#i ca Alexandru Piru, care
r!mânea mereu profesor, afirmându$se despre el c!
nu a ajutat pe nimeni. Lucrul acesta nu este întru totul
adev"rat. Profesorul Simion nu avea revist" proprie
ca Al. Piru, cu Ramuri la Craiova, sau ca Nicolae
Manolescu cu România literar!, reviste la care
colaborau #i studen!i, a#a cum mi s%a întâmplat
mie, în anul IV.

Cartea dedicat! personalit!"ii Profesorului
#i Maestrului Eugen Simion este un extins
#i temeinic elogiu, bazat pe o vast"

documenta!ie, pe lectura atent" a operei acestuia,
f"r" bruiaje sentimentale, obiectiv" #i implicat".
Florian Copcea
realizeaz" un studiu
amplu despre cele trei
volume din Jurnalul
profesorului #i începe
printr%o analiz" detaliat"
a marilor autori de
jurnale intime #i care
au analizat aceast"
oper" a magistrului
ca pe o fic!iune a non%
fic!iunii, cum l%a definit
Eugen Simion. 

Autorul extrage
dominante #i principii
estetice categoriale ale
unor mari scriitori, autori
sau iubitori de jurnale,
într%o succesiune
cronologic" detaliat"
care ar putea oferi
datele unor evolu!ii #i
muta!ii istorice, prin
opiniile lui Samuel

Papys, Roland Barthes, Benjamin Constant, Maurice
de Guerin, Robert Musil, Thomas Mann, Raymond
Queneau, #i lista ar putea continua, ad"ugându%i,
desigur, #i pe diari#tii români.

Iat" structura studiului lui Florian Copcea: Eugen
Simion, sau prin labirint, în c!utarea timpului m!rtu$
risit% Demers hermeneutic de recuperare a non$
fic#iunii% Jurnalul, oper! literar! non$fictiv!% (Re)con$
struc#ia mitului jurnalului intim% Text "i context în
diarismul românesc% Arheologia jurnalului intim.

Autorul afirm" c" Eugen Simion este un herme$
neut modern care urmeaz! demersurile lui Julien
Serge Doubrovsky de a postula ideea crea#iei de
sine prin scris, iar prin Fic!iunea jurnalului intim
(Ed. Tracus Arte, Buc., 2018) autorul studiat vine
s! atenueze accentuata „criz! a fic#iunii” "i s!
reabiliteze un gen literar c!zut în desuetudine.

Acad. Mihai Cimpoi sintetizeaz" exact realiz"rile
autorului, afirmând c" acesta ...coloreaz! aceast!
panoramare a diari"tilor cu reconturarea personali$
t!#ilor intelectuale "i artistice ale unora dintre ei. (…)
De re#inut ... darul disociativ sistematist portretistic
"i esen#ialistic pe care îl are Eugen Simion în
exegezele sale. (...)

Subsemnatul l#a avut pe Eugen Simion
profesor la Facultatea de Litere de la
Universitatea din Bucure#ti, în anul V, în

1972, când magistrul se întorcea glorios dup" un
stagiu la Sorbona. Am avut #ansa de a face parte
din ultima promo!ie care a avut profesori pe mari
personalit"!i ale culturii române#ti: Eugen Simion,
Zoe Dumitrescu Bu#ulenga, Nicolae Manolescu,
Alexandru Piru, Sorin Alexandrescu, nepotul lui
Mircea Eliade.

Iat" c" polivalen!a #i expansiunea ac!iunii
literare a lui Florian Copcea au reu#it s" contureze
personalitatea lui Eugen Simion în multiple fa!ete
#i s" reînvie tradi!ia diaristic", aducând%o la un
nivel foarte înalt. Cum se întâmpl" dup" finalizarea
studiilor, profesorul #i fostul student stau acum în
aceea#i „banc" literar"” #i ar putea s" se adreseze
unul altuia cu apelativul „colega”. Dar colegialitatea
este doar de suprafa!", pentru c" r"mâne recu%
no#tin!a #i diferen!a de vârst".

Aprecierea Profesorului
în lucr!rile studen"ilor

Aureliu GOCI

&i alte enun"uri au ca fundal sau sugereaz" noaptea: umbrela, somnul,
semiobscurul, întunericul înc"perilor, „cr"p"turile”, canalul, tubul etc.:
Fuchs „intr" lini#tit în fundul umbrelei sale... adoarme dus pe portative...

acaparat de visuri auzite pân" a doua zi...”$ În cartierul slujitoarelor terestre ale
Venerei „era o superb" noapte de var"...”$ În Olymp, Venus hot"r"#te „s" îl aib"
pe Fuchs la dânsa o noapte”. „Vulcan%Ephaitos, din gelozie, hot"r"#te „s" se
dezl"n!uie atunci o ploaie puternic"...” Fuchs e „introdus noaptea în alcov unde
îl a#teapt" Aphrodita...” „În interior e o semiobscuritate alb"struie...”$ „O ploaie
de strig"te #i amenin!"ri... o ploaie de disonan!e...” se abate asupra ingratului$
Fuchs „r"t"ce#te mai întâi prin Haos cu o iu!eal" nemaipomenit"...”$ în final, eroul
se a#az" „în grab" la piano #i, pedalând energic #i neîntrerupt”, ajunge „în sfâr#it
la c"minul s"u lini#tit... ia umbrela de la reparat #i împreun" cu pianul dispar
pentru totdeauna în mijlocul naturii m"re!e #i nem"rginite”. Adesea, seara #i
noaptea, ploaia înso!esc eroii înainte de a disp"rea, a se sinucide sau a muri.
Regimul diurn e aproape inexistent. Noaptea, întunericul, seara, ploaia nu mai
sunt îns" motive romantice, decor, ci prevestiri, st"ri interioare, poate chiar
„incon#tientul”, instinctele.

Focuri de pistol. Înregistrând st"rile personajelor, constat"m numeroase
atitudini de mânie, de agresivitate, de furie îndreptate nu numai asupra
altora, rude, prieteni, asocia!i ori asupra obiectelor, institu!iilor, adesea

cu reciprocitate, o flagelare mutual", dar #i asupra propriei persoane. Urmuz
cultiv" st"rile extreme, înregistreaz" pentru fiecare întâmplare #i starea psihic"
a personajului, aflat permanent într%o criz" distinct", mereu c"utând un ceva
nedefinit exact, dar puternic emo!ional, agresiv. Individul e agresat #i agreseaz"
la rândul lui. Se cultiv" larvarul, nervozitatea, alienarea, singur"tatea, decre%
pitudinea, mizeria moral" #i murd"ria fizic", perfidia, interesul, invidia, „învârtelile”,
energiile inutile, incon#tien!a, „pietrificarea” emo!ional", frica, angoasa, blazarea,
falsitatea, automatismele existen!iale, izolarea, sechestrul, deruta, mali!iozitatea,
l"comia, oboseala, monotonia, carierismul, parvenirea, „ghe#eftul”, dezintegrarea
familial" #i social", siluirea, r"t"cirea, sadismul, erotismul patologic, fuga în
necunoscut, relativit"!ile, iluzoriul, lipsa de dragoste, de afectivitate sau excesul,
patima, goana dup" avere #i fericire, dispari!ia, devorarea reciproc", r"zboiul cu
sine, cu al!ii, despiritualizarea individual" #i comunitar", colectiv", generalizat",
nedumerirea, pânda, b"nuiala, suspiciunea, lipsa de cauz", de ideal mai înalt,
individual sau colectiv, convertirea, nep"sarea, cârcotirea, perversitatea, mias%
mele „fiscale”, pestilen!ialul, dispre!ul, str"duin!a pentru „nimic”, sinuciderea,

sentimentul mor!ii, nebunia, moartea psihic", moartea. 
Enumerarea de mai sus poate eviden!ia numeroase alte st"ri, impresionant

de dense în aceste proze scurte #i deloc numeroase. Lumea lui Urmuz nu e un
zootropolis #i nici a un hibridotropolis, ci o societate uman" cu toate fr"mânt"rile
ei, cu multe frustr"ri #i foarte mult" triste!e de care autorul încearc" s" se elibe%
reze prin ironie, umor #i parodic, poate prin proverbiala b"#c"lie, prin haz de
necaz. Aceast" densitate capteaz" aten!ia cititorului, al"turi de scriitura inconfun%
dabil" a Prozelor bizare. Ar exista îns" un antidot care s" pun" cap"t acestei
agresivit"!i, unul venit #i din"untru, #i din afar", dar acesta r"mâne totu#i un
deziderat îndep"rtat #i la rândul lui iluzoriu pentru cel lipsit de curaj #i de voin!"
proprie: sinuciderea$ în Pâlnia "i Stamate, bucuria familiei, dup" ce „apa le%a ajuns
în dreptul ochilor”, se manifest" #i prin tragere de „focuri de pistol” (ca de obicei,
este #i aici o dubl", chiar tripl" semnifica!ie, pentru c" focurile de pistol pot fi ni#te
„artificii s"rb"tore#ti” – vezi Nirvana, „eliberarea” – în „sala de recep!ie”, cea de
a treia înc"pere, „scund"”, unde st" familia lui Stamate, „legat" la !"ru#”, dar în
care se intr" printr%un „canal r"coros”, undeva într%o „subt%p"mânt", în du#umea”$
#i o form" de aten!ionare, anticipativ", precum #i focuri în aer prevestitoare...). 

Calea Muzicii, a Literaturii $i Educa"iei pentru salvarea fiin!ei umane,
pentru „o ras" mai bun" #i superioar" de oamenii”, pentru „gloria
pianului #i Eternit"!ii”, e doar un deziderat reprezentat de Fuchs, pentru

c" lupta pentru „literatura viitorului”, „hrana ideal" de care amândoi aveau atâta
nevoie”, dintre Algazy #i Grummer, duce la „consumul treptat” a unuia de c"tre
cel"lalt, „pân" la ultimul os...” O conota!ie pe care am reliefat%o, dar pe care o
repet"m, datorit" semnifica!iei ei majore, este dat" de cuprinderea în acest text
a unui manifest al literaturii avangardiste: negarea literaturilor anterioare #i
negarea noii literaturi înse#i – de fapt, o lege universal" în domeniul oric"rei
culturi, ideologii estetice, menite s" se macine reciproc #i s"/ca s" se înnoiasc".
Urmuz pare a ne spune mai mult îns": imposibilitatea trecerii de o „cenzur"
transcendent"” în domeniul cunoa#terii #i al artei, ajunse într%un impas, pentru
a folosi terminologia lui Lucian Blaga. &i, deci, s" asist"m la pr"bu#irea spiritului
uman, la dezarticularea lui, la un blocaj al cunoa#terii umane, al moralei #i,
în fond, al inutilit"!ii oric"rei filosofii, al c"rei prim semn îl d" literatura, cultura,
cunoa#terea estetic" – moartea Frumosului artistic. 

(Fragmente din volumul I al c"r!ii Urmuz sau Despre paradox de Lucian
Costache, ap"rut de curând la Editura Zodia Fecioarei, Pite#ti.)
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Cu pu!in timp în
urm", Dumitru Radu
Popescu, poet,

prozator, dramaturg, scena!
rist, publicist, unul dintre cel
mai mari scriitori români

contemporani, a c"rui oper", vast" #i polivalent",
l!a impus printre cele mai importante figuri ale
culturii noastre din a doua jum"tate a secolului
trecut #i de la începutul celui în care ne afl"m,
a împlinit frumoasa vârst" de 85 de ani.

Scriitorul s!a n"scut la 19 august 1935 în satul
P"u#a, comuna Nojorid (jud. Bihor), într!o familie
de înv"$"tori. Mama era localnic", iar tat"l avea
origini mehedin$ene. Dup" na#terea viitorului scriitor,
familia s!a mutat în satul natal al tat"lui, D"nceu –
Mehedin$i, unde cel care avea s" devin" o figur"
proeminent" a literaturii noastre î#i va petrece
copil"ria.

Dup" cel de Al Doilea R"zboi Mondial, scriitorul
se va întoarce pe meleagurile bihorene, urmând
cursurile mai multor #coli de tradi$ie din Oradea.
A f"cut studii de medicin" (nefinalizate) #i de filosofie
la Universitatea „Babe#!Bolyai” din Cluj (absolvite
în 1961). A lucrat în redac$iile mai multor reviste
literare: Steaua (1956!1969), Tribuna (1969!1982),
Contemporanul (1982!1990). Din 2006 este director
general al Editurii Academiei Române.

Timp de opt ani (1982!1990) a fost pre#edinte
al Uniunii Scriitorilor din România #i dou"zeci
de ani (1969!1989) membru al
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român. 

D.R. Popescu a debutat editorial
cu volumul Fuga (1958), dup" care a
publicat un lung #ir de volume, într!un
spectru tematic pe cât de bogat #i
de variat, tot pe atât de valoros #i de
interesant: Fata de la miaz!zi (1964),
Somnul p!mântului (1965), Dor
(1966), Umbrela de soare (1967),
Duios Anastasia trecea (1967) #i Prea
mic pentru un r!zboi atât de mare
(1969) – mai târziu ecranizate, Zilele
s!pt!mânii (1959, Vara oltenilor
(1964), F (1969), Vân!toarea regal!
(1973), Cei doi din dreptul "ebei
(1973), O bere pentru calul meu
(1974), Ploile de dincolo de vreme
(1976), Împ!ratul norilor (1976), Via#a
$i opera lui Tiron B. (Iepurele $chiop –
1980), Via#a $i opera lui Tiron B. (Podul de ghea#! –
1982), Ora$ul îngerilor (1985), Dumnezeu în
buc!t!rie (1994), S!pt!mâna de miere (1999),
Nop#ile s!pt!mânii (2005), Pastorul sa$ilor (2010)%
teatru: Mama (1960), Vara imposibilei iubiri (1966),
Vis (1968), Cezar, m!sc!riciul pira#ilor (1968), Ace$ti
îngeri tri$ti (1969), Pisica în noaptea de Anul Nou
(1971), Pas!rea Shakespeare (1973), Muntele
(1977), Studiu osteologic asupra scheletului unui cal
dintr%un mormânt avar din Transilvania (1979), Piticul
din gr!dina de var! (1973), O batist! în Dun!re
(1996), Domnul Fluture $i doamna Fluture sau
Paradisul (2006)% eseuri: Virgule (1978), Complexul
Ofeliei (1998), Actori la curtea prin#ului Hamlet
(1999), Dudul lui Shakespeare (2000), Pu$ca lui
Caragiale (2003), Corul morilor de vânt (2015).

Scriitorul are la activ #i un bogat palmares
filmografic, semnând scenariile filmelor:
Un surâs în plin! var! (regia: Geo Saizescu,

1963), La por#ile p!mântului (regia: Geo Saizescu,
1965), Balul de sâmb!t! seara (regia: Geo Saizescu,
1968), Prea mic pentru un r!zboi atât de mare (regia:
Radu Gabrea, 1969), Piticul din gr!dina de var!
(film Tv în regia autorului, 1972), P!cal! (regia: Geo
Saizescu, 1974), Zbor planat (regia: Lucian Mardare,
1979), Duios Anastasia trecea (regia: Alexandru
Tatos, 1979), Mireasa din tren (regia: Lucian Bratu,
1980), Fructe de p!dure (regia: Alexandru Tatos,
1983), C!ru#a cu mere (regia: George Cornea, 1983),
Nelu (regia: Dorin Mircea Doroftei, 1988), Rochia alb!

de dantel! (regia: Dan Pi$a, 1989), Cenu$a p!s!rii
din vis (regia: Dorin Mircea Doroftei, 1989), Turnul
din Pisa (regia: &erban Marinescu, 2002), 15 (regia:
Sergiu Nicolaescu, 2005 – scenariu în colaborare
cu regizorul). În toate aceste pelicule rolurile au fost
interpretate de mari actori ai vremii, de la Sebastian
Papaiani, Dem R"dulescu #i George Constantin
pân" la Ernest Maftei, &tefan Mih"ilescu!Br"ila  sau
Gheorghe Dinic", al"turi de care au jucat
#i arti#ti din mai noile genera$ii.

Atât despre opera literar" cât #i despre cea
cinematografic" apar$inând lui D.R. Popescu s!au
pronun$at de!a lungul timpului (prin c"r$i, studii,
articole etc.) numero#i critici de specialitate, cu to$ii
relevând valoarea #i locul de prim!plan al acestui
scriitor, a c"rui oper" a intrat de mult" vreme
în patrimoniul de valori culturale al $"rii.

Adnot"rile de mai sus nu se doresc a fi decât
un preambul la prezentarea a dou" volume recente
care i!au fost consacrate scriitorului D.R. Popescu.
Ele vin s" completeze portretul complex al acestui
literat de prim" m"rime.

Cunoscut #i bine cotat în calitatea sa de
comentator al fenomenului cultural actual,
Theodor Codreanu

ne!a dat recent studiul Dumitru
Radu Popescu – Istoria
absurdoid! (Col. Opera Omnia,
publicistic" #i eseu contemporan,

Editura Tipo
Moldova, Ia#i,
2020), o carte
care – ne
asigur" autorul
înc" de la
primele rân!
duri – „este
departe de a
fi o monografie.
Cuprinde patru
eseuri (sau,
dac" e mai convenabil, studii)
despre, cu probabilitate, cel mai
complex, dar #i mai «încâlcit»
scriitor român de dup" Al Doilea
R"zboi Mondial. Trei dintre cele
patru eseuri texte critice vizeaz"
prozatorul, dramaturgul #i
eseistul/publicistul, pe când
cel dintâi, introductiv, schi$eaz",

dintre sutele de comentarii despre autor, doar câteva
evalu"ri critice ale operei, de la începuturi pân" în
anul 2020… Am optat, în titlul c"r$ii, pentru termenul
absurdoid (de g"sit în ultimele piese de teatru ale
autorului, dar nu #i în dic$ionare). Deci nu absurd,
ci absurdoid, derivatul nuan$ând cel mai bine
semantica anamorfozei derepopesciene, marcând,
totodat", #i delimitarea operei sale de literatura
absurdului. O istorie «absurdoid"», vrea s" spun"
c" ne trimite chiar o anamorfoz! la anamorfoz!,
prin care absurdul însu#i e deformat, caricat,
dus în grotesc.”

Revenind ceva mai la vale asupra ana!
morfozei, Theodor Codreanu detaliaz"
con$inutul #i implica$iile termenului,

z"bovind asupra lui într!un subcapitol (Un nou stil
se n!scu – Anamorfoze 2), argumentându!#i spusele
prin trimitere la celebrul episcop Jacques Bossuet
(1627!1704). În treac"t fie spus, merita a fi citat
#i Jurgis Baltru'aitis (1903!1988), de asemenea
semnatar al unor studii de art" medieval", între
care #i Anamorfoze, bogat ilustrat #i ap"rut #i la noi
prin anii ’70 ai veacului trecut la Editura Meridiane.

Urm"torul pas în analiz" îl constituie „Anamorfoza
Leului albastru”, celebra nuvel" derepopescian", text
care, din câte ne amintim, a stârnit multe controverse
înc" de la prima lui apari$ie în revista Luceaf!rul.
Nu întâmpl"tor, Theodor Codreanu extrage din
multitudinea textelor critice #i din atmosfera creat"
atunci, reac$ia autorului, a lui D.R. Popescu însu#i,

la obiec$iile care i s!au adus: „Citindu!l pe S., pe P.
#i pe al$ii afli cu precizie nu cât de reu#it" e cartea
celui discutat, ce talent are, ci în ce grup e. S" nu fie
niciodat" niciunul la locul pe care!l merit". To$i egali.
Valoarea #i nonvaloarea. E mai comod. &i în jocul
acesta intr" #i critici care nu sunt imbecili.” Iar ceva
mai la vale, ca o concluzie, autorul prezentului volum
noteaz": „Tehnica anamorfotic" narativ" a lui D.R.
Popescu este aceea a labirintului de oglinzi, care
creeaz" impresia unei cronotopii haotice, de maxim"
ambiguitate”.

Judecata se aplic", desigur, #i în cazul romanului
Vân!toarea regal!, considerat de mul$i cea mai
bun" carte a acestui scriitor, dar #i în alte cazuri.

Mai departe, translând mijloacele de analiz"
#i în cel"lalt compartiment ilustrat excelent de c"tre
autorul supus acum criticii – teatrul – Theodor
Codreanu purcede la o analiz" detaliat", vorbind
despre ceea ce domnia sa nume#te „Baroc trans!
modern”, ca #i despre filia$iile dintre motive #i piese,
concluzia fiind aceea c" scriitorul a reu#it s"!#i
construiasc" o oper" unitar", c" genurile din care
aceasta e alc"tuit" au, în fond, la baz" o gândire
#i o arhitectur" originale. &i trebuie evaluate ca atare.

Dincolo de traiectoriile interpretative, f"r" îndoial"
interesante, pe care ni le
propune, cartea dlui Theodor
Codreanu se constituie #i
într!un fel de ghid de o fac!
tur" ceva mai aparte. Altfel
spus, avem de!a face cu un
ghid prin p"durea de simbo!
luri #i de imagini cuprinse în
opera lui D.R. Popescu.

Cu F – de la film.
Dumitru Radu
Popescu,

scenaristul unor îngeri veseli,
scenaristul unor îngeri tri$ti
(Noi Media Print, 2019),
poetul #i comentatorul

(avizat!) de film Titus Vîjeu ne propune, la rându!i,
un altfel de c"l"torie, dar totu#i complementar"
aceleia în care ne!a condus Theodor Codreanu.

Este vorba, cum exact #i la obiect o spune #i titlul
acestui volum ap"rut în condi$ii tehnico!tipografice de
excep$ie, de cea de a #aptea art", cinematograful, în
care scriitorul D.R. Popescu ocup" un loc important.
D!sa a pus la îndemâna regizorilor (cu care, de altfel,
a #i colaborat îndeaproape) o serie întreag" de
scenarii, care de care mai interesante, care de care
mai pline de con$inut, cu mesaje #i idei care transcend
cu mult hotarul timpului în care au fost turnate peli!
culele cu pricina. Iat" de ce Titus Vîjeu are perfect"
dreptate atunci când scrie într!un loc: „Lumea
descris" de D.R. Popescu în romanele, nuvelele #i
piesele sale de teatru este mereu în c"utarea unui
adev"r mascat de forme complicate ale naturii
umane, de la propensiunea ludic" la crim". La fel
se întâmpl" lucrurile #i în literatura cinematografic"
a autorului”, iar în altul adaug": „Dumitru Radu
Popescu #tie s" deschid" por$i spre lumi (înc")
invizibile prin personajele sale vis"toare, cel mai
adesea cu voca$ii #i preocup"ri artistice. Noua imago
mundi, pe care o propun ace#tia $ine de restructura!
rea îns"#i a lumii pe care o str"bat #i pe care încear!
c" s" o umanizeze prin harul lor. Mimi, prestidigita!
tori, cânt"re$i ori actori de proz", ei poart" o flac"r"
a speran$ei #i a nesupunerii în fa$a canonului social.”

El însu#i scriitor înainte de a fi comentator
de film (#i înc" unul dintre cei mai înzestra$i
poe$i), Titus Vîjeu încearc" (#i în bun"

m"sur" reu#e#te!) s" deslu#easc" multele, abscon!
sele vase comunicante dintre literatur" #i film, dintre
limbajul textelor propriu!zis literare #i scenariul dublat
de imagine, modul de a fi în conjunctur" cu literatura
al celei de a #aptea arte. Cele mai multe din pelicu!
lele realizate dup" scrierile lui D.R. Popescu se
înscriu cu succes printre realiz"rile cinematografice –
nu numai de la noi, ci #i din Europa. 

D.R. Popescu,
un scriitor de patrimoniu

Florentin POPESCU
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S! r!mâi ani îndelunga"i în fruntea gândi!
torilor din domeniul t"u de specialitate este
o cucerire greu de realizat #i, mai ales, greu

de p"strat. Fie c" vârsta înaintat" sau unele boli, ori
faptul c" al$ii mai tineri, mai puternici #i mai receptivi
ca tine, adapta$i la tehnica informa$ional" modern",
$i!o pot lua înainte, fie c" tu însu$i, obosit #i s"turat
de efortul pe care l!ai depus pân" acum, accep$i
s" te retragi onorabil din competi$ie – iat"
câteva obstacole greu de înl"turat, în fa$a
c"rora, uneori, te po$i descuraja.

Dar exist" #i personalit"$i de excep$ie care
dep"#esc acest cadru. De curând, filosoful
Vasile Tonoiu mi!a trimis un volum masiv:
Frumuse!i literar"spirituale în filocalia româ"
neasc#, ap"rut în 2018, la Editura Academiei,
care dovede#te competen$a sa filosofic" #i
(înc") forma activ" de munc" actual", prin
sistematizarea acestei teme pe grupuri de idei
#i autori.

Evident c" elaborarea unui studiu de!o astfel
de valoare s!a f"cut într!un timp mai îndelungat,
ca dovad" a unei munci constante, dar rodul ei
eu îl v"d abia  acum, bucurându!m" de erudi$ia
#i sistemul de prezentare ale autorului – calit"$i
esen$iale ale prietenului meu.

În Cuvântul de prevenire despre frumuse$ea
literar!spiritual" a unor astfel de texte, autorul ne
descrie formula de alc"tuire a acestui volum, printr!un
dialog complex între un Teolog (T) #i un Literat (L).
Metoda este veche, socratic", #i cu o eficien$"
deosebit" în reliefarea acestei frumuse$i, într!un

mod cât mai conving"tor argumentativ: „Despre
ce vor discuta Teologul #i Literatul? Spus rapid #i
sumar, despre frumuse$i teologico!literare extrase
din Filocalia. Aceasta este ca un z"c"mânt în care
zac altfel de frumuse$i. S!ar zice c" îns"#i etimologia
titlului grecesc (filo"kalos = iubire de frumos), moti!
veaz", schimbând metafora, pescuirea de perle

constând în figuri retorice
#i valori imaginativ!poetice.”
(p. 7)

Este metoda
de a transmite
cuvintele, sub

forma cea mai accesibil"
a dialogului, o for$" înmul!
$it". Dialogul celor doi,
în concordan$" sau
în contradic$ie uneori,
însufle$e#te informa$ia,
ordoneaz" argumenta$ia
#i men$ine continuitatea:
amplificând!o, deoarece
nu este vorba doar de
frumuse$ea cuvintelor
estetice, ci a unor texte
religioase, de for$a lor de

convingere. Se refer" la a#ezarea ideilor într!o astfel
de armonie încât ele s" insufle o credin$" religioas":
„Este o frumuse$e deosebit", spiritual". Una care,
spune Pavel Florenski (Stâlpul $i temelia adev#rului),
nu poate fi prins" în formule logice, #i este totodat"

singura cale adev"rat" care
ne!ar permite s" definim ce
este estetic #i ce nu este
ortodox.” (p. 8)

Astfel înaint"m, printre
sfin$i #i litera$i, într!o lume
mirific" neb"nuit", c"l"!
torind de!a lungul unei lumi
spirituale de la antici pân" la contemporani. 

Nu #tiu dac! acest dialog închipuit,
între Eu #i Eu, de savantul Vasile Tonoiu,
dedublat, a fost bazat sau nu pe un curs

universitar, de odinioar", prelucrat acum într!o
sintez", dar citatul ales din Cuviosul Nichita Stithatul
ne îndrept"$e#te s" credem în acest adev"r: „Când
vorbirea smerit" coboar" în adâncul t"u, atunci
vorbirea înalt" se dep"rteaz" de tine. Dar când
smerenia îns"#i se înr"d"cineaz" în adâncul inimii
tale, atunci vorbirea smerit" de la suprafa$" sau
din"untru e lep"dat" de la tine. Când îns" te
îmbog"$e#ti de sus cu smerita cugetare, atunci
înceteaz" atât smerenia din afar", cât #i vorbirea
smerit" a limbii.” (p. 5)

Este o cale pe care Vasile Tonoiu o urmeaz"
în acest volum, iar ca argument, în final, autorul
ne ofer" o Bibliografie filocalic#, a celor 12 volume
ale Filocaliei române$ti, ap"rute la Editura
Humanitas, în seria Religie, coordonat" de preotul
Vasile R"duc". Fa!a $i oglindirea ei, într!o dezv"luire
a min$ii bogate a filosofului Vasile Tonoiu.

O personalitate de excep"ie
Ion C. !TEFAN

Un romancier european
Otilia ZAHARIA

Profesor, scriitor
#i editor, domnul
Ion C. %tefan

a publicat recent romanul
Drumul vie!ii, înapoi, o
retrospectiv" a unui timp
minunat, care poate fi
considerat o replic"

la trei prejudec"$i vehiculate de critica literar".
Prima ar fi faptul c" un intelectual, fie profesor,

inginer sau doctor, nu poate fi #i un creator& aici fiind
vorba despre crea$ia literar". Acesta este atât de
prins cu activit"$i cotidiene, încât nu mai are r"gazul
necesar pentru literatur" sau art". Totu#i, unul dintre
personajele romanului, doctorul Alexandrescu, de#i
este un chirurg de renume, va deveni #i un autor
de romane cunoscut #i apreciat.

A doua prejudecat" este aceea c" acela care
creeaz" nu poate avea o via$" sentimental" împlinit".
Personajul principal, scriitorul Daniel Cristache, de#i
aflat la vârsta senectu$ii, tr"ie#te o frumoas" poveste
de dragoste. Iubita lui este o doamn" inteligent",
frumoas" #i elegant", v"duva unui colonel c"zut la
datorie într!o confruntare militar". Personajul principal
reu#e#te s" determine un salt calitativ în privin$a
scrierilor acestei romanciere aflate la începutul afir!
m"rii profesionale. Cei doi î#i descoper" nu numai

sentimente profunde, ci
#i o alt" perspectiv" asupra
crea$iei literare.

Unele imagini din
roman sunt asem"n"toare
cu acelea din filmele
italiene: de exemplu, faptul
c" o alt" iubit" îl chema
atunci când pe balcon
flutura un furou ro#u.
Alte scene sunt specifice
cavalerismului #i galanteriei
franceze. T"cerile, gesturile
re$inute, întreb"rile nerostite
$in de o cultur" str"veche,
totu#i nou" pentru plaiurile
dâmbovi$ene.

Faptul c! perso$
najul feminin alege
s"  plece în alt"

$ar" corespunde ideii actuale c" fiecare este dator
s" caute fericirea acolo unde consider" c" o va g"si.
Intelectualul creator de valori spirituale are luciditatea
#i t"ria de caracter de a reconsidera timpul petrecut
împreun" cu frumoasa #i eleganta doamn" ca fiind
o etap" fireasc" din drumul vie$ii. Din acest punct

de vedere, personajul are acel calm engle!
zesc specific unui gentleman.

Ceea ce reprezint" o realizare a romanului
este impresia de realitate, de experien$" tr"it",
pe care scriitorul o înf"$i#eaz" în tu#e fine,
delicate. Întâlnirile cotidiene cu prietenii,
dezbaterile pe diferite teme, aspira$ia perma!
nent" de a cunoa#te personalit"$i diferite cu
ocazia conferin$elor #i prezent"rilor de carte
la cluburile culturale, setea permanent" de
frumos, toate acestea contureaz" o imagine
complet" #i complex" a intelectualului creator
la rândul lui de adev"r #i de frumos.

Oalt! prejudecat! este aceea
c" literatura #i arta ar trebui s"
fie agresive, vulgare sau excentrice

pentru a avea succes. Domnul Ion C. %tefan
are un stil ce contrazice aceast" opinie.
Scriitorul ordoneaz" frazele în text, reordo!

neaz" capitolele romanului, alege cu grij" cuvintele,
ceea ce denot" munc", selec$ie, aten$ie #i
rafinament.

De aceea, de#i navigheaz" cu gândul între Arge#
#i Dâmbovi$a, domnul Ion C. %tefan r"mâne un
scriitor european.

Ca un bun cunosc!tor al filmului contemporan de pe b"trânul nostru
continent (#i chiar de mai departe, din America), autorul c"r$ii stabile#te
leg"turi, propune compara$ii, define#te categorii în care se circumscriu

scenariile derepopesciene. „Drumul scriitorului spre cinematograf – ne spune
Titus Vîjeu – a fost unul cât se poate de firesc. Înzestrat cu o capacitate imagi!
nativ" sans rivage, D.R. Popescu a aflat de tân"r în arta filmului un loc ideal al
pl"smuirii. Utilizând o scal" de amplitudine a imaginarului de la comic (Un surâs
în plin# var#, P#cal#) la tragic (Duios Anastasia trecea, Rochia alb# de dantel#),
scenaristul #i!a dovedit înzestrarea în impunerea unor personaje evoluând în
construc$ii narative originale, apte s" valorifice poten$ialul artistic propriu artei
a #aptea, devenit" arena noului «discurs despre lume» al artei moderne. Rela$ia
dintre personaj #i poveste se produce la D.R. Popescu exclusiv în spa$iul unei
morale a timpului #i a timpurilor. De aceea, unele filme apeleaz" pentru fade"in
#i fade"out la acela#i subiect vizual, precum scena tirului din bâlci (Mireasa din
tren) sau chiar utilizarea unui element simbolic ce închide #i deschide un film
(bariera din Un surâs în plin# var#).”

Concluzia la care ajunge cel care a urm"rit atent toate filmele cu scenarii
scrise de acest romancier ne scute#te de orice alt comentariu. „Veseli sau tri#ti,

eroii lui Dumitru Radu Popescu exprim" în esen$a lor puritatea unor existen$e
angelice. Cel dintâi care a rostit acest adev"r a fost însu#i autorul zecilor de
romane, piese de teatru, nuvele, povestiri #i scenarii de film peste care se afl"
o gra$ie ce dep"#e#te condi$ia ei p"mântean". Câteva dintre povestirile sale
cinematografice se desf"#oar" în timpul celui de Al Doilea R"zboi Mondial (Duios
Anastasia trecea, Prea mic pentru un r#zboi atât de mare, Piticul din gr#dina de
var#) sau din perioada ce i!a succedat (C#ru!a cu mere). Cele mai multe sunt
extrase din timpul schimb"rilor politice intervenite dup" instaurarea regimului
comunist în România (Un surâs în plin# var#, La por!ile p#mântului, Balul de
sâmb#t# seara, Mireasa din tren, Zbor planat, Fructe de p#dure, Nelu, Rochia
alb# de dantel#, Cenu$a p#s#rii din vis). Turnul din Pisa este inspirat de tranzi$ia
p"guboas" a unei $"ri dinspre totalitarism spre «capitalismul de cumetrie»
(Ion Iliescu dixit!), iar 15 are punctul de pornire în fractura istoric" din 1989,
cu prelungiri în aceea#i tranzi$ie monstruoas".”

Scris cu un înalt profesionalism #i cu empatie, într!un limbaj agreabil
atât pentru speciali#ti, cât #i pentru cititorii/spectatorii de film obi#nui$i, volumul
d!lui Titus Vîjeu, bogat ilustrat, se constituie într!o apari$ie cu totul deosebit",
cum deosebit este #i „personajul” c"ruia i!a fost consacrat.
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C!r"i #i autori
Cuvinte mici, dificult!"i mari

Gabriela PAN! DINDELEGAN

Cartea Dic"ionar
de interpret#ri
gramaticale.

Cuvinte mici, dificult#"i
mari (Editura Univers
Enciclopedic Gold,
Bucure!ti, 2020) a fost
gândit" în continuarea GBLR

(Gramatica de baz! a limbii române, 2010, 2016) !i
a GLRG (Gramatica limbii române pentru gimnaziu,
2019), propunându#!i s" inventarieze, s" descrie
!i s" „rezolve” dificult"$ile gramaticale de analiz"
!i de interpretare ale cuvintelor limbii române (vezi
!i Introducere). La întreb"ri frecvente precum: „locu#
$iune sau grup analizabil?”, „adverb sau substantiv?”,
„prepozi$ie sau adverb?”, „prepozi$ie sau conjunc$ie?”,
„relativ sau conjunc$ie?”, „adjectiv pronominal sau
adjectiv propriu#zis?”, „conector sintactic sau prag#
matic?”, cartea încearc" s" propun", acolo unde
exist" argumente certe, „decizii” univoce !i, dimpo#
triv", s" semnaleze, pentru cazurile ambigue,
dificult"$i de încadrare gramatical" sau chiar cazuri
cu solu$ii multiple. 

Cartea este rezultatul muncii colective a unui grup
de cercet"tori din cadrul Institutului de Lingvistic"
al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
(Gabriela Pan" Dindelegan, Raluca Br"escu, Adina
Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae,
Irina Nicula Paraschiv, Rodica Zafiu), colectiv care
are la activ o lung" serie de c"r$i de gramatic",
începând cu GALR (Gramatica academic!
a limbii române, 2008), c"r$i publicate în $ar"
!i în str"in"tate.

Pentru noua lucrare, punctul de plecare l#au
constituit cuvintele „mici” cu un corp fonetic foarte
redus (adesea monosilabice), clasa strângând,
în mare, prepozi$ii, conjunc$ii, interjec$ii !i unit"$i
func$ionale precum: a, al, ca, cam, c!, cel, ci, dar,
de, deci, e, fie, la, lui, ori, pe, sau, s!, "i etc., cuvinte
înc"rcate de mare ambiguitate, dificil sau chiar impo#
sibil de încadrat, în afara unui context dat, într#o
anume clas" lexico#gramatical". Special" pentru
aceste cuvinte este asocierea de valori lexicale

!i func$ionale (vezi a, de, la, pe), de valori func$ionale
morfologice !i sintactice (a este marc" morfologic",
dar !i marc" sintactic"% de este !i element lexical,
!i element func$ional, cu func$ionare morfologic" !i
sintactic"% s! este !i marc" morfologic", dar !i marc"
sintactic" etc.). Special este !i amestecul de clase
lexico#gramaticale (de prepozi$ional vs conjunc$ional),
de valori circumsta$iale !i necircumstan$iale (vezi
c! !i s!, conjunc$ii
circumstan$iale !i
complementizatori), de
unde !i imposibilitatea
de a le separa în afara
unui context dat.

Autorii au
în"eles destul
de repede

c" inventarul de cuvinte
cu probleme „speciale”
este mult mai mare,
ceea ce i#a f"cut s"
l"rgeasc" investiga$ia
!i dincolo de cuvintele
„mici”. Sunt analizate
165 de forme cu
gramatic" aparte /
special! / diferit! de a
cuvintelor prototipice,
categorii greu de
integrat gramatical,
categorii plurifunc$ionale, categorii marginale ca
uz, interferente ca valoare, situa$ii „ie!ite din rând”,
tipuri diverse de neregularit"$i !i de conversiuni.

Organizarea materialului se face sub forma
articolelor alfabetice de dic$ionar. Fiecare titlu este
urmat de un chenar, în care sunt sintetizate aspectele
pentru care forma este considerat" ca „special"”,/
„aparte”,/ „diferit"” !i, ca atare, este supus" investi#
ga$iei. Spre exemplu, în cazul unei forme precum A,
se semnaleaz" polifunc$ionalitatea !i ambiguitatea,
precum !i obiectivul de dezambiguizare% se atrage

aten$ia asupra tipurilor !i a proceselor de gramati#
calizare din care a rezultat forma analizat". În cazul
unei forme ca APROAPE, se subliniaz" polifunc$io#
nalitatea !i alunecarea de la o semnifica$ie la alta
!i, implicit, de la o clas" lexico#semantic" la alta% în
cazul unei forme precum CAP, se relev" interven$ia
unor mecanisme specifice limbii române pentru

diversificarea sensurilor !i alunecarea între
sensuri etc. Pentru titluri precum ALTFEL vs
ALT FEL, NUMAI vs NU MAI, se indic" rolul
fenomenului de compunere în alunecarea de
la o clas" la alta. Pentru titluri precum APOI,
P&I, se insist" asupra proceselor de prag#
maticalizare, care înseamn" diversificarea a
dou" unit"$i !i asocierea cu valori pragmatice
!i textuale speciale. 

Cu alt corp de liter! (sub sigla i)
se introduc în text notele istorice.
Informa$ia istoric" include atât

tr"s"turile comune între cele dou" faze
de limb" (modern" vs veche), cât mai ales
diferen$ele de tratament, precum: omonime
care func$ionau în limba veche, dar au ie!it
total din uzul actual% sensuri !i utiliz"ri mult
mai bogate !i mai diversificate în limba veche
fa$" de cea modern" sau, invers, situa$ii de
îmbog"$ire !i de diversificare a utiliz"rilor în
trecerea de la româna veche la cea modern".

Fiecare articol se încheie cu o Bibliografie, unde
se includ trimiterile bibliografice cu raportare special"
la articolul examinat (cele mai multe sunt studii
speciale despre cuvântul#titlu, toate citate în cadrul
articolului).

U!or de utilizat, gra$ie organiz"rii în forma
articolelor de dic$ionar, accesibil" ca informa$ie
!i ca terminologie, original" ca noutate de prezentare,
Dic#ionarul de interpret!ri gramaticale este o carte
util", propunându#!i s" dea r"spunsuri aspectelor
litigioase, o carte menit" s" aprofundeze studiul
gramaticii limbii române.

Parohia Ortodox! Român! „Sfântul Grigorie
Teologul”, Schiedam, #!rile de Jos, Asocia"ia
„Doamna Maria Brâncoveanu”, Povestiri despre
bunici, vol. II, Editura Magic Print, One$ti, 2020

Prin iubirea !i c"ldura bunicilor, prin îmbr"$i!"rile
!i mângâierile bunicii, prin pove!tile hazlii !i jocul
bunicului, acest col$ din lume a devenit „acolo”#ul
meu. Acolo unde iarna adormi pe muzica focului
din sob" !i te treze!ti în miros de boabe fierte, sub
zâmbetul bunicii lucrând la o fa$" de mas", la un
costum popular, fa$" de pern" sau o carpet", acolo
unde duc dorurile, acolo unde te sim$i pe aripi de
curcubeu, acolo r"mâne pentru mine casa bunicilor.
(Ioana Magdalena van Rooijen#Cojan, pe coperta
a patra)

„Volumul este rodul ini$iativei !i str"daniilor
doamnei preotese Christina Dur" [so$ia p"rintelui
Ioan Dur"] !i al dorin$ei mai multor enoria!i de a
imortaliza aspecte !i momente din via$a bunicilor
lor.” (Din Cuvântul introductiv al c"r$ii.) Contribuie
la volum peste 25 de nepo#i.

Tudor Meiloiu, Onor la General, Editura Rawex
Coms, Bucure$ti, 2020, volum in memoriam Viorel
Onica, general

Pictorul Tudor Meiloiu, c"ruia îi mul$umesc pentru
gest, în urm" cu câ$iva ani, mi#a f"cut cuno!tin$" cu
Viorel Onica, menit parc" s" r"spândeasc" în juru#i
o stare de bine. Pot spune c" ne#am împrietenit fulge#
r"tor. Poate fiindc" împ"rt"!eam un crez comun, care
sun" astfel: „Cu umorul !i cu hazul, treci necazului
pârleazul”. Din nefericire îns", în al optzeci !i !aselea
an al vie$ii, aceasta s#a împiedicat pentru totdeauna.
Parc" a fost un f"cut, marea trecere în eternitate
s#a petrecut pe 1 aprilie 2020, f"cându#l pe prietenul
s"u Tudor Meiloiu, în primul moment s" cread"
c" este o p"c"leal". Din nefericire n#a fost a!a. 

S#a n"scut în anul 1934, în comuna Horodnic din
Bucovina. Îndr"gostit pân" la patim" de cer, i#a fost
dat s" fie general de flotil" preziden$ial". Cel care
s#a aflat la man!a avionului lui Nicolae Ceau!escu
a avut prilejul s" cunoasc" mai multe state ale lumii,
la care poate nici n#a visat. (Din textul „Un prieten
adev"rat”, de Geo C"lug"ru)

Ion N. Oprea, Istorii, comentarii, miscelanea,
Vol. 18, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2020

La caseta tehnic" se precizeaz": „Texte de la
autori diver!i, inclusiv de pe net”, iar la pagina 5
g"sim subtitlul „În c"utarea omenescului a c"rui
spiritualitate cartea o define!te”. Volumul (454 pag.)
este pus sub semnul urm"torului motto („Clarviziu#
nea lui Nicolae Steinhardt, Paris 1937”), reprodus
!i la pagina 4, !i pe coperta din spate a c"r$ii:

„Trei fenomene ale timpului: invazia vertical"
a barbarilor, domnia pro!tilor, tr"darea oamenilor
cumsecade.

Primul: n"v"lesc nu barbarii din alte continente,
ci, de jos în sus, derbedeii. Barbarii ace!tia preiau
locurile de conducere.

Al doilea: au sosit # pur !i simplu, în sensul cel
mai categoric # pro!tii !i incul$ii la putere !i, în ciuda
tuturor legilor economice fire!ti !i tuturor regulilor
politice, fac prostii, ca ni!te ignoran$i ce se afl".

Al treilea: în loc de a se împotrivi, oamenii cum#
secade adopt" expectative binevoitoare, se fac
c" nu v"d !i nu aud, pe scurt, tr"deaz". Nu#!i fac
datoria. Impar$ialii !i încrez"torii înregistreaz" !i tac.
Sunt cei mai vinova$i.”

Victoria Milescu, Lecturi diurne. Cronici
literare, eLiteratura, Bucure$ti, 2020

Figur" solar", nu numai prin aura p"rului, ci prin
aceea a inimii, Victoria Milescu ne ofer" un buchet
de Lecturi diurne (nu se putea altfel!) puse sub
în$elepciunea lui Confucius: „Nu po$i s" deschizi
o carte !i s" nu înve$i ceva”.

De mul$i ani, Victoria Milescu înva$" !i ne înva$"
c" nu doar „cetitul c"r$ilor”, ci !i scrierea lor reprezint"
cea „mai frumoas" !i mai de folos z"bav"” din via$a
omului. De aceea, nu#!i asum" rolul de lupul cel
r"u, nu d" cu pietre, nu pune la col$, ci scormone!te
fiecare volum în c"utarea filonului de metal pre$ios,
solar !i el. (Rodica L"z"rescu, pe coperta a patra)

Semn(al) de carte
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!i a venit !i cea de"a 75"a aniversare a
Organiza"iei Na"iunilor Unite, cu o sesiune
lipsit# de tumult, de anima"ie diplomatic#,

de particip#ri spectaculoase $i de proteste de strad#
pe m#sur#. Apuse au r#mas apari"iile controversate
ale libianului Gaddafi, ale venezueleanului Hugo
Chavez sau ale iranianului Ahmadinejad. Sala Bol"ii
Înstelate nu s%a mai aglomerat pân# la refuz ca s#%l
vad# pe Hru$ciov cum bate cu pantoful în pupitrul
central sau s#%l urm#reasc# pe Yasser Arafat cum
întindea cu o mân# ramura de m#slin a p#cii în
Orientul Mijlociu, agitând amenin"#tor un kala$nikov
în cealalt#. Holurile din preajma
s#lii Adun#rii Generale nu au
mai trepidat în febra întâlnirilor
bilaterale, nu au retr#it anima"ia
aranjamentelor improvizate,
departe de mass%media
interna"ional#, mobilizat#
ca la r#zboi. 

Sesiunea din 2020 ar fi
trebuit s# trimit# un fior de înti%
nerire prin organismul universal,
cople$it de crize, pericole, riscuri
$i e$ecuri la trei sferturi de veac
de la fondarea celei mai cuprin%
z#toare $i ambi"ioase asocieri
interguvernamentale, chemat#
s# gestioneze marile probleme
ale planetei ca un arbitru
impar"ial, cu codul dreptului
interna"ional ca busol# salva%
toare. Considerat# de unii
laborator al p#cii $i de al"ii
fabric# de vorbe, Organiza"ia a
fost constrâns# s#%$i diminueze
exerci"iile de rela"ii publice în
fa"a pandemiei. !efi de stat sau de guvern, mini$tri,
conduc#tori ai unor agen"ii regionale sau universale
au fost nevoi"i s# se mul"umeasc# cu difuzarea unor
mesaje video pre%înregistrate, urm#rite pe ecranele
din sala Adun#rii Generale de câ"iva diploma"i
din fiecare "ar# membr#. În sesiunile precedente
mesajele de politic# general# prezentate in persona
de liderii statelor mari $i mici con"ineau idei, propu%
neri, argumente, acuza"ii $i strategii pentru parteneri
$i adversari. Nu $i la sesiunea anului 2020! Interven%
"iile prezentate între 21 $i 27 septembrie au p#rut
simple note de serviciu, destinate mai mult propriilor
aleg#tori $i mai pu"in mediului politic interna"ional,
sec#tuite de propuneri, proiecte $i proiec"ii de interes
planetar.

Aspectul ofilit al sesiunii curente a fost amplifi%
cat de presta"ia celor cinci membri permanen"i ai
Consiliului de Securitate, care $i%au ap#rat monopolul
decizional $i au sus"inut contra%reforma componen"ei
sale prin respingerea mai vechilor solicit#ri de
modernizare $i de modificare a statutului s#u c#zut
în desuetudine din cauza modific#rilor geopolitice
petrecute de%a lungul celor 75 de ani de la înfiin"area
organiza"iei. 

China a modelat în beneficiu propriu
pandemia dat# omenirii în schimbul
domin#rii lumii. Pre$edintele Xi Jinping a

chemat statele membre s# dea dovad# de solidaritate
pentru recucerirea securit#"ii sanitare pentru to"i,
pentru siguran"a educa"iei tinerei genera"ii nevoite
s# fac# un alt fel de $coal#. „În fa"a virusului ar trebui
s# ne preocupe $i s# r#spundem nevoilor "#rilor în
curs de dezvoltare, mai ales ale celor din Africa”.
(news.cgtn. com/news/2020%09%23/Full%text%Xi%
Jinping%s%speech%at%General%Debate%of%UNGA%
UO7X2dn8Ag/index.html, accesat 8 octombrie 2020)
De unde atâta îngrijorare $i preocupare a liderului
chinez fa"# de situa"ia s#racilor, mai ales a celor
de pe continentul negru? Africa a devenit în ultimele
dou# decenii un domeniu prioritar de expansiune
economic# $i comercial# chinez# pentru ap#rarea
monopolului de"inut de companii private sus"inute
de stat în domeniul resurselor naturale, monopol
care a facilitat domina"ia financiar# în "#rile cu cele
mai interesante resurse. Opt state sub%sahariene
au acumulat o datorie de 80 de miliarde dolari fa"#
de b#ncile chineze$ti, garantate cu resurse naturale

$i servicii: Angola, 27 de miliarde (petrol, diamante)&
Etiopia, 20 de miliarde (cafea, aur, produse din piele)&
Kenya, 10 miliarde (ceai, servicii bancare)& Africa de
Sud, 6,5 miliarde (aur, crom, platin#, uraniu, servicii
financiare $i portuare)& Zambia, 5,1 miliarde (cupru)&
Camerun (petrol, gaze naturale, lemn de esen"#
rar#)& Sudan (gaze naturale, aur, argint, uraniu),
Tanzania (uraniu, gaze naturale, petrol off shore),
fiecare cu câte 3,8 miliarde de dolari. 

Donald Trump $i%a reglat tirul împotriva Chinei
comuniste, acuzat# pe parcursul întregului an c#
a fost sursa pandemiei, c# a min"it lumea $i nu a

anun"at r#spândirea virusului
decât atunci când a fost prea
târziu. !i în mesajul din
Adunarea General#, pre$e%
dintele american a cerut
ca responsabilii chinezi s#
pl#teasc# pentru enormele
pagube aduse întregii
comunit#"ii interna"ionale,
popula"iei lumii, în coniven"#
cu Organiza"ia Mondial#
a S#n#t#"ii. El le%a amintit
partenerilor $i adversarilor
c# "ara sa s%a aruncat în lupta
furtunoas# împotriva virusului
chinezesc, a produs un vaccin
$i o terapie care au redus cu 85
la sut# num#rul îmboln#virilor.
Dincolo de ata$amentul s#u
$i al guvernului american fa"#
de cauza mondial# a s#n#t#"ii,
Donald Trump a reluat mesajul
electoral care s#%i aduc# voturi
pentru un nou mandat. „Dac#
Na"iunile Unite vor s# devin#

o organiza"ie eficient#, trebuie s# se focalizeze
pe adev#ratele probleme ale lumii. Acestea includ
terorismul, asuprirea femeilor, munca for"at#, traficul
cu droguri $i cu persoane, persecu"ia religioas#
$i epurarea minorit#"ilor etnice $i confesionale.”
(whitehouse.gov/briefings%statements/remarks%
president%trump%75th%session%united%nations%
general%assembly, accesat 8 octombrie 2020)

Nici Putin nu a fost mai generos în video%
mesajul s#u $i s%a mul"umit s# reia temele
anului, cum au fost comunicarea dintre

state pe baz# de respect al suveranit#"ii, parteneriatul
euro%asiatic, coridoarele verzi (eliberate de conflicte
$i amenin"#ri armate) $i relansarea Tratatului pentru
reducerea armelor strategice, actual pân# în februarie
2021. În rest, Rusia r#mâne un ap#r#tor al p#cii
universale (ca în Ucraina, Siria, Libia, Armenia?!), un
protector destoinic al libert#"ii statelor $i popoarelor.
„Rusia a declarat un moratoriu privind amplasarea
în Europa $i în alte regiuni a rachetelor cu raz# medie
$i scurt# de ac"iune cu lansare de la sol.” (en.kremlin.
ru/events/president/news/64074, accesat 8 octombrie
2020) O garan"ie cu relevan"# redus#, formulat#
bombastic cu doar zece zile înainte ca pre$edintele
Rusiei s# salute ca un mare eveniment lansarea cu
succes de pe fregata Amiral Gocikov a unei rachete
hipersonice de tip Zircon.

În mesajul s#u, francezul Macron a deplâns, ca
$i pân# acum, soarta celor 37 de milioane de s#raci
ai lumii, dar nu $i a protestatarilor cu veste galbene,
precum $i a celor 40 de milioane de copii r#ma$i
f#r# $colarizare. Tot el a încercat s# aduc# Europa
la ramp# drept campion al justi"iei universale, dat#
fiind ambi"ia Fran"ei de a deveni un lider de facto
al Uniunii Europene dup# Brexit $i dup# plecarea
la pensie a Angelei Merkel în prim#vara lui 2021.
Europei, $i Fran"ei implicit, Macron i%a atribuit merite
în dep#$irea crizei sanitare. „Europa, împreun#
cu partenerii africani, a luat ini"iativa s# ajute "#rile
cele mai vulnerabile s# fac# fa"# pandemiei $i s# le
u$ureze povara datoriilor care afecteaz# economiile
lor $i le amenin"# viitorul”. (diplomatie.gov.fr/en/
french%foreign%policy/united%nations/news%andevents/
united%nations%general%assemblu/unga%s%75th%
session/article/emmanuel%macron%speaks%at%un%
general%assembly/ accesat 8 octombrie 2020)
Probabil c# a fost logica construirii a dou# noi

baze militare la Ménaka
$i Labbézanga în Mali!

Marea Britanie a transmis
prin ministrul de Externe,
Dominic Raab, un mesaj de
numai o pagin# prin care
guvernul conservator, implicat
pân# la risc în negocierea unui
tratat cu Uniunea European# dup# p#r#sirea orga%
niza"iei, sus"inea Proiectul Dezvolt#rii Durabile în
virtutea meritelor istorice ale Regatului prin g#zduirea
primei Adun#ri Generale $i a primelor $edin"e ale
Consiliului de Securitate la Londra înainte de inau%
gurarea oficial# a noului sediu ONU de la New York
în octombrie 1952.

!i alte mesaje de prin toate cele 193 de
state membre au avut o not# repetitiv#,
circumstan"ial#, transmise la Na"iunile Unite

ca o simpl# formalitate. Unul dintre subiectele evitate
cu diploma"ie a fost ofensiva Chinei comuniste pentru
suprema"ia mondial#. Chiar dac# Donald Trump
a atacat direct $i explicit conducerea comunist#
de la Beijing, remarcile sale au r#mas s#ge"i tocite
de campanie, îndreptate prin rico$eu $i împotriva
rivalului, democratul Joe Biden. !i totu$i, nave
militare chineze$ti patruleaz# în continuare zone
controversate ale M#rii Chinei de Sud. China
urm#re$te s# intre în Consiliul Arctic format din
Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia,
Rusia, Suedia $i Statele Unite $i s# devin# din
observator membru cu drepturi depline. O astfel de
modificare de statut le%ar permite navelor comerciale
chineze$ti s# scurteze drumul spre Europa $i America
de Nord pe ruta strâmtoarea Bering, culoarul arctic,
cu o durat# de navigare în curs de extindere din
cauza înc#lzirii globale, care permite circula"ia pe
Marea Barents din iunie în septembrie $i nu doar
în iulie $i august. 

China comunist# provoac# presiuni politice $i
comerciale în Marea Caraibilor. Presa britanic# a
preluat documente guvernamentale care au atribuit
inten"ia Barbadosului de a deveni republic# $i de
a abandona rolul reginei Elisabeta a II%a de $ef al
statului, în urma unor manevre, investi"ii $i campanii
de rela"ii publice orchestrate de Beijing. 

Ofensiva chinezeasc# în bazinul Caraibilor face
parte dintr%o strategie global# de soft power îndelung
experimentat# în Africa. De dou#zeci de ani $i de%a
lungul a $apte edi"ii, Forumul de Cooperare China%
Africa a aplicat linii de dezvoltare ale acestei strategii
cu sprijinul unor contribu"ii de stat de aproximativ 60
de miliarde de dolari dup# cea mai recent# întâlnire
a pre$edin"ilor din 53 de "#ri africane de la Beijing din
2018 (la care nu a participat regatul Swaziland, înc#
fidel regimului din Taiwan). Din punctul de vedere al
intereselor na"ionale, demersurile chineze$ti în Africa
au logica lor, pentru c# Fondul Monetar Interna"ional
a declarat continentul negru în 2019 a doua regiune
cu cea mai rapid# dezvoltare economic# ce poate
s# ating# curând valoarea de cinci mii de miliarde de
dolari, cu un consum de 2100 de miliarde în 2025. 

Dup# acumul#ri spectaculoase în domeniul
resurselor minerale, China s%a implicat tot
mai mult în procesul de urbanizare. A$a se

face c# un procent semnificativ din proiectele majore
africane de infrastructur# sunt executate de companii
chineze$ti sau au finan"are chinezeasc# în condi"iile
în care popula"ia de un miliard o sut# de milioane
de locuitori ai continentului se va dubla pân# în 2050,
iar 80 la sut# din aceast# cre$tere se va înregistra în
mediul urban. Daan Roggeveen, fondatorul grupului
MORE Architecture care a studiat procesul urbaniz#rii
în Africa a afirmat: „În acest moment, pot afirma c#
orice cl#dire major# din ora$ele africane mai înalt#
de trei etaje, orice drum mai lung de trei kilometri sunt
proiectate $i executate de chinezi”. (forbes.com/sites/
wadeshepard/2019/10/03/what%china%is%really%up%to%
in%africa/ accesat 9 octombrie 2020) În prezent, China
este cel mai mare partener comercial al africanilor,
iar volumul schimburilor a dep#$it 200 de miliarde
de dolari în 2019 $i mai mult de zece mii de companii
chineze$ti opereaz# pe continent. 

Aniversare obosit#
Nicolae MELINESCU
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În m!sura în care strategia regimului comunist
va reu!i s"#i aduc" Chinei suprema$ia mondial",
liderii de la Beijing î!i vor folosi pozi$ia ca s"

se implice ferm !i deschis în politica statelor sub#
sahariene pentru ca guvernele lor s" accepte !i
s" protejeze privilegiile companiilor chineze!ti.

Mai multe elemente de politic" economic",
social", tehnologic", geostrategic" ale lumii dovedesc
ca a sosit ora Africii. Nu numai China a sesizat !i a
speculat noua importan$" a celui de#al doilea mare
continent al planetei. Concentrarea sa spre zona
urban" este umbrit" de o amenin$are pe care
chiar industria chinez" a provocat#o: poluarea !i
modific"rile climatice. Cre!terea nivelului oceanului
planetar, înc"lzirea global", schimbarea regimului
de precipita$ii modific" ritmul de executare a unor
proiecte. Pentru marile corpora$ii extracontinentale
chineze, americane, ruse!ti sau din fostele metropole
coloniale, reperele istorice ale Africii nu au valoarea
câmpurilor petrolifere, a minelor de uraniu, diamante,
coltran sau litiu, chiar dac" opera$iunile lor saboteaz"
direct sau indirect pu$inele monumente care s#au
mai p"strat dup" invazii, coloniz"ri !i r"zboaie. 

Patru cercet"tori, Joanne Clarke, Elizabeth Edna
Wangui, Grace W. Ngaruiya !i Nick Brooks, au
elaborat un studiu despre efectele transform"rilor
ambientale asupra unor obiective intrate în patri#
moniul universal UNESCO. (https://qz.com/africa/
1894449/african#world#heritage#sites#are#under#
threat#from#climate#change/ accesat 9 octombrie
2020) Ei au ajuns la concluzia c" aceast" mo!tenire
valoroas" nu numai a africanilor, ci a omenirii în
ansamblu, este pre$ioas" pentru identitatea comu#
nit"$ilor, pentru ap"rarea con!tiin$ei colective !i a
unui stil de via$" f"r" de care nu are loc o dezvoltare
durabil". Din p"cate, un singur procent din cercet"rile
consacrate efectelor schimb"rilor climatice asupra
patrimoniului material universal apar$ine Africii. „Este
unul dintre motivele unei lipse de date cuantificabile
ale impactului schimb"rilor climatice în regiunea
sub#saharian". F"r" o interven$ie semnificativ"
în cazul celor mai importante monumente, acest
tezaur se pierde ca rezultat al impactului schimb"#
rilor climaterice în urm"toarele decenii.” (Idem)

Patrimoniul african este amenin$at din
mai multe direc$ii, provocate de starea
economiilor na$ionale, de influen$ele externe,

de interesele extra#continentale, de expansiunea
agricol", de urbanizare, de conflicte interne, inclusiv
cele militare, ca în cazul Camerunului, de catastrofe
naturale, de explor"rile mineralogice, de jefuirea
!i comer$ul ilegal cu artefacte, de vandalism !i de
neglijen$". Schimb"rile climatice asociate cu înc"l#
zirea global" antropogenetic" au devenit un risc

profund pentru monumentele Africii. Actualele
modific"ri risc" s" m"reasc" temperatura aerului cu
pân" la trei grade Celsius pân" în 2100, comparativ
cu perioada preindustrial". 

În contextul african, Elizabeth Chilton !i Randall
Mason (A Call for Social Science of the Past,
Electronic Document, NSF, http://nsf.gov/sbe/
sbe_20209/ Index.cfm) au definit patrimoniul conti#
nentului ca o gam" complet" a tradi$iilor, monumen#
telor, obiectivelor, a!ez"mintelor !i a culturii materiale
mo!tenite de societate, precum !i activit"$ile contem#
porane, cuno!tin$ele, în$elesurile dar !i comportamen#
tele desprinse din ele.

Modificarea caden$ei sezoanelor secetos !i
ploios amenin$" una dintre tehnicile tradi$ionale
de construc$ie, foarte popular" în zona Sahel de la
Atlantic, de#a lungul centurii sub#de!ertice, pân" la
coasta estic" a Sudanului. Este vorba de construc$ii
din chirpici tencuite cu p"mânt. Majoritatea cl"dirilor
sunt locuin$e sau a!ez"minte de cult care poart" cu
ele mesajul !i semiotica unor civiliza$ii ignorate în
timpul coloniz"rii europene. Rezisten$a !i durabilitatea
lor depind de varia$iile de temperatur" !i de frecven$a
precipita$iilor. Tehnica folosirii chirpiciului pentru
conservarea unui limbaj tradi$ional a dec"zut din
cauza neglij"rii conserv"rii monumentelor existente.
„Exemple magnifice ale acestui stil mai pot fi întâlnite
de#a lungul rutelor dintre Burkina Faso !i Ghana,
între Mauritania !i Ghana, sau la marea moschee
din Djenné în Mali care con$in un limbaj vizual bazat
pe me!te!ug !i pe mesajul de durabilitate !i continu#
itate.” (Charlotte C. Joy, The Politics of Heritage
Management in Mali: From UNESCO to Djenné,
Routledge, London, 2016)

Efectele polu!rii, aflate la originea modifi#
c"rilor climatice, sunt evidente în toat" Africa
!i pu$ine ini$iative, majoritatea interna$ionale,

au reu!it s" reduc", dac" nu s" opreasc" deprecie#
rea monumentelor de patrimoniu din interiorul con#
tinentului !i de#a lungul litoralului oceanic. Eroziunea
malurilor !i cre!terea nivelului Atlanticului !i al
Oceanului Indian au afectat deja situri istorice.
Cetatea roman" Sabratha, de pe coasta libian",
!i forturile de pe malurile ghaneze ajung treptat în
mare. Pân" în 2050, Guineea, Gambia, Nigeria,
Togo, Benin, Congo, Tunisia, Tanzania !i insulele
Comore vor fi expuse unui risc major de eroziune a
coastelor în urma cre!terii nivelului M"rii Mediterane
!i a oceanelor limitrofe continentului. 

Sate !i ora!e legate de re$elele comerciale swahili
de la Oceanul Indian sunt !i ele expuse unor pierderi
dramatice. A!ez"ri din Mozambic, de pe insula
Zanzibar, din Kenya !i din Madagascar nu numai c"
risc" s" fie înghi$ite de valuri, dar nici m"car nu pot

spera la o salvare. Autorit"$ile din zonele respective
se lupt" prin mijloace insuficiente cu catastrofe
naturale, cu expansiunea terorismului jihadist,
cu monopolul rapace al corpora$iilor multina$ionale,
cu migra$ia intern" for$at". 

Ora!ul vechi Lamu din Kenya, centru medieval al
culturii swahili, locuit f"r" întrerupere de !apte secole,
este expus pentru c" au fost distruse p"durile litorale
de mangrove care protejau $"rmul, ca s" fac" loc
unui port nou. Monumentele ora!ului au r"mas
expuse în calea curen$ilor umezi dinspre ocean !i
invaziei de fungi !i microorganisme. Ora!ul sudanez
Suakin, vechi de 3000 de ani, centru comercial la
Marea Ro!ie, se afl" !i el în pericol. „Ceea ce !tim
cu siguran$" este c" $"rmul african al M"rii Ro!ii
va suferi în urm"toarele decenii din cauza varia$iilor
anormale de temperatur" !i umiditate, ceea ce
înseamn" c" tot ceea ce a supravie$uit de#a lungul
secolelor va fi pierdut în câteva zeci de ani, f"r"
o interven$ie specializat" salvatoare.” (eastanglia.
academia.edu/Joanne Clarke) Cercet"toarea citat"
a constatat c" mai multe localit"$i unice de patrimoniu
au fost plasate pe corali, pe nisip sau pe aluviuni cu
eleva$ii mai mici de zece metri fa$" de nivelul m"rii.
Este cazul insulei Ibo din arhipelagul mozambican
Quirimbas, al insulelor kenyene Shanga !i Pateu,
al localit"$ii Pemba !i al ruinelor tanzaniene Kaole,
al vechiului ora! Mahilaka din Madagascar. O
combina$ie dintre structura geologic" !i eleva$ia
joas" fac ca aceste situri s" fie extrem de vulnerabile
în fa$a eroziunii $"rmurilor.

Sunt exemplele cele mai dramatice !i mai
urgente. Ca ele înc" mai exist" nenum"rate
altele atât în zonele litorale, cât !i în interi#

orul continentului. Supravie$uirea lor ar ajuta la
consolidarea interesului interna$ional pe care l#a
provocat revenirea Africii în actualitate, dar nu dato#
rit" patrimoniului civiliza$iilor materiale. Salvarea lor
de expansiunea agresiv" a schimb"rilor climatice
depinde de voin$a politic" !i de acceptarea faptului
c" tezaurul universal nu poate s" cuprind" în tota#
litate dimensiunea gigantic" a spiritului omenesc
doar prin protejarea palatelor europene, a templelor
asiatice sau ale Americii Latine. Lor li se adaug"
comorile spirituale africane, pu$in cunoscute !i înc"
!i mai pu$in studiate, dar care ofer" un volum cople#
!itor de m"rturii despre civiliza$ii !i tradi$ii uitate, care
sunt totu!i parte a crea$iei materiale omene!ti.

Din aceast" perspectiv", imaginea Africii creative,
inovatoare, original", divers", diferit", p"strat" !i
promovat" ca parte valoroas" a aventurii cunoa!terii
omene!ti, îi d" noble$e !i generozitate în fa$a gene#
ra$iilor actuale !i a celor ce vor veni.

Vasile Szolga, Destin, roman, Editura Betta,
Bucure"ti, 2020

O poveste de dragoste din deceniul anilor ’60
(dar dragostea se manifest" la fel indiferent de epoc"
!i regim), o poveste de dragoste adev"rat" între dou"
persoane (obi!nuite pentru deceniul al !aptelea al
secolului trecut), cu un sfâr!it tragic.

Unele din informa$iile care stau la baza acestei
pove!ti le#am auzit din relat"rile unor rude apropiate
ale uneia din cele dou" personaje !i, de asemenea,
din însemn"rile, ajunse în posesia mea, de la
personajele principale. Evident c" numele !i locurile
sunt schimbate, iar nu toat" povestea corespunde
întru totul adev"rului istoric. Imagina$ia mea a

intervenit, f"r" îns" a altera esen$a pove!tii
de dragoste a celor dou" personaje. (Autorul,
în Cuvânt#înainte)

Cristina #tefan, !coala deschis", Editura
Semne, Bucure"ti, 2020

Volumul acesta reune!te articolele publicate
de mine între anii 2018 !i 2019, în revista Tribuna
înv!"!mântului. (…) O lucrare de acela!i gen a ap"rut
în anul 2016, la Editura Ars Docendi, a Universit"$ii
din Bucure!ti: Convergen"e educa"ionale. Aceasta
a fost urmat" de o alta, în anul 2018: #coal! $i
post%adev!r, tip"rit" la Editura Semne. Cartea
de fa$" este cel de#al treilea volum. 

În societatea contem#
poran", ne#am obi!nuit
s" consider"m c" !coala
reprezint" un centru de
resurse educa$ionale pentru
comunitate !i, ca atare, ea
este o institu$ie de cultur"
principial receptiv" la nevo#
ile de formare, informare
!i consiliere ale copiilor,
adolescen$ilor, dar !i pentru
p"rin$ii acestora, în general. 

Ca dasc"li, nu putem
concepe c" !coala ar putea
fi închis". Dac" acest fapt
s#ar întâmpla, atunci noi nu

ne#am putea împlini menirea profesional#uman".
(Autoarea, în Cuvânt#înainte)

Marian Nencescu, Delicii istorico#literare,
Editura Detectiv Literar, Bucure"ti, 2020

Am adunat în aceast" nou" carte, scris", evident,
cu premeditare, cum am mai f"cut#o !i alt"dat",
câteva texte de suflet, pe care le#am numit, generic,
Delicii istorico%literare. Nu m#am limitat doar la
literatur", ci am c"utat adev"rul general#uman
oriunde mi s#a p"rut c" îl identific, în art", filosofie,
în istoria culturii, ori în scrieri mai mult ori mai pu$in
ocazionale, dar purtând, cu siguran$", pecetea
autenticit!"ii. Firesc, am ordonat alfabetic interven$iile
mele, dându#le un început !i un sfâr!it, jalonat de
dou" eseuri#cheie, semnificative pentru concep$ia
mea literar#estetic". Construc$ia textelor ilustreaz"
ceea ce am sus$inut întotdeauna, anume c" liniile
de interes urm"rite, într#un demers critic, sunt ideile.
Personal, am avut bucuria s" cunosc, de#a lungul
timpului, mul$i scriitori, gânditori, arti!ti fascinan$i,
cu un orizont cultural enciclopedic. Au fost chiar
mai mul$i decât am putut eu s! dau sama, în textele
publicate. Acelora despre care n#am scris înc",
le r"mân dator. Fiecare, în felul s"u, mi#a transmis
un mesaj. Dac" l#am în$eles, r"mâne ca (!i) aceste
rânduri s" fie m"rturie. %i, cum limita dintre loisir
!i profesionalism este foarte fragil", nu#mi r"mâne
decât s" sper c", în întregime, aceast" carte este
o secven"! de via"! literar! $i cultural! pe care,
împreun", scriitori !i public, o tr"im cu pasiune.
Cu acest gând, ofer în dar aceast" carte dublurii
mele eterne, Cititorul. (Autorul pe coperta a patra)

Semn(al) de carte
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Cine n!a auzit de grecoaica
aceea, al c!rei nas de"ar fi
fost un pic mai scurt, #i lumea

ar fi ar!tat cu totul altfel? $i dac! spune
asta chiar Blaise Pascal în ale lui
Pensées, cum s! nu c!dem pe gânduri
#i s! ne"ntreb!m #i noi ast!zi, în anul
de dizgra%ie 2020, când lumea pare
cuprins! de streche pandemic!, cum
ar fi fost s! fie via%a pre p!mânt dac!
în anul 48 de dinainte de Zeul Acela
pe care L"am r!stignit din pricin! c!
prea vorbea despre iubirea de oameni
când ura î#i ascu%ea de zor t!i#ul,
marele Iulius Cezar n"ar fi fost p!lit de
amor pentru feti#cana aceea din stirpea
Ptolemeilor, prea de tot nurlie #i deloc
prostu%!, pe care a f!cut"o el regin!
a Egiptului? 

$i fiindc! m!ritul imperator, prins
la ananghie de grecoteii generalului
Achilas care voiau, nici mai mult, nici
mai pu%in, decât s! le captureze
r!zboinicilor romani navele #i s!"i lase
s! se întoarc! la Roma per pedes
(dac! nu hot!rau ei s! negocieze cu
zeul Neptun înlesnirea de a emigra
de"a pururi în infernul albastru), a
ales s!"#i incendieze ambarca%iunile,
iat! o m!sur! care i"a dat nasului
Cleopatrei nem!sur!…

Pentru c! focul, pârdalnicul, a
mistuit #i depozitele de grâne ale
arsenalului maritim #i, mai cu seam!,
vestita Bibliotec! din Alexandria cu ale
sale peste patru sute de mii de volume
care cuprindeau întreaga în%elepciune
a lumii de pân! la nemintea înamo"
ratului imperator. 

C! dup! ce s"a ales scrumul de
navele cuceritorilor #i de bibliotec!,
preafrumoasa Cleopatra i"a oferit
tomnatecului suspin!tor imperial o
thalamegos din zestrea ei de gondolete
egiptene ca s! fac! el o plimbare pe Nil
#i s! uite de"ale lumii griji la umbra de
r!coare a ochilor ei de jaruri, aceasta
îl va fi f!cut pe Cezar s! cread! c!
Paradisul exist!. Dar trebile imperiului
ca un infern de patimi îi reclamau
prezen%a la Roma. Urmarea se #tie.
Cleopatra i"a d!ruit lui Cezar un fiu
pe care l"a numit Cezarion – Cez!ric!
adic!, pe care avea s! i"l aduc! lui
la Roma printr"un ceremonial demn
de regina reginelor.

Plutarh istoricul (o fi fost pu%in
misogin?) nu acord! prea mult spa%iu
în scrierile sale importan%ei Cleopatrei
pus! #i ea pe r!zboaie. Dar adast!
cu prec!dere asupra lui Marc Antoniu,
bra%ul viguros al lui Cezar #i locote"
nentul s!u viteaz, care, dup! asasi"
narea acestuia, amestecat în
comploturi #i politic!, face ce #tia
dintotdeauna s! fac! – lupt! cu
adversarii, dar cade în final r!pus,
devastat de iubire pentru purt!toarea
de nas... înalt. 

Acela"i foc mistuitor de inimi
a cuprins"o #i pe ea. $i ea
îi f!cu pe dat! doi b!ie"i (ce

n"au apucat s! creasc! mari pentru
c! otrava #i palo#ul erau #i pe atunci
foarte eficiente), pe lâng! o fat! –
Cleopatra Selena, de care aveam s!
aflu #i eu prin anii ’80 de mai ieri #i,
a c!rei locuin%! de pe urm! aveam
s"o vizitez cu ocazia primei excursii
peste hotare de care am avut parte
în regimul acela me#ter la colivii. 

Dac! acestor doi mari îndr!gosti%i,
Antoniu #i Cleopatra, le"a fost dat s!
se adauge eternelor umbre însemnate
cu pecetea iubirii la care râvnesc de"a
pururi muritorii de când cu izgonirea
primilor p!c!to#i din Paradisul care nu
le oferea decât poame într"un primum
vivere f!r! nicio n!dejde de ceva nou
într"un deinde, povestea Micii Cleopatra
o spun ast!zi turi#tilor ajun#i prin
Algeria doar ghizii, cu o drastic!
economie de cuvinte.

Iat"o a#a cum am auzit"o #i eu:
Cleopatra Selena a fost fiica vestitei

regine a Egiptului, Cleopatra, #i a iubi"
tului ei Marc Antoniu. Frumuse%ea Micii

Cleopatra l"a f!cut s!"#i piard! capul
pe tân!rul #i viteazul legionar „roman”
Gybou, educat la Roma #i trimis în
fruntea unei legiuni s! cucereasc!
ce"o putea #i el din Africa. A#a a ajuns
el la Tipasa, unde a luptat cu vitejie cu
popula%ia b!#tina#!, a cucerit zona #i,
ca orice roman înving!tor, cuceritor de
teritorii, s"a apucat de construit temple,
apeducte #i ce mai #tiau arhitec%ii
lor. Dar adev!rata mare cucerire pe
care o face Gybou este descoperirea
r!d!cinilor propriului s!u arbore gene"
alogic în care era #i el mugur nou
pe o r!murea, ars de soarele Africii,
mângâiat de selena – doamna m!rilor
#i$a nop"ii, vr!jit de Cleopatra Selena,
pe care o vr!je#te la rându"i #i nu
întârzie s! #i"o fac! so%ie. 

Chemarea str#bunilor africani
îi înarmeaz! bra%ul de ast!
dat! împotriva romanilor, îi

învinge, fiindc! le #tia felul de a lupta,
c! doar instruirea militar! îi era roma"
n!, #i se proclam! rege al %inutului
acela  de la %!rmul Mediteranei. 

Ca orice rege cu r!d!cini în nisipul
de#ertului, el s"a îngrijit #i de ridicarea
unei piramide care s!"i asigure via%a
cea însemnat! cu eternitate. Cea
dintâi piramid! ridicat! de el (#i
singura, fiindc! timpul n"a fost #i nu
este r!bd!tor!) era destinat! dragei lui
Cleopatra Selena. Arat! ast!zi ca un
%est imens aruncat pe vatra încins! de
soarele de la Tipasa, în care bate de
veacuri vântul pustiului #i al p!r!sirii.

Cercet!torii, istoricii, legenda spun
c! pe vremea când au ajuns vandalii

prin aceste %inuturi, Cleopatra Selena
ar fi… profitat de trecerea lor, „plecând”
din acel loc cu patru u#i false #i nicio
ie#ire, luându"#i grijulie toate bijuteriile
#i obiectele de utilitate domestic! #i
religioas! care o înso%eau. Se întâm"
pla aceasta, desigur, mult dup! ce
alc!tuirea omeneasc! numit! Gybou
fusese capturat de romani #i asasinat,
trupul lui ajungând praf #i pulbere în
ciclul elementelor.

Unul din fiii lui i"a urmat la tron
pentru cincisprezece ani, dar a fost
#i el capturat #i apoi ucis în anul 39
era noastr!, de mercenarii lui Caligula.
Astfel, lan%ul de asasinate cu care este
prins! istoria lumii mai adaug! o za la
cele multe cu care Caligula Imperator
(care #i"a f!cut calul senator!) #i al%i
nebuni de m!rire au %inut s!"#i
marcheze trecerea sub soare.

Dup! vandalii care vor fi intrat,
ei #tiu cum, în piramida f!r! u#i (c!
doar nu le"o fi deschis capul îns!#i
Cleopatra Selena!), a fost rândul
turcilor s! dea (f!r! folos!) câteva
bobârnace imenselor blocuri de piatr!.
Apoi s"a a#ternut o lung! t!cere. 

Abia în secolul al XIX"lea francezii
(al%ii care se credeau st!pâni ai lumii!),
care colonizaser! Algeria din anul
1830, au f!cut cercet!ri arheologice
care au dus, între altele, #i la desco"
perirea mormântului Cleopatrei Selena,
îns! nimic nu indica faptul c! acesta
ar fi fost #i „locuit” vreodat!.

Ast#zi, când p#trundem #i noi
prin îngustul labirint deschis
spre inima piramidei, trecerea

pe sub prea joasele por%i ne oblig! s!
ne amintim de sciatica dr!gu%! care
ne înso%e#te cuminte #i fidel!, sufl!m
în mâini s! ne dezmor%im degetele
#i nu mai #tim dac! frigul care ne
cuprinde n"o fi cumva suflul mor%ii
care s!l!#luie#te pe aici #i pe care
noi o tulbur!m cu insignifianta noastr!
adiere de via%!. De#i urcu#ul pe sc!rile
înclinate este mai greu, graba cu care
îndemn!m s! ajungem la lumina
soarelui e semn sigur c! ve#nicia
nu ne prie#te. 

Soarele de afar! ne ia în primire
#i ne în%eap! cu s!ge%i de jar. Nici
a#a nu"i bine! 

Nu departe de impozanta piramid!"
%est a Cleopatrei Selena (#i nici a ei!) –
un cimitir al oamenilor simpli – ni#te
pietre mici, albe, amintind de forma
ferestrelor de la casele viilor, ca într"un
joc de copii c!rora nisipul le este mar"
mur! pentru ridicarea efemerelor lor
castele.

Cic! UNESCO ar fi hot!rât s! reia
cândva pe aici cercet!rile, cu aparatur!
modern! de investiga%ie, ca s! ne
spun! (dup! ce se vor dumiri arheologii
piramidofili) cine, #i de când, #i dac!,
odihne#te acolo #i cu ce aur!rii va fi
plecat cu luntrea lui Caron pe apa
mor%ilor spre via%a ve#nic!… Dar deo"
camdat! omenirea este mult prea
prins! cu bruma ei de existen%!, în
vreme ce mai marii lumii pretind c!
nu"#i permit s! iroseasc! fonduri pentru
astfel de mofturi, sumele piramidale
agonisite din… muncu#oara lor abia
ajungându"le pentru realizarea unor
arme ultra"performante de distrugere
în mas! din marele r!zboi al stelelor
oarbe ca joc de"a moartea care se

preg!te#te
Planetei Albastre
ca o portocal!.

Ast!zi, la
Tipasa, doar
umbra Micii Cleopatra în piramida
ridicat! pentru ea #i splendidele ruine
ale unei orgolioase civiliza%ii de peste
dou! mii de ani stau m!rturie de geniul
arhitectonic al celor care #i"au împletit
existen%a #i cu regatul Dacilor, cu un
Decebal, cu un Traian, cu un Apolodor
din Damasc, dar #i cu un Gybou r!z"
boinic #i o Cleopatra Selena de dragul
c!reia sufletul regelui s!u va fi aflat
nu doar ce înseamn! iubirea, ci #i
ce adânci sunt r!d!cinile care"l leag!
pe om de neamul c!ruia îi apar%ine
cu toate fibrele sufletului.

Trecem prin muzeul care
ad!poste#te sub cerul liber
ruinele unor construc%ii

milenare, ului%i de frumuse%ea unor
mozaicuri de un des!vâr#it rafinament
care împodobeau pavimentul vilelor,
templelor, iar gândul meu pus pe #otii
nu poate s! nu le compare cu „ferme"
c!toarele” linoleumuri care înnobileaz!
vastele noastre apartamente confort II...
sporit cu un parfum de mucegai în ara"
bescuri unicat. Mozaicurile sunt expuse
vertical, astfel ca, tot privindu"le, s!
sim%i c! te înal%i cu ele, spre ele, pân!
la a atinge cu mintea acele ne#tiute
mâini de arti#ti care #i"au înscris
anonimatul în astfel de splendori.

Fortul este pavat cu dale de piatr!
care p!streaz! urmele carelor romane
care vor fi tot c!rat (#i de pe"aici!)
bog!%ii de care Roma p!rea s! nu
se poat! s!tura vreodat!. În ieslele
ca ni#te lighene de piatr! turtite,
vântul adusese câteva fire de nisip…
Où sont gr!un%ele d’antan?... 

Arena circului p!streaz! ecoul
urletelor de fiar!, al mul%imii pentru
care jocul de"a moartea r!mânea cel
mai frumos spectacol, al luptei dintre
gladiatori, al plânsului victimelor…
Sau poate e doar vântul… 

Goale acum imensele vase de ce"
ramic! în care erau p!strate cerealele,
uleiul #i vinul, impun!toare coloanele
de marmur!, cioplite/#lefuite cu art!,
ornamentele, turnurile de paz! pe zidul
dinspre mare, pe o distan%! de #apte
kilometri. Iat! #i vestigiile bisericii unde
se ardeau mor%ii sau erau îngropa%i de
vii condamna%ii la moarte, nu înainte de
a fi îngenunchea%i, cu picioarele legate.
Arta uciderii nu cunoa#te limite. Duse
dincolo de orice închipuire a bestiali"
t!%ii, crimele (înc! nepedepsite!!) f!cute
de comuni#ti asupra vârfurilor intelec"
tualit!%ii, politicii, armatei, diploma%iei,
#tiin%ei #i credin%ei cre#tine din
România. Dar asta e alt! poveste.

De la biseric# (de ruinele
ei de la Tipasa vorbesc!),
ajungem la casele de pl!cere

însemnate cu „scoica” feminin! ori
cu „felinarul” masculin stins/sculptat în
u#a de la intrare – semn al desfrâului
dintr"o lume nebun!, nebun!, nebun!,
care #i"a p!strat cu sfin%enie „altarele”
pentru prestatorii celei mai vechi
meserii din lume #i, bineîn%eles,
pentru „închin!torii” la ele.

Cleopatra Selena 
sau Mica Cleopatra

Paula ROMANESCU
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În articolele anterioare,
am încercat s! argu"
mentez ipoteza c!

puteri #i con#tiin$e superioare,
extrem de vechi, pe care le
numisem hiperciviliza$ii, ar
putea s! monitorizeze evolu$ia
noastr!, poate chiar de sute
de milioane de ani, a#teptând

s! ne maturiz!m. În episodul de luna trecut! am
mai sugerat c! una dintre coordonatele maturiz!rii
omenirii ar fi ie#irea din condi$ia animalic!, surcla"
sând motiva$iile biologice, posesie, teritorialitate,
perpetuarea speciei, agresivitate etc., prin motiva$ia
specific uman! a frumosului, în mod particular,
prin frumosul uman, al!turi de opusul s!u, urâtul.
Prin percep$ia frumosului în$elegeam reflectarea –
emo$ional!, con#tient! #i implicând liberul"arbitru –
armoniei lumii, precum #i a celei dintre om #i lume.

M! întrebam, între altele, de ce oare conceptul
de „frumos uman” este atât de rar men$ionat în
cultura noastr!, dat fiind c! el ar putea unifica multe
atribute ale calit!$ilor umane autentice #i ar putea
clarifica concepte fundamentale, cum ar fi binele
#i r!ul, sau iubirea.

Iubirea este, în$eleas! astfel, înclina$ia fireasc!,
dezinteresat! a unei fiin$e umane de a identifica,
a cultiva, a proteja #i a promova frumosul care
înmugure#te sau se manifest! în preajma sa.
Ea provine exclusiv din nevoia specific omeneasc!
de frumos, deci nu din obi#nuin$!, din teama de iad,
ori din speran$a unei recompense divine, #i este o
pornire altruist!, care se manifest! adesea în deplin
anonimat #i nu este evocat! nici m!car pentru
a te l!uda fa$! de tine însu$i. 

Iubirea este îndreptat! c!tre oamenii care posed!
frumuse$e uman!, dar #i spre frumosul creat de ei.
Este firesc s! iubim toate cele ce ies din mâinile
semenilor no#tri, s! nu le stric!m, s! nu le irosim,
începând cu pâinea de pe mas!, ori cu o floare
plantat! în gr!din! #i terminând cu o carte, sau cu
visurile unui copil de a realiza ceva în via$!. Toate
obiectele #i crea$iile omene#ti au în ele, mai mult
sau mai pu$in, o scânteie demiurgic!, deci merit!
s! le iubim, s! nu le risipim #i s! le p!zim de
distrugere ori dec!dere. 

În mod recursiv, un om este frumos #i în m!sura
în care este capabil de iubire, adic! are capacitatea
de a aprecia frumuse$ea altor oameni, frumuse$ea
crea$iilor lor. El este frumos în m!sura în care poate
s! înfrumuse$eze via$a altor oameni #i s! ocroteasc!
– pân! la sacrificiu – frumosul autentic, actual sau
poten$ial. 

Evident, iubirea despre care vorbim nu
este aceea#i cu iubirea fizic!, ata#amentul
sexual, ori chiar cu protec$ia familiei. Fire#te,

iubirea noastr! ar putea fi mai intens! fa$! de rude,
fa$! de prieteni, de locul na#terii, de limba, cultura,
ori $ara natal!. Dar aceast! iubire nu este autentic!
decât dac! este înso$it! cel pu$in de str!dania de
a în$elege #i de a iubi, la fel de mult, întregul frumos
al umanit!$ii de pe glob, acela al tuturor celorlal$i
oameni #i al tuturor culturilor de pe P!mânt. Iar
dac! iubirea de $ar! ar fi folosit! ca pretext pentru
a exclude sau chiar a nimici frumosul celor care nu
sunt de acela#i neam, ori de aceea#i religie, acest
gest nu mai poate fi numit – în sensul de mai sus –
iubire, fiind doar o form! umanizat! a teritorialit!$ii
#i a spiritului de hait!, mo#tenite de la str!mo#ii no#tri
necuvânt!tori. 

Iubirea genereaz! – între oamenii care posed!

acest sentiment – un „feed back pozitiv”, o emula$ie
întru în$elegerea #i cultivarea frumosului #i a binelui.
Iubirea – a#a cum am definit"o – nu este înn!scut!%
ea se maturizeaz! printr"un efort îndelungat de
cunoa!tere afectiv", desf!#urat! în mijlocul altor
oameni #i al mo#tenirii l!sate de înainta#i. E un
proces în care, la fel ca în cazul cunoa#terii con"
ceptuale, unii exceleaz!, în timp ce al$ii r!mân
repeten$i sau chiar analfabe$i. 

Iubirea aproapelui, în sensul defini$iei de mai sus,
genereaz! binele autentic f!cut aproapelui, atât ca
gest, cât #i ca no$iune etic!. &i, prin oglind!, urâtul
spiritului uman ne permite s! ajungem la definirea
conceptului de r"u.

Aceast! leg!tur! între frumos, iubire #i bine au
perceput"o #i grecii antici atunci când vorbeau despre
kalokagathia (de la kalos – frumos #i agathos – bun,
virtute). De asemenea, Aristotel a v!zut o rela$ie între
frumuse$e (kalon) #i virtute, argumentând, în Etica
Nicomahic", despre faptul c! „Virtutea vizeaz!
frumosul”. 

Din aceast! perspectiv!, remarc!m c!,
din p!cate, foarte mul$i oameni nu cunosc
iubirea #i facerea de bine autentice, deci

pe cele care nu se realizeaz! mecanic sau din
interes, fie #i unul dup! moarte. Mai exist! #i al$ii,
pu$ini, care se opun con#tient iubirii, nu doar pentru
c! n"o în$eleg, ci #i pentru c! simt c! le perturb!
comportamentele primitive. Prin faptul c! nu vor ezita
s! nimiceasc! frumosul dac! acesta st! în drumul
scopurilor lor egoiste, ei întruchipeaz! r"ul !i urâtul
uman, care trebuie îngr!dite în ac$iunile lor. 

Dar ace#ti termeni ar putea s! ne #i induc! în
eroare. Mul$i oameni, urmând tradi$ia maniheist!,
adânc înr!d!cinat! în religiile #i mentalit!$ile actuale,
simplific! lucrurile #i transform! „binele” #i „r!ul”, din
calit!$i ale unor ac$iuni umane, în entit!$i personificate
(The Good and The Evil). În acest fel, foarte u#or
„r!ul” poate deveni eticheta unor fiin$e umane sau
grupuri de oameni. Toate r!zboaiele, religioase sau
na$ionaliste, dar #i multe alte conflicte #i acte barbare,
au func$ionat dup! aceast! logic!, justificând mani"
fest!ri animalice #i atrocit!$i în care, pentru fiecare

dintre p!r$i, „r!ul” era cel din tab!ra advers!, iar
frumosul uman era totalmente ignorat.

În toate domeniile la care m"am referit în articolele
anterioare, termenul de iubire (eventual #i sub forma
de dragoste) revine obsesiv. Îl putem g!si citat în
c!r$ile religioase, în apari$iile sfinte, în relat!ri ale
întâlnirilor OZN, în experien$ele mor$ii iminente, în
întâlnirile cu o „Fiin$! de Lumin!” #i a#a mai departe.
Spre exemplu, John Mack scria: „Care este viziunea
viitorului posibil al omenirii pe care cei r!pi$i ni l"au
adus din întâmpl!rile lor? ... Principiul de leg!tur!,
for$a care extinde con#tiin$a noastr! dincolo de noi
în#ine pare a fi iubirea.”

Doctorul Dumitru Constantin"Dulcan,
vorbind despre relat!rile persoanelor
revenite din a#a"numita „experien$! a mor$ii

iminente”, scrie c! „Majoritatea celor care au avut
o experien$! a mor$ii clinice spun c! în clipa în
care s"au aflat în fa$a Fiin$ei de Lumin! au sim$it
o «dragoste absolut!, total! #i infinit!»”. „Fiin$a
de Lumin!... este, de fapt, numai iubire, blânde$e,
în$elegere, bucurie, însufle$ire. Nici urm! de fiin$a
dur!, amenin$!toare, r!zbun!toare #i acuzatoare,
cum este descris! tradi$ional... F!r! excep$ie, to$i
cei care au fost în lumea celest! descriu o alt!
imagine a lui Dumnezeu decât cea tradi$ional!.”
Tot el spune c! „Dumnezeu este, în primul rând
iubire”, ori „Scopul vie$ii îl constituie iubirea #i
cunoa#terea”, ad!ugând despre Iad c! „e un spa$iu
imaginar în care vor r!mâne temporar #i nu definitiv”.

La aceast! iubire (sau dragoste) se gândea,
f!r! îndoial!, #i Apostolul Pavel când scria: „R!mân
acestea trei: credin$a, n!dejdea #i dragostea% iar mai
mare dintre acestea este dragostea” (Cor I, 13,13).
Mi se pare cutremur!tor! Pentru Apostolul Pavel,
iubirea/dragostea era mai important! decât n!dejdea
(în via$a de apoi, în a doua venire a lui Iisus etc.)
#i chiar decât credin$a (în cele ale religiei cre#tine)! 

Tâlcul ar putea fi c! Divinitatea ori alte con#tiin$e
superioare ne iubesc pentru c! vor iubire între noi
#i iubire pentru frumosul pe care îl cre!m, devenind
astfel, cu to$ii, mai frumo#i. Dar cred c! ar dori ca
aceast! iubire s! nu vin! dintr"o porunc!, ci ca
o pornire izvorât! din adâncul con#tiin$ei fiec!rui
p!mântean #i asumat! prin liber"arbitru, ceea ce
se va #i întâmpla, în mod firesc, dac! vom înv!$a
s! pre$uim cu to$ii frumosul uman. În acela#i mod,
iubirea c!tre con#tiin$ele superioare va izvorî din
bucuria în$elegerii unui frumos mai înalt decât cel
omenesc, nicidecum dintr"o supunere înfrico#at!.

Dac! revenim la ipoteza hiperciviliza$iilor, în$ele"
sul comun al tuturor acestor idei este c! un obiectiv
esen$ial al maturiz!rii omenirii, c!tre starea în care
s! se poat! întâlni, fa$! în fa$!, cu con#tiin$ele
superioare, pare a fi generalizarea iubirii autentice
între oameni, aceea bazat! pe frumosul uman.
Mi se pare plauzibil c! omenirea va fi considerat!
matur!, de c!tre cei care a#teapt! acest lucru, doar
atunci când ne vom fi ridicat pe acel palier pe care,
pentru fiecare om, cea mai important! motiva$ie
va deveni frumosul uman, producând implicit, f!r!
alte premise, binele, dup! ce a biruit mobilurile, de
sorginte animalic!, ale agresivit!$ii #i posesiei. Iat!
un obiectiv care ar merita s! fie luat în considerare
pentru viitorul omenirii.

Poate c! aceast! stare de lucruri este, de
asemenea, un „fruct a#teptat” de con#tiin$ele supe"
rioare. Nu este exclus s! fie chiar fructul cel mai
dorit. (Va urma)

Dup! o astfel de trecere, în m!sur! s! ni se întineze #i sufletul,
#i gândul, un popas la terme nu numai c! n"ar avea cum s! strice,
dar este foarte binevenit. Observ!m cu interes major (#i noi minore!)

#an$urile în piatr!, echivalente cu tuburile de fier ori plastic de la canaliz!rile
noastre mult performante în spargeri, prin care circula aburul purificator sau
apa fierbinte, cald!, c!ldu$!, rece, de a c!rei între$inere se ocupau sclavii. 

Ni"i închipuim pe extenua$ii de lupte sexuale abandonându"se binef!c!toarei
b!i de aburi, a#eza$i/pr!v!li$i pe „prichiciul” de piatr! precum regii Fran$ei pe"a
lor chaise percée când naturalia, care numai turpia nu este, le"o impunea…
&i cum #edeau ei a#a unii lâng! al$ii, într"o total! transparen$!, nemaiavând
nimic (de) ascuns, r!mâne foarte de în$eles c!, a#teptând s! tot fug! irrepara#
bile tempus, începeau s! dezbat! în #oapt!, la ureche, croindu"le poate #i din
pumnale #i pocale, marile probleme ale cet!$ii – intrigi, comploturi, tr!d!ri, #pag! 

(a se citi comisioane!), asasinate, reconcilieri, alian$e, declara$ii de amor corect
politic, cum i se zice ast!zi acestei abera$ii fiziologice, l!sându"se toropi$i de vraj!,
în vreme ce aburul le mângâia în mod pl!cut orificiile (ale urechilor!). Baia era
urmat! de un masaj f!cut de regul! de mâinile bune la toate ale sclavelor #i
mai cu seam! ale sclavilor cu trup sculptural, de abanos catifelat, tare, rezistent
la t!v!leal!...

Cineva din grup remarc!: 
– Ce mult se mai sp!lau #i romanii !#tia! Ca nem$ii în timpul r!zboiului.
&i ghidul: – Pentru c! orice r!zboi murd!re#te. Este o mizerie. 
Cât timp îi va trebui omenirii s! se spele de toat! mizeria în care se scufund!

sau este scufundat!! Dar cum #i cu ce se poate sp!la mizeria din suflete, când
toate apele p!mântului nu"s de ajuns?!... 

Iubirea, binele #i r!ul 
Dan D. FARCA!
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Mentalitatea comun! tinde adesea s!
considere fandomul o amalgamare cenu"
#ie, de fundal paracultural, reducându"i

imaginea la abstrac$iuni comode, între care, evident,
calitatea de simpatizant #i promotor tenace al genului
SF, f!r! discern!mânt critic #i complet dezinteresat
de alte arte, ori de literatur! în general. Fanul ar fi,
a#adar, un veleitar m!rginit, hr!nit din propriile"i
pasiuni p!tima#e, iar ca manifestare, un fel de
aplaudac la comand! sau huiduitor la semnal, ca
masa de manevr! de la mitingurile politice, gene"
ratoare de vânt #i de avânt efemer, ambele puse
în slujba promov!rii unui interes partizan. Pe acest
fundal „nesemnificativ”, aceea#i mentalitate
comun! descoper! de regul!, tot cu o min!
dispre$uitoare, figuri extrem de active, un fel
de „personalit!$i accentuate” care se agit!
în avanscen!, din dorin$a de a"#i construi
un profil de lider de sal!, ori de stadion,
transferat de la o vreme, datorit! condi$iilor
speciale din epoca internetului, în domeniul
de o libertate greu controlabil! al virtualit!"
$ilor electronice. Dar nu despre aproxim!rile
ie#ite din mentalitatea comun! va fi vorba
aici, #i nici despre gre#itele concluzii spre
care conduc generaliz!rile precare ale
acestor p!guboase aproxim!ri. Fandomul
este cu adev!rat o realitate mai complex!,
iar liderii s!i nu pot fi redu#i la imaginea
caricatural! dezvoltat! mai sus. Dimpotriv!,
mul$i dintre ei fac dovad! de seriozitate în
tratamentul obiectului interesului lor special,
ac$iunile lor tr!dând o abordare mai degrab!
practic! decât teoretic! a chestiunilor legate
de promovarea #i punerea în valoare a
anticipa$iei noastre, de ancorarea ei într"un
adecvat context universal al genului.

În ciuda unor periodice atacuri cenacliere la
adresa sa, Cornel Secu este o figur! greu de
contestat a mi#c!rii SF române#ti, instalat temeinic
(dar nu exclusiv) în spa$iul cultural timi#orean. S"a
n!scut la 25 februarie 1946, în localitatea B!ile#ti
din jude$ul Dolj. La Timi#oara a absolvit Facultatea
de Filologie, dup! care, din 1969 pân! pe la înce"
putul anului 1972, îl g!sim predând româna #i latina
la Liceul Militar „%tefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc. Revine în capitala Banatului ca
instructor la Casa de Cultur! a Studen$ilor, unde se
va ocupa de coordonarea cercurilor #i cenaclurilor
studen$e#ti. În aceast! calitate, înfiin$eaz! împreun!
cu Marcel Luca clubul „H.G. Wells”, editând în trei
ani la rând (1972, 1973, 1974) primele numere
din Paradox, cea dintâi revist! tip!rit! a SF"ului
românesc. În 1980 a înfiin$at la Casa Tineretului din
Timi#oara clubul de anticipa$ie „Helion”, pe care l"a
coordonat pân! în anul 2014. Gruparea #i"a publicat,
începând din 1981, o revist! proprie, intitulat! la
rândul s!u Helion, #i al c!rei redactor"#ef al variantei
tip!rite a fost el însu#i vreme de peste patru decenii. 

Din 2010, publica"ia #i"a extins prezen$a
public! #i printr"o versiune electronic!
(Helion Online), sco$ând zece numere anual

#i contând pe calitatea de redactor"#ef a lui Cornel
Secu pe parcursul a 64 de numere. În 1990 a mutat
cenaclul „Helion” #i manifest!rile periodice organizate
prin el la Casa Universitarilor din Timi#oara, al c!rei
director devenise între timp, fapt ce i"a asigurat
o bun! audien$! #i sprijin în mediul universitar al
ora#ului. Organizator remarcabil, a coordonat mai
multe conven$ii na$ionale de science"fiction (1980,
1989, 2012, 2016 etc.), având un rol esen$ial în
ini$ierea #i activitatea unor asocia$ii de profil: vice"
pre#edinte ARSFan (Asocia$ia Român! de Science"
Fiction) între anii 1991 #i 1999 #i pre#edinte executiv
al ARCA SF (Asocia$ia Român! a Cluburilor #i
Autorilor de Science"Fiction), grupare ap!rut! ulterior.
Gândite în ideea de a structura în fandom un pol
concurent la asocia$ia „bucure#tenilor” (FNTSF) pe
care o vedea înrolat! politic prin Alexandru Mironov,
influentul s!u coordonator, asemenea grup!ri cu
centrul la Timi#oara au putut organiza manifest!ri
importante pentru anticipa$ia româneasc!, pe plan
na$ional #i interna$ional. Între ele, EUROCON 1994,
la Timi#oara, una dintre conven$iile interna$ionale
cu excelente ecouri, considerat! de invita$ii externi

(Norman Spinrad, Herbert Franke, John Brunner,
Roberto Quaglia #i al$ii) drept cea mai spectaculoas!
din seria ei. În particip!rile interna$ionale ale fando"
mului nostru, publica$ia Helion a fost premiat! în dou!
rânduri la categoria fanzin, cu prilejul conven$iilor
europene de la Brighton (1984) #i San Marino (1989).

Activitatea de organizator a lui Cornel Secu
o întrece astfel, în mod categoric, pe cea
de crea$ie, de#i autorul #i"a încercat talentul

#i în acest registru, mai ales în ipostaza de articlier
#i comentator. A debutat cu cronic! de carte în 1962,
în ziarul Înainte din Craiova, colaborând mai târziu,

cu recenzii, intervi"
uri, note critice, la
Forum, Drapelul
Ro"u, Rena"terea
b!n!#ean!, Orizont
#i, fire#te, la publi"
ca$ii dedicate
genului: Paradox,
Helion, Almanahul
Anticipa#ia. Publicat!
ini$ial în Helion nr. 2
din 1982, o povesti"
re, Calota, îi apare
#i în antologia timi"
#orean! Anatomia
unei secunde, dar
autorul se arat!
mai pu$in interesat
de crea$ia literar!
proprie #i mai mult
de comentariul
aplicat fenome"
nului SF general.
Editorialele din

Helion încearc!, de regul!, o tratare constructiv!
a domeniului, concentrat! pe punerea în valoare a
performan$elor revistei de care se îngrije#te ini$iatorul
ei, de calitatea colaboratorilor forma$i în „ograd!
proprie”, ori profesioni#ti atra#i din mainstream"ul
literar sau din diverse ramuri ale #tiin$ei de avan"
gard!, dispu#i s! prezinte #i s! discute subiecte
de interes pentru specula$ia din SF. Nu de pu$ine
ori, îns!, articolele implic! #i inflama$ii polemice,
dep!#ind nivelul diplomatic ori strict colegial, atunci
când autorul lor descoper! în manifest!rile curente
ale unor preopinen$i idei contrare propriilor sale
convingeri – situa$ie în care tonul poate deveni
agresiv #i caracteriz!rile mai pu$in conforme unei
dezbateri de o cuminte #i exclusiv intelectual!
abordare. Gesturi care i se par lui Cornel Secu
impardonabile au parte de veritabile execu$ii. Astfel,
un atac al lui Michael Haulic! la adresa lui Cornel
Robu pentru articolul Pilaf de carne f!r! carne i
se pare c! frizeaz!, dincolo de „falsele polemici”,
b!d!r!nia. Vizându"l pe C!t!lin Ionescu, Secu
nu evit! un limbaj polemic descins în precaritate:
„g!zar nenorocit”, „ghiolban”, învinuit de „nenorocitul
spirit g!#car de la Ploie#ti” #.a. O alt! victim! ar fi
„trep!du# de ocazie”, iar „tr!d!rile” de ideal sefist,
precum ac$iunile deturnate în interes propriu de la
strategia general stabilit! de conven$iile „Helion”
sau de conducerea ARCA SF, vor fi taxate excesiv,
precum în cazul unui fost colaborator c!ruia i se
subliniaz! repetat calitatea – recent scoas! la iveal!
de un angajament semnat în tinere$ea sa debusolat!
– de colaborator al fostei Securit!$i, ca #i faptul c!
cel astfel executat ar fi client al clinicilor de psihiatrie.
Asemenea atacuri la persoan! vor avea loc mai ales
la rubrica intitulat! Carevaszic!, declarat! din start
deschis! exclusiv polemicii #i unde atât libert!$ile
de atitudine, cât #i cele de limbaj i se par autorului
admisibile în numele unui principiu moral. Prin gene"
ralizare, abdic!rile de la etic! le pune #i în seama
partidei rivale din fandom, învinuind"o de grandioase
proiecte simulate #i de inactivitate efectiv!:

„Acesta este nivelul de percep"ie #i de
referin$! al bucure#teanului fudul, care
abia"#i încape în piele, fie c!"l cheam!

M. H!ulic!, C.M. Teodorescu, Marian Tru$! sau
%tefan Ghidoveanu. Ce s! mai vorbim de cei care
fac parte din straturile mai de jos, care func$ioneaz!
de cele mai multe ori prin bloguri sau alte site"uri

ca mas! de manevr!, alinia$i
frumos la comenzile pe care
le primesc de la a#a"zi#ii
bo#i. Un George Anania, un
Bogdan Ficeac, un Cristian
Tudor Popescu, un D!nu$
Ungureanu nu cred c"ar fi
procedat a#a. Sunt din alt!
stof! #i au alt caracter.”

Polemistul se arat! adesea capabil de perfor"
man$a imagina$iei comice, ca în acest tablou cu
personaje recognoscibile, menit s! compromit!
mediocritatea fandomial!, mereu dispus! s!"#i dea
importan$! pe fondul propriului s!u vid de valoare:

„În urma celor doi giamba#i, câ$iva b!ie$i de mingi,
gargaragii peltici, mai r!s!rit fiind un electrician din
B!r!gan, mereu electrocutat de basamace, un bade
de Obor ca un nene pe#ti#or, un b!ie$el cu canadian!
nou!, alinia$i în alaiul fâsâit, împotmolit în mla#tina
puturoas! ursit! în col$ul h!r$ii. Unii au numai mani"
vela de la fla#net! în mân!, al$ii au numai be$ele
de la tob!, iar al$ii, cu ochii holba$i în h!u, privesc
la un gu#ter f!r! coad!, care î#i arog! dreptul de
administrator al Premiilor Galileo. Nefericit trebuie s!
fie celebrul italian, dac"ar afla pe mâna cui a"nc!put
numele lui glorios.”

De#i învinuit la rândul s!u de atitudine
provincial!, de calomnie, de „atacuri
suburbane”, de „dictatura proletariatului

helionic” (lucruri exagerate în contraparte de cei
viza$i), Cornel Secu nu las! totu#i impresia unui critic
intolerant, ci, mai degrab!, a#a cum îi declar! într"un
interviu lui Mugur Cornil!, doar a unuia „de atitudine”:

„Opozi$ia nu trebuie s! aib! niciodat! ghilimele,
fie c! e pe portalul Romania SF Online, fie c! se
arat! în alt! parte. Unele atitudini, chiar dac! au
o anumit! vehemen$!, e mai bine s! fie spuse a#a,
decât s! r!mân! nespuse #i t!g!duite. Vremea când
unul f!cea pe gurul pentru toat! na$ia român! sper
s! se fi stins definitiv. Cititorii portalului t!u sper s! fie
#i cititorii almanahurilor #i ai revistei Helion, s! treac!
pragul libr!riilor bune s!pt!mânal, s! fie s!n!to#i #i
voio#i, cu bun! cump!nire la vorb! #i fapt!. Ceea ce
m! întristeaz! cel mai mult într"o disput! de idei este
absen$a argumentelor la una dintre p!r$i. Cei care
nu au aceast! voca$ie sunt jalnice paparude, pentru
care ploaia nu va veni vreodat!.”

Mai trebuie spus c! voca$ia de veritabil animator
în domeniul SF este atestat! #i de implicarea lui
Secu în construc$ia editorial!. Mai întâi Sedona, apoi
Bastion au fost proiectele private în care s"a lansat
în anii 1990"2000, cu mari ambi$ii #i speran$e, deza"
m!gite îns! de declinul interesului pentru carte în
perioada „de tranzi$ie” urmat! de societatea româ"
neasc! dup! c!derea comunismului. Bastion, de
pild!, n!zuia s! ajung! în câ$iva ani una dintre
primele zece case editoriale din $ar!, îns! deschi"
derea simultan! a zeci de colec$ii pare s! fi întrecut
la un moment dat puterile #i resursele financiare ale
patronului s!u. Pentru noi este important c!, înainte
de a se pierde în neant, editura a reu#it s! publice
în dou! dintre colec$iile sale („Helion” #i „Insolit”) un
num!r de autori români #i str!ini, între care Cristian"
Mihail Teodorescu, Marian Tru$!, Ion Hobana, D!nu$
Ungureanu, Silviu Genescu, Lucian"Vasile Szabo, sau
clasicul roman Flatland de Edwin Abott. Tot un proiect
ambi$ios al lui Cornel Secu a fost Muzeul Anticipa$iei
Europene, v!zut ca institu$ie dedicat! c!r$ii #i artelor
SF, bibliotec! #i spa$iu de cercetare documentar!
(probabil în felul lui „Maison d’Ailleurs” din Elve$ia,
edificiu cultural întemeiat de Pierre Versins). Din
p!cate, ideea a fost „driblat!” îndelung de autorit!$ile
timi#orene competente. O încercare de realizare
a proiectului în regim privat l"a deturnat într"un
„futuroscop” cu dou! componente: educativ! #i
distractiv!, vizând investi$ii europene nerambursabile
din partea unei firme specializate din Luxemburg.
Evident, perspectiva de a vedea Muzeul Anticipa$iei
e#uat într"un parc de distrac$ii nu putea fi pe placul
ini$iatorului acestui proiect. 

(În fotografie, Cornel Secu, stânga, #i criticul
spaniol Mariano Martín Rodríguez, în pauza unei
conven$ii „Helion” de la Timi#oara.)

Un organizator de elit!
Mircea OPRI!"

Orizont SF
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(Urmare din pag. 32)

Designul european în produc!ia de
ornamente a devenit în timp, începând
cu secolul al XIX, arbitrul modei pe acest

segment, considerându"se ca fiind un sortiment
„clasic”, adoptat pe toate meridianele.

Globurile clasice din sticl# sunt formatizate prin
suflare cu gura, din baghet# $i tuburi din sticl#, dintr"o
anumit# compozi!ie, $i pictate (decorate) manual
cu pensule $i pipete. 

Procesul tehnologic este complex, pe lâng#
cele dou# faze de mai sus, unele globuri suflate pe
„clar” sunt metalizate sub vid înaintat, altele
argintate în baie cald#, dup# care întreaga
suprafa!# sau doar par!ial este acoperit# de
culoarea de baz#, prin imersie sau pulveri"
zare. Se aplic# apoi decorul, cu pensula,
pipeta $i alte ustensile asem#n#toare.
Opera!iunile decurg în continuare cu sor"
tarea gamei de produse, aplicarea c#p#ce"
lului, a$ezarea în cofragul corespunz#tor
dimensiunilor globului $i gruparea pe cutiile
individuale de vânzare, apoi a$ezarea
în baxuri (cutii colective de transport).

Revin asupra meseriilor de sticlar"sufl#tor
$i de pictor"decorator. Specialitatea de
sticlar"sufl#tor este o meserie complex#,
care necesit# o coordonare perfect# între
sim!ul tactil $i mi$c#rile mâinilor, acuitate
vizual#, acurate!e, dozarea respira!iei, toate
coroborate pentru realizarea $i respectarea
formei $i dimensiunilor obiectului suflat. 

Înainte ca globurile s# fie suflate din !eav# de
sticl#, de diferite consisten!e ale circumferin!ei
acesteia, func!ie de diametrul globului ce trebuie
ob!inut, !eava se por!ioneaz# în spi!uri, de c#tre
meseria$ii numi!i prelucr#tori"tr#g#tori. Toate
opera!iunile de prelucrare $i suflare se fac la cald,
la temperatura de 6000"6500C, în flac#ra produs#
de gazul metan, cu turbo"suflant# de aer comprimat
sau cu oxigen din tuburi.

Prelucrarea tuburilor, baghetelor $i formatarea
globurilor se face în semi"întuneric, la o distan!#
de 30 cm între flac#ra produs# de arz#tor $i fa!a
me$terului.

Ca s# devii un bun lucr#tor"sufl#tor sau tr#g#tor
este necesar# o bun# preg#tire profesional# $i minim
doi ani de practic#. 

Pictorul!decorator trebuie s# fie înzestrat
nativ cu sim! artistic, dublat de sensibilitate
cromatic# $i în conducerea mâinilor pe

suprafe!ele mici $i convexe alunecoase $i f#r# sprijin
pe obiect. Realizarea picturii pe sticla convex#, cu
antrenarea ambelor mâini, poate fi considerat# ca o
art# specific#, atipic#. Acest gen de pictur# nu este
contemplativ#, se realizeaz# dup# model, este normat#
în func!ie de desenul agreat $i de comanda clientului. 

În reprezentarea individual# a globului, care poate
fi un peisaj, un desen sau un colaj, nu intervine niciun
$ablon sau alt element ajut#tor decât priceperea,
ochiul $i îndemânarea. Un pictor"decorator se for"
meaz# profesional $i prin practic#, într"un interval
de 3"5 ani, cu condi!ia s#"i plac# ceea ce face. 

O ipotez# asupra apari!iei globului de sticl#
colorat# ne"a adus"o în aten!ie scriitorul Dumitru
Manolache, în articolul „O zi, din nou în lumina
copil#riei”, publicat în revista Lumina, în data de
22 decembrie 2015, cu prilejul vizitei la fabrica de
globule!e de la Curtea de Arge$: „Când pe la 1847
sufl#torul de sticl# Hand Greiner, din or#$elul alsacian

Lauscha, nu mai avea nuci $i mere poleite s#
împodobeasc# bradul de Cr#ciun, cum era obiceiul,
a suflat în baghetele lui de cuar!, încinse în foc, $i
a rotunjit globuri pe care le"a colorat în ro$u $i auriu
pentru copiii s#i care a$teptau împodobirea bradului
de Cr#ciun. Altfel, cu siguran!#, timpul, ca m#sur#
a bucuriei sacre, risca s# se împr#$tie. Astfel,
globule!ele de sticl# colorat# s"au f#cut parte
a bucuriei, timp împreun#, comuniune $i pace.”
%i autorul continu#: „O astfel de !inere a timpului

împreun" se s#vâr$e$te de ceva ani $i la una dintre
cele mai cunoscute fabrici de globule!e de la noi –
ARGCOMS – din Curtea de Arge$, unde, începând

din luna octombrie pân# în preziua Na$terii
Pruncului Iisus, mii $i mii de copii din întreaga
!ar# vin s# vad#, s# tr#iasc# povestea globu"
le!elor. 

Aici, la fabrica de globule!e, în acele clipe,
bucuria se rotunje$te str#lucitor, pur, definitoriu,
în fragilitatea $i frumuse!ea f#r# de egal a miilor
de globuri ce lumineaz# vestind, precum
Steaua de la Betleem.”

S"rb"toarea Cr"ciunului, unic# în
felul s#u, are $i anumite particularit#!i,
în func!ie de tradi!iile fiec#rui popor,

influen!ele culturale, conota!ii religioase $i
spirituale, gradul de civiliza!ie al fiec#rui individ,
obiceiurile comunit#!ii $i multe altele. 

Referindu"ne la Cr#ciunul în stil american,
acesta a devenit o s#rb#toare fastuoas# a
comunit#!ii, a familiei, dar $i a individului. Este
o s#rb#toare a consumismului, cu Mo$ Cr#ciun

îmbr#cat în „hlamid#” ro$ie, mai ales de când aceast#
culoare a fost asociat# cu o anumit# b#utur# carbo"
gazoas#. 

Modelul european de împodobire a bradului de
Cr#ciun cu globuri colorate, din sticl#, a fost preluat
$i în alte p#r!i ale lumii, transformându"se într"o
s#rb#toare universal# care îndeamn# la pace $i bun#
în!elegere, oriunde te vei afla. 

Noi, cei de la S.C.M. ARGCOMS, suntem onora!i
c# putem contribui, cu produsele pe care le fabric#m,
fie $i modest, la o permanent# copil#rie. Aceasta este
Fabrica lui Mo$ Cr#ciun din Curtea de Arge$, marc#
înregistrat# la O.S.I.M.!... 

Anastasia Dumitru, Voca!ia m"rturisirii,
2. Încol!irea Basarabiei, Repere ale literaturii
de rezisten!" a românilor din Basarabia, Editura
Funda#iei Culturale „Memoria”, Bucure$ti, 2020.
Editor $i prefa#" de Ilie Popa, Postfa#" de Nicolae
Dabija

Nu po!i $ti cu adev#rat ce e Basarabia f#r# a
cunoa$te literatura ei. În ultimele dou# secole, literele
basarabene au f#cut, deopotriv#, istorie $i cultur#:
acesta e laitmotivul scrierii volumului"enciclopedie
Voca!ia m"rturisirii, 2. Încol!irea Basarabiei de
Anastasia Dumitru, care se prezint# mai degrab#
ca o Istorie a Literaturii Române din Basarabia, privit#
în ansamblul ei $i în contextul literaturii române din
toate timpurile, dar $i ca o istorie a Basarabiei, v#zut#
prin intermediul literaturii.

E urm#rit sub toate aspectele procesul literar
basarabean de dup# 1812, apoi $i cel de dup# 1940.
%i a$a cum autorii din stânga Prutului, dinainte de
aceast# dat#, de la A. Russo, B. Petriceicu"Hasdeu
$i pân# la C. Stere, sunt mai cunoscu!i în &ar#,
autoarea exceleaz# atunci când supune analizei
perioada „sovietic#” a acestuia.

Anastasia Dumitru subliniaz# c# cele care s"au
întâmplat în plan cultural au avut leg#turi directe
cu cele intervenite brutal în plan politic, când popu"
la!ia româneasc# din stânga Prutului a c#utat s#"$i
afirme identitatea în mod divers – p#strarea limbii,
perpetuarea tradi!iilor, lecturarea c#r!ilor române$ti,
ini!iative culturale, rezisten!#, inclusiv prin cultur#.
(Nicolae Dabija, în postfa!#, „O altfel de istorie
a literaturii române din Basarabia”)

Victor Spinei, editor, Antecedente #i împliniri
ale Marii Uniri, Editura Academiei Române,
Bucure$ti, 2020, nr. 9 în seria Centenarium

Prin abnega!ia $i st#ruin!a elitelor societ#!ii $i
antrenarea maselor s"au creat oportunit#!i pentru
fructificarea aspira!iilor c#tre Unirea Principatelor
$i, ulterior, c#tre Unirea cea Mare, presupunând un
lung cortegiu de suferin!e $i jertfe. Marile înf#ptuiri
nu s"au materializat aproape niciodat# f#r# cutezan!#,
sacrificii $i trud# persuasiv#, iar popoarele incapabile
s# se conecteze dinamicii cardinale a proceselor cu
reverbera!ie continental# nu au fost $i nici nu vor fi în
m#sur# s#"$i finalizeze idealurile supreme, de natur#
s# le confere respectabilitate pe meridianele mapa"

mondului.
Implicarea în hecatomba

Primului R#zboi Mondial
s"a soldat cu rezultate
majore pentru destinul
românit#!ii, iar cunoa$terea
$i în!elegerea aprofundat#
a evenimentelor derulate
pe plan intern $i extern
este imperios necesar#
reconstituirii docte a
ansamblului acestui
moment marcant pentru
devenirea istoric# a întregii
umanit#!i. Pe lâng# rosturile 

strict epistemologice ale demersurilor $tiin!ifice în
acest sens, investiga!iile cercet#torilor se constituie
într"un omagiu celor ce $i"au adus obolul la crearea
României Mari, factor de echilibru zonal în sud"estul
Europei, pav#z# împotriva dezna!ionaliz#rii, a
infirmit#!ii culturale $i suport pentru conservarea
unit#!ii $i identit#!ii na!ionale, ca $i pentru crearea
unui e$afodaj robust progresului întregii societ#!i.

Ata$at# permanent comandamentelor majore
ale na!iunii, înc# de la fondarea ei în urm# cu peste
un veac $i jum#tate, Academia Român#, împreun#
cu Editura din subordinea sa, beneficiind de o expe"
rien!# dobândit# de"a lungul a $apte decenii de
activitate, a sprijinit constant întocmirea $i publica"
rea lucr#rilor ce marcheaz# celebrarea Marii Uniri,
precum $i a contribu!iilor semnificative de pe plan
$tiin!ific $i cultural elaborate în anii scur$i de la
crearea României Mari, spre a le fixa stabil în
memoria posterit#!ii.

În spiritul acestui palier programatic inconturnabil
$i cu speran!a unui riguros dinamism editorial, am
considerat util s# instituim noua serie de publica!ii
intitulat# Centenarium. (Acad. Victor Spinei, pe
coperta a patra a volumului, volum ce con!ine contri"
bu!iile a 29 de autori, din România $i Basarabia.)

Alexandru Surdu, Comentarii la rostirea
filosofic" (înso!ite de câteva gânduri despre
Constantin Noica), Edi#ie revizuit" de Oana
Vasilescu, Editura Ardealul, Târgu Mure$, 2020

Întâmplarea a f#cut s#"l cunosc pe Constantin
Noica din prima iarn# de dup# eliberarea sa din
deten!ie $i pân# în ultima iarn# în care ne"a p#r#sit
pentru totdeauna. %i tot întâmpl#tor, în urm# cu
$ase ani, prietenul Tudorel Dima mi"a oferit prilejul,
la revista Symposion din Ia$i, s# între!in un serial
cu studii despre Rostirea filosofic" româneasc".
Faptul c# acestea s"au bucurat de un oarecare
interes m"a determinat s# le adun întreolalt# sub
titlul Comentarii la rostirea filosofic". (Autorul, în
Prefa!#)

Semn(al) de carte
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Cr!ciunul la Curtea de Arge"
Nichita SANDU

Este cunoscut în lumea diplo#
matic! faptul c! cei mai buni
ambasadori sunt oamenii

de afaceri. 
Noi, cei de la S.C.M. ARGCOMS

Curtea de Arge", d!m crezare acestei
afirma$ii "i, ca urmare, promov!m
în lume obiceiurilor tradi$ionale
din România "i pe o cale mai pu$in
conven$ional!. De exemplu, pe un
ambalaj de prezentare al globurilor
din sticl! pentru pomul de Cr!ciun,

made in România, fabricate pentru
firma Martha Stewart, la propunerea
comerciantului american, a fost
redactat "i afi"at la loc vizibil urm!#
torul text în englez! "i francez!. 

Do you know?
Romanian children celebrate

Christmas by going from house to
house singing carols and reciting
poetry. The leader of the group
carries a large wooden star called
a steaua. This homemade star is
typically decorated with glassy paper
and ribbons and rests on the end
of a pole. A lighted candle is placed
inside the steaua, so that it glows
like a lantern. 

Le saviez!vous?
Les enfants roumains célèbrent Noël, en se promenant de porte!à!porte,

en chantant des chants de Noël et en récitant des poèmes. Le meneur du
groupe porte une grande étoile en bois appelée steaua. Cette étoile faite
à la main est habituellement décorée de papier lustré et de rubans, et est
fixée au bout d’un bâton. Une chandelle allumée est placée à l’intérieur
de la steaua, de sorte qu’elle luit comme une lanterne. 

În traducere:
"tia#i c$? 
Copiii români s$rb$toresc Cr$ciunul mergând din cas$!n cas$, cântând

colinde %i recitând poezii. Liderul
grupului poart$ un ornament
mare de lemn, numit stea.
Aceast$ stea lucrat$ manual
este decorat$ special cu hârtie
lucioas$ %i panglici. O candel$
luminoas$ este a%ezat$ în inte!
riorul stelei, pentru a o lumina
ca o f$clie.

Prin tematica reprezen#
t!rilor, prin motivele
pictate, noi transmitem

lumii un mesaj pur românesc,
iar lucrul acesta este important
"i ne bucur!. „Made in România,
produs la Curtea de Arge"”
este marca noastr! identitar!,
înregistrat! la Oficiul de Stat

pentru Inven$ii "i M!rci (OSIM). 
În continuare, voi face trimitere la tradi$ie "i voi

încerca s! prezint, pe scurt, perioada de început "i
de dezvoltare a me"te"ugului sticl!riei în perimetrul
a"ez!rii "i apoi localizarea acestei activit!$i la S.C.M.
ARGCOMS.

Me"te"ugul producerii sticlei artizanale la Curtea
de Arge" este consemnat în însemn!rile de pe Cazania
„Cheia în$elepciunii”, publicat! în 1678, care se afl! în patrimoniul Bisericii
„Sfin$ii Îngeri”, existent! "i ast!zi, unde se men$ioneaz!: „Eu, Damaschin
ieromonah, Sin Oprea sticlar v!leat 7228 (1717).” 

A"adar, ctitorul a fost fiul sticlarului arge"ean Oprea. Biserica „Sfin$ii
Îngeri” se afl! în cap!tul de vest
al str!zii Armand C!linescu,
fosta Damaschin, fosta Zorilor,
pe teritoriul fostei bresle a
sticlarilor. Acest! breasl! avea
leg!turi comerciale statornice
cu breslele "i negustorii din
Transilvania (Sibiu, Avrig), dar
"i cu Bra"ovul, prin Câmpulung. 

Din prima jum!tate a secolu#
lui al XVII#lea, respectiv de la
24 februarie 1632, se p!streaz!,
în formatul autentic, actul cel
mai vechi, având pe el sigiliul
ora"ului, acvila bicefal!, în care
se citeaz! printre olari, "elari,
b!tu"ari "i urma"ii sticlarilor:
Ion Voica "i Ghioca. 

Dr. Valeriu Marinescu,
în Monografia a%ez$rii
Arge%ului, consem#

neaz!: „Din punct de vedere economic, dar "i al me"te"ugului sticl!riei,
dup! un secol, Curtea de Arge" nu se mai afl! pe principalul drum comu#
nicant cu Sibiul, deoarece se sap! cale în stânc!, pe dreapta V!ii Oltului
"i astfel se scurteaz!, geografic vorbind, distan$ele cu Muntenia de sud#vest
"i Oltenia, încât, traseul comercial "i me"te"ugurile, inclusiv sticl!ria,
cunosc o restrângere.”

Reactivarea producerii unui anumit sortiment al obiectelor din sticl! a
început în anul 1988, pe un proiect al UCECOM Bucure"ti, la solicitarea unui
investitor–comerciant american, ca urmare a cre"terii cererii de ornamente
din sticl! pe pia$a din SUA "i Canada, extinzându#se apoi produc$ia pentru
pie$ele din Australia, Noua Zeeland!, Brazilia "i chiar Japonia.

(Continuare la pag. 31)
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Ars longa...

! Horia B%DESCU – scriitor, Cluj#Napoca
! Eufrosina OTL%CAN – prof. univ., Bucure"ti
! Petre GURAN – istoric, Bucure"ti
! Marian NENCESCU – scriitor, Bucure"ti
! Paul DIACONESCU – scriitor, Suedia
! Nicu CIOBANU – scriitor, Serbia
! Eugenia TOFAN – scriitor, Chi"in!u
! Raia ROGAC – scriitor, Chi"in!u
! Florian COPCEA – scriitor, Drobeta Turnu#Severin
! Ilie POPA – prof. univ., Pite"ti
! Tudor NEDELCEA – scriitor, Craiova
! Elis RÂPEANU – scriitor, Bucure"ti

! Aureliu GOCI – scriitor, Bucure"ti
! Olimpia IORGA#POPESCU – profesor, Ploie"ti
! Lucian COSTACHE – scriitor, Pite"ti
! Florentin POPESCU – scriitor, Bucure"ti
! Ion C. &TEFAN – scriitor, Bucure"ti
! Otilia ZAHARIA – profesor, Bucure"ti
! Gabriela PAN% DINDELEGAN – filolog, Bucure"ti
! Nicolae MELINESCU – publicist, Bucure"ti
! Paula ROMANESCU – scriitor, Bucure"ti
! Dan D. FARCA& – scriitor, Bucure"ti
! Mircea OPRI'% – scriitor, Cluj#Napoca
! Nichita SANDU – jurist, Curtea de Arge"

Semneaz! în acest num!r

32 32 pag. - 5 lei

c
y

m
k


